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  يرانا يدر مرزها يدارتوسعه پا ي، راهگشا يتبه ابعاد مختلف امن ينگاه بوم
  

  3فاطمه غالمي ،2، صادق زماني 1يغالمرضا زمان

  يهعسلو يژهواحد سازمان منطقه و يكاربرد يمدرس دانشگاه علم –يپژوهشگر يشگرا-يكارشناس ارشد جامعه شناس -1
  يرانها، ا يبوزه آسمدرس و محقق ح يزي،كارشناس ارشد برنامه ر -2

  يرانا يمسائل اجتماع يمدرس و پژوهشگر حوزه بررس ي،كارشناس ارشد جامعه شناس -3
Ghzamani55@yahoo.com  

  

  يدهچك
در . ه استهاي اخير موضوع امنيت مناطق مرزي و موضوع انسداد مرزها به طور جدي مورد توجه مسئوالن بود طي سال

اي براي ساخت تجهيزات و امكانات لجستيكي براي پيشبرد انسداد مرزها در  هاي بودجه همين راستا به طور ساالنه رديف
وايجاد توسعه  فارغ از اين كه موضوع انسداد مرزها چه پيشرفت و تاثيراتي در امنيت اليحه بودجه در نظر گرفته شده است

تواند در تامين امنيت پايدار در مناطق  هاي ديگري نيز مي و مولفه ابعادرسد  ست، به نظر ميمناطق مرزي داشته ا پايدار در 
كه كمتر مورد توجه قرار گرفته و اگر مورد توجه بوده به صورت تك بعدي يا مقطعي بوده است منجمله بحث .مرزي موثر باشد

ايمني و امنيت عمومي به صورت آموزش و همكاري  ايجاد كه خود در حفظ و نيروي انساني تحت عنوان پدافند غير عامل
تحليلي با ابزار مشاهده مشاركتي در جهت رسيدن به  –با اين تفاسير در اين پژوهش از روش توصيفي ؛يابد همگاني تبلور مي

انبه آنها نتايج استفاده شده و همچنين در اين مقاله سعي شده ضمن معرفي ابعاد به بررسي جنبه هاي مختلف و تاثير همه ج
اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي  ابعاد : در توسعه پايدار مرزهاي كشورمان پرداخته شود ، كه ابعاد مدنظر اين پژوهش عبارتند از 

سوال اصلي اين پژوهش، كه آيا توجه به توان نيروهاي بومي ونگاه بومي داشتن توانسته است هزينه هاي  با دنبال كردن و
شرط توسعه پايدار در مرزهاي كشور را فراهم سازد ؟ يافته هاي تحقيق نشانگر اين است كه توجه  لجستيكي را كاهش داده و

به ابعاد ياد شده از آسيبهاي فردي و گروهي كاسته و با دادن شخصيت به بوميان و تقسيم كارها در خصوص ابعاد ياد شده 
دولت بردارد كه اين امر زمينه شكوفايي ، خالقيت و انگيزه بين بوميان هر منطقه مرزي ، بار اين قبيل هزينه ها را از دوش 

   .موجب گرديده است  كارآفريني در بين بوميان را
  

  ابعاد امنيت ، بوميان ، مرزها ، توسعه پايدار، هزينه هاي لجستيكي :واژگان كليدي
  
 

  :مقدمه
اجتماعي از مهم ترين پيامدهاي  مفهوم احساس امنيت يكي از شاخصه هاي كيفيت زندگي در شهرهاست و آسيب هاي

الين مي گويد اگر مردم فضايي را به دليل عدم راحتي يا ترس استفاده ). 21:1381عظيمي،(مختلف امنيت به شمار مي روند
ناامني مكان ها و فضاهاي عمومي، نشاط و سالمتي را در زندگي روزمره مختل مي . نكنند، عرصه عمومي از بين رفته است

افتخاري، (جاد مانع بر سر راه رشد فرهنگي و مشاركت عمومي، هزينه هاي زيادي را بر جامعه تحميل مي نمايدكند و با اي
1381 :8.(  

فضاهاي شهري به عنوان بستر زندگي و فعاليت شهروندان بايد بتوانند با توجه به شباهت ها و تفاوت هاي ميان افراد و گروه 
سالم و پايدار و جذاب براي همه افراد فراهم كند و به نياز تمامي اقشار اجتماعي  هاي سني و اجتماعي، جنسي، محيطي امن،

امروزه با توجه به بحث مهاجرت به شهرها بويژه ). 10: 1384شريعتي، (پاسخ مناسب بدهند و پاسخگوي حداقل نيازها باشند
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وجود فضاهاي جرم خيز در شهر و پيامد  مذهبي و مزيد بر آن مسئله بيكاري و_كالنشهرها و به وجود آمدن اختالط قومي
. آنهاآسيب ها، انحرافات و ناهنجاريهاي اجتماعي بحث امنيت و احساس ناامني شهروندان به دغدغه بزرگي تبديل شده است

همانطور كه گفته شد موضوع ناامني بويژه در مرزها، ناشي از آسيب هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي و سياسي درون خود 
شهري است اما در جوامع جهان سوم بحث چند ساله اخير است كه در عمل كمتر به آن توجه شده است و اگر اندك جامعه 

توجهي در طرح ها برنامه ريزي هاي شهري به مسائل مختلف و شاخص هاي تاثير گذار امنيت مرزها پرداخته شده، مختص 
ر به اين موضوع پرداخته شده و اين خود باعث افزايش آسيب مرزهاي حاشيه ساز بوده و در برنامه ريزي شهرهاي كوچك كمت

  .شده است... هاي اجتماعي و 
در اين بين با توجه به گستردگي شهرنشيني و رواج ناامني در مرزها مطالعه موضوع امنيت، عوامل زمينه ساز آن و راهكارهاي 

كه بخشي از ناامنيشان مربوط به عوامل خارجي مي تقويت امنيت در مرزها ضرورت مي يابد و اين موضوع در شهرهاي كوچك 
  . باشد ضروري تر مي نمايد

اين نوشتار بر آن است تا با هدف بررسي ميزان انواع مختلف امنيت در مرزها، با توجه به نگاه بوميان واقع شده در مرزها، 
  . توسعه پايدار نواحي مرز را رقم بزند

  
  :ادبيات پژوهش يا مفاهيم نظري 

 :حات مرزياصطال

  :و سرحد تعريف مرز
  .آخرين حد قلمرو زميني ، هوائي و دريايي و تحت االرضي هر كشور را مرز آن كشور مي گويند  -
  .مرز مهمترين عامل تشخيص و جدائي سرزمين يك كشور از كشور همسايه است  -
ي زمين و اسناد مرزي مشخص مي خطوط مرزي خطوطي اعتباري و قراردادي است كه بمنظور تحديد حدود يك كشور رو -

  .شود
گر فضايي واسطه ميان دو قلمرو  رفته، سرحد بيان مفهوم سرحد در گذشته و در دوران باستان به منظور تعيين قلمرو به كار مي

باشد كه با عرض كم و طول نسبتا زياد به صورت نواري ممتد كشيده شده است و دو ناحيه متفاوت را از يكديگر جدا و  مي
شايد بتوان علت وجودي سرحد در گذشته را ) 2:1383حيدري، . (پس ماهيتي عمدتا طبيعي و ارگانيك دارد. سازد تمايز ميم

اما از آن جا كه اين دو واژه اغلب به . اما مرز مفهومي مي باشد. كمي جمعيت، يا خالي از سكنه بودن بسياري از نواحي دانست
  :زم است در ابتدا به تعريف دقيق هر يك بپردازيمشوند، ال جاي يكديگر به كار گرفته مي

  
شوند به  خطوط اعتباري و قراردادي هستند كه به منظور تحديد حدود يك واحد سياسي بر روي زمين مشخص مي :مرزها

عبارت بهتر مرزهاي سياسي خطوطي قراردادي هستند كه نشان دهنده قدرت حكومت مركزي است و اكثرا ساخته و پرداخته 
  )1386عزتي،. (گ هستندجن

تواند با اطمينان جلوهگاه محدوده  اقتصادي مستقل و جدا از هم است كه مي/ منطقه تماس دو موجوديت سياسي :سرحد
رود و حالت  اش از پهناي يك خط مرزي فراتر مي پديده سرزميني كه گسترده. خارجي قدرت و نفوذ يك حكومت عنوان گيرد

  )1386عزتي، . (گيرد منطقه سرحدي به خود مي
مفهوم فرانسوي . شد ها خطي بود در فضا كه بايد حراست و نگهداري مي سرحد، نزد برخي از ملت: ژان گاتمن معتقد است

نزد ديگر ملت ها سرحد يك مطق پيراموني بود كه تحوالت . شايد بهترين تجلي كننده اين برخورد باشد» سرحد طبيعي«
  )34: 1964گاتمن، . (كرد شد و براي زندگي بهتر آن ملت را كمك مي لت را سبب ميدهنده يك م اقتصادي شكل  اجتماعي
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  :مرزهاي دريايي
ا .ا.خط مبداء مناطق دريايي كشور ج . خطي است كه از آن مناطق دريايي كشور ساحلي اندازه گيري مي شود : خط مبداء

نقطه در جزيره  25كه از اتصال ) 15و  14ثناء نقاط به است(با استفاده از روش خطوط مستقيم ) خليج فارس ودرياي عمان(
  .هاي نزديك به ساحل و دماغه ها ترسيم گرديده بوجود آمده است

اين منطقه شامل خورها ، خليج ها و برخي شبه خليج ها است كه پيش از خط مبداء قراردارند و جزء آبهاي  :آبهاي داخلي
  .تر دريا ، آب و فضاي هوائي فراز آن حاكميت كامل داردداخلي هركشورمحسوب مي شوند دولت ساحلي بر بس

مايل از آبهاي داخلي به سمت آبهاي آزاد كه در اين محدوده دولت بر روي آب ، بستر دريا ، زير بستر  12 :درياي سرزميني 
نظر كشتيراني حقوق وفضاي باالي آن حاكميت كامل دارد و از اين نظر تفاوتي بين اين منطقه و آبهاي داخلي نيست ولي از 

از درياي )) عبور بي ضرر((دولت ساحلي با محدوديت روبروست چون كشتيهاي دولتهاي بيگانه ميتوانند با استفاده از حق 
  .سرزميني عبور كنند 

مايل يك دولت مي تواند به منظور جلوگيري از تخلفات  12در ماوراء و مجاور درياي سرزميني به عرض  :منطقه نظارت 
  .، مالي و مهاجرتي و يا مقررات بهداشتي نظارت داشته باشد  گمركي

طبق كنوانسيون سوم حقوق درياها منطقه اي است در ماوراء آبهاي داخلي كه عرض اين منطقه  :منطقه انحصاري اقتصادي 
  .مايل دريائي از خط مبداء تجاوز كند  200نبايد از 

 
  :متجاوز مرزي

ه تعمداً و با نيت و هدف و برنامه ريزي قبلي بدون در دست داشتن اسناد ومدارك الزم و يا به افراد بيگانه اطالق مي شود ك
  .حتي با دراختيار داشتن اينگونه مدارك از مرز غير مجاز عبور مي نمايند

  :دروازه مرزي 
نامه مجاز مي باشد كه به نقاطي اطالق مي شود كه ورود و خروج از آن نقاط با دردست داشتن گذرنامه يا اسناد در حكم گذر

در چارچوب تفاهم نامه هاي منعقد شده بين جمهوري اسالمي ايران و كشورهاي همجوار تعيين مي شود اين دروازه ها با 
  :توجه به ويژگيهاي مربوطه بشرح زير تقسيم بندي مي شوند 

  .با دردست داشتن گذرنامه  مختص عبور مسافر و وسائط نقليه حامل كاال و مسافر: دروازه تردد بين المللي  -1
  .مختص عبور وسائط نقليه حامل كاالي تجارتي و خدمه هاي مربوطه : دروازه تردد تجاري  -2
  .ويژه تردد اتباع مرزنشين با دردست داشتن پروانه گذر صادره از مرزباني : دروازه هاي تردد مرزي  -3
محدود با هدفهاي خاص اجازه ورود و خروج اشخاص يا كاال يا دروازه اي است كه براي مدت : دروازه هاي تردد ويژه  -4

  .تجهيزات از آن نقاط داده مي شود 
  

  :نشانه هاي مرزي 
عالئمي هستند براي مشخص كردن مسير عبور خط مرز كه از لحاظ نوع و شكل و اندازه و رنگ طبق موافقت دو كشور 

  .گردند  همسايه مشخص و در فواصل معين روي زمين نصب مي
  :طريق زير نصب گرديده اند 4عالئم مرزي در مرزهاي جمهوري اسالمي ايران با كشورهاي همسايه به 

  ميله منفرد در مرزهاي خشكي  -1
  ميله زوجي در مرزهاي رودخانه اي  -2
  ميله سه جانبه در مرزهاي مشترك سه كشور -3
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  گوي شناور در درياچه سد ارس  -4
  

  :انواع ميله هاي مرزي 
له مرزي اصلي بصورت فلزي يا سيماني يا سنگي طبق موافقت دو كشور در نقاط مشخص و معين روي خط مرز نصب مي -1

  .مي گردد 
ميله مرزي فرعي بصورت فلزي يا سيماني يا سنگي در حدفاصل دو ميله اصلي نصب تا خط مرز بهتر و ساده تر قابل  -2

  .رعي با ميله هاي اصلي متفاوت است شناسائي باشد و معموالً شكل و اندازه ميله هاي ف
  .كشور نصب مي گردد  3ميله مرزي متقاطع ميله اي است كه فصل مشترك مرز  -3

  
  :مرزبان 

براي تسريع در حل وفصل اختالفات مرزي و جلوگيري از اتالف وقت و محو آثار عالئم در حوادث مرزي و استيفاي حقوق 
هوري اسالمي ايران افسران با تجربه و متخصص را در مرز مي گمارد كه مرزبان دولت و اتباع مرزنشين نيروي انتظامي جم

  .ناميده مي شود و اين ماموريت مهم با صدور استوارنامه از سوي وزير امورخارجه آغاز خواهد شد 
   

 جايگاه امنيت در زندگي مرزنشينان
انسان همواره در تالش براي تامين امنيت . ه استنخستين شرط زندگي سالم اجتماعي، استقرار و برقراري امنيت در جامع

(( به نحوي كه پس از تشكيل جوامع انساني، يكي از انگيزه هاي مهم تشكيل حكومت ها. پايدار در زندگي خود بوده است
سمت با برقراري امنيت، شهرنشيني اهميت پيدا مي كند، اقتصاد شكوفا مي شود و نظام شهري به . بوده است)) تامين امنيت

  ).100: 1387عطارزاده، (نظم و رفاه پيش مي رود و حوزه فرهنگي گرفتار سكون مي شود 
ارسطو تمامي اصول ساخت . مرز كشورها در طول تاريخ حيات خود به مسائل ايمني، امنيتي و مسائل دفاعي نيازمند بوده اند

بايد به گونه اي ساخته شوند كه براي شهروندان شهرها : ((شهرها و ويژگي هاي آن را در يك جمله اين چنين آورده است 
در گذشته چهره كالبدي و سازمان فضايي شهرها، مركب از دژها و قلعه ). 1375:256زشواي، (امنيت و آسايش را تامين كند

: اين ساختار فضايي شامل . هايي بود كه به جهت تامين نيازهاي تدافعي و مسائل امنيتي بصورت فشرده احداث مي شدند
بتدريج با برقراري امنيت در فضاي جغرافيايي سرزمين، برج ها و ). 136: 1371رهنمايي، (ارگ، شارستان و ربض بوده است

ديري نپاييد كه با توسعه شهرها، فضاهاي شهري . حصارها و باروها فرو مي ريزد و رويكرهاي امنيتي در شهرها تغيير مي يابد
ظهور : اين ناامني ها عبارت بود از . د كه در مامن قبلي آنها، سابقه چنداني نداشتبا ناامني تعريف نشده اي مواجه شدن

  ).41: 1381سفيري، (كجروي ها، بزهكاري ها و جرم و جنايت كه ارمغان زندگي در شهرهاي بزرگ محسوب مي شود
رات و تهديدات امنيتي آن مشكالت محيطي و اجتماعي كه با توسعه شهري در طول زمان ايجاد شده بود تغيير كرده و خط

اهميت و جايگاه مباحث امنيتي در مرزها به عنوان ركن . براي ثبات مرزهاي يك كشور و حتي شهر، بحران آفرين گرديد
به نحوي كه ادراك و حقيقت يك . اساسي برقراري نظم و عامل اساسي رشد و توسعه شهري هميشه مورد توجه بوده است

توسعه پايدار )) لدني و ديگران).((15: 1387دانش، (زم براي جذب مردم به سوي مرزها گرديدمحيط امن و بي خطر، شرط ال
و امنيت اجتماعي در مرزها را حاصل تعامل امنيت مرزي و رشد و توسعه قلمداد كرده و نتيجه مي گيرند كه تحقق رشد و 

يت بستر مناسبي براي استمرار رشد و توسعه مي توسعه جز در سايه امنيت ميسر نمي گردد و تنها در اين صورت است كه امن
آسايش و امنيت براي شهروندان در مرزها و در فضاهاي عمومي شهر مرزي آن چنان حائز ). 41: 1382لدني و ديگران، (شود

 زياري،(اهميت است كه يكي از مولفه هاي مهم در تعيين برنامه ريزي در مناطق مرزي، امنيت و عوامل امنيتي مي باشد 
بدون وجود امنيت و هماهنگي نيروهاي ايجاد كننده آن در مرزها، نه محيط مناسبي براي آزادي و عدالت و رشد ). 31: 1381
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ناپايداري امنيت در . فضائل و كرامت هاي انساني فراهم مي آيد و نه شرايط زندگي انساني در جامعه وجود خواهد داشت
خواهد آورد و به سرمايه گذاري هاي بلندمدت و برنامه هاي توسعه و رفاه اجتماعي  مناطق مرزي، ناكامي و بي اعتمادي به بار

  .آسيب جدي خواهد زد
رويكرد ايمن سازيمناطق مرزي و مواجه با مساله امنيت ،نيازمند مشاركت آگاهانه و فعاالنه شهروندان از يك سو و ايجاد 

امنيت ). 21، 1385كارگر، (منيت فضاها از سوي ديگر مي باشدشاخص هاي اساسي در برنامه ريزي شهري مبتني بر تامين ا
در مرزها بايد در خدمت تضمين كيفيت زندگي مناسب با شان انسان و شكوفايي شخصيت او باشد به گونه اي كه شهروندان 

الم را در زمينه هاي در برنامه ريزي هاي گوناگون مشاركت نموده و عوامل ناامن ساز جامعه را از بين ببرند و شرايط زيستي س
بنابراين يكي از مهم ترين خصيصه هاي مناطق مرزي، امنيت و رفاه و آسايشي است كه مرزها براي . مختلف ايجاد نمايند

شهروندان خود به ارمغان مي آورد و بوميان آن سرزمين ها مي تواند بي دغدغه زندگي كند و از نظر مسائل مالي، جاني و ساير 
  .ندگي شهري، احساس امنيت و آرامش داشته باشدامور مرتبط با ز

  
  توسعه پايدار

ها،  پايه در واقع. دارد 1لند تر از كار كميسيون برانتاي طوالنيتوسعه پايدار داراي يك تاريخ تكامل مفهومي است كه سابقه
وليه همانند دانته، توماس مور، اساس و مباني فلسفي توسعه پايدار، به طور عميقي ريشه در رؤياهاي يوتوپيايي نويسندگان ا

خانم اما مفهوم توسعة پايدار اولين بار بطور رسمي توسط ). 2 :1384ويلر،(و ويلسون دارد كانت، روسيه، ويليام پن و حتي وودر
  ).28: 1376 بحريني،(مطرح شد "آينده مشترك ما"درگزارش 1987برانت لند درسال  

ي مسائل زيست محيطي به خصوص محيط زيست شهري ران محيط زيست دربارهنظريه توسعه پايدار حاصل بحث هاي طرفدا
توسعه پايدار يعني ايجاد تغييراتي كه در . است كه به دنبال نظريه توسعه پايدار براي حمايت از منابع محيطي ارائه شد

ر زيست محيطي قابل سكونت آيد تا در طول زمان شهر را از نظكاربريهاي شهري جهت رفع نيازهاي ساكنان شهر به عمل مي
  ).375: 1380زياري،(و زندگي نگه دارد

نكتة مهمي كه بايد بدان توجه كرد آن است كه توسعة پايدار به آساني و بدون سرمايه گذاري كالن، آموزشهاي فرهنگي، 
اركتهاي مردمي و شناخت درست مسئوالن ديگر نهادهاي مرتبط با شهر از مسائل، برنامه ريزي دقيق و مديريتي مشخص، مش

  ).39: 1383صالحي فرد،(غيره بدست نخواهدآمد
اي كه نيازهاي كنوني و جهان را تامين كند بدون آنكه توانايي نسل هاي آتي را  به طور كلي توسعه پايدار عبارت است از توسعه

» و طبيعت در سراسر جهان است رابطه متقابل انسان ها«در برآوردن نيازهاي خود به مخاطره افكند و اين كه توسعه پايدار 
)unesco , 1997 :13.(  

  
  شاخص هاي تامين امنيت در مناطق مرزي

اين فضاها مكان هايي هستند كه در آن شهروندان . مناطق مرزي عرصه زندگي جمعي و تعامالت اجتماعي بوميان هستند
درك ). 15: 1387دانش، (نيت آنها مي شوند يكديگر را مشاهده كرده و يا احساس مي كنند كه افراد پيرامونشان موجب ام

شاخص ها و عوامل موثر در تامين امنيت اين فضاها و رعايت معيارهاي آن در ساخت و طراحي شهرها، مي تواند در ايمن 
سازي محيط شهري و تامين آسايش براي شهروندان نقش مهمي ايفا كند و همچنين به كاركرد عوامل انتظامي در جهت 

  .نيت و ارائه خدمات انتظامي در شهرها كمك موثري نمايدبرقراري ام
  

                                            
1 . Brand Land 
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  روش تحقيق
هر چند بر . كاربردي مي باشد -تحليلي است، ولي از نظر هدف از نوع علمي –مطالعه حاضر از لحاظ ماهيت و روش،  توصيفي 

ادي و كتابخانه اي اساس اهداف متعارف پژوهشي براي جمع آوري اطالعات از روش مشاهده مشاركتي شخص محقق ، اسن
  .بهره گرفته شده است

  نقش نيروي بومي به مثابه پدافند غير عامل در جهت ايجاد امنيت مرزها
طابق قانون برنامه چهارم توسعه ، يكي از محورهاي اساسي موضوع امنيت ملي، بحث پدافند غير عامل است، با عنايت به اينكه 

تر مفاهيم و جايگاه اين  گيري است، شناخت دقيق داخل كشور در حال شكلاين بحث از مباحثي است كه دانش فني آن در 
توجه به وجود زمينه تهديدات بالقوه و خطراتي كه امنيت ملي ، استقالل و .تواند اقدامي موثر در اين خصوص باشد مبحث مي

ق جنگهاي گذشته نشان مي دهد آمار و سواب؛ تماميت ارضي كشور را نشانه گرفته ضرورت عقلي دفاع كامال مشهود مي باشد
پدافند عامل در حال حاضر به تنهايي قادر به مقابله با سالح هاي مدرن و مخرب آفندي جهت جلوگيري از اثرات ويرانگر آنها 
بر مراكز حياتي و حساس و نيروي انساني نيستند و لذا به كار گيري اصول و معيارهاي پدافند غيرعامل مي تواند به تكميل 

ه دفاعي كمكي موثر و قابل توجه نمايد كه اين امر به طور شايسته اي از جانب مقام معظم رهبري نيز مورد تاكيد قرار زنجير
  .به جاست اين موضوع به ويژه از سوي وزارتخانه ها و سازمان هاي عمراني مورد اهتمام جدي تري قرار گيرد. گرفته است

در بخش پدافند غير عامل با توجه به اهميت موضوع دارد  86ين بودجه در سال مورد زير اشاره به برخي موارد در خصوص تام
  :نيز اين اعتبارات به صورت تكميلي تر در قانون بودجه كشور لحاظ شده است)87(كه در سال جاري

  86بند ر، بخش ششم از قانون بودجه سال  20تبصره  
شود ،حداكثر مبلغ  داده مي ها با اولويت مرز شرقي اجازه ـ در اجراء طرحهاي پدافند غيرعامل و انسداد مرز "ر"بند

 20201024قسمت چهارم و  503918ريال اعتبار رديف  ) 2,874,000,000,000(دوهزاروهشتصدوهفتادوچهارميليارد 
 در براساس پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تصويب كميته دائمي پدافند غيرعامل كل كشور  پيوست شماره يك اين قانون 

قرارگيرد تا براساس شرح عمليات  ربط يپدافند غيرعامل در اختيار دستگاههاي اجرائي ذ 503918خصوص اعتبار رديف 
اين اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومي . كشور به مصرف برسد ريزي  موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه

  ).1386بهري،ا( .باشد كشور مستثني مي و ساير مقررات 
پدافند غير عامل را از زاويه ديد آسيب پذيري نيز مورد بررسي قرار مي دهند،كه در اين صورت شناخت جايگاههايي همچنين  

ضلع ديگر مباحث پدافند غير عامل بحث هاي . باشند، به عنوان وروديهاي سيستم بوده كه به عنوان نقطه ضعف سيستم مي
  .يابد باشد كه به صورت آموزش و همكاري همگاني تبلور مي يايجاد ايمني و امنيت عمومي م

  حال چگونه بوميان را در اين امر شريك داريم؟
  

  
  :جايگاه بعد سياسي در امنيت مرزها
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مرزهاي غربي ايران همواره در طول تاريخ آبستن حوادث و وضعيتهاي مختلف سياسي ميان نيروهاي حاضر در دو سوي مرز 
كه هرگاه توازن موجود مانند دوره هاي پيش از ورود اسالم به نفع ايرانيان به هم خورده است اين دولت بوده است به نحوي 

توانسته مرزهايش را جلوتر ببرد و هرگاه توازن مانند دوره ظهور امپراتوري عثماني به نفع همسايه شرقي بهم خورده است 
دست به دست گشتن مرزها در دهه هاي اوليه قرن بيستم و بعد از اما اين رويه . بخشهايي از خاك ايران از دست رفته است

سال  98قسطنطنيه بيش از  1913پايان پذيرفت در نتيجه شاهد آن هستيم كه پس از معاهدات ) 1921(تاسيس دولت عراق 
اي ناشي از اين اما اين ثبات مرزي به معناي نبود ادعا، تنش و درگيريه. است كه خطوط مرزي طرفين ثابت باقيمانده است

از زمان روي كار آمدن رژيم بعثي در عراق، تنشهاي مرزي ميان دو كشور فزوني يافت تنشهايي كه بطور . مسئله نبوده است
فروكش نمود اما سقوط نظام پادشاهي ايران و وضعيت خاص منطقه اي و داخلي آن  1975موقت با امضاي معاهده الجزاير در 

ين المللي و فقدان انسجام داخلي شده بود باعث گرديد تا صدام حسين در برابر رسانه هاي مختلف كه منجر به نوعي انزواي ب
معاهده مذكور را فاقد اعتبار اعالم كرده و سپس فرمان حمله به ايران را صادر نمايد اما اين رهبر ناآرام  1980در سپتامبر 

روهاي بين المللي به رهبري آمريكا بود مجبور گشت از اعتبار و كه كشورش در آستانه جنگ با ني 1990عراقي در ابتداي دهه 
اما سقوط نظام بعثي و روي كار آمدن گروههاي عرب شيعه و كُرد كه از . پذيرش مجدد معاهده مذكور سخن به زبان آورد

د و شاهد آن دوستان و متحدين قديمي ايران هستند نيز باعث نشده است تا تضاد آرا در خصوص مسائل مرزي مطرح نشو
 1975هستيم كه در ساليان اخير برخي از مقامات عراقي از جمله جالل طالباني و نوري مالكي خواهان تجديد نظر در معاهده 

الجزاير شده اند هرچند اين اظهار نظرها و درخواستها با اعتراض ايران براي مدتي مسكول مي ماند اما به نظر مي رسد هنوز بر 
   .هاي تعيين كننده مرز ميان ايران و عراق بين طرفين توافق جدي وجود نداردسر جاي دقيق ميله 

اي كـه در اعمـال    بدين معنا كه مرزهـا از ورود و خـروج هـر پديـده    . ترين كاركرد مرز، ايجاد و مانع و عامل بازدارنده است مهم
تر مرز همانند فيلتر و مـانعي عمـل    ارت دقيقبه عب. آورند كند، ممانعت به عمل مي قدرت و حاكميت آن كشور اخالل ايجاد مي

هاي آنان، رد قالب روزنامه، مجـالت،   ها و آرمان كند كه مانع از انتقال كاال، موجودات زنده، حركت مردم و هم چنين انديشه مي
  ).185:1386زرقاني،. (شود شود كه از نظر حكومت اين موارد مخل امنيت كشور محسوب مي مي... ها و  كتاب

امنيت مرزي به معنـاي جلـوگيري كـردن از هـر گونـه اعمـال       . سياسي غالب است -كاركرد بازدارندگي مرز، نگرش امنيتيدر 
خالف قانون در طول مرزهاي يك كشور و قانوني كردن تردد اشخاص حمل و نقل كاال و حيوانات اهلي با رعايت ضوابط قانوني 

اي محكم براي امنيت با ابعـاد متنـوعش در داخـل     ست امنيت مرزها پشتوانههاي مجاز مرزي است و بديهي ا و از طريق دروازه
هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتمـاعي و نظـامي داخـل كشـور      كشور است و هر گونه ناامني در مرز قادر است در سيستم

اي را  ور سهم بسيار برجسـته اخالل ايجاد نمايد و در مقابل، امنيت مطلوب قادر است در حد خود در امنيت مرزي و داخلي كش
  ).85:1374خطابي، (به خود اختصاص دهد

  
  :جايگاه بعد اقتصادي در امنيت مرزها

رو هستند بنابراين توجه به  اي بودن روبه باشند و همواره با تهديد محروميت و حاشيه از آن جا كه مناطق مرزي از مركز دور مي
هاي سالم اقتصادي، با حمايت و  رآمد اقتصادي مرزنشينان از طريق فعاليتتوسعه و امنيت مناطق مرزي و افزايش رفاه و د

هاي اقتصادي سالم و  از سوي ديگر، افزايش فعاليت. ها، بر كاركرد امنيتي مرز تاثير مثبت دارد گذاري دولت سرمايه
ها از  د باشد؛ حمايت دولتتواند مفي ها در مناطق مرزي، مشروط بر كاهش اختالف فاحش اقتصادي، مي گذاري دولت سرمايه
هاي كاال،  هاي جهانگردي، ايجاد نمايشگاه گذاري در صنايع كوچك و تبديلي در مناطق مرزي، فعال كردن قابليت سرمايه
  . تواند در تعامالت قانوني مرزها و بهبود كاركرد مرزها موثر باشد هاي مرزي، مي بازارچه
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ها از حالت نظامي به حالت غيرنظامي، طبيعي است كه در كاركرد  در استراتژي تر بيان نموديم، با تغيير مان گونه كه پيش
توان به آن اشاره نمود اين است كه در قرن حاضر؛ آن  يكي از اين عواملي كه مي. سنتي مرزها نيز تحوالت عميقي رخ داد است

مل به سمت مسايل غير نظامي گرايش پيدا اندازد ديگر عوامل نظامي نيست بلكه اين عوا چه كه امنيت مرزها را به خطر مي
ترين آنها اقتصادي است؛ دوري از مركز كشور،  مسئله جغرافيايي است كه از طبيعت مناطق مرزي ناشي  كرده است كه مهم

اي بودن اين  ترين آن، محروميت شديد و حاشيه شود، پيامدهايي نامطلوبي را براي مناطق مرزي به همراه دارد كه مهم مي
دوري از مركز جغرافيايي كشور، كه به معناي دوري از مراكز . طق و قرار گرفتن آنها در مسير امواج توسعه كشور استمنا

شود مناطق مرزي هم به دليل دوري از مركز و هم به دليل  قضايي و اجرايي است، باعث مي  گيري سياسي، اداري، تصميم
لذا اين مناطق از . هاي توسعه داخلي قرار گيرند ، كمتر در جريان برنامههاي جمعيتي و صنعتي در اين مناطق فقدان قابليت

هاي شديد اقتصادي و ميزان باالي بيكاري در مناطق مرزي در  شك وجود محروميت بي. برند محروميت شديدي رنج مي
براساس . ر شگرفي داردشوند، تاثي افزايش عبور غيرمجاز افراد، قاچاق كاال و ساير اموري كه مخل امنيت مرز محسوب مي

اي مستقيم و دو سويه با يكديگر  بستگي باال داراي رابطه تحقيقات انجام شده، امنيت و توسعه در مناطق مرزي با ضريب هم
اي كه هر اقدامي در فرايند  به گونه. به عبارت ديگر، توسعه و امنيت، تاثيرات متقابلي در مناطق مرزي بر هم دارند. هستند

هاي باالي  به اين ترتيب مناطق داراي اخص. گذارد و بالعكس ، تاثيرات مستقيمي بر فرايند تحقق امنيت ميتحقق توسعه
  ).196:1380عندليب،(تر برخوردارند توسعه از ضرايب امنيتي باالتري نسبت به مناطق توسعه نيافته

هاي سالم اقتصادي، با  ينان از طريق فعاليتبنابراين، توسعه اقتصادي مناطق مرزي و افزايش رفاه و درآمد اقتصادي مرزنش
هاي اقتصادي سالم و  از سويي ديگر، افزايش فعاليت. هاف بر كاركرد امنيتي مرز تاثير مثبت دارد  گذاري دولت حمايت و سرمايه

كاركرد  گذاري دولت ها در مناطق مرزي، مشروط به عدم اختالف فاحش اقتصادي در دو سوي مرز، نيز مي تواند بر سرمايه
  ).192: 1386زرقاني، (ارتباطي مرز تاثير مثبت داشته باشد 

اختالف سطح توسعه و رفاه اقتصادي در مناطق مرزي دو كشور و تاثير آن بر كاركردهاي امنيتي مرز اختالف سطح توسعه و 
تاثير منفي بر كاركد  رفاه اقتصادي و هم چنين تفاوت فاحش درامد و قيمت كاال و خدمات در دو سوي مرزف به طور قطع

به اين علت كه وجود اختالفات فراوان در قدرت اقتصادي دو كشور همسايه، كه منجر به تفوات . امنيت مرزها خواهد داشت
گردد، باعث خواهد شد تا اغلب اتباع كشوري كه از  قابل توجه قيمت كال، خدمات، تسهيالت و بازار كاال در دو سوي مرز مي

تري برخوردار هستند، اقدام به قاچاق كاال و تردد غير قانوني از مرز به منظور استفاده از بازار كار و هم  فتوان اقتصادي ضعي
اين سئله . چنين استفاده از خدمات و تسهيالت موجود در ان سوي مرز كنند اين وضعيت در بسياري از نقاط جهان وجود دارد

اق مواد سوختي از جمله بنزين، گازوئيل و احشام از ايران به تركيه كه به مثل قاچ. در مورد مرزهاي ايران نيز صدق مي كند
  ).71:1381پور، كريمي(بهاي انها در كشورهاي مذكور انجام مي شود   دليل تفاوت فاحش

رد باشد كه، وجود اختالف قيمت كاالها خدمات در دو سوي مرز، در برخي از وا ي ديگري كه حائز اهميت است اين مي اما نكته
تر كاالها و  هاي مناسب بدين نحو كه قيمت. تاثير مثبت داشته باشد) بيشتر يك سويه(تواند بر كاركرد ارتباطي مرزها  مي

شود و اين امر  خدمات در منطقه مرزي يك كشور باعث افزايش ورود مرزنشينان كشور مقابل به منظور استفاده از اين مزايا مي
شود و اين امر در دراز مدت باعث  مرزنشينان كشور مقابل به منظور استفاده از اين مزاياي ميدر دراز مدت باعث افزايش ورود 

 )194:1386زرقاني، . (هاي دو طرف شده و منجر به بهبود كاركرد ارتباطي مرزها مي شود افزايش تعامالت و وابستگي
ثير بر كاركرد ارتباطي مرزها، تاثير بر كاركرد امنيتي الگوي زير نوع همكاري كشورها و تاثير آن در كاركرد مرز نوع رابطه، تا

  :مرزها را نشان مي دهد
  

   :مثبت همكاري
     گسترش ارتباطات مرزي و توسعه مناطق مرزي: الف
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  هاي نظامي وامنيتي بهبود امنيت در مناطق مرزي در نتيجه گسترش همكاري:ب 
  :تاحدي منفي رقابت

    ق مرزي و عدم توسعه مطلوب مناطق مرزارتباطات متوسط تا ضعيف مناط: الف 
  وضعيت نامطلوب امنيت در مناطق مرزي:ب 

  : منفي تضاد
     هيچ نوع ارتباطات مرزي وجود ندارد: الف
  نا امني وسيع در مناطق مرزي و از بين رفتن امنيت مرزي:ب
  :رزها از نظر امنيتي داردثباتي در يك كشور، حداقل از دو بعد تاثير مهمي بر كاركرد م وجود ثبات و يا بي 

ثباتي سياسي در يك كشور ضمن ايجاد بحران در امور داخلي كشور مزبور باعث سرايت بحران و  هر گونه بي :اول اين كه
  .پيامدهاي مخرب آن به كشورهاي همجوار به ويژه مناطق مرزي خواهد شد

. شود عدم ثبات در وضع و اجراي قوانين و قررات مي ثباتي سياسي و تغيير پي در پي حكومت ها، منجر به بي :دوم اين كه
هاي و مقررات موجود در مناطق مرزي، باعث عدم  بديهي است، عدم ثبات قوانين و برخوردهاي چندگانه در مورد فعاليت

روابط دو كشور  گرا در تركيه بر سر كار آيد، چنان كه به عنوان مثال، اگر يك دولت اسالم. گردد توسعه پايدار در اين مناطق مي
. روند رو به رشدي را خواهد داشت و بازتاب اين امر در مناطق مرزي در قالب گسترش ارتباطات مرزي خود را نشان خواهد داد

كند و اولين  اما به محض تغيير دولت و به خصوص روي كار آمدن نظاميان، عمالً روابط حسنه دو كشور، سير نزولي پيدا مي
هاي  سطح روابط در مناطق مرزي در قالب برجسته شدن كاركردهاي امنيتي و محدود شدن فعاليت هاي اين كاهش بازتاب

هاي  از آن جا كه مسئله ارتباطات مرزي و گسترش مبادالت مرز از طريق ايجاد بازارچه. شود ارتباطي ميان مرز نمايان مي
كشورمان را بر اثر   ها و اقدامات مقابل، طرح هر گونه تغيير در قوانين كشور. يك موضوع دو جانبه است... مرزي و 

 )221: 1386زرقاني، . (هاي قبلي ايجاد شده است، ناكام خواهد گذاشت نامه تفاهيم
  

  :گيري نتيجه
كاركرد دفاعي مرز، تداعي كننده مفهوم مرزهاي . شود ترين كاربردهاي مرز و سرحدات محسوب مي دفاع يكي از قديمي         

هاي طبيعي مطابقت  فقط آنهايي كه با پديده. توانند به عنوان موانع دفاعي عمل كنند مه مرزهاي سياسي نميه. طبيعي است
اي كه بايد روي آن تامل نمود اين است كه در قرن جديد كاركرد دفاعي از  توانند اين نقش را ايفا كنند، اما نكته دارند مي

  :روزه دو تحول اساسي در كاركرد دفاعي مرزها رخ داده استشود چرا كه ام كاركردهاي قديمي مرزها محسوب مي
هاي مرتفع و  اند و اگر چه تا پيش از اين كوهستان اول اين كه، مرزها تا حد زيادي كاركرد دفاعي امنيتي خود را از دست داده

هاي  به دليل توسعه سالح هاي زميني به عنوان مانع دفاعي عمل كنند، اما در قرن حاضر توانستند در جنگ رودهاي بزرگ مي
شان را از دست  هاي قبلي را دشاته باشند، ارزش دفاعي سابق جديد جنگي، ديگر مرزها حتي اگر به صورت فيزيكي قابليت

بنابراين مانند چند دهه قبل برخي كشورها نه تنها تالش . شود اند و دوم اين كه، ديگر به مرز به عنوان نگريسته نمي داده
كنند با ايجاد و افزايش  ناپذير سازند، بلكه كشورها سعي مي ها را شكست با تقويت و تجهيز مرزهايشان، آنكنند تا  نمي

چرا كه ديگر تهديد تنها . كنند هاي مرزي در افزايش ارتباط و تعامالت مرزي نقش ايفا مي ها و مراكز گمركي و بازارچه گذرگاه
  .طه نيز استثناهايي نيز وجود داردالبته در اين راب. شود به بعد نظامي ختم نمي

  
  :پيشنهادات

  .ايجاد كارگاه هاي خانگي و دادن آموزش در رشته هاي صنايع دستي مرتبط با هر منطقه طبق سنن و رسوم آنها: الف        
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ر عامل تقسم كار در حد و توان هرشخص بومي با توجه به عالقه آن شخص بطور مثال؛ تشكيل كالسهاي آموزش پدافند غي: ب
  .و اداره آن توسط نيروهاي بسيج كه بومي همان منطقه هستند

  .آموزش به بازاريان و تجار آن منطقه مبني بر بازتواني و به روز كردن آموزه هاي سنتي به مدرن در زمينه علم كسب و كار : ج
انويه بوميان تا از اين طريق هم ايجاد شهركهاي نيمه صنعتي و صنعتي در نواحي مرزي با توجه به نيازهاي اوليه و ث: د

اشتغالزايي رونق گرفته و هم با دادن دفترچه اي به نام كاالبرگ مرزنشيني، آنها نيازهاي خود را از اين طريق با قيمت تعاوني 
 خريداري كنند و نيازي نباشد كه براي خريد محصوالت شيك و اساسي و با توجه به دوري مرزنشينان از مركز استان يا شهر

  .خال فاصله، دال بر رفتن به مرزهاي همجوار جهت تهيه مايحتاج توسط مرزنشينان گردد 
ايجاد استراحتگاه هاي عمومي در نقاط مرزي تا از اين طريق هموطنانمان از اقصا نقاط كشور بتوانند با بوميان ساكن در : ه

ه باعث مي شود كه بوميان فكر كنند چون شهرنشينان مرزها ارتباطات محاوره اي و فرهنگي برقرار كنند چون اين عدم محاور
  . داراي فرهنگ غني هستند پس انها براي دولتمردان عزيزتر ند و با ايجاد ارتباط فرهنگي ما مي توانيم اين خال را نيز بپوشانيم
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