
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

  
                                                                                     

                 
     

 

 
61  

   
...  رزهاي زايي و مديريت م تبيين عوامل مؤثر در بحران

  
  

  

  
 

 1393 پاييز 36غرافيا و توسعه شماره ج

  1/8/1391:   وصول مقاله
  4/4/1392:  أييد نهايي ت

  61 - 80:   صفحات       
  

  و پاكستان ايران مرزهاي مديريتزايي و  ثر در بحرانؤم عوامل تبيين
  

    2مهدي ميرزاده كوهشاهيدكتر  ،1دفر زهرا پيشگاهيدكتر 

  
  چكيده

اي هستند و كشورها  كند داراي اهميت ويژه هاي سياسي را از يكديگر جدا مي ت                          ي به عنوان خطوطي كه موجودي الملل مرزهاي بين
شود تنها با كنترل امنيتي و انتظامي  اما تهديدهايي كه از سوي مرز متوجه كشورها مي .دهند تالش زيادي را براي كنترل آنها انجام مي

هاي سياسي، اقتصادي،        فعالي تمديريت مرزها شامل . كند كه مديريت مرزها اهميت پيدا ميگردد و در اينجاست  خط مرزي رفع نمي
  .گيرد شود و عالوه بر خط مرزي، مناطق مرزي را نيز در بر مي عمراني نيز مي

ر كشورهاي ايران در شمار كشورهايي است كه داراي بيشترين همسايه است و عوامل متعدد داخلي و نابساماني سياسي و اقتصادي د
زا  توان برخي از مرزهاي ايران را بحران اي كه مي گونه  به. همسايه مشكالت زيادي را در راستاي كنترل و مديريت مرزها ايجاد كرده است

ام هاي انج اي كه به رغم تالش اين موضوع در مرزهاي شرقي و به ويژه مرزهاي ايران و پاكستان نمود بيشتري يافته است به گونه. ناميد
  .ي مديريت مرزها اقدامات مطلوبي صورت نپذيرفته است شده توسط نهادهاي ذيربط، در زمينه

زايي و همچنين مديريت مرزهاي ايران و  ثر در بحرانؤتحليلي به بررسي عوامل م- در اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي
زايي مرزهاي ايران و پاكستان كدامند؟ و  ثر در بحرانؤعوامل م: هدف نگارندگان پاسخگويي به اين پرسش است كه. پردازيم پاكستان مي

  هايي روبرو است؟  ايران براي مديريت مرزهاي خود با پاكستان با چه چالش
گيري و نوع مرز به همراه توان مديريتي كشور در  شكل ي ي مرز از جمله تاريخچه مرز، نحوهها ويژگينتايج بررسي نشان داد كه 

زايي و  ثر در بحرانؤهاي كشور همسايه از عوامل م ي فرهنگي و اقتصادي مناطق مرزي و همكاريها ويژگيانتظامي و  عرصه امنيتي و
ضعف اقتصاد محلي، ضعف فرهنگي در مناطق مرزي، ناهمگوني با فرهنگ غالب كشور، . همچنين مديريت مرزهاي ايران و پاكستان است

ي مرزهاي خود  هاي ايران براي مديريت بهينه ترين چالش اقتصادي و سياسي همسايگان نيز مهمنفوذ بنيادگرايي و تروريسم و نابساماني 
  .با پاكستان است

  .زايي، مناطق مرزي، ايران، پاكستان، بلوچستان مرز، مديريت مرزها، بحران :ها هواژكليد
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   مقدمه
ها و ابعاد مرزها اگرچه امروزه كمتر  بسياري از جنبه

سياسي و كارشناسان مرزها  دانان افيمورد توجه جغر
قرار دارند اما مرزها هنوز هم سبب ايجاد مسائل و 

شوند كه موضوعاتي را براي  مشكالت فراواني مي
كند، هرچند كه بسياري  مطالعه و تحليل آنها فراهم مي

از موضوعات سنتي مربوط به مرزها كماكان در نقاط 
  .مختلف جهان وجود دارد

تي كه همواره در مطالعات و ادبيات از ميان موضوعا
مرزها رايج بوده است و به رغم تغيير شرايط تاريخي و 

هاي سياسي اهميت آن رنگ نباخته است،  گفتمان
مرزها با ظهور  مديريت. موضوع مديريت مرزهاست

شدن، انقالب اطالعاتي  جديدي چون جهاني هاي پديده
است و و تروريسم جهاني ابعاد جديدي به خود گرفته 

با به خدمت در آوردن تجربه و فناوري به موضوعي 
 .و سياسي تبديل شده است مهم در محافل علمي

اطالعاتي باعث افزايش نفوذپذيري   شدن و انقالب جهاني
مرزها در برابر تهديدهاي فرهنگي و عقيدتي شده و از 
اهميت مرزها در برابر نفوذ عقايد مخرب به عنوان يك 

كار و  هاي تبه ازسوي ديگر سازمان. مانع، كاسته است
هاي نو و  هاي تروريستي با استفاده از فناوري گروه

ها  فناوري اطالعات از موانع ايجاد شده توسط حكومت
اين در حالي است كه مرزها در برابر . كنند عبور مي

بسياري از مسائل گذشته نظير تردد و مبادالت غير 
  . رندپذي قانوني و مافياي اقتصادي آسيب

جمله گستردگي مرزها، تعدد  ايران به داليلي از
و امنيتي   اقتصادي هاي سياسي، همسايگان، نابساماني

در كشورهاي همجوار، تحميلي بودن غالب مرزها، 
هاي فرهنگي، قومي و مذهبي مختلف و عدم  گروه

اي با مشكالت مختلفي در كنترل و  تعادل منطقه
اي كه  به گونه. مديريت مرزهاي خود مواجه است

در . زا ناميد توان برخي از مرزهاي كشور را بحران مي

اين ميان مديريت مرزهاي شرقي كشور به مراتب 
مدتر از ساير آتر و در عين حال ناكار دشوارتر، پرهزينه

قاچاق مواد مخدر، قاچاق . مرزهاي كشور بوده است
وافغانستان،  هاي غيرقانوني اتباع پاكستان تردد انسان و

هاي تروريستي و  گروه       فعالي تقاچاق سوخت و كاال، 
اشرار عالوه بر آنكه سبب ناامني در شرق كشور، وارد 

هاي  آوردن خسارات اقتصادي فراوان و خروج سرمايه
شوم اعتياد در كشور شده   ي كشور و گسترش پديده

است، موجب به شهادت رسيدن شمار زيادي از 
اي  شده است، به گونهنيروهاي انتظامي و امنيتي كشور 

 هاي كه مسائل مذكور همواره از مشكالت و دغدغه
سياسي و امنيتي   والنؤنيروهاي امنيتي، مس مرزبانان،

. طق مرزي بوده استي و ساكنان منا         ّمحلي و مل 
مختلفي براي مبارزه و رفع مشكالت  تاكنون تدابير

تلفي به اجرا خهاي م مذكور انديشيده شده و طرح
بخش نبوده  اما نتايج حاصل شده رضايت ،درآمده است

و بسياري از مشكالت و مسائل كماكان الينحل مانده 
در اين پژوهش برآنيم تا ضمن شناسايي و . است

زايي و مديريت مرزهاي  ثر در بحرانؤبررسي عوامل م
هاي مديريت اين  ايران و پاكستان، مشكالت و چالش
ياني ديگر اين به ب. بخش از مرزهاي كشور را بر شماريم

: پژوهش درصدد پاسخگويي به اين پرسش است كه
زايي مرزهاي ايران و  ثر در مديريت و بحرانؤعوامل م

پاكستان كدامند؟ و ايران براي مديريت مرزهاي خود با 
هايي روبرو است؟ از اين رو در  پاكستان با چه چالش

ثر در مديريت ؤاين پژوهش ضمن بر شمردن عوامل م
هايي كه ايران براي  ان و پاكستان چالشمرزهاي اير

مديريت مرزهاي خود با اين كشور با آن مواجه است را 
دهيم و در پايان  نيز مورد تجزيه و تحليل قرار مي

گيري راهكارهايي براي مديريت بهتر اين  ضمن نتيجه
  . نماييم مرزها ارائه مي
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  ادبيات نظري
  مرز  -

خط تقسيم بين  واژه مرز بهشناسي،  از منظر واژه
. )Flint, 2006: 132( هاي سياسي اشاره دارد ت      موجودي 
 يك سرزمين حدود تحديد منظور به سياسي مرزهاي

 ي محدوده ي كننده تعيين و شوند مي ترسيم كشور

 شوند مي محسوب نيز كشور آن ت     حاكمي  دقيق
از اين رو همواره مورد توجه . )7: 1386 ميرحيدر،(

حراست و حفاظت از حدود مرزي  اند و ها بوده حكومت
و پيشگيري از تجاوز و رخنه غيرقانوني عوامل دولتي و 

 ها است ي هميشگي حكومت غيردولتي به آنها، دغدغه
 حكومتي  اوليه و پايه ابزار مرز .)300: 1381نيا، حافظ(

 با سرزميني داشتن بدون حكومتي هيچ زيرا، است؛

 هاي ينهزم در تواند نمي محدود و مشخص مرزهاي

ت پيشرف قضايي حتي و اجتماعي اقتصادي، سياسي،
  .)190- 191: 1386 شوتار،(باشد  داشته نهايي
در گذشته سرحدات حدود قلمرو و سرزمين  

كرد و مرز از نوع خط  كشورها را از يكديگر جدا مي
شود، از  هاي سياسي ديده مي نازك كه در نقشه

     َ عمدتا   اختصاصات كالبد فيزيكي دولت مدرن است كه
 است  يك قرن اخير در ايران مرسوم شده   طي 

هاي پس از جنگ جهاني  تا سال .)301: 1381نيا، حافظ(
دوم تمركز اصلي در مطالعات مرزي در جغرافياي 

گذاري  بندي، تحديد و عالمت            َ        سياسي عمدتا  به طبقه
مرز محدود بود اما به زودي همه چيز عوض شد و 

اي به سوي  به نحو فزايندهعاليق در مطالعات مرزي نيز 
اين حقيقت گرايش پيدا كرد كه مرزهاي سياسي 
     َ                                         اساسا  نتيجه احساسات قلمروخواهي انساني و محدود 

ت                                          كردن قلمروي است كه در آن انسان بتواند هوي 
سياسي خود را شكل  ي آينده فرهنگي خود را حفظ و

  . )Dikshit,2000:79(دهد 
سياسي   رافياي، ادبيات جغ1970 ي حداقل تا دهه

آكنده از مطالعات مربوط به مرز و سرحدات بود اما 

علت آن . گيرد اكنون چنين مطالعاتي كمتر انجام مي
 در پيكرشناختي تا حدودي اين است كه رويكردهاي

 تا شايد و نيستند مرسوم چندان مرزي مطالعات

 تصور پژوهشگران كه باشد دليل اين به حدودي

 و سرحدات مورد در است ممكن آنچه هر كنند مي
 اما، است شده گفته باشد، داشته گفتن ارزش مرزها

 در مهمي بسيار نقش هم هنوز مرزها كه، روشن است

. )279: 1379موير،( كنند مي ايفا انسان زندگي تعيين
خط مرز،  مطالعات اوليه بيشتر بر مبادي مرزها، تكامل

 شكل فيزيكي مرزها و خصوصيات كالبدي آنها متمركز
امروزه بررسي كاركردهاي نوين مرز، . بوده است

تحوالت مرزها، درجه نفوذپذيري، تأثيرات مرزها بر 
كنشي و طرز تلقي مرزنشينان از مرز  الگوهاي ميان

و برخالف گذشته  )14: 1386 زرقاني،( مورد توجه است
سرزميني مطالعات مرزي  ي موضوعي و گستره ي دامنه

 مطالعات در مطرح وعاتموضبيشتر شده است، چنانكه 

 بلكه ندارد، اختصاص مرزي خط به تنها مرزي،

 عامل مثابه كشوري، به هر مرزي خطوط هاي پسكرانه

 اهميت بسزايي مرزي، خطوط امنيت ي كننده تأمين

قبيل  از مرزي مناطق ي     جمعي ت هاي ويژگيامروزه . دارد
 هاي ويژگي اجتماعي، بافت و زبان قوميت، مذهب،

 مرز، نوع و طول قبيل از مرزي مناطق جغرافيايي

 مورد مرزي مناطق بحران، هاي با كانون مجاورت

 مرزي، ي منطقه در مهم تأسيسات وجود اختالف،

 ابعاد در يافتگي حيث توسعه از مرزي ي همنطق جايگاه

 ي منطقه بيروني محيط هاي ويژگي در نهايت و مختلف
 ي محدوده در بررسي و طرح قابل موارد از مرزي،

 فرد و سلطاني، پيشگاهي( شوند مي برشمرده مرزي مناطق
1388: 18 - 17( .  

از اين ميان مباحث مرتبط با مديريت مرزها و 
زيرا به . اي برخوردار است مناطق مرزي از اهميت ويژه

ي مرزها تنها راه  بهينه مديريت باور كارشناسان
زايي مرزها  جلوگيري از مسائل چالش برانگيز و بحران



 

 

  
                                                                             

             
         
 

    
64 

  
1393پاييز  ،36هم، شماره ددوازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

از آنجايي كه مديريت نامطلوب باعث به وجود . ستا
. زايي خواهد شد آمدن بحران و به تعبيري بحران

دانند  زا را همان عواملي مي نويسندگان عوامل بحران
ي مرز  كه شناسايي و مديريت آنها سبب مديريت بهينه

زا،  ارتباط عوامل بحران 1 الگوي شماره. خواهد شد
مراد از . دهد زايي را نشان مي مديريت نامطلوب و بحران

مديريت مرزها مجموعه اقدامات هدفمندي است كه در 
ي كاركردهاي مرز در ابعاد  جهت تثبيت و انجام بهينه

مختلف در طول خط مرز و مناطق مرزي صورت 
اين اقدامات شامل اقدامات قانوني، انتظامي، . گيرد مي

 .محيطي است سياسي، فرهنگي، عمراني و حتي زيست
امنيتي، اقتصادي،  -مديريت مرز داراي ابعاد نظامي

اجتماعي، عمراني است كه در ادامه به شرح  - فرهنگي
  :آنها خواهيم پرداخت

مجموعه اقدامات انجام شده در : انتظامي - مديريت نظامي
ي كنترل نظامي، امنيتي و انتظامي مرزها و مناطق  زمينه

كه  امي مرزانتظ- مرزي در جهت انجام كاركردهاي نظامي
هاي  ايست مرزي،  هاي ها مرزي،پاسگاه گذرگاه شامل ايجاد

نظامي، ديوارهاي حائل،  هاي پايگاه ها، برجك بازرسي،
هاي روز و همچنين  شناور، فناوري هاي موانع مرزي،گشت

قانونگذاري و سياستگذاري در زمينه مسائل مرزي و 
العاتي ها با كشورهاي همسايه و اقدامات اط همكاري تبادل
  .شود مي

اقدامات انجام شده در زمينه كنترل : مديريت اقتصادي
انجام كاركردهاي اقتصادي مرز كه همان  اقتصادي و

 انسداد و تحت كنترل در آوردن مبادالت اقتصادي و
كمك به پويايي و رونق اقتصادي مناطق مرزي و 

هاي قاچاق        فعالي تمبارزه با اقتصاد غيرقانوني مبتني بر 
  .است

مجموعه اقدامات فرهنگي  :فرهنگي و اجتماعي مديريت
ي  و اجتماعي در مناطق مرزي در راستاي انجام بهينه

تمركز اين اقدامات بر اجتماعات . كاركردهاي مرز، است
سازي  ن نوار مرزي است و هدف اصلي آن آگاهاو ساكن

ن دولتي، اشهروندان براي همكاري با نيروها و مأمور
هاي آنان در مناطق مرزي،       عالي تفقانونمند كردن 

افزايش همگرايي و انسجام بين شهروندان مناطق 
  .مرزي و ساير مناطق كشور است

اقداماتي در جهت رساندن  :مديريت عمراني مرزها
امكانات و خدمات مختلف نظير جاده مناسب، آب 

ها  سالم، برق و امكانات گرمايشي و سرمايشي به پاسگاه
هاي  انتظامي و زيرساخت و نيروهايبازرسي  هاي و پست

بهداشتي، تفريحي، رفاهي و آموزشي براي ساكنين 
هدف از عمران مرزها ايجاد  .مرزي است مناطق

مرزي و آسايش و رفاه  تسهيالت براي مأموران
تواند به مثابه عامل  عمران مرزها مي. مرزنشينان است

اي براي مجرماني باشد كه قصد اخالل در  بازدارنده
 .منيت مرزها را دارندا

همزمان و تركيبي از  ي استفاده :مديريت تركيبي مرزها
رويكردهاي انتظامي و امنيتي، اقتصادي، فرهنگي و 
اجتماعي و عمراني در مديريت مرز و مناطق مرزي 

اي كه با حاكم شدن نگرشي سيستمي  است به گونه
به عبارتي . تمام مسائل در ارتباط با يكديگر انجام شود
گيرد كه در  ديگر مديريت تركيبي زماني شكل مي
اجتماعي،  -مناطق مرزي مديريت انتظامي، فرهنگي
اي كه  نكته. اقتصادي و عمراني همزمان اعمال گردد

بايد به آن توجه نمود آن است كه در مواردي كنترل و 
كنترل شود، حال آنكه  مديريت مرز يكي پنداشته مي

ورود و خروج در  مرز فرايندي است كه به كنترل
مناطق و مبادي مرزي اشاره دارد و در آن تأكيد بر 

مديريت مرزها در واقع . كاركرد انسدادي مرز است
انجام كاركردهاي مرزها در ابعاد مختلف با حفظ 

هاي محيطي  ،عمران و آبادي و استفاده از توانها ويژگي
 ي و انساني جوامع و مناطق مرزي در راستاي توسعه

زايي  مناطق مرزي و جلوگيري از بحران ي بهجان همه
  .مرزها است
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  زايي بحران و بحران -
ي  دهنده تواند نشان وقوع بحران در يك نظام مي

تواند  بحران مي. هاي ساختاري و مديريتي باشد ضعف
هاي مختلف و تحت تأثير عوامل متعددي رخ  در زمان

هرگاه در مسير تحقق اهداف از پيش طراحي . دهد
اي رخ دهد كه انتظارات و  بيني نشده ، حالت پيششده

هاي ديگر ما را متأثر سازد يك بحران روي  مطلوب
از منظر سيستمي . )14: 1369 خاني، موسي(نموده است 

گردد كه نظم سيستم  بحران به وضعيتي اطالق مي
هايي از آن را مختل كرده و پايداري آن  اصلي يا قسمت

  . )61 :1379 تاجيك،(را برهم زند 
هاي مهم، تهديد  كارشناسان به خطر افتادن هدف

گيري،درجه باالي  اي، غافل هاي پايه نسبت به ارزش
وقوع جنگ يا درگيري، چالش با ساختار موجود نظام، 
افزايش شدت كنش متقابل، ضرورت اتخاذ تصميم 

ي يك موقعيت بحراني ها ويژگيبراي پاسخگويي را از 
اگر سيستمي . )180- 181: 1373مستقيمي،( اند برشمرده

و  ها ويژگيدر معرض بحران بوده و ساختار و       ًدائما 
ثر بر كاركرد آن سبب بحران شوند، دچار ؤعوامل م

به رسميت نشناختن مرز از سوي . زايي است بحران
كشور همجوار و يا شهروندان، تعرض نيروهاي نظامي 
به خاك كشور، رونق تجارت غيرقانوني مرزي، وقوع 

ث تروريستي، درگيري مرزبانان با يكديگر و با حواد
شهروندان كشور مقابل، اسارات نيروهاي مرزي توسط 
كشور همسايه حين عبور سهوي يا عمدي از مرز، 

ها،  طلبان و تروريست حمايت كشور همسايه از جدايي
هاي ملي در مناطق  هاي مغاير با ارزش ي ارزش غلبه

در مناطق مرزي هايي است كه  مرزي از جمله بحران
  .افتد اتفاق مي

  
  گيري بحران هاي مرز و مناطق مرزي، مديريت نامناسب و شكل ارتباط ويژگي: 1الگوي 

  1390، نگارندگان مطالعات ميداني :مأخذ
  

   مناطق مرزي
مراد از مناطق مرزي نواحي جغرافيايي مجاور مرز 
است كه شهرها روستاها و اجتماعات انساني را در بر 

در بسياري موارد از جمله پژوهش مذكور . يردگ مي
تر شده و يك استان را نيز در بر  گستره آن وسيع

  
  اين مناطق دورترين مناطق پيراموني از مناطق . گيرد مي

 ترين مانده عقب                          ًباشند؛ به همين دليل معموال  مركزي مي
اين  خاص يها ويژگي. ترين اين مناطق هستند و محروم

چون  هاي درونزايي     متغي رعوامل و مناطق، متأثر از 
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هاي      متغي ردوري از مركز، انزواي جغرافيايي و عوامل و 
نيافتگي  برونزايي همچون دخالت بيگانگان، نشت توسعه

  .)74و 41: 1380عندليب،( باشد مناطق همجوار مي
    
  راهبردهاي مديريت مرزها -

كارشناسان سه استراتژي را براي مديريت مرزها 
  :اند برشمرده

آن بر تهديدزا  ي كه پايه :استراتژي تهديد محور - الف
بودن مناطق مرزي استوار است، بر اين مبنا تهديدها 

ها است و از اين رو  در مناطق مرزي بيشتر از فرصت
ي مديريت و كنترل مرزي كشور در قالب كنترل  شاكله

گيرد و مرزها به عنوان مناطقي  شديد امنيتي شكل مي
هاي  در اختيار قواي نظامي و دستگاه نظامي و امنيتي

مبناي استراتژي تهديد محور براي  بر. امنيتي است
كنترل و اداره مرز، مديريت نظامي و انتظامي ديكته 

  .شود مي
سنگيني  در اين راهبرد وزن :محور  فرصت  استراتژي -ب

شود و  زايي مرزها داده مي و فرصت سازي به فرصت
مندي  يت اين استراتژي، بهرهمدير ي ترين شيوه آل ايده

اين امر . ها و امكانات مرزي است حداكثر از فرصت
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه و  ي سبب توسعه

شود و به تبع آن بسياري  به خصوص مناطق مرزي مي
رود در اين استراتژي مديريت  از تهديدات از بين مي
  .اشدب اداره و كنترل مرز مي ي كاركردي بهترين شيوه

اين راهبرد نگرشي تركيبي به  :استراتژي تلفيقي -ج
ي فرصت و تهديد ها مرزي دارد و جنبه مسائل و مناطق

. جانبه در مديريت مرزي در نظر دارد را به صورت همه
عين حال كه مرزها و  بر اساس استراتژي تلفيقي در

توسعه و   هاي مناسب براي مناطق مرزي داراي ظرفيت
ي كشور هستند، اين مناطق را مصون توليد قدرت برا

داند بر مبناي اين استراتژي  از تهديد و آسيب نمي

بهترين مدل مديريتي براي مرزها، مديريت تركيبي 
  .)45- 47: 1389 اخباري و نامي،( 1باشد مي

  
  روش تحقيق

تحليلي  -روش تحقيق در اين پژوهش از نوع توصيفي  
موجود و  از اين رو در ابتدا به توصيف وضع است

و  زايي ثر در بحرانؤهاي م سوابق تاريخي عوامل و چالش
شود  مديريت مرزهاي ايران و پاكستان پرداخته مي

ها  سپس در ادامه به تحليل ارتباط اين عوامل و چالش
پذيري آنها از مديريت مرزها  گذاري و اثر با يكديگر و اثر

ثر در مديريت و ؤتقدم بحث با عوامل م. پردازيم مي
هاي  زايي مرزها است و پس از آن به چالش بحران

فراروي ايران براي مديريت مرزهاي خود با پاكستان در 
استفاده از منابع انساني و طبيعي و به حداقل  يراستا

. پردازيم ها در اين مرزها مي ها و بحران رساندن چالش
  : در اين راستا دو فرضيه به شرح زير مطرح شده است

ي مرز اعم از ها ويژگيرسد  به نظر مي :اول ي فرضيه
گيري و نوع مرز به همراه توان مديريتي  شكل ي نحوه

هاي  كشور در عرصه امنيتي و انتظامي و همكاري
زايي و مديريت  ثر در بحرانؤكشور همسايه از عوامل م

  .مرزهاي ايران و پاكستان است
رسد ضعف اقتصاد محلي،  به نظر مي :دوم ي فرضيه

ي در مناطق مرزي، ناهمگوني با فرهنگ ضعف فرهنگ
غالب كشور، نفوذ بنيادگرايي در داخل و نابساماني 

هاي  ترين چالش اقتصادي و سياسي همسايگان مهم
ي مرزهاي خود با پاكستان  ايران براي مديريت بهينه

  .است
اي و اسنادي  هاي مورد نظر نيز از روش كتابخانه داده
  .آوري شده است جمع

  
  

                                                     
هاي مادي، سرزميني و معنوي يك  كه ممكن است ارزش هايي آسيب -1

   .كشور و ملت را در مخاطره قرار دهد
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  ي پژوهشها يافته
  مرزهاي ايران و پاكستان -

سرزمين كنوني پاكستان كه در قرون قبل از ميالد 
قبل از ميالد  1000شد، در سال  به نام سند خوانده مي

ميالدي 518 بعدها در سال. ها بوده است مسكن آريايي
توسط داريوش اول هخامنشي فتح شده و يكي از 

ه است هاي حكومت هخامنشيان را تشكيل داد ساتراپ
. و پس از آن زبان و فرهنگ ايراني در آن اشاعه يافت

در دوره بعد از اسالم نيز در زمان غزنويان و تيموريان 
نادرشاه افشار و در  ي اين روند ادامه يافت و در دوره

هاي غرب سند به  بلوچستان و سرزمين 1793سال 
ايران منضم شد كه اين وضع تا اواخر قرن نوزدهم 

 با نفوذ و       ًنهايتا . )287: 1385 محمدي،( ادامه داشت

هاي انگلستان و تقسيم بلوچستان مرزهاي  دسيسه
  .مشخص شد) هند انگليس( ايران و بلوچستان

كيلومتر مرز مشترك با پاكستان  8/924ايران داراي    
 4/311كيلومتر از آن مرزخشكي و  4/613است كه 

. )178: 1389 اخباري و نامي،( كيلومتر مرز آبي است
شود و  كوه شروع مي سياه مرز ايران و پاكستان از ملك

كند و به رود  از مشرق رباط، ميرجاوه و خاش عبور مي
شمال و مشرق كندي  پس از س. شود ميمتصل  تهالب

رسد و از آنجا تا مقابل تپه  كوه مي گذشته و به سياه
يابد و با رود  جنوب امتداد مي كوركيان به سمت
از آنجا در مسير رودخانه به . كند ماشكل تالقي مي

رود؛ سپس با گذر از عرض رودخانه در  سمت غرب مي
 شود شرق بندر گواتر به درياي عمان منتهي مي

  .)309: 1381 نيا، حافظ(

  
  مرزهاي ايران و پاكستان: 1نقشه 

  1390مطالعات ميداني نگارندگان، : مأخذ
  

  ثر در مديريت مرزهاؤعوامل م
  يري مرزهاگ تاريخچه شكل
گيري مرزهاي فعلي ايران و پاكستان و  در شكل

اي  كننده تعيين دو عامل نقش تقسيم بلوچستان
اول ضعف داخلي، فقدان دولت  ي در درجه. اند داشته

مقتدر مركزي و غفلت و ناآگاهي حكام ايران و به تبع 
هرج و مرج و سركشي حكام محلي و  آن آشوب،

هاي استعماري  استدوم سي ي طلب و در درجه فرصت
. انگلستان كه در صدد نفوذ هرچه بيشتر در منطقه بود

با مرگ نادرشاه و ضعف دولت مركزي هر يك از 
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سرداران بخشي از كشور را در اختيار گرفته بودند و در 
ي احمدخان  بلوچستان زير سلطه ي اين ميان، منطقه

وي نصيرخان يكي از سرداران . درآمد) ابدالي( دراني
نصيرخان پس از . را به عنوان حاكم كالت قرار داد نادر

ادعاي استقالل كرد و  1773مرگ احمدخان در سال
ي انگلستان قرار  الحمايه در برابر فشار ايران، تحت

سران طوايف  گرفت با مرگ وي بلوچستان ميان
الحمايگي بريتانيا را  تقسيم شد و برخي از آنها تحت

 ايران وفادار ماندندپذيرفتند و برخي نيز نسبت به 
هاي  قاجار هم تالش ي در دوره. )30 :1377 مجتهدزاده،(

ي حاكميت بر بلوچستان به عمل  ناكامي براي اعاده
حاصل نشد و منطقه  چنداني توفيق آمد ولي

خودمختاري پيدا كرد و در عين حال تحت نفوذ 
در واقع . )325  :1381 نيا، حافظ(بريتانيا قرار گرفت 

ا پس از تسخير هند به منظور در دست ه انگليسي
ها و معابري كه به سمت اين كشور متوجه  گرفتن راه

گرديد شروع به نفوذ و رسوخ در كشورهاي مجاور  مي
آنها ابتدا بلوچستان . بلوچستان نمودند]منطقه[منجمله

هاي كوچك تقسيم نمودند و مكران را نيز  را به قسمت
ضي و نواحي را به از كالت جدا كرده و قسمتي از ارا

عنوان اراضي و شهرهاي استيجاري تصرف نمودند و بر 
قسمت وسيعي به عنوان بلوچستان انگليس سلطه خود 
را بر قرار ساختند و نواحي كالت، مكران، خاران، چاغي 

و براي ) 2 نقشه(بيله را زير سلطه درآوردند  و لس
نامه گلدسميد را به  ت آن موافقت              محرز شدن مالكي 

. )29- 30: 1338 جهانباني،(شاه رساندند  يد ناصرالدينتأي
پس از آن نيز ايران مجبور شد براي اعاده حاكميت بر 

روشن . ميرجاوه امتيازاتي در سيستان به بريتانيا بدهد
است كه مناطق مذكور كه داراي وحدت جغرافيايي و 

كفايتي حكام ايران و در  فرهنگي بوده تنها در پي بي
است از اين  ار انگليس از ايران جدا شدهاستعم ي سايه

رو ساكنان اين مناطق به راحتي چنين مرز و 
پذيرند، امري كه تبعات آن تاكنون  تقسيماتي را نمي

ي كنترل و مديريت مرز و انعكاس  نيز در زمينه
ها از آن سو به اين سوي مرز ادامه داشته است و  بحران

  .مديريت مرز را مشكل ساخته است
  

  
  مناطق جدا شده از ايران توسط انگليس :2شه نق

 1390مطالعات ميداني نگارندگان،  :مأخذ
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  گذاري تعيين، تحديد و عالمت-
گذاري كه از آن تحت  تعيين، تحديد و عالمت

شود  عنوان مراحل استقرار يا تشكيل مرز ياد مي
نقش مهمي در  )38: 1386زرقاني،  ؛69: 1358پرسكات، (

زيرا اگر در اين مراحل دقت الزم . رندمديريت مرزها دا
هايي كه ممكن است در  به عمل آيد بسياري از چالش

آينده به عنوان چالشي براي مديريت مرزها باشد، پيش 
  . نخواهد آمد

تعيين مرز منطقه از نظر سياسي تقسيم ي  در مرحله   
بور از آن جهت حائز اهميت است زم ي  مرحله .شود مي

هاي  تر مرز، احتمال تنش ن دقيقكه توصيف و تبيي
در  ).39  :1386زرقاني، (بعدي را كاهش خواهد داد 

تعيين مرز ابتدا دولت انگلستان با زيركي  ي مرحله
را جدا كرد و با ترفندهايي نظير  مناطقي از بلوچستان

الحمايگي و اجاره تسلط خود را بر آنها نهايي  تحت
براي ترسيم  سپس با دولت ايران وارد مذاكره. ساخت
يكي از مشكالت مرز ايران و پاكستان از اينجا . مرز شد

تعيين مرز با  ي گيرد كه بريتانيا در مرحله نشأت مي
استفاده از جهل حاكمان ايران به تعيين  ءنيرنگ و سو

از ايران بودند، براي                        َ     مرزهايي پرداخت كه رسما  بخشي
 اهللا جهانباني رئيس هيأت ترسيم مثال سپهبد امان

دارد كه انگلستان از غفلت اولياي  مرزهاي ايران بيان مي
امور ايران استفاده نمود و با فراغت بال در قطعات 
متصرفي به تنفيذ و تحكيم قدرت خود پرداخته و 

وجود آوردند و سپس   به "كالت خانات" نام هبلوچستاني ب
 .)36 : 1338جهانباني، ( ادعاي مالكيت آن را نمودند

ي مشكالت بعدي مرزهاي ايران  ترين زمينه مهم      ًاساسا 
چرا كه سبب  ،در شرق موضوع تعيين مرزها بود

گيري مرزهايي تحميلي و ساختگي شد كه اگرچه  شكل
بعدها از سوي ايران و پاكستان به رسميت شناخته 
                              َ                  شدند اما ساكنان مناطق مرزي عمال  آنها را به رسميت 

له كار در تحديد حدود كه در اين مرح .شناسند نمي
ها قرار دارد و مبادرت به ترسيم  اختيار كارتوگرافيست

در اين مرحله از ترسيم . كنند مرز بر روي نقشه مي
بردار انگليسي يعني  توگراف و نقشهردو كا مرزها

. اي داشتند كننده و هولديچ نقش تعيين گلدسميد
حكومت مستقل كالت طرح گلدسميد بود كه سرانجام 

و نقشه خود به سفارت انگليس در پس از عرضه طرح 
را به مرحله اجرا در آورد و در نتيجه   تهران توانست آن

ي  ادامه. مرزها را از خليج گواتر تا جالق ترسيم كند
ايران به سمت شمال نيز با حكميت هولديچ  يمرزها

انجام پذيرفت و به دليل عدم نظارت جدي ايرانيان 
لذا خط . وي بودالشعاع نظرات  عملكرد كميسيون تحت

مرزي بدون توجه به عوارض جغرافيايي واقعي تعيين 
ي  اشتباهات نقشه. )326  :1381نيا،  حافظ( حدود شد

اين طرح سبب اختالف بر سر مالكيت ميرجاوه شد كه 
حاكميت  ،سرانجام بريتانيا با اخذ امتيازاتي در سيستان

اعمال منافع و . ايران بر ميرجاوه را پذيرفت
هاي منافقانه  اي جانبدارانه و بطور كلي طرحه حكميت

در مرحله تحديد حدود توسط ) نظير حكومت كالت(
اين افراد باعث ترسيم خطوطي جعلي شد كه بسياري 
از مناطق ايران را جدا كرد و سبب تقسيم يك ناحيه 

جغرافيايي شد كه تبعات آن در بخش قبل  - فرهنگي
  .شرح داده شد

ها،  ي ميله ري نيز مرز به وسيلهگذا عالمت ي در مرحله  
ها و ساير استحكامات  ها، ديوارها، كانال ها، ستون تيرك

بر مبناي قراردادها بر روي زمين  و عالئم مرزي
گذاري مرزهاي ايران و  عالمت. شود گذاري مي عالمت

پاكستان پس از استقالل اين كشور توسط كميسيوني 
راني را صورت پذيرفت كه سرپرستي هيأت اي مشترك

با توجه به مندرجات . اهللا جهانباني بر عهده داشت امان
كتاب تأليف شده توسط وي در اين مرحله به نظر 

است و در مواردي  رسد دقت الزم صورت پذيرفته مي
نقشه با توجه به ادعاهاي دو كشور و شرايط جغرافيايي 

  .اصالح شده است
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  نوع مرز -
برخي از . ر استثؤنوع مرزها نيز در مديريت آنها م

مرزها با . زا هستند ت خود بحران                      انواع مرز بسته به ماهي 
ها  ها و چالش توجه به نوع خود داراي تهديدات، فرصت

توانند  و مسائل خاص خود هستند؛ مواردي كه مي
. فرايند مديريت آنها را تسهيل يا با مشكل مواجه كند

ه در است ك هاي مختلفي از مرزها ارائه شده بندي طبقه
زير مرزهاي ايران و پاكستان را از منظر برخي از اين 

  .دهيم ها مورد بررسي قرار مي بندي دسته
باگز چهار نوع مرز را از يكديگر متمايز .وي.اس  

فيزيوگرافيك كه در امتداد عوارض طبيعي : كند مي
است؛ مرزهاي   كوه و رودخانه كشيده شده مثل رشته

ساخت  انسان هاي متدادپديدهكه در ا  جغرافيايي -انساني
اي، مذهبي  مثل جاده و را آهن يا خط تقسيمات قبليه

است؛ مرزهاي هندسي كه بر  و يا قومي كشيده شده
اساس خطوطي كه برخي نقاط مشخص را به يكديگر 

النهارها و مدارها  كند يا در امتداد نصف وصل مي
است؛ مرزهاي تركيبي كه تركيبي از   كشيده شده

بهترين . )108: 1374درايسدل و بليك،(بل است موارد ق
مرزها براي تشخيص، مرزهاي طبيعي و براي جلوگيري 

و به رسميت شناختن توسط  از عبور غيرقانوني
اما . جغرافيايي است -شهروندان، مرزهاي انساني

مرزهاي ايران و پاكستان مرزهاي تركيبي است، كه هم 
يژگي مرزهاي ي مرزهاي فيزيوگرافيك و هم وها ويژگي

ساخت نيز  هاي انسان هندسي و در پاره موارد از پديده
  .است  تبعيت كرده

هارتشورن نيز مرزها را به مرزهاي پيشتاز، قبل از 
 بندي كرده اسكان، تطبيقي، تحميلي و متروكه تقسيم

مرزهاي ايران و پاكستان  بندي بر اساس اين طبقه. است 
بدون توجه به از نوع مرزهاي تحميلي است چرا كه 

است و همچنين   سيماي فرهنگي منطقه ترسيم شده
زاترين و در عين  بحران. به ايران تحميل شده است

حال بدترين مرزها براي مديريت بر اساس نظريه 

تحميلي است چون ساكنان  يهارتشورن همين مرزها
دو سوي مرز كه به يك فرهنگ تعلق دارند آن را به 

خود را به اجتماع بزرگتري شناسند بلكه  رسميت نمي
ت بزرگتري               دانند و موجودي  يعني قوم وقبيله وابسته مي

 شناسند يعني جامعه قومي خود را به رسميت مي
)Davin & Majidi, 2009:13(. پايداري براي مثال 

در راستاي حفظ گمشادزهي  و زهي ياراحمد طوايف
 امالك رفتن دست از سبب ايرانت              خاش تحت حاكمي 

 هاي نخلستان هم هنوز شد و ماشكل ي منطقه رد آنها

 و دارد قرار پاكستان         ِبلوچستان  خاك در طايفه دو اين
 در كشور دو در شده تجزيه هاي ايل صورت به نيز خود

پرسكات نيز . )5: 1380 مالزهي،( هستند آمد و رفت
اختالفات مرزي را به اختالفات مكاني، اختالفات بر سر 

ردي و اختالفات بر سر منابع قلمرو، اختالفات عملك
بر اين . است  بندي كرده ممتد دو سوي مرز تقسيم

پاكستان ضمن پشت سر  و  اساس مرزهاي ايران
مكاني و قلمروي در حال حاضر   گذاشتن اختالفات

عملكردي است چرا كه مرز عملكرد  داراي اختالف
خود در كنترل و ورود و خروج انسان و كاال را به خوبي 

هاي تروريست و  دهد و مواد مخدر و گروه نميانجام 
كنند و سبب تحميل  عبور مي راحتيه معاند از آن ب

در . شوند هايي براي ايران مي شدن خسارات و هزينه
شايد اختالف منابع دو سوي مرز بر سر آب  آينده
ها نيز بتواند منشأ اختالف  فصلي رودخانه از رژيم حاصل
 مرزها  بندي ز به طبقهپور ني كريمي كامران و .شود

اند و مرزها را به مرزهاي امن، مرزهاي  مبادرت ورزيده
تهديد استراتژيك، مرزهاي تهديد موضعي و مرزهاي 

بر اين اساس . اند بندي كرده تقسيم تهديد تركيبي
مرزهاي ايران و پاكستان از نوع مرزهاي با تهديد 

در طول اين مرزها امكان وقوع جنگ . موضعي است
م عيار نيست اما همواره جدار مرزي در مقياس تما

ناامن است در واقع اين مرزها  محدود، محلي و موضعي
در شمار مرزهايي هستند كه فضاي حاكم بر آنها به 
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كاال و مردم يا استفاده ناراضيان،  دليل تردد غيرقانوني
مواد مخدر، تردد مستمر  ي ها يا محموله عبور كاروان

ناامن است، اما دو دولت مايل ره غي اشرار، جاسوسي و
به رويارويي قهري براي حل و فصل آن نيستند 

  ).565: 1380پور و كامران، كريمي(
  

 ي فرهنگي و اقتصادي مناطق مرزي ها ويژگي
ي  استان سيستان و بلوچستان و بطور ويژه منطقه    

ي همجوار با مرز ايران و  بلوچستان به عنوان منطقه
كيلومترمربع بخش  173461احت پاكستان كه با مس

دهد  سرزميني ايران را پوشش مي توجهي از فضاي قابل
، داراي اختالفات فرهنگي، )25: 1371افشارسيستاني،(

 از لحاظ اصلي كشور است ي قومي و مذهبي با بدنه
 و  هاي استان سيستان درصد بلوچ 95مذهبي بيش از 

 ي،طرح جامع تقسيمات كشور( بلوچستان سني مذهبند
تا  و از لحاظ زباني و فرهنگي نيز ) 85و37و23 :1377

ساير نقاط با  يو زبان يفرهنگتمايزات داراي  حدودي
شده است كه آنها   هاي مذكور سبب تفاوت .كشورند

كمتر امكان مانور، مشاركت و خودنمايي در فضاي 
سو  سياسي و اداري ايران پيدا كنند، اين امر از يك

از جمله فقر فرهنگي،  لوچستانمعلول عوامل داخلي ب
جويانه و از  هاي واگرايانه و قهر ظهور مقطعي انديشه

گراي  عدالت مديريت سوي ديگر ناشي از فقدان
سرزميني و سياسي در كشور است كه در هيچ كدام از 

در زيادي هاي تاريخي معاصر امكان مشاركت  برهه
اي   هگون به .است قدرت را به شهروندان بلوچ كشور نداده

كه آنها در طول تاريخ همواره در حاشيه حيات سياسي 
دهند  قرارداشته و امروزه نيز به همين روند ادامه مي

اين انزوا سبب نوعي نارضايتي از . )116: 1384 احمدي،(
دار  دولت شده كه به صورت اعتراضات خاموش و معني

كند و گاهي نيز بهانه را براي تندروهايي  نمود پيدا مي
هم كرده كه اقتدار دولت را در اين منطقه با شرارت، فرا

طلبي و  ناامني و عمليات تروريستي، تبليغات جدايي

 - تبليغات اما برخالف. اند دار كرده واگرايي خدشه
 آنكه از بيش بلوچستان، در ها كشمكش و ها ياغيگري

 واگرايي به تمايل بر گواهي و طلبي استقالل براي بانگي

محروميت  و زندگي ي شيوه به واكنشي اي اعتراض باشد،
يكي از اين اعتراضات . )6: 1378 براهويي،(است  بوده

خاموش عدم همراهي و مشاركت در كنترل مرزها و 
عدم توجه به مرز و مسائل مرتبط با آن نظير قاچاق 

ها نيز در برابر  است كه حتي نخبگان محلي و مولوي
و در مواردي با استنادهاي  اند نكرده  گيري آن موضع

از سوي ديگر به علت . دانند فقهي آن را تجارت مي
مذهبي  دليل اشتراكات قومي، فراواني سطح تعامالت به

مذهبي  -ت قومي           دادن به هوي  ت ي حو ارج و خويشاوندي
ت ملي و عدم                          هاي خويشاوندي نسبت به هوي  و علقه

ولت هاي مرتبط با د درك بسياري از مفاهيم و پديده
و ضعف بروكراسي و ) اگرچه تحميلي(مرز  مدرن نظير

به صورت تعمدي                              ًبر بودن گذرهاي قانوني، غالبا  هزينه
توجهي به مرز نداشته و آن را                  ًو در مواردي سهوا 

  . گيرند ناديده مي
تري كه ارتباط مستقيمي با مديريت  اما عامل مهم

 ي مرزها در اين منطقه دارد وضعيت اقتصادي و توسعه
اين استان از لحاظ . اي در اين استان است منطقه

توسعه نسبت به ساير مناطق كشور از وضعيت مطلوبي 
. اي ديرينه دارد برخوردار نيست و اين موضوع نيز سابقه

انزواي جغرافيايي منطقه بلوچستان و تفاوت مذهبي 
هاي مركزي در گذشته توجه  آنها باعث شده كه حكوت

 يافتگي توسعه سطح ازنظر اين استان.آنها نكنند زيادي به

نيز داراي جايگاه بسيار پاييني  اسالمي انقالب از قبل
ها  پژوهش .)Sharbatoghlie, 1999: 118(است   بوده

دهد كه در بعد از انقالب اسالمي با توجه به  نشان مي
هاي توسعه و اقدامات عمراني، وضعيت تا حد  برنامه

ت مطلوب و رفع يافت اما تا وضعي زيادي بهبود
براي . بسياري وجود دارد ي اي فاصله هاي منطقه شكاف

                     ً ي انساني از رشد نسبتا   مثال اگرچه شاخص توسعه
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است اما توان الزم را جهت   برخوردار بوده موفقي
ي انساني مطلوب ندارد از طرفي  رسيدن به يك توسعه

است   اي نداشته شاخص درآمد رشد قابل مالحظه
و بطور كلي از نظر ) 58: 1383 زمانيان،كشته و  كريم(

يافتگي همانند قبل از انقالب از وضعيت مطلوبي  توسعه
   ها استانبندي  سطح ي چنانكه در نقشهبرخوردار نيست 

در  1383و 1355 ،1365، 1375 هاي سالدر 
راستي، ( نيافته كشور قرار دارد ي مناطق توسعه محدوده

در درون استان  از سويي .)152و132و113و96: 1385
رو است   نامتوازن هستيم از همين ي نيز شاهد توسعه

رحمتي و همكارانش حاكي از آن  كه مطالعات قائد
تري  ي مطلوب است كه زاهدان و زابل وضعيت توسعه

همچنين  )15: 1389 و ديگران، قائدرحمتي(دارند 
 نظر است  يد اينؤمطالعات عمراني و پيري نيز م

سو سبب  اين امر از يك. )143: 1389 عمراني و پيري،(
نشين استان به دولت و  شهرهاي سنيساكنان بدبيني 

نيافتگي در  از سوي ديگر سبب گسترش فقر و توسعه
  اين شهرها شده است امري كه ناخواسته آنها را به

قانوني سوق داده و ضمن مختل  هاي غير       فعالي تسوي 
ق مرزي را كردن كاركردهاي مرز، امنيت مرزها و مناط

  .با چالش مواجه كرده است
  

 توان انتظامي و مديريتي كارگزاران
ها مجبور هستند كه به كنترل مرزهاي  حكومت

خود مبادرت ورزند زيرا مرزها خطوط اوليه دفاعي، 
اي براي كنترل و اجبار اجتماعي  مبادي اوليه

شهروندان و نمادهايي از انواع قدرت حكومت هستند 
)Wilson & Donnan,1998:10 (ها  از سوي ديگر دولت

داشتن  اي حفظ مشروعيت خود را، در ايمن نگه تا اندازه
كنترل  بينند و در اين راستا شهروندان خود مي

. )Flint,2006: 132( مرزهاي يك عامل اساسي است
مهم آن است كه آنها تا چه انداره قادر به  ي نكته

آنها  كنترل و مديريت مرزهاي خود هستند؟ موفقيت

 - در اين زمينه ارتباط مستقيمي با توان انتظامي
اگر چه در توان . امنيتي و سيستم مديريت كشور دارد

و قابليت نيروهاي امنيتي و انتطامي كشور شكي نيست 
هاي  هاي قاچاق و خنثي كردن طرح و كشف محموله

گواهي بر اين ادعا است اما   تروريستي و شرارت
مسايگان، كه سبب شده ه گستردگي مرزها و تعدد

است ايران به همراه چين و بعد از روسيه ركورددار 
، به )23: 1379پور، كريمي(تعداد همسايه در جهان باشد 

همراه مسائلي نظير تعدد مسائل و مشكالت مرزي و 
جغرافياي ويژه طبيعي و انساني بلوچستان تا حد 
زيادي كارايي آنها را تحت تأثير قرا داده است، به 

اي كه براي مقابله با اين مسائل نيازمند منابع  ونهگ
از سويي ضعف مديريت . انساني و مالي بيشتري هستند

كالن كشور و تمركزگرايي سياسي و سرزميني آن و 
اي و محروم بودن  متوازن منطقه ي عدم توجه به توسعه

هاي  مناطق مرزي از جمله بلوچستان، بسياري از تالش
هاي  زبانان را به دليل وجود زمينهنيروهاي امنيتي و مر

ي  هاي غيرقانوني و اعمال مجرمانه       فعالي تمناسب براي 
همچنين . ناشي از فقر و تنگدستي فراهم كرده است

امنيتي                                ًمذكور به سبب نگاه ويژه و عمدتا  مديريت
هاي  محلي را در برنامه دادن ساكنين خود،توان مشاركت

معناي خارج كردن اجرايي و آمايشي ندارد و اين به 
. است "مردم"ها يعني  ها و طرح محور اصلي اين برنامه

ها را با چالش مواجه كرده و از  بازدهي طرح          ًكه طبيعتا 
هايي عمراني، اجرايي و  ت آنها را از طرح             نظر مردم ماهي 

هايي امنيتي و انتظامي تغيير داده و  آمايشي به طرح
ها و  يتتفاوت ذهن. شود سبب بدبيني به آنها مي

  ها در مورد مرز نيز از مواردي است كه مديران ديدگاه
را مورد   اجرايي و مرزبانان و مرزداران، آن -سياسي

مردان  مفهوم مرز در بين دولت     ًاصوال .اند توجه قرار نداده
هاي مركزي كشور با آنچه در ذهن  و ساكنان سرزمين

 مردان مرزنشينان وجود دارد متفاوت است؛ يعني دولت
و مركزنشينان همواره ساكنان آن سوي مرزها را بيگانه 
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و اغلب داراي فرهنگ و عالئق سياسي متفاوت تصور 
كه مرزنشينان، ساكنان كشورهاي  كنند، در حالي مي

دانند، كه  همسايه را همخون و هم فرهنگ خويش مي
 وفرهنگي هستند و اختالف تاريخي داراي مشتركات

ظارت و كنترل بر مرزها نظر بر سر چگونگي اعمال ن 
 مردان و مرزنشينان بر اساس اين تفاوت بين دولت

هاي دولت  سياست )52: 1377 بخش، شه(ديدگاه است 
در ارتباط با مناطق مرزي نيز جاي نقد فراوان دارد چرا 

كارشناسي،  ها،تبعيض،تصميمات غير كه در اين سياست
 نگاه امنيتي، مشاركت ندادن تمامي اقشار در نظام

اين موضوع . اداري و اجرايي به وفور قابل مشاهده است
طرح "ترين طرح اجرا شده در منطقه يعني  در مهم

كه مدير  نيز نمايان است، چنان "توسعه محور شرق
را به علت ضعف مباني  دفتر مطالعات اين طرح، آن

نظري، فقدان هماهنگي ميان سطوح مديريتي، عدم 
ز استان، فقدان جامعيت و ها با نيا گذاري تناسب سرمايه

رويكرد سيستمي و تناقض در اقدامات دولتي قابل نقد 
  . )102- 105: 1388 ميرزايي،(داند  و غيركارشناسي مي

   
 كشور همسايه

زايي و ايجاد يك سياست  براي جلوگيري از بحران
آميز مبتني بر حسن نيت بين همسايگان،  مرزي صلح

اي براي  كه پايه وجود اعتماد متقابل و اهداف مشترك
همچنين توانايي . همكاري هستند، امري اساسي است

ها براي مشاركت در پيشبرد اهداف مشترك نيز  دولت
شود يك  طور كه گفته مي ضروري است، زيرا همان

درصد قادر به كنترل مرزهاي  50تنهايي تا  كشور به
ي ديگر بستگي به همكاري كشور  باشد و نيمه خود مي

در مديريت مرزهاي ايران و پاكستان،  .مقابل دارد
بخشي . همكاري مناسبي از سوي پاكستان وجود ندارد

از اين عدم همكاري ريشه در ناتواني پاكستان و برخي 
هاي  هاي خاص اين كشور و پيمان نيز به دليل سياست

هاي بنيادگرا در مديريت  امنيتي با غرب و نفوذ گروه

پاكستان بخش براي مثال . سياسي اين كشور است
هاي سياسي و سرزميني  عمده توجه خود را به چالش

خط مرزي  ي مسألهي كشمير، و  خود با هند در منطقه
سرزميني اين كشور را با  ت ي               َ      ديوراند كه عمال  موجود

همچنين اين . ، معطوف داشته است چالش مواجه كرده
 95ثر با قاچاق مواد مخدر كه ؤم ي كشور ياراي مقابله

توليد جهاني ترياك آن در افغانستان صورت  درصد از
 55با (اين كشور بعداز ايران . پذيرد، را ندارد مي

درصد ترانزيت مسير بعدي ترانزيت مواد  30، با )درصد
ميليون نفر از  3مخدر بوده است و به همين دليل 

شهروندانش دچار اعتياد هستند رقمي كه در ايران يك 
  .)(Neill, 2009: 4ميليون كمتر است 

اي براي ناامن  هاي تعمدانه از سويي پاكستان تالش
دهد و با عدم  كردن مناطق شرقي ايران انجام مي

كنترل مرزهاي خود، تساهل در برخورد و همكاري با 
هاي تروريستي مناطق شرقي ايران را ناامن كرده  گروه

از كساني كه با ناسيوناليزم  است بطوري كه بسياري
هاي پيوند ميان گروهك  ند رشتهي دارياآشن بلوچ

تروريستي جنداهللا و دستگاه اطالعاتي پاكستان را تأييد 
مجموع موارد ذكر شده . )Harrison, 2007( اند كرده
هاي ايران را براي مديريت  اي از تالش عمده بخش

  .كند مرزهاي شرقي با چالش مواجه مي
  

  مديريت مرزهاي ايران و پاكستان هاي چالش
استان سيستان و بلوچستان  :د محليضعف اقتصا

ترين استان كشور است؛ بيكاري گسترده، تعداد  محروم
اندك مراكز توليدي و صنعتي، كم رونقي كشاورزي، 
 دامداري و معادن از اين موضوع حكايت دارد

بخشي از اين موارد ريشه در . )42: 1390هوشمند،(
 ي يدهيايز زنوضعيت جغرافيايي منطقه دارد و برخي 

كشاورزي در بيشتر . مديريت نامناسب فضاي ملي است
آبي و خشكسالي بازده مناسب را  استان به دليل كم

                 َ      داليل متعدد و بعضا  مبهم   ندارد، صنعت نيز به
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نيافته است، تجارت اين استان نيز كه داراي  توسعه
هاي فراواني است با مشكالت متعددي روبرو  پتانسيل

هاي  بازارچهرغم وجود  د و بهبوده و بازده مناسبي ندار
جالق، ريمدان و  مرزي كوهك، پيشين، پسابندر،

ميرجاوه و گمركات زاهدان ميرجاوه، پيشين و چابهار 
هاي  از رونق مناسب برخوردار نيست و با توجه به توان

هاي شغلي زيادي را  موجود نتوانسته است فرصت
ت بوده معطوف به واردا           ًآنها عمدتا        فعالي تفراهم كند و 

است چنانكه سهم استان از صادرات غيرنفتي كشور 
زاده آسمين  ابراهيم(است  درصد بوده 5/1همواره كمتر از 

توان  ضعف اين بخش كه مي. )118 :1388و عباسيان، 
گزيني  ناصحيح،مكان هاي آن را در سياستگذاري ي ريشه

كنترل  ها و عدم ها، نبود زيرساخت نامناسب بازارچه
  قاچاق را سبب شده ي ست، گسترش پديدهمرزها دان

بين گمركات كشور، بيشترين تعداد  در است چنانكه
مربوط به سيستان و  1386هاي قاچاق در سال  پرونده

درصد 12/22 معادل پرونده و سهمي2537بلوچستان با 
  . )124: 1389 آسمين و عباسيان، زاده ابراهيم( است  بوده

ي بر روي كنترل و قاچاق بازخورد منف ي پديده   
مديريت مرزها دارد و تا مشكالت معيشتي و اقتصادي 

اين   شهروندان حل نشده و اقتصاد محلي رونق نيابد
موضوع به عنوان چالشي اساسي در مديريت مرزها 

  .مطرح است
  

            ناهمگوني با فرهنگ غالب كشور ضعف فرهنگي و
هاي  شضعف فرهنگي در مناطق مرزي نيز يكي از چال 

پايين بودن سطح . دولت در راستاي مديريت مرزهاست
سواد و تحصيالت دانشگاهي به خصوص در مناطق 

هاي جمعي و دوري  روستايي، ضريب نفوذ پايين رسانه
از مركز تحوالت فرهنگي كشور، به همراه فرهنگ بومي 

 ي متفاوت با ساير نقاط كشور كه آنها را با دو شاخصه
تا ملت  ي ان و مذهب از بقيهمهم و تأثيرگذار زب

همچنين نوعي فرهنگ تمرد،  كند، مي حدودي متمايز

گريزي و سركشي و عدم همراهي با دولت كه در  قانون
است،   شكل گرفتهدر ميان برخي متمردين طول زمان 

سبب شده است كه بخشي از مردم اين منطقه 
هاي ملي و محلي  ها و سياست همكاري الزم را با برنامه

اين امر به ويژه در مورد كنترل مرزها . جام ندهندان
ها  اگرچه قاطبه بلوچ. كند نمود بيشتري پيدا مي

خواهان بلوچستاني آباد و امن هستند اما در عين حال 
بخش زيادي از آنان به علت كثرت رفت و آمد و منافع 
اقتصادي تمايلي به كنترل مرزها و گذراندن مراحل و 

  .گذر از مرز ندارد تشريفات قانوني براي
  

  تروريسم و بنيادگرايي
هاي سنتي  با پيروزي انقالب اسالمي و حذف قدرت   

و برچيده شدن نظام سرداري در سيستان و بلوچستان 
ها و تمايل آنها به تحصيل در  يابي مولوي و قدرت

ي وهابيت  پاكستان و عربستان، مكتب ديوبندي و نهله
     اين . كشور شد شرق صورت خزنده وارد جنوب  به

بنيادي و علت وجودي  هاي اگرچه تفاوت دو مكتب
متفاوتي دارند اما در زمان اشغال افغانستان توسط 
 شوروي نوعي اتحاد تاكتيكي ميان آنان شكل گرفت

كه تبعات مخرب عقيدتي و امنيتي  )23: 1390مالزهي،(
گري  سلفي ترين اين تبعات رواج مهم.براي منطقه داشت

دگرايي و تروريسم به عنوان ابزاري براي پيشبرد و بنيا
اين مكاتب بود، مكاتبي كه نظر مساعدي نسبت به 

اين مكاتب . 1جمهوري اسالمي ايران و تشيع ندارد
ها و افرادي  مروج و آبشخور فكري و عملياتي گروه

شدند كه با حمايت پاكستان و غرب عامل ايجاد 
 دان و كاركنان، ناامني و ترور و شهادت شهروننبحرا

كه  در سيستان و بلوچستان هستند، و امنيتي اداري 
از آنجا كه . ترين آنها است گروه تروريستي جنداهللا مهم

هاي سنتي و  مذهبي بخصوص برداشت تفكرات

                                                     
داند  دانند و تشيع را بدعتي در دين مي ها شيعيان را مسلمان نمي سلفي -1

  .انندد مسلمان مي                                         ًحال آنكه در مكتب ديوبندي شيعيان را اساسا 
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                        ًتي فراملي داشته و اساسا                         بنيادگرايانه از دين ماهي 
شناسد و  ت مرزهاي سياسي را به رسميت نمي      موجودي 

تر يعني امت ارجحيت قائل است،  ت بزرگ ي موجودراي ب
عناصر آنان با آمادگي براي پرداخت بيشترين هزينه 
يعني مرگ اقدام به عبور غيرقانوني از مرز و انجام 

عمليات تروريستي عالوه                 . كنند عمليات تروريستي مي
يده مديريت و كنترل نامناسب مرز يبر آنكه خود زا

هاي        فعالي ت. آيد حساب مي ي آن نيز بهچالشي برا است،
تروريستي با ايجاد رعب و وحشت و ناامني سبب فرار 

،  گذاري، ركود گردشگري ترس از سرمايه ها و سرمايه
ها  دليل عدم رغبت شركت هاي عمراني به افزايش هزينه
در چنين        فعالي تو متخصصان براي  و پيمانكاران

ولت و نظام، همكاري با د ترس مردم از مناطقي،
مهاجرت افراد و مسائلي از اين دست شده و در فرايند 

ي محلي كه از مقدمات مديريت مرزها است،  توسعه
خلل ايجاد كرده و به عنوان چالشي براي مديريت مرز 

  .مطرح شده است
  

  نابساماني سياسي و اقتصادي همسايگان
از ميان همسايگان شرقي، افغانستان از زمان حمله     
وي تاكنون درگير جنگ بوده و تنها در ساليان شور

است  اخير اوضاع سياسي داخلي آن كمي بهبود يافته
گيري  هاي جدي از جمله قدرت اما هنوز هم با چالش

دوباره طالبان و القاعده، فقر عمومي، تروريسم و ناامني 
موارد مذكور . عمومي و آشتفگي اقتصادي روبرست

در اين كشور شده  سبب افزايش توليد مواد مخدر
تجارت و ترانزيت مواد مخدر از خاك پاكستان به . است

مرزي ايران  امنيتي در مناطق هاي ايران سبب نابساماني
آن به نواحي داخلي نيز  ي و پاكستان شده و دامنه

پاكستان نيز از آغاز استقالل تاكنون . شود كشيده مي
 ت سرزميني آن با مسائل و              ي بقا و موجودي  ادامه

عالوه بر مسائل . مشكالت متعددي روبرو بوده است
ي كشمير  ارضي و مرزي اين كشور با هند در منطقه

كه اختالفات عميقي را در روابط دو كشور سبب شده 
است، اختالفات سرزميني با افغانستان در مورد خط 
مرزي ديوراند، خطي كه همواره مورد اعتراض و ادعاي 

قانوني در  و بي )106: 1387 احدي،( افغانستان بوده
طلب  هاي جدايي مناطق قبايلي كشور، همچنين جنبش

ت پاكستان فعال بوده                              در بلوچستان كه از آغاز موجودي 
است  مرحله درگيري نظامي را در پي داشته 5و تاكنون 

به همراه مسائلي نظير درگيري  ،)152: 1388 ترحمي،(
شكالت اي و مذهبي، تروريسم و بنيادگرايي و م فرقه

ثر با ؤت م                                        اقتصادي توانايي دولت را براي اعمال حاكمي 
مشكل مواجه كرده است اين امر بخصوص در مناطق 

تري يافته  پررنگ ي جنبهپاكستان و بلوچستان  قبايلي
جمهوري اسالمي ايران نيز در معرض بسياري از . است

تبعات و عواقب نابساماني اوضاع پاكستان به ويژه در 
ر قرار دارد كه نمود آن را در نفوذ مناطق همجوا

ورود عقايد  ها از داخل پاكستان به ايران، تروريست
سلفي و بنيادگرايي از مدارس ديني اين كشور به شرق 
كشور، عدم كنترل مرزهاي پاكستان و هجوم آوارگان و 
قاچاقچيان به داخل ايران و عدم توجه و همكاري در 

مرزي و نظاير آن هاي  هاي مشترك نظير بازارچه طرح
  .توان مشاهده كرد مي
  

  ها آزمون فرضيه
در اين  بخش از پژوهش نيز ضمن مطرح كردن 

اثبات آنها خواهيم  فرضيات به بيان داليل ي دوباره
به نظر : اين شرح بود  اول پژوهش به ي فرضيه. پرداخت

گيري و  شكل ي هاي مرز اعم از نحوه رسد ويژگي مي
 ي در عرصه مديريتي كشور نوع مرز به همراه توان

كشور همسايه از  هاي امنيتي و انتظامي و همكاري
زايي و مديريت مرزهاي ايران و  ثر در بحرانؤعوامل م

طور كه در ابتداي پژوهش گفته  همان. پاكستان است
هاي  شد اين مرز توسط كشور انگلستان و با دسيسه

اين كشور در جهت دستيابي به اهداف استعماري خود 
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بدين گونه كه در سياست گام به گام اين . شيده شدك
كشور و در نبود دولت مقتدر و اليق در كشور، با 

ها و سرداران محلي برخي از  تحريك و تطميع خان
مناطق ايران نظير كالت را مستقل و سپس به دلخواه 

از اين رو اين مرز، . خود مرزهاي آن را مشخص نمودند
كه بدون در نظر  مرزي تحميلي است از آن جهت

گرفتن مسائل فرهنگي، بلوچستان را كه بخشي از 
ايران بود از خاك كشور جدا كردند و سبب تقسيم 

بدترين . بسياري از قلمروهاي ايلي در بلوچستان شد
نوع مرز از جهت مديريت مرزها، مرزهاي تحميلي است 

                            جمعي ت انساني همخون و همتبار  ي وسيله چرا كه به 
همچنين . شود به رسميت شناخته نميدو سوي مرز 

اين مرز در بسياري از مناطق حتي با عوامل طبيعي 
از سوي ديگر به دليل . نيز همخواني نداشته است

ت نگرش تمركزگرايانه در ابعاد سرزميني و      حاكمي 
سياسي توجه كافي به توسعه و آباداني استان سيستان 

اي  هو بلوچستان نشده است و شاهد عدم تعادل منطق
حتي در درون استان . در اين بخش از كشور هستيم

شمال استان                                    ًنيز توسعه حالتي قطبي داشته و عمدتا 
ي  در زمينه. است تر  يافته توسعه) هر زابل و زاهداندوش(

تقسيم مناصب و مصادر اداري و اجرايي نيز نوعي عدم 
اختيار  مشاهده است و بيشتر مناصب در  تعادل قابل

اين مسائل و ديگر مسائلي كه در . قرار داردها  غيربلوچ
هاي سني  مندي بلوچ نارضايتي و گله آيد ادامه مي

مذهب و به تبع آن عدم همكاري شايسته با دولت در 
  . است  شده مديريت مرز را موجب ي زمينه
و   اقتصادي استان سيستان و  ي فرهنگيها ويژگي 

د و بلوچستان اعم از فرهنگ، زبان، مذهب و عقاي
رسوم، درآمد، نوع معيشت نيز از عوامل دخيل در اين 

ي فرهنگي آنها ها ويژگياند زيرا بسياري از  امر بوده
سوي مرز و همچنين  با آن نظير اشتراكات فرهنگي

نيافتگي و اشتغال به قاچاق كاال آنان را  بيكاري، توسعه
سوي  از. دهد سوي گذر غيرقانوني از مرز سوق مي به

غبت و توانايي كشور پاكستان در كنترل ديگر عدم ر
ها  دادن و حمايت از تروريست خود با ايران،پناه يمرزها

ها نظير  و همكاري نكردن در ايجاد برخي زيرساخت
 ي مرزي ازجمله مشكالت موجود در زمينه  هاي بازارچه

كه موارد  ايران و پاكستان است يمديريت مرزها
ندگان در صحت ادعاهاي نگار مذكور شاهدي بر

  .اول است ي فرضيه
ضعف اقتصاد محلي، : دوم بيان شد كه ي در فرضيه

ضعف فرهنگي در مناطق مرزي، ناهمگوني با فرهنگ 
غالب كشور، نفوذ بنيادگرايي و تروريسم در داخل و 

ترين  نابساماني اقتصادي و سياسي همسايگان مهم
ي مرزهاي خود  هاي ايران براي مديريت بهينه چالش
استان سيستان و  اقتصاد محلي. كستان استبا پا

بلوچستان به علت كمبود آب، عدم رونق صنايع و عدم 
هاي تجاري رونق چنداني ندارد، از  استفاده از پتانسيل

اين رو شمار زيادي از ساكنان اين استان براي معاش 
خود ناگزيرند به قاچاق كاال، مواد مخدر و نظاير آن 

لت براي مبارزه با اين موضوع تنها چاره دو. روي آورند
اين مناطق است كه  ي در جهت كنترل مرز توسعه

ضعف فرهنگي . خود بخشي از فرايند مديريت مرز است
غالب كشور و   ي ناهمساني با فرهنگ نيز كه نتيجه

هاي جمعي و پايين بودن  ضريب نفوذ اندك رسانه
و تمرد از قانون را در  سطح سواد است، نوعي سركشي

است كه از موانع همراهي و همكاري آنان با   اشتهپي د
هاي مربوط به توسعه و مديريت  دولت در اجراي برنامه

بنيادگرايي نيز كه با نفوذ . مرزها در اين منطقه است
مكتب ديوبندي در منطقه گسترش  خزنده وهابيت و

يافته است در سيستان و بلوچستان قابل مشاهده است 
آنان گسترش شكاف مذهبي  ت     فعالي ي عملي  كه نتيجه

هاي تروريستي است كه        فعالي تميان شيعه و سني و 
ها اثرپذيري مستقيمي از شرايط عقيدتي و        فعالي تاين 

حمايت  ي ها در سايه سياسي پاكستان دارد و تروريست
اين كشور اقدام به انجام عمليات تروريستي در 
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نفوذ وهابيت و مكتب . كنند  شرق كشور مي جنوب
يوبندي با افزايش شكاف مذهبي، ترويج تروريسم و د

ترويج عقايد تندروانه كه سبب نافرماني نسبت به 
شكني و بدبيني و عدم همكاري با نظام  دولت، قانون

شود، كنترل مرزها و فرايند مديريت آنها را با  مي
ي  دهنده موارد مذكور نشان. كند چالش مواجه مي

  . د فرضيه دوم استصحت ادعاهاي نويسندگان و تأيي
  

  پيشنهادها
از آنجا كه مديريت مرزهاي ايران و پاكستان با 
مسائلي مختلفي نظير توسعه و عمران سيستان و 

هاي توسعه و  بلوچستان، مشاركت شهروندان در طرح
امنيت منطقه و همچنين اداره كشور، احترام به 

هاي سياسي،  ها، رفع تبعيض ت بلوچ   هوي  و  فرهنگ
اي و  تالش براي توازن و تعادل منطقه اقتصادي،

حركت در جهت رفع انزواي سيستان و بلوچستان و 
وهمبستگي آن با ساير نقاط  افزايش تعامالت، پيوستگي

ولين ملي ؤكشور ارتباطي متقابل و دو سويه دارد، مس
هايي در راستاي توسعه و  بايد موارد زير را به عنوان گام

ي مرزهاي  آن مديريت بهينه تبع آباداني اين استان و به
  :ايران و پاكستان مورد توجه قرار دهند

هاي  سازي امنيت با مشاركت گروه بومي جريان تقويت −
  مردم اعم از بلوچ و سيستاني و شيعه و سني؛

سازي و افزايش رونق مناطق آزاد  تالش براي بهينه −
هاي مرزي در جهت رونق اقتصادي  تجاري و بازارچه

زايي، قانونمند كردن ورود وخروج  محل، اشتغال در
كن كردن قاچاق و ضربه زدن به  افراد و كاال و ريشه

هاي تروريستي و  ترين منابع مالي گروه يكي از مهم
  اشرار؛

افزارانه و حذف نگاه  انزوا كشيدن نگاه سخت به −
بلوچي و جدا كردن حساب  جامعه و فرهنگ امنيتي به

ني مردم از شرارت ي فرهنگي و مدني و قانوها       فعالي ت
 هاي مسلحانه؛  و محاربه

اقتصادي، در  -هاي اجتماعي ها و تبعيض رفع نابرابري −
جهت اعتمادسازي و وفاداري بيشتر مردم به دولت 

 مركزي و نظام سياسي؛

هاي امنيتي و اطالعاتي و زيربنايي  افزايش همكاري −
مشترك  ي مرزهاي درجهت مديريت بهينه با پاكستان

 ؛هاي ايجاد شده و حل بحران

هاي  اي و شكاف هاي منطقه تالش براي رفع نابرابري −
   اقتصادي؛

تجديد نظر در شرايط استخدام و جذب نيرو در  −
 نشين و مرزي؛  مناطق سني

ايجاد زمينه براي تمركززدايي و دادن امتيازات و  −
   تر؛ و سطوح پايين ها استاناختيارات به 

  استان؛انتخاب مديران محلي از ميان بوميان  −
تالش در جهت تقريب مذاهب اسالمي و ايجاد  −

  .وحدت بين آنها

  نتيجه
 ي المللي به عنوان خطوطي كه محدوده مرزهاي بين

ت سرزميني كشورها را مشخص                   اعمال قدرت و حاكمي 
اي  از نظر سياسي و امنيتي داراي اهميت ويژه ،كنند مي

هاي اقتصادي و حتي فرهنگي  هستند، هر چند جنبه
رو كنترل و مديريت  از اين. ا نيز حائز اهميت استمرزه

جمهوري . ها مورد توجه است حكومت ي آنها در همه
اسالمي ايران به عنوان يكي از كشورهايي كه داراي 

ي مديريت  در زمينه ،شمار همسايگان است بيشترين
. مرزهاي خود با مسائل و مشكالت متعددي روبرو است

ا مرزهاي شرقي نمود اين امر بخصوص در ارتباط ب
وجود نابساماني در دو كشور همسايه و . بارزتري دارد

انتشار و گسترش مشكالت آنان به مناطق شرقي كشور 
هاي  محدويتو خصوصيات خاص اين مناطق نظير 

فرهنگي، زباني و هاي  تفاوتاقليمي، انزواي جغرافيايي، 
مذهبي با ساير نقاط كشور نيز مزيد بر موارد قبل شده 
و كنترل و مديريت مرزهاي ايران را با مشكل مواجه 

  از آنجا كه كنترل مرزها به خودي خود . كرده است
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ي  گشا نخواهد بود، رويكرد غالب در زمينه مشكل
. مسائل مرتبط با مرز در دنيا مديريت مرزها است

هاي فراواني براي مديريت مرزهاي ايران  تاكنون تالش
ي  ها نتيجه اما اين تالش و پاكستان صورت گرفته است

در اين پژوهش نگارندگان بر آن  .مطلوبي نداشته است
ثر در ؤضمن شناسايي و بررسي عوامل م بودند تا
وپاكستان، مشكالت   ايران  و مديريت مرزهاي زايي بحران

هاي مديريت اين بخش از مرزهاي كشور را  و چالش
و  عالوه بر مسائل تاريخي مانند پيشينه .برشمارند

چگونگي ترسيم مرزها؛ مسائل جغرافيايي مانند اقليم و 
ضعف سو  كياز موقعيت جغرافيايي مناطق مرزي؛ 

ي در و انتظام يتيامن ي كشور در عرصه يتيريمد
عدم  گريد يو از سو مناطق مرزي ايران و پاكستان 

و  رانيا يمرزها ييزا بحران همكاري پاكستان موجبات
 ،يضعف اقتصاد محلراستا  در اين .است بوده پاكستان

با فرهنگ  يناهمگون ،يدر مناطق مرز يضعف فرهنگ
در داخل و  سميو ترور ييادگرايغالب كشور، نفوذ بن

يي ها چالشاز  گانيهمسا ياسيو س ياقتصاد ينابسامان
خود با  يمرزها ي نهيبه تيريمد يبرا رانيا است كه
  .استبا آنها روبرو پاكستان 
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