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راهكارهاي برقراري امنيت در شهرهاي مرزي و تأثير آن بر حقوق 
خراسان جنوبي ي مرزنشينانشهروند  

  

 ،۱محمدرضا ضابط
  .ستربيت مدر، دانشگاه مديريت دولتيرشته ارشد  كارشناسي-  ۱

Ghorbani_es@yahoo.com 
  

  :چكيده
مندي مردم از آن در  د مختلف، ميزان بهرهمردم عامه در هر جامعه داراي حقوق مشتركي هستند كه تحت تأثير موار

از جمله عوامل تأثيرگذار بر مقوله حقوق شهروندي، برقراري امنيت در مرز، براي . شهرهاي گوناگون متفاوت است
هاي  هاي طبيعت منزوي و غيرحاصلخيز به خصوص در عرصه ژگي  عموماً مناطق مرزي با وي. باشد شهرهاي مرزي مي
ساز مشكالت سياسي، امنيتي و  ي، پيوسته به دليل فقدان رفاه و نبود انگيزه الزم براي زندگي، زمينهكوهستاني و بيابان

هاي بالقوه در توليد، فقدان اشتغال، نازل بودن درآمد و عدم  ناتواني. اقتصادي براي شهروندان و دولت خواهند شد
راهكارهاي متفاوت و متنوعي . اعي اين مناطق استهاي اقتصادي و اجتم ترين آسيب دسترسي به نيازهاي اوليه، عمده

براي برقراري امنيت در اين شهرها وجود دارد كه با توجه به موقعيت جغرافيايي اقتصادي و امنيتي شهرهاي طرفين مرز، 
هاي برقراي امنيت در  هدف اين مقاله بررسي و شناسايي برخي از مهمترين روش. ضريب تأثير اين موارد متفاوت است

در همين راستا و براي رسيدن به اين . باشد شهرهاي مرزي و تأثير آن بر رضايت شهروندان از زندگي در اين شهرها مي
هدف با استناد به منابع مكتوب، برخي از مهمترين راهكارها براي افزايش امنيت در شهرهاي مرزي معرفي شده و 

ي، پس از معرفي راهكارهاي افزايش امنيت در شهرهاي مرزي، در بخش بعد. گردد توضيحات كافي براي هر مورد بيان مي
در انتها نيز به . گردد مندي شهروندان از زندگي در شهرها در جوامع مختلف تشريح مي عوامل موثر بر سطح رضايت

دهد كه داشتن مرزهاي ناامن بر حقوق شهروندان و سطح  بندي مطالب بيان شده، نتايج تحقيق نشان مي منظور جمع
لذا با برقراي امنيت در مرز، امنيت شهرهاي مرزي افزايش يافته و به تبع آن . مندي آنها تأثير منفي خواهد داشت رضايت

مندي مردم از زندگي در اين شهرها مي  نظم عمومي در اين شهرها برقرار شده كه اين يكي از مهمترين عوامل رضايت
  .باشد

خراسان جنوبي  –حقوق و رضايتمندي شهروندان  –شهرهاي مرزي نظم و امنيت در  –مرز  :هاي كليدي واژه
 و پدافند غيرعامل

  
  مقدمه

پيرامون، در كشورهايي مانند جمهوري اسالمي ايران كه تمركزگرايي  -بر اساس قاعده امنيت معكوس در مركز
شود، به همان  ميها از مركز بيشتر  گيري مشهود است، هر ميزان فاصله استان سازي و تصميم در روند تصميم

هاي مرزي جمهوري  بر همين اساس اكثر استان. يابد اي كاهش مي هاي توسعه ميزان متوليان امر براي حمايت
توان به  هاي محروم كشور قرار دارند، كه از مصاديق آن مي اسالمي ايران بر طبق اين قاعده در رديف استان
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نكته قابل تأمل اين است كه در . خراسان جنوبي اشاره كردهاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، ايالم و  استان
به . تر است هاي امنيتي نيز گسترده هاي مرزي برخوردار از ضعف اقتصادي و فرهنگي، سطوح دغدغه استان

هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه قابليت تبديل به تهديدهاي امنيي  همين منظور شناسايي و مهار پارازيت
هاي امنيتي مور توجه قرار گيرند، زيرا در صورت باال بودن ضريب ركود اقتصادي،  رديف مؤلفه د همرا دارند باي

براي مثال يكي از . توان نسبت به تحقق امنيت فراگير در سطح استان خوش بين بود بيكاري و فقر، نمي
وبي، پيشنهاد كمك هاي تروريستي مخالف نظام براي بكارگيري از شهروندان خراسان جن ترفندهاي گروهك

   .هاست  مالي به افراد فقير منطقه در قبال همكاري و همراهي آنان با تروريست
جرائمي  اند، در مناطق مرزي كشور كه دور از كنترل و دسترسي نيروهاي انتظامي و قضايي كشور واقع شده

در نتيجه . كند زيادي پيدا مي رواج... ربايي، قاچاق مواد مخدر، قاچاق كاال، سرقت و  چون شرارت، ترور، آدم
يابد و روند توسعه در اين  كاهش مي) امنيت اقتصادي و مالي(امنيت الزم براي زندگي و فعاليت اقتصادي 

در همين راستا در اين مقاله برخي از مهمترين راهكارهاي ارتقاء امنيت در شهرهاي . سازد مناطق را مختل مي
و در ادامه تأثير آن بر حقوق شهروندي مرزنشينان اين استان بررسي  مرزي استان خراسان جنوبي بررسي شده

  .گردد مي

  تعاريف و مفاهيم اوليه
. آخرين حد قلمرو زميني، فضايي، دريايي، زيرزميني و زيربستر درياهاي هر كشور را مرز آن كشور گويند: مرز

ها با رسم  هايي و در روي نقشه مرز خط فرضي و قراردادي است كه در روي زمين با نصب عالئمي و نشانه
گردد و در قراردادها و اسناد و مدارك نيز با ذكر مختصات جغرافيايي و عوارض  خطوط مرزي مشخص مي

  .طبيعي و مصنوي تشريح شده است
شود تا  مأموري است از نيروي انتظامي كه با دريافت استوارنامه از وزارت خارجه در مرز گمارده مي: مرزبان
استقرار نظم و امنيت در مرز و كنترل و مراقبت از مرز با استناد به قراردهاي مشترك مرزي و برقراري  عالوه بر

سوي مرز، نسبت به حل و فصل مسائل مرزي و حفظ و استيفاي حقوق دولت و   ارتباط با همتاي خود در آن
  .مرزنشينان اقدام نمايد

ست داشتن گذرنامه با استناد در حكم گذرنامه از كليه افرادي كه با در د :ترددهاي مجاز و غيرمجاز
شوند تردد مجاز انجام داده و به اين  هاي مجاز پس از طي تشريفات قانوني كشور، وارد و يا خارج مي دروازه

همچنين به . شود مجاز گويند كه خود شامل ترددكنندگان مجاز ايراني و خارجي ميقبيل افراد ترددكنندگان 
و به اين قبيل افراد ترددكنندگان غيرمجاز اطالق گرديده كه  "تردد غير مجاز"از تردد مجاز هرگونه تردد غير 
عابر "درگذشته ترددكنندگان غير مجاز ايراني را . باشند كنندگان غير مجاز ايراني و خارجي مي خود شامل تردد

  .ناميدند مي "متجاوز مرزي"و ترددكنندگان غيرمجاز خارجي را  "غيرمجاز
هرگاه حوزه نگهباني و مأموريتي يك پاسگاه انتظامي به مرز منتهي شود آن را پاسگاه مرزي : اه مرزيپاسگ

پاسگاه مرزي محل استقرار كاركنان مرزباني است . گويند كه مأموريت اصلي آن كنترل و مراقبت از مرز است
متر از خط مرز و يا در محلي كه  ۵۰۰تا  ۲۰حدالمقدور در فاصله (كه بر اساس استانداردهاي مرزباني در مرز 

  .شود گردد و سرزمين نگهباني آن به مرز منتهي مي مستقر مي) مشرف بر خط مرز باشد
و عنصر ذاتي آن تابعيت است و در "citizenship rights"حقوق شهروندي دقيقاً ترجمه واژه : حقوق شهروندي
... يين سرنوشت، مشاركت در اداره امور كشور و يابد و عمدتاً شامل حقوقي مانند حق تع بستر ملي معنا مي

اما مفهوم ديگر حقوق شهروندي . كنند از اين مفهوم با عنوان حقوق شهروندي در معناي مضيق ياد مي. شود مي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  
  

۱۰۸۵  
 

 

 

عموميت دارد و در آن شهروند مترادف انسان بما هو انسان اما در دنياي متمدن است و تمامي حقوقي را كه 
  .گيرد وني داراست را در بر مييك انسان در عصر كن

  

  :بيان مسئله
باشد كه تأثير زيادي بر احساس امنيت شهروندان در داخل  از مسائل مهم هر كشور برقراري امنيت در مرزها مي

كند  كند و بيان مي نظام اسالمي امنيت را در داخل از كانال برقراري امنيت اجتماعي جستجو مي. كشور دارد
اين نظام همچنين اعتقاد دارد كه تنها . گردد اي باعث برقراري نظم و آرامش مي هر جامعه كه رعايت عدالت در

. باشد راه رسيدن به وحدت و يكپارچگي جوامع، برقراري عدالت اجتماعي است كه اسالم منادي آن بوده و مي
خارج از مرزها اي امنيت است اما بخش ديگري از امنيت بر اساس منافع هر كشور در  حاصل چنين جامعه

باشد كه تأمين امنيت برون مرزي با متغيرهايي در ارتباط است كه از فراسوي مرزها بر امنيت داخل و  مي
  .تماميت ارضي كشورها تأثيرگذار است

كردن  در واقع امنيت مرزي براي جلوگيري از هرگونه اعمال خالف قانون در طول مرزهاي يك كشور و قانوني
هاي مجاز مرزي  نقل كاال و حيوانات اهلي با رعايت ضوابط قانوني و از طريق دروازه تردد اشخاص و حمل و

اي محكم براي امنيت با ابعاد متنوعش در داخل كشور است و هر گونه ناامني در  امنيت مرزها پشتوانه. است
ايجاد نمايد و هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و نظامي يك كشور اختالل  مرز قادر است در سيستم

اي را به  در مقابل امنيت مطلوب قادر است در حد خود در امنيت مرزي و داخلي كشور سهم بسيار برجسته
  .خود اختصاص دهد

لذا هدف اصلي اين مقاله بررسي راهكارهاي برقراري نظم و امنيت در مرز و شهرهاي مرزي استان خراسان 
دي برخي از مهمترين راهكارهاي برقراري امنيت در شهرهاي باشد و در همين راستا در بخش بع  جنوبي مي

شود و ارتباط آن با امنيت در مرزها  در ادامه حقوق شهروندي مرزنشينان تشريح مي. گردد مرزي معرفي مي
گردد كه ناامني در مرز موجب ورود  در انتها نيز با توجه به موارد بيان شده مشخص مي. گردد مشخص مي

هايي از قبيل قاچاق  غير مجاز به داخل كشور شده و اين موضوع باعث به وجود آمدن پديده اشخاص و كاالهاي
  . شود مي... انسان، قاچاق كاال و 

  برخي از راهكارهاي برقراري امنيت در شهرهاي مرزي خراسان جنوبي
جنوبي را ارتقاء انتظامي خراسان -هاي امنيتي هايي كه شاخص در اين بخش برخي از مهمترين تدابير و اقدام

  .گردد دهند، معرفي مي مي
  :وظايف قانوني پليس در قبال مراقبت و كنترل مرز

مأموريت : ۴ماده  .باشد گانه نيروي انتظامي مراقبت از مرز مي۲۶قانون ناجا، يكي از وظايف  ۴ماده  ۱۰برابر بند 
و كنترل مرزهاي جمهوري اسالمي  مراقبت) ۱۰: (و وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران عبارتست از

هاي مصوبه مرزي و استيفاي حقوق دولت و اتباع مرزنشين جمهوري اسالمي  ايران، اجراي معاهدات و پروتكل
بيرانوند، ( دارد نامه مرزباني مقرر مي آيين ۳به عالوه ماده  .ايران، در مرزها و محدوده انحصاري اقتصادي درياها

۱۰۹:۱۳۸۸(:  
  :ني كشور را سازماني به شرح زير به عهده خواهد داشتمسئوليت مرزبا

  .سازمان مركزي مرزباني كه در مركز خواهد بود •
 .هاي مرزي از لحاظ امر فني تابع سازمان مركزي مرزباني خواهند بود مرزبانان و پاسگاه •
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عالئم مرزي  از سوي ديگر، حفظ تماميت ارضي كشور و ايجاد امنيت در مناطق مرزي با مسئله حفظ و تثبيت
دارد كه هرگونه تغيير  قانون اساسي مقرر مي۷۸شود كه اصل  اين ارتباط از آنجا ناشي مي. ارتباط مستقيم دارد

در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصالحات جزئي با رعايت مصالح كشور، به شرط آنكه يك طرفه نبوده و به 
  .ر پنجم نمايندگان مجلس شوراي اسالمي برسداستقالل و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چها

بودن و عدم  هاي حفظ تماميت ارضي و ايجاد امنيت در مناطق مرزي اطمينان از پايدار در واقع يكي از راه
نشدن آنها از حالت استاندارد است كه با اعمال نظارت، مراقبت،  جايي عالئم مرزي از محل اوليه و خارج جابه

جايي آن  جلوگيري از تخريب و جابه. يابد مشترك و مستمر از كليه عالئم مرزي تحقق مي هاي نگهداري، بازديد
  .شود به عنوان يكي از وظايف اصلي مأموران مرزي محسوب مي

نامه مرزباني نيز اشاره نموده است، برابر  آيين ۱۴همچنين در خصوص وظيفه قانوني پليس در اين زمينه، ماده 
غور كشور و منافع دولت ايران و اجراي قوانين و مقررات عمومي دولت در سراسر اين ماده، حفظ حدود و ث

  .مرزها و جلوگيري از تجاوزات مرزي و برقرار داشتن انتظامات در نوار مرز به عهده مرزباني است
  تدابير نيروي انتظامي در جهت برقراري نظم عموي در مرز

  :گيرد كه اين تدابير عبارت است از ها تدابيري در نظر مينيروي انتظامي براي برقراري نظم عمومي در مرز
ü هاي  روزي و گزارش مشاهدات غيرعادي اعم از زميني، دريايي و هوايي به رده باني شبانه انجام ديده

  باالتر
ü روزي به صورت پياده و سواره و گشت هوايي به منظور جلوگيري از  اجراي عمليات گشت شبانه

  تجاوز و ناامني در حوزه استحفاظيهرگونه تردد غيرمجاز و 
ü  هاي  بستن راه... . جلوگيري از ورود هر نوع قاچاق اعم از كاال، انسان، حيوان، مواد مخدر، سالح و

  .گذاري روزانه و شبانه ورودي و خروجي با انجام عمليات كمين
ü هاي مجاز و عبور از مرزها برقراري انتظامات دروازه  
ü هاي قانوني ي و تشكيل پرونده در اسرع وقت و انجام اقدامدستگيري سريع متجاوزان مرز.  
ü آميزي،  هاي مشترك در خصوص رنگ طرفه و مشترك از عالئم مرزي و انجام اقدام بازديدهاي يك

  .مرمت و بازسازي عالئم
ü حفظ نوار تراشيده مرزي و عالئم راهنماي نصب شده در مرز  
ü گردد يير در وضعيت طبيعي ساحل رودخانه ميپيشگيري از هرگونه دگرگوني مصنوعي كه باعث تغ.  
ü هاي مرزي، جلوگيري از هرگونه برداشت يا ريختن مصالح در بستر يا ساحل  حفظ حريم رودخانه

ها و جلوگيري از هر گونه اقدام بدون مجوز مغاير با قراردادهاي مشترك توسط اتباع دو  رودخانه
  .كشور

  :بت از مرزمكانات و تجهيزات پليس در كنترل و مراقا
نيروي انتظامي در راستاي انجام وظيفه جهت كنترل و مراقبت از مرز، بايد مجهز به امكانات و تجهيزات 

  .)۱۰۹:۱۳۸۸بيرانوند، ( اي باشد تا بتواند از انجام وظايف به نحو احسن بيرون آيد پيشرفته
  :عبارتست ازتواند از آنها استفاده نمايد  ها و ابزارهايي كه پليس مي مهمترين روش

ü نصب دوربين مادون قرمز جهت كنترل بيشتر.  
ü هاي انفجاري و منور ايجاد ميدان موانع شامل تله.  
ü حفر زمين در مرزهاي زميني جهت مشكل نمودن ورود و خروج غيرمجاز.  
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ü استفاده از فناوري جديد اشعه ايكس براي جلوگيري از قاچاق . 
  

  )۱۰۰:۱۳۹۱پور،  امين(پدافند غيرعامل 
باشد كه نه تنها با  ين امنيت مرزها، همواره يكي از موضوعات مهم و كاربردي در جغرافياي سياسي ميتأم

در حقيقت آنچه . گذشت زمان از اهميت آن كم نشده بلكه معيارها و مسائل جديدي نيز به آن اضافه شده است
و امن در اجراي سياست  القول هستند اين است كه داشتن مرزهاي مطمئن امروزه همه در مورد آن متفق

كننده داشته و از كاربرد وسيعي  حسن همجواري و اعمال حاكميت دولت در هر كشوري نقش كليدي و هدايت
پيچيدگي مسائل مرزي در عصر كنوني ضرورت توجه به ابعاد گوناگون آن را خصوصاً از بعد . باشد برخوردار مي

أثيرات مستقيم و گسترده مرزهاي هر كشور بر استقالل، تماميت افزون بر اين، ت. سازد امنيتي بيشتر نمايان مي
آن كشور، اهميت پرداختن به تأثيرات ... ارضي، حاكميت ملي، امنيت داخلي، اوضاع اقتصادي، فرهنگي و 

هاي وصول به آن در مرز است  حائز اهميت در اينجا حفظ امنيت و راه  اما نكته. سازد امنيتي مرزها را آشكار مي
مثالً در دوران جنگ سرد تنها راه تأمين امنيت استفاده از سالح سرد بوده . گردد همواره دچار تحول ميكه 

هاي ديگري  شود كه براي مقابله با آن بايستي از روش است در حالي كه امروزه تهاجم به گونه ديگري مطرح مي

  .استفاده كرد
كشورهاي مهاجم توجه خود را به بمباران و انهدام هاي گذشته مويد اين نكته است كه  تجارب حاصل از جنگ

از اين رو . وارد نمايند هاي كالن و قابل توجهي به دشمن اند تا خسارت مراكز حياتي و حساس منعطف نموده
هاي مستقيم در عصر حاضر  توانايي دفاع در مقابل تهاجمات بيگانگان بدون بكارگيري از سالح و درگيري

هميشه مراكز و تأسيسات حساس و پراهميت يك كشور . شود بزرگترين امتياز يك جامعه محسوب مي
شود  م اجتماعي، سياسي، نظامي كشور وارد ميباشند كه در صورت حمله و انهدام آنها صدمات جدي به نظا مي

توان به مراكز بهداشت و درمان، انرژي،  ها مي از جمله اين زيرساخت. سازد و آنرا با مخاطرات جدي روبرو مي
گويند، كسي  ها و دكترين نظامي مي البته شايان ذكر است كه در نظريه. ارتباطات، تغذيه و امنيتي اشاره كرد

لذا الزم است تا . كند برنده است زند برنده نيست بلكه كسي كه آخرين ضربه را تحمل مي ا ميكه اولين ضربه ر
هاي پدافند غيرعامل به نيروهاي  گيري از دانش روز و شناخت راه مسئولين و مديران ارشد هر كشوري با بهره

اي اداره نمايند تا  گونهسازماني و كارآمد خود به ويژه در شهرهاي مرزي هميشه وضعيت داخلي كشور را به 
  .دشمن به هيچ وجه از پيروزي خود مطمئن نباشد

  گسترش امنيت انتظامي جامعه محور 
. هاي مرتبط با امنيت داخلي شد وارد پژوهش ۱اصطالح امنيت اجتماعي جامعه محور ۱۹۸۰در اوايل دهه 

هاي  انتظامي، يكي از روش تقويت نظارت شهروندان خراسان جنوبي بر عملكرد متوليان صيانت از امنيت
مشي است كه با هدف كنترل  سازي مشاركت مردمي در استقرار امنيت است و به مفهوم راهبرد و خط هموار

هاي تروريستي، تقويت پل ارتباطي ناجا با شهروندان  مؤثر و كارآمد جرائم، كاهش ترس شهروندان از بروز اقدام
شود و نوعي توليد امنيت مشاركتي از  س استان به كار گرفته ميهاي انتظامي پلي افزايي سياست و مشروعيت

هاي انتظامي مشاركت  در اين شيوه به دليل اينكه شهروندان خراسان جنوبي در سياست. پايين به باال است
به عبارتي در گفتمان مديريت انتظامي جامعه . شوند، همراهي آنها با نيروي انتظامي باال خواهد بود داده مي
هاي ناجا با ساير  افزايي بين ظرفيت ر، امنيت جدا از ساير امور و عوامل اجتماعي نيست و نوعي هممحو

                                            
1 -Community Disciplinary Security 
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سازي فرهنگ سازماني پليس جامعه محور در ميان  از طرفي نهادينه. هاي بخش مدني محسوس است ظرفيت
را در استان افزايش  انتظامي - ساختارهاي انتظامي خراسان جنوبي، ذخيره سرمايه اجتماعي نهادهاي امنيتي

پردازان همچون فوكوياما نيز بر تأثير باالي آن بر استقرار نظم و امنيت صحه   دهد كه برخي نظريه مي
  .)۱۴:۱۳۹۱آبيلي، ( اند گذاشته

تواند انجام شود  ها براي تقويت سرمايه اجتماعي مي از نظريه فوكوياما، مهمترين اقداماتي كه توسط دولت
  :عبارتند از
ü هاي مردم نهاد ق و تقويت سازمانتشوي  
ü هاي عمومي سازي آموزش غني  
ü تأمين امنيت شهروندان براي تضمين مشاركت داوطلبانه آنان در نهادهاي اجتماعي  
ü هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مرتبط با نهادهاي مردمي براي جلب  سپاري بخش برون

  مشاركت آنان
ها و تسريع و تسهيل مديريت  ها، هم افزايي ظرفيت يكرد كاهش هزينهنيروي انتظامي خراسان جنوبي با رو

هاي مردم نهاد نيز استفاده  هاي بخش خصوصي و سازمان افزاري خرد و كالن كشور بايد از ظرفيت انتظامي نرم
هاي مردم نهاد در مجلس شوراي اسالمي  هاي سازمان شدن نوع و دامنه فعاليت در اين رابطه قانونمند. كند
هاي  سپاري فعاليت بروناهميت . هاي انتظامي ايفا كند سپاري برخي كارويژه تواند نقش مهمي را در برون مي

براي مثال در ماده . انتظامي قابل واگذاري به حدي است كه در قوانين برنامه نيز مورد تأكيد قرار گرفته است
افقت فرماندهي كل نيروهاي مسلح، به وزارت پس از مو(( فصل دهم قانون برنامه چهارم توسعه اشاره شده  ۲۲

شود از طريق نيروي انتظامي نسبت به اعطاي مجوز فعاليت به متقاضيان تشكيل موسسات  كشور اجازه داده مي
غيردولتي خدمات حفاظتي و مراقبتي واگذاري بخشب از خدمات انتظامي و حفاظتي به موسسات مذكور با 

نامه اجرايي، كه به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد فرماندهي كل  آيين حفظ كنترل و نظارت دقيق بر اساس
هاي كالن و راهبردي  برنامهالبته . رسد اقدام كند نيروهاي مسلح، به تصويب شوراي امنيت كشور مي

  )).هستند  ساختارهاي حاكميتي مانند وزارت دفاع از شمول اصل چهل و چهارم قانون اساسي مستثني
قانون برنامه چهارم بر لزوم سازماندهي سازوكارهاي الزم و مؤثر جهت توسعه مشاركت  ۱۱۹اده م)) ط((در بند 

  .مردمي براي تأمين نظم و امنيت عمومي تأكيد شده است
سازي امنيت اجتماعي جامعه محور در خراسان جنوبي، تقويت اثربخشي و كارآمدي  هاي نهادينه يكي از مزيت

ر سطح تقسيمات استاني است، به طوري كه يكي از اهداف پليس جامعه محور، پيشگيري از جرائم انتظامي د
تر  در نگاه سنتي رويكرد پيگيري جرائم پررنگ. جذب مشاركت مردمي براي كنترل جرائم و توليد امنيت است

  .بوده و چهره پليس ضربتي است
گيري از اقتدار و نفوذ روساي  هاي مردم نهاد يا بهره گيري هدفمند از ظرفيت بخش خصوصي، سازمان بهره

قبايل و عشاير بخشي از سازوكارهايي هستند كه با ارتقاء تسريع و تسهيل روند اعتماد ميان شهروندان و 
شود، بلكه بازخورد  ذهني امنيت محسوب مي -مسئوالن انتظامي خراسان جنوبي، نه تنها از مولدهاي رواني

  .ن خواهد داشتمثبتي را بر استقرار امنيت عمومي در استا

  هاي مرزي با رويكرد توليد امنيت توسعه هدفمند بازارچه
شوند كه يكي  نامه همكاري بين مسئوالن استان و كشورهاي همجوار ايجاد مي هاي مرزي با انعقاد تفاهم بازارچه

طق با توجه به اينكه در برخي منا. از اهداف آن افزايش ضريب امنيت اقتصادي و رواني مرزنشينان است
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هاي اقامت  توليدي محدود است، يكي از انگيزه  خراسان جنوبي، به دليل شرايط خاص جغرافيايي امكان فعاليت
ها از يك طرف انگيزه الزم  گونه بازارچه  در واقع ايجاد اين. هاي مرزي است مرزنشينان استان، گسترش بازارچه
ا جذب جمعيت، ضريب امنيت مرزي را افزايش كند و از طرف ديگر ب براي اقامت اهالي بومي را فراهم مي

  .دهد مي

  آمادگي حداكثري براي مقابله با سناريواي توليد ناامني در خراسان جنوبي 
توان با ترسيم ماتريس  ارتباط بين امنيت ذهني شهروندان خراسان جنوبي با احتمال وقوع جرم در استان را مي

  )۱۴:۱۳۹۱آبيلي، ( امنيت تحليل كرد

  ماتريس ارتباط امنيت شهروندان خراسان جنوبي با وقوع جرائم انتظامي :۱جدول .

  سناريوي اول
  ميزان باالي جرم

  ميزان باالي احساس ناامني
  )هاي كاهش جرم برنامه(

  سناريوي سوم
  ميزان پايين جرم

  ميزان پايين احساس ناامني
  )آل ايده(

  سناريوي دوم
  ميزان باالي جرم

  ميزان پايين احساس ناامني
  )هاي آمزش امنيتي برنامه(

  سناريوي چهارم
  ميزان پايين جرم

  ميزان باالي احساس ناامني
  )هاي مقابله با احساس ناامني برنامه(

كارهاي اساسي ومناسب را جهت افزايش امنيت و رفاه  توان بايستي راه الذكر مي هاي فوق براي هر يك از حالت
  .شهروندان در نظر گرفت

  حقوق شهروندي عامه
براي تببين حقوق شهوندي عامه الزم است توضيحي در خصوص تفاوت ميان حقوق بشر و حقوق شهروندي 

  .ارائه دهيم
نظر از مواردي چون تابعيت و مليت، به لحاظ شخصيت انساني داراي حقوقي از قبيل  انسان صرف :حقوق بشر
هاي خاصي  شود، به كشورها و دولت اين حقوق كه تحت عنوان مقوله حقوق بشر مطرح مي. باشد حق حيات مي

هاي  امروزه مسئله حقوق بشر از سوي سازمان. باشد ها مدنظر مي ها و در همه قرن تعلق ندارد بلكه همه انسان
توان به اسناد متعددي از قبيل اعالميه جهاني حقوق  المللي مورد توجه قرار گرفته است، از اين جمله مي بين

  اجتماعي و فرهنگي، اعالميه-المللي حقوق اقتصادي سياسي، ميثاق بين- ق مدنيالمللي حقو بشر، ميثاق بين
  . اشاره نمود. . . المللي و  نامه ديوان كيفري بين ، اساس)قاهره(اساسي حقوق بشر 

شهر -شهروند رابطه مستقيمي با تابعيت و مليت افراد دارد، اصوالً شهروند در موضوع دولت: حقوق شهروندي
-در مقوله حقوق شهروندي، رابطه حق. ، اين مقوله از ديرباز در يونان باستان مطرح شده استشود مطرح مي

باشد، در قبال اين حقوق، تكاليفي  شود يعني همانگونه كه شهروند داراي حقوقي بر جامعه مي تكليف مطرح مي
دخواهي و تكاليفي از قبيل حقوق شهروند بر جامعه تحت عنوان حقوقي از قبيل حق دا. باشد نيز بر عهده او مي

  . باشند اطاعت از قوانين و مقررات مي
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شود در حقوق  الذكر مشخص مي كه با مقايسه دو بند فوق:رابطه ميان حقوق بشر و حقوق شهروندي
ها محق هستند در حالي كه در موضوع حقوق شهروندي، در مورد حق و تكليف شهروندان  بشر،  صرفاً انسان

طرفه حق انسان و در مقوله حقوق شهروندي  تر، در حقوق بشر يك رابطه يك ارت سادهبه عب. شود بحث مي
لذا در موضوع حقوق بشر، انسان داراي حقوق خاصي بوده كه خاص . باشد تكليف مطرح مي- رابطه دو طرفه حق

سان يك يا چند دولت نبوده و در همه دوران بشريت و در همه جوامع رعايت آن ضروري است به عالوه ان
مندي  در حالي كه در موضوع حقوق شهروندي، شهروند در ازاي بهره. تكليفي در قبال گرفتن اين حقوق ندارد

  .و حقوق بايد تكاليفي كه آن دولت يا كشور به عنوان آرمان عمومي جامعه تعيين نموده است را انجام دهد
رعايت حقوق اوست، موضوع حقوق شهروندي  در كشور ما كه تمام قوانين و مقررات حاكي از احترام به انسان و

هاي مختلف در قوانين داخلي، از جمله قانون  به حقوق شهروندي، از سوي افراد و سازمان. واجد اهميت است
هاي  و قوانين عادي از جمله قانون مجازات اسالمي، قانون آيين دادرسي دادگاه...) اصل بيستم و (اساسي 

هاي مشروع و  ، ماده واحده احترام به آزادي)۱۳۸۱و اصالحي  ۱۳۷۸مصوب (ي عمومي و انقالب در امور كيفر
  .گذار قرار گرفته است مورد عنايت قانون) ۱۳۸۳مصوب(حفظ حقوق شهروندي 

دهد عالوه بر اينكه شخص  مي در جامعه رخ ميدانيم زماني كه جر مي: مصاديق حقوق شهروندي عامه
به عبارت . برد بيند، جامعه نيز از رخداد اين موضوع رنج مي ه و زيان مياز وقوع آن متضرر شد) ديده بزه(خاصي 

به عنوان مثال، زماني . شوند دار شده و ساير شهروندان رنجور مي ديگر با وقوع جرم، وجهه عمومي جامعه خدشه
اين صحنه متأثر يابد، ساير افراد جامعه با ديدن  افتد، عالوه بر اينكه حيات شخصي پايان مي كه قتلي اتفاق مي

گذار نيز عالوه بر جنبه شخصي جرائم به جنبه  به همين علت قانون. باشند شده و خواهان مجازات قاتل مي
  .شود هايي از اين حيث در نظر گرفته مي عمومي آن نيز توجه داشته و مجازات

جامعه موجب بروز ناامني در به ... زماني كه امنيت مرز برقرار نباشد، ورود افراد غيرمجاز، كاالهاي قاچاق و 
  : اهم مصاديق حقوق شهروندي عامه در شهرهاي مرزي عبارت است از. گردد جامعه مي
ü  حق برخورداري از اقتصاد مطلوب، كه در صورت نبود امنيت مناسب در مرز، قاچاق در جامعه رواج

  . شود هاي اقتصادي عموم جامعه مي پيدا كرده و سبب اخالل در فعاليت
ü دي و امنيت داخلي، كه با ورود افراد اشخاص غيرمجاز و افراد دشمن در داخل كشور، احساس حق آزا

  .شود ناامني در عموم افراد جامعه گسترش پيدا نموده و حقوق شهروندي آنها نقض مي
ü  حق برخورداري از امور فرهنگي مطلوب، كه با ورود ابزاري مضر براي وضعيت فرهنگي از قبيل

 .اين حق ممكن است مورد نقض واقع شود... و هاي مبتذل  لباس
الذكر، نيروي انتظامي براي حمايت و تضمين حقوق شهروندي عامه جامعه  با توجه به مواد قانوني فوق

زماني كه نظم عمومي در مرز برقرار باشد، نتيجه آن حمايت . بايست نظم و امنيت را در مرزها برقرار نمايد مي
اي از مرز مطمئني برخوردار نباشد،  اين بدان معناست كه اگر جامعه. معه استاز حقوق شهروندي عامه جا

گردد در صورتي كه كنترل مرز از لحاظ جلوگيري از ورود و خروج افراد و  اولين پيامد آن به عامه مردم باز مي
شود مرز  حاً گفته ميمشكل باشد و امكان بالقوه براي ورود اتباع خارجي و ايراني غيرمجاز بيشتر گردد اصطال... 

  .پذيري بيشتري دارد آسيب
لذا هر چقدر كنترل و مراقبت از مرز بيشتر باشد طبيعتاً نتايج اين كنترل به برقراري نظم عمومي و نهايتاً حفظ 

فلذا كنترل، مراقبت و برقراري نظم در مرز، رابطه مستقيمي با . شود حقوق شهروندي عامه مردم منتعي مي
  .عامه جامعه داردحقوق شهروندي 
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  :گيري نتيجه
اي در همسايگان شرقي ايران، فقر نسبي اقتصادي، فرهنگي و  هاي فرقه امنيتي و تنش- ثباتي سياسي بي

هاي مرزي غرب افغانستان و تسري آن به مناطق  آموزشي استان خراسان جنوبي، ناپايداري امنيتي در ايالت
يافته مانند قاچاق  گيري برخي جرائم سازمان زم براي شكلمرزي جمهوري اسالمي ايران، وجود بسترهاي ال

مواد مخدر و انسان، ترددهاي گسترده غيرمجاز مرزي، برخورداري قاچاقچيان و اشرار مسلح از كمك و حمايت 
باشد اصوالً بدون  ها مي امنيت يكي از نيازهاي اساسي انسان. كند را مهيا مي... برخي طوايف و عشاير منطقه و 

هدف اين مقاله بررسي . شود هاي مردم مختل مي س امنيت زندگي مختل شده و روند زندگي و فعاليتاحسا
. راهكارهاي برقراري امنيت در شهرهاي مرزي خراسان جنوبي و تأثير آن بر حقوق شهروندان آن جامعه است

و شهرهاي مرزي بيان  در همين راستا ابتدا برخي از مفاهيم و عبارات مهم در ارتباط با امنيت در مرزها
در مرحله بعدي برخي از مهمترين راهكارهاي برقراري امنيت در خراسان جنوبي معرفي شده و . گردد مي

در ادامه براي بررسي رابطه بين امنيت در شهرهاي مرزي و . شود توضيح كافي در ارتباط با هر مورد بررسي مي
ق بشر و حقوق شهروندي عامه و ارتباط آن با امنيت حقوق شهروندي عامه، توضيح كافي در ارتباط با حقو

شده در متن مقاله واضح است كه هر چقدر كنترل و مراقبت از  با توجه به مطالب بيان. گردد شهرها بيان مي
مرز بيشتر باشد طبيعتاً نتايج اين كنترل به برقراري نظم عمومي و نهايتاً حفظ حقوق شهروندي عامه مردم 

لذا كنترل، مراقبت و برقراري نظم در مرز، رابطه مستقيمي با حقوق شهروندي عامه جامعه ف. شود منتهي مي
  .دارد
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