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 چکیده

بوده است.  ای هدرگیری ها و خشونت های فرق، افغانستان که یکی از همسایگان شرقی ایران است همواره صحنه جنگ و بی ثباتی

اجتماعی و فرهنگی کشور ، این پژوهش بدنبال تبیین و تشریح تأثیرات تحوالت داخلی و بی ثباتی های موجود در ساختار سیاسی

تاکنون است هدف اصلی پژوهش بررسی و  7531افغانستان بر امنیت جامعه ایرانی به ویژه در منطقه سیستان و بلوچستان از سال 

شد: فرضیه با میاجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان  -امنیتی -تحلیل پیامدهای بی ثباتی در افغانستان بر مسائل سیاسی

گسترش ، بحران و بی ثباتی در افغانستان موجب افزایش ترددهای غیرمجاز که در این پژوهش پیگیری شده است عبارت از: اصلی

تحلیلی است که با استفاده از  -اقدامات ضد امنیتی و ... در استان سیستان و بلوچستان شده است روش تحقیق توصیفی، قاچاق

باعث ، ی پژوهش نشان می دهد مجاورت جغرافیائی ایران با افغانستان طی سه دهه اخیرها هفتدنبال شده است. یا ای همطالعات کتابخان

؛ به منطقه سیستان و بلوچستان و تهدیدات امنیتی ناشی از آن برای ایران بوده است. ای هافزایش خشونت ها و تروریست های فرق

های نیروهای نظامی و انتظامی با عوامل  درگیری طور ره و همینکشتار وغی، انفجارهای تروریستی، وقوع حوادثی همچون آدم ربائی

 ند. ک میشرور در مناطق مرزی صحت این ادعا را اثبات 
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 مقدمه

چالش ها و تحوالتی عمده در محیط امنیتی خود ، کشور ایران بدلیل واقع شدن در منطقه خاورمیانه با مخاطرات 

مناطق از  است که کشورهای آن در اکثر مناطق جهان موجب شده ای هروبه رو است. وجود ترتیبات امنیتی منطق

ود که هنوز ر مییانه یکی از مناطق استثنائی جهان به شمار برخوردار شوند. خاورم سطحی مناسب از ثبات و امنیت

هیچ گونه ترتیبات امنیتی توافق شده و پایداری در آن ایجاد نشده است. این منطقه همچنان با حجم وسیعی از بی 

رار در استق ای هثباتی و ناامنی مواجه است و حتی با وجود موفقیت مناطق عمده جامعه بین الملل و کشورهای منطق

جدی از استقرار این  ای هنظام امنیتی جامع و پایدار و باوجود برخی تالش های انجام گرفته هنوز هیچگونه نشان

نظام امنیتی فراگیر و پایدار و تداوم  گیری گونه نظام امنیتی در محیط پیرامونی ایران به چشم نمی خورد. عدم شکل

مل متعددی در ارتباط است که از آن جمله موقعیت ژئوپلتیک خاورمیانه با عوا ی هناامنی و بی ثباتی در عرص

، در محیط پیرامونی ایران ای هخاورمیانه و منابع عظیم نفت و گاز در آن در نتیجه تقویت حضور قدرت های فرامنطق

عدم  و پاکستان( و دولت های ضعیف و شکننده )مانند افغانستان، و تروریسم ای هفرق، تنش های قومی، افراط گرائی

به یکدیگر حائزاهمیت است. با توجه به شرایط و ویژگیهای خاص مرزهای جنوب شرقی  ای هاعتماد بازیگران منطق

هر گونه ترتیبات ، در امنیت آن ای هو فرامنطق ای همنطق، ملی، ایران و تأثیرگذاری عوامل مختلف در سطوح فراملی

ی فوق با رویکردی تدریجی و فراگیر است. در این ها هلفامنیتی موفق مستلزم در نظر گرفتن تمامی عوامل و مؤ

تحلیلی به مواردی از مسائل مختلف در  –توصیفی  ی هپژوهش با استفاده از منابع مختلف و با استفاده از روش مطالع

برای جمع آوری  ای هاز روش کتابخان، خصوص چالش های موجود استفاده شده است.و با توجه به ماهیت موضوع

 گزارش ها و شبکه جهانی اینترنت استفاده شده است.، ها هپایان نام، مجالت علمی ؛ات از کتباطالع

 مفاهیم و مبانی نظری

 مفهوم امنیت و انواع آن

معتقد است که امنیت کیفیتی نامشخص است و امری نسبی « آزگود»اصوالً امنیت یک امر نسبی است. در این زمینه 

حاصل پیوند با  امنیت بخش انتزاعی بوده و نبود تعریف مشخصی از این مفهوم نسبی بودن مفهوم، مطلق است نه

( در جهان واقعی 30: 7031، اقتدار ملی و ... است )نوریان، قدرت ملی، مفاهیم نسبی دیگری نظیر منافع ملی

امنیت مطلق  واند از امنیت تام برخوردار باشد. زیرات میدستیابی به امینت مطلق غیرممکن است و هیچ کشوری ن

 برای یک کشور به معنی عدم امنیت مطلق برای دیگران است.

ماهیتی ذهنی و گفتمانی دارد. مفهوم امنیت صرفاً در یک رابطه ، امنیت بیش از آنکه واقعیتی عینی و بیرونی باشد

مگی مفاهیمی تهدیدات و ...که ه، مصالح، اهداف، منافع، همبستگی و یا جانشینی با مفاهیم دیگری همچون قدرت

 ( .60: 7033، قاسم پور)شند. مصداق می یابد با میتوسعه نیافته و سیال ، مبهم

 امنیت ملی

ود که براین اساس مفهوم امنیت ملی برای دولت ر میامنیت ملی یکی از ارزشمندترین و باالترین ثروت ها به شمار 

ی اهداف و سیاست های ملی را برای ملت از چندان قداست واالئی برخوردار است که ضروری است تمام –
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( اصوال امنیت یک مفهوم چند وجهی است و به همین علت در 00: 7010، کاظمی پور)دستیابی به آن بسیج کرد.

 (17 :7030، عزتی)معنای آن اختالف نظر زیادی وجود دارد. ی هبار

 امنیت اقتصادی

ابتدا در بلوک غرب مطرح شد.در ، ن موازنه قدرتدر کشاکش باال برد، مفهوم امنیت اقتصادی در خالل جنگ سرد

یی با ها هدر نظری گیری شکل گرفت . اما شکل ای هبلوک های اقتصادی نیز در سطح منطق، کنار پیمان های نظامی

مفهوم امنیت اقتصادی به طور مشخص پس از جنگ سرد آغاز شد. به طوری که امنیت اقتصادی به عنوان یکی از 

مالی و تجاری مهمترین اولویت های امنیت ، امنیت تولیدی .(776: 7011، ماندل) ملی مطرح گردیدابعاد مهم امنیت 

جهانی اند . نقش و جایگاه کلیدی امنیت اقتصادی در تامین امنیت ملی کشور  ملی کشور ها در نظام اقتصاد سیاسی

قابل قبولی در اقتصاد جهانی و تولید  بیانگر این واقعیت است که کشوری که فقیر یا ضعیف است یا از جایگاه، ها

ند به ک میکه تالش ، هر دولتی در جهان در حال توسعه، مشکالت امنیتی دارد.بنا بر این، ثروت برخوردار نیست

باید توان اقتصادی خود را تقویت کند ، سیاست های امنیتی کار آمد دست یابد و ثبات و امنیت خود را ارتقاء بخشد

رشد اقتصادی و توزیع اقتصادی کاالها و  :ی اصلی امنیت اقتصادی عبارتند ازها ه(.جنب00 :7031، )پور احمدی

خدمات . هدف امنیتی در این رابطه افزایش سالمتی اقتصاد ملی از طریق بهبود نسبی آن در مقایسه با دیگر کشورها 

مقدار تولید کاالها و ":عبارت است از (.یکی دیگر ازتعاریف پذیرفته شده امنیت اقتصادی733: 7011، میباشد )ماندل

خدمات توسط یک کشور تحت شرایط آزاد و عادی بازار که قابل عرضه در بازار های بین المللی بوده و هم زمان 

 .(13: 7030، عزتی) در امد واقعی شهروندان را نیز افزایش دهد

 امنیت اجتماعی

ه هر جامعه موظف است برای اعضای خود ایجاد امنیت اجتماعی عبارت است از آرامش و آسودگی خاطری ک

 ( 00: 7037، سیاسی و قضائی تقسیم کرده اند )صفوی، اقتصادی، نماید. امنیت اجتماعی را غالباً به انواع شغلی

امنیت اجتماعی در حقیقت حد فاصلی است از امنیت ملی که برای مردم یک جامعه ملموس و عینی بوده و با آن به 

ر و کار دارند.امنیت اجتماعی مبنای قضاوت در مورد میزان وجود امنیت به مفهوم کلی در جامعه طور روز مره س

و سلسله مراتب  بندی وان در طبقهت میود. به اعتباری امنیت اجتماعی را ش میبوده و توانائی دولت ها با آن سنجیده 

ود و به نوعی ش میی در مراحل باالتر محسوب امنیت در طبقات پایین قرار داد. امنیت اجتماعی زیر بنای امنیت مل

، سرقت، قتل، ابتدائی ترین وظایف دولت ها بر قراری امنیت اجتماعی است . از حیث نظری نا هنجاریهای اجتماعی

منازعات قومی و بحران های هویت در بحث امنیت اجتماعی مطرح ، گسیختگی های اخالقی، گسترش مواد مخدر

 (.773 :7030 ،ربیعی)شند با می

 امنیت فرهنگی

، آداب، اعتقادات، امنیت فرهنگی عبارت است از احساس آرامش و فقدان هر گونه تهدید و تعرض نسبت به باورها

مناسک و موازین مذهبی افراد و اشخاص به سبب نقش و جایگاهی که ، سنن و زبان و نیز انجام آزادانه عبادات

جامع بشری دارد به علت نفوذ گسترده و مؤثر فرهنگ برهمه ابعاد  فرهنگ در هویت و موجودیت انسان و پیشرفت
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زندگی بشری و نیز تأثیری که مسائل فرهنگی بر سایر بخش ها دارد. تأمین امنیت فرهنگی موقعیت و حساسیت 

به امنیت سیاسی و ، و فرهنگی و یا آرامش ذهنی و روانی فکری بدون داشتن امنیت ای هبیشتری دارد . هیچ جامع

ی ها هاعتقادات و اندیش، زیرا رفتار و حرکات انسان تا حدود زیادی برخاسته از باورها، سدر میاجتماعی پایدار ن

وموج های ذهنی است که در بیرون به  ها هدرونی اوست رفتار و اعمال انسان در حقیقت نمود عینی و خارجی اندیش

ود تا امنیت اجتماعی ارزش پیدا کند ش میموجب ، نگیارتقای فره، وند. بر این اساسش میشکل های مختلف ظاهر 

 (.711 :7033، شود )غالمی موجبات امنیت اقتصادی و سیاسی نیز فراهم، و با افزایش امنیت اجتماعی

 امنیت سیاسی

بحث ثبات سیاسی و سارمانی کشورها و سیستم حکومتی و همچنین ایدئولوژی که به آنها مشروعیت ، امنیت سیاسی

(. امنیت سیاسی معنایش این است. که تفکرات و معارف اسالمی 07: ص 7037یرد )صفوی گ میا در نظر می دهد ر

 دو گونه اندیشی باشد. معارف واضح و دور از نفاق، در جامعه

همواره با چالش ها و مشکالت متعدد و متداوم روبرو بوده و این  چالش های امنیتی در محیط پیرامونی ایران

است در  که این کشور هنوز نتوانسته ای هی این محیط امنیتی بازتولید شده است به گونها هم حوزمشکالت در تما

چالش های ، توافق برسد. در گذشته چارچوب امنیتی پایدار و با ثباتی به گیری شاهد شکل ها ههیچ کدام از این حوز

وجود داشت و از ناامنی های مرزی و بی ثباتی د به اشکال متفاوتی ش میامنیتی ایران که از محیط پیرامونی آن ناشی 

رفت. اکنون نیز این مسأله در قالب ها و گ میهای موقت تا حمالت و جنگ های طوالنی مدت نظامی را در بر

تروریسم و افراط گرائی؛ دولت های ضعیف و بحران اقتدار و ، ی مختلفی تجلی یافته است. در حال حاضرها همؤلف

ود که با ش میسه چالش امنیتی اصلی در محیط پیرامونی ایران محسوب  ای ههای فرامنطق همچنین مداخالت قدرت

سد. دولت های ضعیف و بحران اقتدار چالشی ر میبنظر ، در این میان، یکدیگر ارتباطی چند بعدی و تنگاتنگ دارند

و نیز گسترش نفوذ و اساسی تر باشد که باعث تحریک دو مؤلفه دیگر یعنی اشاعه تروریسم و افراط گرائی 

شد. دولت های ضیف و شکننده در افغانستان و پاکستان باعث گسترش با می ای همداخالت قدرت های فرامنطق

را فراهم ساخته است. در  ای هزمینه تداوم حضور قدرت های فرامنطق، تروریسم و افراط گرائی شده و عالوه بر این

را برای همکاری نامتقارن  ای  هحران اقتدار و ضعف دولت ها زمینکشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز ب

و افزایش مداخالت قدرت های خارجی فراهم نموده است. این مسائل با توجه به ساختار  ای هبا قدرت های فرامنطق

ود. اختالالت ش میقومی و اجتماعی منطقه و تجارب خاص دولت و ملت سازی باعث پیچیدگی شرایط امنیتی 

عدم وجود دموکراسی و نهادهای مذهبی به همراه اقتصاد ، بحران مشروعیت، وجود دولت های اقتدارگرا، یقوم

ضعیف در برخی از کشورهای آسیای مرکزی از جمله عوامل دیگری است که موجب بروز بی ثباتی و ناامنی در 

قه در طول سال های اخیر افزایش محیط امنیتی ایران خواهد شد. تروریسم و افراط گرائی مذهبی و قومی در منط

اجتماعی و پیشرفت اقتصادی کشورها را به شدت تحت تأثیر قرار داده  -یافته است و این امر نظم و ثبات سیاسی

ی ها هاجتماعی و مؤلف -عوامل سیاسی است در افغانستان و پاکستان نیز افراط گرائی و تروریسم همچنان به واسطه

 .(637: 7033، اسنایدر)را به شدت متأثر می سازد  ای هو ثبات و امنیت منطق بیرونی ادامه حیات می دهد
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 ای هدر خاورمینه در سال های اخیر و به ویژه بعد از یازده سپتامبر مداخالت فرامنطق ای هحضور قدرت های فرامنطق

ژمونیک در خاورمیانه را را نشان می دهد. آمریکا بعد از یازده سپتامبر رویکرد امنیت ه ای هافزایش قابل مالحظ

مطرح کرد و بر این اساس باافزایش حضور نظامی خود به براندازی رژیم های طالبان و صدام و افغانستان و عراق 

مبادرت ورزید. در این راستا واشنگتن سعی دارد تا با جدا کردن صف متحدین و دولت های مخالف و تحت فشار 

کثر همکاری از کشورهای متحد امنیت هژمونیک را به عنوان ساختار قرار دادن دولت های غیرهمکار کسب حدا

 امنیتی اصلی در منطقه در اولویت قرار دهد.

تنوع چشمگیری نیز داشته است و بنیان فکری و عقیدتی انها نیز بسیار ، این نظام های سیاسی ناپایدار عالوه برتعدد

از کمونیستی ، و از جمهوری به حکومت کمونیستی مهوریکه از حکومت سلطنتی به ج ای همتزلزل بوده است. بگون

به اسالمی تغییر نموده و در اکثر این تحوالت ردپای کشور های دیگر و وقوع جنگ های داخلی و اشغال این کشور 

 توسط سایر کشورها به چشم می خورد.

به  های همسایه رنج برده است بایدموجود در کشور قرار دارد که همواره از پیامدهای بحران زای ای هایران در منطق

اقرار کرد که جمهوری اسالمی ایران از نظر میزان و سهم منابع تنش و تهدید  م 6337این واقعیت تلخ تا ژانویه 

کشور جهان در شمار یازده کشور پر تهدید جهان قرار دارد  633ملموس و واقعی در فضای پیرامونی خود بین 

 (.663 :7037، )کریمی پور

 لت بی ثباتدو

، بویژه با کانونی شدن تروریسم در سیاست بین الملل، مفهوم دولت بی ثبات و دولت های ضعیف در سال های اخیر

دولت بی ثبات دولتی است که انحصار  "به مفهومی مهم در مطالعات امنیتی تبدیل شده است .بر اساس دیدگاه وبری

ت داده باشد و قادر به باز تولید نظم سیاسی در این عرصه کاربرد مشروع زور در درون مرزهای خود را از دس

 :بر اساس این تعریف مهمترین ویژگیهای دولت بی ثبات عبارتند از " .نباشد

 از میان رفتن قدرت دولت برای تصمیم سازی جمعی. -7

 نا توانی در فراهم آوردن خدمات عمومی اولیه . -6

 عنوان عضوی برابر در جامعه بین المللی . ناتوانی در تعامل با سایر دولت ها به -0

 .(دوئرتی و فالتزگراف7031:113)ناتوانی در تامین امنیت فیزیکی شهروندان  -1

 مورد مطالعه ی همنطق

در  نیسرزم نیاست. ا گرفته یجا ایاست که در قلب قاره آس یو محصور در خشک یکوهستان ینیافغانستان سرزم

مربع و چهل و  لومترکی 076٫667واقع است. مساحت آن  انهیم یایدر محدوده آسو  یشرق مکرهین، یشمال مکرهین

 .دیآ یشمار م به یکشور جهان از نظر پهناور نیکمی

، کستانیتاج یها یدر شمال با جمهور لومتریک 6031است که شامل  لومتریک 7333افغانستان حدود  یمرزها طول

از راه  یاز سمت شمال خاور لومتریک 30تا  10، و جنوب با پاکستاناز شرق  لومتریک 6613، ازبکستان و ترکمنستان

 رانیدر غرب با ا لومتریک 303تا  377و  نیخلق چ ی)سنجان( جمهور انگیک نیس نینش تنگه واخان با استان مسلمان
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شمال ، ومترلیک 7613فاصله شرق تا غرب افغانستان  نیشتری. بباشد یم، آن با استان خراسان است( لومتریک 073)که 

 است. لومتریک 733به  کیآزاد جهان نزد های آب با آنفاصله  نیو کمتر لومتریک 377تا جنوب آن 

 یها است. کوه ها پوشانده ها و سنگالخ را کوه، در شمال و شرق کشور شتریب، از خاک افغانستان یا گسترده یها بخش

از  باًیشده و تقر دهیکش یبه غرب و جنوب غرب یاز سمت شمال شرق لومتریک 733و عرض  033هندوکش به طول 

قندهار و ، کابل یشهرها یرا فرا گرفته و برا انستانافغ نیاز سرزم یمیاز ن شیها ب کوه نی. اگذرد یکشور م انهیم

ها  از ارتفاع آن ابندی یغرب امتداد م یها هر اندازه که به سو کوه نیاست. ا کرده جادیا یمهم یهرات ارزش راهبرد

هندوکش  یها ی. در بلندگردند یکم ارتفاع م یها ها و تپه به کوه لیتبد رانیا یمرزها یکیته شده و در نزدکاس

، هندوکش یها کوهستان انیپر برف است. در م ها خچالیها و  قله زیها ن در تابستان یبرف وجود دارد. حت همواره

 وهیم دیپرورش دام و تول یبرا یمساعد طیمحوجود دارد که  یزیو حاصلخ بایز، خوش آب و هوا، ژرف یها دره

 است.

و  یبهار یها باران، ژرف یها دره، دهیسر به فلک کش یها است. کوه طیافراط و تفر نیسرزم یعیاز نظر طب افغانستان

از برف در طول سال و  دهیپوش یها یبلند، گرم یها سرد و تابستان اریبس یها زمستان، خشک یها تابستان

 وجود دارد. زین یجتماعا یدر زندگ طیافراط و تفر نیست و خشک وسوزان. اپ یها نیسرزم

کشور تا هزاره  نیا یها . زلزله باشد یدر جهان م ها نیو شدت از باالتر تیکم ثیافغانستان به ح یزیلرزه خ زانیم

، انیبرج)است. دهیدثبت گر 1 یزلزله با شدت باال نیشده. در کوه خواجه تا کنون چند ییشناسا الدیاز م شیدوم پ

 (.633-713صص ، 7010

، یچون شاهنشاهان هخامنش یاریبس انیاست. جنگجو مدافع تهاجم به هند بوده خیتار یافغانستان در درازا نیسرزم

کشور خود را  نیا یها ها و دره و خم کوه چیو نادر شاه افشار از پ، یگورکان موریت، یمحمود غزنو، یاسکندر مقدون

 یها و سپس گسترش راه ریاخ یها در سده یآب یها از کشف راه شیتا پ نیاند. عالوه بر ا ساندهبه هندوستان ر

 نیاز ا شمیجاده ابر یها . گذرگاه کاروانگذشت یآن م یشرق به غرب از دشت شمال یبازرگان ریخط مس، ییهوا

و سپس  یآب یها از کشف راه. پس رفت یم نیاز راه قندهار به هند و از راه بلخ به چ شتریبوده که ب نیسرزم

 چیشد و گذر ه لیبست تبد بن یا به منطقه انهیم یایآس یها نیسرزم ریافغانستان مانند سا، ییهوا یها گسترش راه

 یجنوب یایو آس یشمال یایآس انیم یاستوار یافغانستان سپر راهبرد یها کوهستان نی. همچنفتادیبه آنجا ن یا گانهیب

 است.

و  باستیز، ردیگ یکه از آن سرچشمه م ییها و رودخانه دهیسر به فلک کش یها یه خاطر بلندافغانستان ب عتیطب

 13گرم )تا  اریبس شیصفر( و تابستانها ریدرجه ز 63سرد )تا  اریبس شیتنوع آب و هوا در آن مشهود است. زمستانها

 صفر( است. یدرجه باال

، در نقاط گوناگون زین یتفاوت دارد. بارندگ گریشهر د شهر به کیو از  گریاستان به استان د کیو هوا از  آب

و در مناطق  133تا  673 نیب یمقدار در مناطق شرق نیدر نوسان است. ا متر یلیم 133تا  733 نیمتفاوت است و ب

هوا ، شتریب یو بارندگ ها یبه علت وجود بلند یمرکزاست. در مناطق  متر یلیم 773تا  733 نیب یو جنوب غرب یغرب



 318 ...ثباتی در افغانستان بررسی پیامدهای بی

 یتر بوده و دارا هوا گرم یبارندگ یبه علت کم یو غرب یدر مناطق جنوب یسردتر است ول گرید یها هیز ناحا

 تر است. معتدل یها گرم و خشک و زمستان یها تابستان

و آب  گسلد یم گریکدیاز سال با  یمین لیو قبا انییارتباط روستا خبندانیبه علت برف و  یکوهستان یها بخش در

است. در شهر کابل  یافغانستان نسبتاً غن ینیرزمیدارد. منابع آب ز تیجمع ییو جدا یدر پراکندگ یاریبس ریوهوا تأث

مردم  شتریاستفاده شده و ب ینیرزمیکمتر از آب ز یفن لیبه دال یقرار دارد ول نیزم متری 1–0 یآب در ژرفا

 یها کشور به آب نای در مردم ٪66تنها روبرو هستند.  یو آب کشاورز یدنیافغانستان با مشکل کمبود آب آشام

 (.روستاها ٪73، شهرها ٪03دارند ) یدسترس یسالم مصرف

افغانستان با نام رسمی جمهوری اسالمی افغانستان کشور محصور در خشکی در آسیای جنوبی است . این کشور 

پاکستان در ، ایران در غرب، حد فاصل آسیای میانه و خاورمیانه و پایتخت آن کابل است . همسایگان افغانستان

نقشه ذیل مراجعه تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان در شمال و چین در شمال شرقی هستند به ، جنوب و شرق

 ( .7 کنید )عکس شماره

 
 :1عکس شماره 

 منبع: ویکی پدیا

 افغانستان و، ایران از شمالی ترین نقطه در دهانه ذوالفقار تا محل طالقیسه کشور، مرزهای سیستان و بلوچستان

با سلطه طلبی ، به نحو آشکار و پنهان، پاکستان در محل ملک سیاه کوه و از آنجا تا خلیج گواتر واقع در دریای عمان
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، ی مرزی شرق کشور با برخورداری از پیچیدگی های خاص خودها هو قدرت نظامی بریتانیا شکل گرفته است عرص

 بویژه جمعیت روستایی روبرو بوده است .، با کاهش شدید جمعیتیی اخیر ها هاز نواحیی است که در ده

کیلو  317ود که طول مرز ایران و افغانستان ش میمرز مشترک ایران و پاکستان شروع ، مرز افغانستان از دهانه ذوالفقار

ت کلنل شد.این بخشی ازمرز بر اساس حاکمیبا میکیلومتر آن با استان سیستان و بلوچستان  636متر است که 

 (.66:، 7033، نصراللهی)ماکماهون انگلیسی بر اساس طرح حکمیت گلداسمید تعیین شده است 

 علمی پژوهش دستاورد های

 گسترش انواع قاچاق

مسأله مواد مخدر به عنوان یک مشکل ملی در اکثر کشورهای جهان و تنوع انواع مواد مخدر و  قاچاق مواد مخدر

 شد.با میجهانی قاچاق بین المللی آن یک مشکل 

با خطر  سالمت و زندگی افراد را، مواد مخدر تأثیر عمیقی هم بر ابعاد فردی و هم ابعاد ملی دارد. در بعد فردی

ردد. ایرانی یکی از گ میافتگی کشورها ی هند و در بعد ملی موجب بروز معضالت اجتماعی و عدم توسعک میمواجه 

نطقه تولید و صادرات موادمخدر جهان قرار دارد. افغانستان منبع کشورهایی است که در همجواری عمده ترین م

اصلی مواد مخدر در این منطقه است همسایگی ایرانبا بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان )افغانستان(و قرار 

عام و گرفتن در مسیر بازار مصرف این مواد )اروپا و آمریکای شمالی( تأثیر عملی در امنیت مرزهای کشور بطور 

امنیت مرزهای جنوب شرقی )سیستان و بلوچستان( بطور خاص داشته است. تمامی کشورهایی که در مسیر ترانزیت 

مواد مخدر تولیدی از مناطق مثلث طالئی )جنوب شرق آسیا( و مناطق تولید در افغانستان و پاکستان به بازارهای 

، اجتماعی، ی هنگفتی را از اقتصادیها همخوف هزینمصرف قرار دارند همواره در خطر سریز به توزیع فرایند 

ی اجتماعی در آنها رو به زوال و روند رشد و توسعه پایدار در این ها هوند و سرمایش میفرهنگی و سیاسی متحمل 

 .(0: 7033، مناطق با کندی مواجه است )غنمی

ر مستقیم بر امنیت مرزهای ایران یکی از مهمترین پیامدهای کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان که به طو

عبارتست از افزایش درگیری های مرزی به دلیل مبارزه با باندهای قاچاق مواد مخدر در عبور از مرز  تأثیرگذار است

ترین و بدترین نوع برخورد نیروی حافظ امنیت با افراد مخل امنیت است. متأسفانه  شرقی درگیری مسلحانه خشن

چستان در شرق کشور یکی از شایع ترین اقدامات ضد امنیتی درگیری مسلحانه است. طبق در استان سیستان و بلو

بیشترین آمار را به خود  مورد درگیری مسلحانه گزارش شده است که سیستان و بلوچستان 31تعداد  7037آمار سال 

ظامی به شرق کشور درصد از کشفیات مواد مخدر توسط نیروی انت 17، 7031اختصاص داده است همچنین در سال 

 (.110: 7037؛ اختصاص یافته است )رزقانی

قاچاق مواد مخدر باعث تسهیل ورود سایر کاالهای قاچاقچیان بین المللی مواد مخدرو حامالن کاالهای کوچک در 

 مناطق مرزی کشور بوده اند که به تدریج به سودآوری و سهولت و امکان و راهکارهای قاچاق مواد مخدر پی برده و

وجود مناطق صب العبور و اصطالحاً نقاط ، ( وضعیت طبیعی نقاط مرزی771: 7011، به آن روی آورده اند )حق پناه
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فضای هرج و مرج و فقدان یک حکومت قدرتمند و ، ضعف دولت های مرکزی کشورهای همسایه، کور مرزی

 ند. ک مییان فراهم ی مناسبی را برای فعالیت قاچاقچها ههمگی زمین فراگیر در کشورافغانستان

ی بسیار برای کنترل و انسداد ها هناچار از صرف هزین ها هجمهوری اسالمی ایران برای مقابله با ورود این محمول

مرزها گردیده است به گفته جانشین فرماندهی نیروی انتظامی طی سال های گذشته بیش از یک میلیارد دالر برای 

 (.76: 7037، رزقانیانسداد مرزهای شرقی هزینه شده است )

طبیعی است که با وجه به ممنوعیت خرید و فروش مواد مخدر در ایران و تالش های نیروی انتظامی برای 

در داخل ایران به خصوص منطقه مرزی رسوب کرده و به فروش  جلوگیری از قاچاق مواد مخدر بخشی از این مواد

رار گرفتن ایران در مجاورت کانون اصلی تولید مواد مخدر دنیا و ق، سد. به گفته مسئولین امنیتی و انتظامی کشورر می

مسیر مناسب ایران برای قاچاق مواد مخدر به ترکیه و اروپا از مهمترین دالئل رواج پدیده خانمان سوز اعتیاد در 

با  کیلومتری ایران 7733داخل ایران است به گفته جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کشور وجود مرز مشترک 

تا  1333پاکستان و به ویژه افغانستان که عنوان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر دنیا با حجم میانگین تولید ساالنه 

  (.7037، شد )رزقانیبا میتن از دالئل اصلی شیوع پدیده مصرف مواد مخدر در داخل کشور  7333

 های تروریستی فعالیت و گسترش گروه

این فرض وجود داشت که وضعیت کشور به حالت آرامش و ثبات سیاسی ، افغانستانبه دنبال شکست طالبان در 

گروه طالبان و القائده هنوز در افغانستان و حتی در پاکستان فعال ، اما حوادث بعدی نشان داد، سوق پیدا خواهد کرد

ظر کمی و کیفی و تعداد حمالت طالبان از ن، ی تروریسم در حال گسترش است . در سال های اخیرها ههستند و زمین

های انتحاری را شدت  گذاری ی انفجاری و یا بمبها هتل، و شدت تهاجم افزایش داشته است نیروهای شیه نظامی

 بخشیده است.

از سوی طالبان گسترش بیشتری داشته  عملیات ضد ناتو، 6333بر پایه گزارش ارائه شده به کنگره آمریکا در سال 

% درصد 13% و علیه قوای آمریکا 03، درصد اقدامات تروریستی علیه مردم افغانستان ،است. بر پایه این گزارش

 (.703: 7033، افزایش داشته است )دهمرده 6331درمقایسه با سال 

 317با توجه به پیوندهای جغرافیائی افغانستان با ایران و مرزهای گسترده جغرافیائی این کشور با ایران که حدود 

ر و گسترش جغرافیای تروریسم در حاشیه جنوب شرقی ایران خطر رو به تزایدی خواهد بود کیلومتر است. صدو

 کشور ایران را متأثر ساخته است.، ناشی از جغرافیای تروریسم ای هاول مخاطرات منطق ی هکه در وهل

 قاچاق کاال

در ، ای هتعلقات قومی و طایفها و  بدون عوامل باز دارنده و وابستگی، وجود مرزهای گسترده با کشور افغانستان

استان سیستان و بلوچستان وضعیتی را مهیا ساخته است که ساکنان مناطق مرزی به راحتی بتوانند با هم زبانان خود 

مشکالت بخش  ؛( . ضعف زیر ساخت های الزم برای توسعه711: 7031، در این دو کشورارتباط برقرار کنند)سیف

ضای فراوان برای مشاغل ساده و غیر تخصصی و محدودیت این مشاغل را که تقا، جوان بودن جمعیت، کشاورزی

رشد ، وان از عوامل اصلی گرایش به قاچاق برشمرد .به طور خالصهت می، ودش میبخش عمده آن نصیب افاغنه 
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و قاچاق کاال  نبود زیرساخت های مناسب اقتصادی و بیکاری مهمترین متغیر های تاثیر گذار در پدیده، جمعیت

سوم توسعه هیچ تاثیری در پدیده قاچاق سوخت  ی هسوخت بوده است و سیاست های اشتغال زای دولت در برنام

 (.03: 7031، نداشته است )نمکشناس

 قاچاق سوخت

پیدایش موضوع قاچاق سوخت در ایران از جمله در شرق کشور به دنبال پیروزی انقالب اسالمی و اشغال افغانستان 

گردد. به طوری که سهولت  تعاقبا مهاجرت گروه کثیری از مهاجرین افغانی به این کشور بر میها و م توسط روس

ی نفتی که به ها هرفت و آمد ها و برقراری مراودات طرفین با یکدیگر سبب شده تا در شرق کشور خروج فراورد

ها نشان می دهد تفاوت  بررسی حرص و طمع افراد سود جو را فراهم نماید.، شود ی ایران تلقی میها هعنوان سرمای

فاحش قیمت سوخت در دو سوی مرز یکی از عوامل موثر ایجاد انگیزه برای قاچاق سوخت بوده است . از سوی 

دیگر نیاز مبرم و شدید سوخت در کشور افغانستان و وابستگی صددرصد آن کشور به سوخت وارداتی باعث 

ته قاچاق در دو سوی مرز گردیده است و تشدید این امر زمانی ی سازمان یافها هعناصر سود جو و شبک گیری شکل

دهد. حتی به نظر  سازد که کشور مقابل تمایلی به همکاری در مبارزه با قاچاق از خود نشان نمی خود را نمایان می

از باشند.  و همکاری عوامل سود جو به دلیل دخیل بودن در منافع شریک می ریزی هسد که خودشان در برنامر می

همه مهمتر کیفیت باالی سوخت ایران نسبت به دیگر کشورهای همسایه افغانستان نیز از دیگر عواملی است که 

ها و نحوه انتقال سوخت  روش باعث شده تقاضای بیشتری برای سوخت از ایران در دستور کار قاچاقچیان قرار گیرد

 .(717: 7033، دهمرده)کند  ایفاء می به افغانستان عالوه بر اینکه حائز اهمیت است نقش اساسی را

امنیتی را  کشور افغانستان در همسایگی ایران بیشترین تاثیرات با توجه به تعارض و تضاد منافع ایران با ایاالت متحده

 در این حوزه تروریستی داشته است این تأثیرات عبارتند از:

مانند ، هبی و قومی در جنوب شرق و شرق ایرانهای افراطی مذ جریان گیری صدور تروریسم به ایران و شکل -7 

 های مشابه.  هالعدل و سایر گرو جیش، گروه تروریستی جنداهلل

ثباتی در مرزهای  های مافیایی مواد مخدر و قاچاق و تشدید ناامنی و بی گروه گیری مرزی و شکل پذیری آسیب -6

 شرقی

ر امر توسعه در مناطق مرزی و عدم تبدیل مرزهای شرقی به ب مرزهایی با کارکرد امنیتی به جای تاکید گیری شکل -0

 مرزهای اقتصادی.

 تداوم هجوم مهاجرین و آواره شدگان افغانی به ایران به دلیل عدم ثبات و امنیت در کشور افغانستان. -1

کارآ در ای مثبت و  های منطقه بلوک گیری اعتمادی بین کشورهای همسایه و جلوگیری از شکل افزایش سطح بی -7

 حوزه امنیتی و سیاسی.

، ی نظامی و امنیتی ایران )رحیمیها هدرگیری ایران با پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم تروریسم و افزایش هزین -0

7033: ،61.) 

جغرافیائی تروریسم در  گیری دهد تا در مورد مهار مخاطرات امنیتی حاصل از شکل این وضعیت به ایران اجازه می

ی امنیتی یک جانبه و چندجانبه را بدست گیرد که خود بر ابعاد پیچیده این مسأله می افزاید. ها هرنامافغانستان ب
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مشرف ، دقیقا، های مجاور مرزهای جنوب شرقی جمهوری اسالمی ایران خصوصاً استان سیستان و بلوچستان استان

، همراه با قاچاق مواد مخدر و تسلیحاتدر این منطقه  ای هبر هالل طالیی است. پیوندهای مذهبی و قومی و قبیل

محیط مستعدی برای ، با توجه به نیاز بیشتر این منطقه به توسعه، های غیرقانونی و جنایات سازمان یافته مهاجرت

 (.70:، 7033های مخالف بوجود آورده است )دهمرده گروه

 حضور نیروهای خارجی در افغانستان

ن ایران برای به چالش کشیدن امنیت ملی جمهوری اسالم ایران همواره حضور ایاالت متحده در کشورهای پیرامو

های اخیر بوده است. همچنین آمریکا سیاست خصمانه  های اصلی آن در قبال ایران به ویژه در سال یکی از سیاست

اسی کند که تنش سی چند بعدی را برای تضعیف نظام جمهوری اسالمی ایران در ساختار امنیتی منطقه دنبال می

برخی از مصادیق آن هستند.  ای ههای تروریستی منطق برداری ابزاری از سازمان گسترش ایران هراسی و بهره، ای فرقه

، های مرزی ای در نظام امنیت استان ی تروریستی فرقهها هثباتی امنیتی برای دفاع در برابر گرو دراین راستا افزایش بی

ناسب با حجم تهدیدهای برون سیستمی و سیاست اجرائی دولتمردان های امنیت مرزی مت رشد نامناسب زیرساخت

های توریستی فراهم شود.  فضا برای تحرک گروه، آمریکا برای حضور نظامی بلندمدت در افغانستان باعث شده

خود  ای را فراهم کرده تا حضور بلندمدت ثباتی منطقه ی ناامنی و بیها ههمواره زمین، آمریکا با حضور خود در منطقه

 (.733: 7033، را توجیه و تثبیت نماید )احمدی پور و همکاران

 مذهبی و سیاسی، های قومی جنگ روانی و تبلیغاتی در مناطق مرزی به منظور افزاش شکاف

های امنیتی  ی ایجاد بحرانها هزمین، بوده و از اقوام مختلف تشکیل شده است« ترکیبی»اصوالً در کشورهایی که ملت 

های ارتباطی و اطالعاتی  تر است. بویژه در شرایط جدید و به واسطه گسترش تکنولوژی می فراهمبا شعار قو

است که  گیری خودآگاهی قومی به میزان زیادی افزایش یافته و نوعی همبستگی در ورای مرزهای ملی در حال شکل

خوردار باشد از حیث امنیتی این وضعیت به ویژه هنگامی که از پشتیبانی و حمایت هدفدار کشورهای خارجی بر

 (.00: 7013، )افتخاری تواند برای کلیه حکومت ها خطر ساز تلقی گردد می

جمهوری اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. بر این اساس انجام اقدامات تبلیغاتی و جنگ روانی با هدف 

های قومی و مذهبی با یکدیگر و نیز با  همذهبی و ایجاد اختالف و درگیری بین گرو -های قومی افزایش شکاف

های امپریالیستی  همواره یکی از سیاست، "اختالف بینداز و حکومت کن "حکومت تحت استراتژی مشهور 

ود چرا که ش میهای بزرگ بوده است. این مساله در مورد مناطق مرزی ایران با شدت و حدت بیشتری انجام  قدرت

در حاشیه مرزهای  است که اقلیت های قومی و مذهبی عمدتاً ای همرزی به گونساختار قومی و مذهبی در مناطق 

های اکثریت در آن سوی مرز در کشورهای  ی قومی و مذهبی اقلیت ها به صورت گروهها هاند و دنبال ایران واقع شده

ای )آمریکا و انگلیس(  همسایه پراکنده هستند. چنین شرایطی زمینه مناسبی را برای سوء استفاده قدرت های فرامنطقه

های  )طالبان و القاعده( برای استفاده از پتانسیل پاکستان و افغانستان، ای ایران نظیر عربستان و حتی رقبای منطقه

 زای قومی و مذهبی مناطق مرزی ایران فراهم کرده است.  بحران
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به خصوص در مناطق مرزی همانند  تالش برای ایجاد تفرقه و اختالف افکنی میان شیعه و سنی، های اخیر در سال

 (.711 :7033، بلوچستان به شدت افزایش یافته است )کریمی پور

اند. بطور  زبانی و دینی از یکدیگر متأثر بوده، فرهنگی، در کشور ایران و افغانستان به علت همسایگی مسائل تاریخی

ای نامعلوم همچنان در شمار  با آینده افغانستان، ثباتی افغانستان در مرزهای ایران خصوص تبعات بیکلی در

 کشورهای بی ثبات و چالش خیز جهان باقی خواهد ماند.

این کشور ، شمالی و جنوبی قبایل پذیرش تمامی متمرکز و مورد، رو میانه دولت آمدن روی کار تا زمان در واقع

 زای بحران بود . منابع خود خواهدهمسایگان  به ایران و دیگر امنیتی و سیاسی چالش و معضالت انواع صادر کننده

 ژتوپلتیک همسایگان و قدرت های مستمر های رقابت ،توسعه نیافتگی، چون فقر درعواملی بایست را می این کشور

مرزی  مناطق کرد . امروزه جستجو قومی و مذهبی های مخدر وناهماهنگی تولید مواد، ایدنولوژیک های تنش ،بزرگ

بر امینت  سیاسی و اقتصادی، فرهنگی ،اجتماعی شناخت عوامل وندر می ر به شمارکشو نقاط از حساس ترین یکی

از هرگونه تنش وکنش های  جلوگیری به منظور امنیتی های پذیری آسیب در درک نکات ترین از اساسی این مناطق

 ی کشوراز حیتاستان ها استراتژیک ترین از استان سیستان وبلوچستان دراین راستا ودر میبه شمار  ضد امنیتی

است . چالش  مواجه و مرزی سیاسی، امنیتی مسائل در خصوص ای هکه با چالش های عدید است ومرزی امنیتی

از  دوری، داخلی از ابعاد استان سیستان وبلوچستان هم متاثر درمرزهای و فرهنگی اجتماعی ،های امنیتی سیاسی

 افغانستان متشنج اوضاع، جی)حضور نظامی آمریکا در منطقهخار مذهبی و..... و هم از ابعاد، قومی تنش های، مرکز

ارائه کمک های اقتصادی به ، شرقی ی هاست . فلذا تالش در جهت تامین امنیت منطق و پاکستان و تولید مواد مخدر

دو قانونمند کردن ورود و خروج افراد و ترانزیت کاال در گمرکات مرزی ، دولت افغانستان برای بهبود زیر ساخت ها

استان  ی هبرقراری روابط با کشور افغانستان در محدود، جلوگیری از ورود مهاجرین غیر مجاز به داخل کشور، کشور

 های هم مرز از جمله راهکار های عملیاتی برای سامان دهی منطقه میباشد.

 منابع 

 انتشارات مروارید. :چاپ دوم تهران، دانشنامه سیاسی، (7000) داریوش، آشوری

 . شماره اول پیش، راهبروی مطالعات فصلنامه، تهران، سیاسی و خشونت در پیکارهای قومی شکاف های، (7011حجت اهلل )، ایوبی

 دانشگاه تربیت معلم .، تهران ،زاهدان نمونه موردی، مرزی و شهرهای توسعه نواحی مشکالت، (7037حسن ) ،افراخته

کارشناسی  پایان نامه ؛درسیستان و بلوچستان های قومی بر ناامنی یکا در افغانستانآمر نیروهای خارجی تاثیر، (7033حسین )، اصغریان

 اسالمی . دانشگاه آزاد :ارشد کرج

 جغرافیایی نیروهای سازمان انتشارات تهران، ایران بر مرزهای مرز با تاکید جغرافیای، (7033) محمد حسن، محمد و نامی، اخباری

 مسلح .

 بخارا. انتشارات :تهران ؛شمشی 1223تا 1231و بلوچستان  سیستان اجتماعی و سیاسی تحوالت .(7033مریم )، ابراهیمی

وبین  تحقیقات سیاسی پژوهشی علمی فصلنامه، به دموکراسی افغانستان گذار بر روند تاملی .(7033) قاسم، و رضائی بشیر، اسماعیلی

 . 7شماره ، دوم سال، مشهد واحد، اسالمی دانشگاه آزاد المللی

، تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد، ایران جمهوری اسالمی کشور شرق در مرزهای تنش زا عوامل بررسی .(7033علی رضا )، امینی

 اسالمی . دانشگاه آزاد
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 . پاییز.67ش، فصلنامه مطالعات راهبردی، محمود عسگری، برگردان، ای هساختارهای امنیت منطق .(7033کریگ.ای )، اسنایدر

 تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.، 1جلد ، آشنائی با مقررات گمرکی و ترخیص کاال .(7011رضا)، بنائی

ترجمه ابوالقاسم راه چمنی و ، جلد اول، جهانی شدن و سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین .(7030)جان و اسمیت، بیلیس

 رار معاصر.موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی اب :تهران، دیگران

آستان قدس :مشهد، اثرات سیاسی حضور پناهندگان افغانی در خراسان، افغانستان جنگ و سیاست .(7016محمد حسین )، پاپلی یزدی

 رضوی .

اجتماعی رهیافت های  –فصلنامه سیاسی :تهران، اقتصاد سیاسی تکنولوژی های اطالعاتی و ارتباطاتی .(7031پور احمدی )حسین )

 پاییز و زمستان .، 1شماره ، المللیسیاسی و بین 

 مهر . :انتشارات، تهران، و افغانستان ایران سیاسی روابط .(7016احد )، توکلی

 تهران:پژوهشکده مطالعات راهبردی.، ترجمه علی رضا طیب و جعفر بزرگی، ی امنیتیها هنظری .(7030تریف و همکاران )، تری

 تهران: انتشارات سمت.، سی ایرانجغرافیای سیا .(7037محمد رضا )، حافظ نیا

 انتشارات مجلسی. :تهران، چاپ اول، افغانستان و مداخالت خارجی، (7033حق جو میر آقا )

 . 60شماره ، فصلنامه مطالعات راهبردی، قاچاق مواد مخدر .(7011جعفر )، حق پناه

 کاربردی نیروی انتظامی .دفتر تحقیقات ، زاهدان، مجموعه مقاالت مرز و امنیت .(7033مسعود )، حیدری

واحد ، دانشگاه آزاد اسالمی، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، منابع تنش زا در روابط ایران و افغانستان .(7037سعید )، جمال

 مشهد.

 مپیوتری اسالمی.مرکز تحقیقات کا:قم، نابسامانی اقتصادی و یا جرم، قاچاق کاال و ارز( 7031درویش امیر حسین و ایرج اسماعیلی )

 پایان ، سیستان و بلوچستان مرزهای امنیتی سیاسی چالش های در بررسی و تحلیل .(7033معصومه )، دهمرده

 مشهد. واحد، دانشگاه آزاد اسالمی، ارشد نامه کارشناسی

ت و تحقیقات بین المللی موسسه فرهنگی مطالعا، تهران، نظریه امنیت ملی در جهان سوم)مطالعات امنیت ملی  .(7030علی )، ربیعی

 ابرار معاصر.

 .7شماره ، سال اول، گاهنامه مرزبان، دانستنی های مرزی .(7031قاسم )، رضائی

، شماره نخست، مجله علوم جغرافیایی، عوامل موثر بر امنیت مرزی با تاکید بر مرز شرقی ایران و افغانستان .(7037سید هادی )، زرقانی

 .دانشگاه آزاد اسالمی :مشهد

دانشگاه سیستان و  :زاهدان، چالش ها و رهیافت ها، مجموعه مقاالت همایش شهر های مرزی و امنیت .(7037شاهرخ )، سلطان احمدی

 بلوچستان.

 وزارت امور خارجه . :تهران، افغانستان .(7036علیرضا )، علی آبادی

 معاونت آموزشی .، دفتر تحقیقات کاربردی ناجا :هدانزا، تامین نظم و امنیت پایدار در شهر های مرزی .(7033علیرضا )، غالمی

دانشگاه سیستان و  :زاهدان، چالش ها و رهیافت ها، مجموعه مقاالت همایش ملی شهر های مرزی و امنیت .(7037)حبیب اهلل ، فصیحی

 بلوچستان .

انتشارات موسسه  :تهران (ژه افغانستان پس ازطالبانکتاب آسیا )وی، نگاه اسرائل به افغانستان پس از یازده سپتامبر .(7030مهدی )، قویدل

 ابرار معاصر.

 


