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  پيامدهاي نيروهاي خارجي در مرزهاي شرقي جمهوري اسالمي ايران
  ۲و معصومه دهمرده ۱سعيد جمال

  آموخته ارشد علوم سياسي دانش  - ۱
 s.jamal180@yahoo.com 

  آموخته ارشد علوم سياسي دانش  ۲
  

  چكيده
منـاطق جهـان همـواره داراي    جمهوري اسالمي ايران به واسطه موقعيت راهبردي و واقع شدن در يكي از حساسـترين  

عدم انطباق سرحدات ايران . باشد ناپذير و غيرارادي مي پذيريهاي اجتناب هايي همراه با تهديدها و آسيب فرصتها و مزيت
با خطوط مرزي فعلي كه عمدتاً به صورت تحميلي و بدون توجه به مسائل انساني و جغرافيـايي تعيـين شـده اسـت، در     

اي در يك  هاي فرامنطقه معموالً حضور قدرت. گروههاي قومي و مذهبي از يكديگر شده استنقاط مرزي موجب جدايي 
هاي نامتعادل برخي كشورهاي آن منطقه كه باز شدن گـره مشـكالت خـود را بـه دسـت آنهـا        منطقه از مسير سياست

اي را فـراهم   ثبـاتي منطقـه   و بي هاي ناامني آمريكا با حضور خود در خاورميانه، همواره زمينه. گيرد دانند، صورت مي مي
تواند براي ايران مهم  نوع رابطه آمريكا با كشورهاي همسايه مي. ساخته تا حضور بلندمدت خود را توجيه و تثبيت نمايد

هر چند حضور آمريكا و كشورهاي غربـي در منطقـه بـه بهانـه مبـارزه بـا مـواد مخـدر و تروريسـم در          . و حساس باشد
هـاي پنهـان آنهـا را در حمايـت از      اما نه تنها شاهد آثار مثبتي از اين مبـارزه نيسـتيم بلكـه دسـت    باشد،  افغانستان مي

بـه طـوري   . پردازند، شاهد هستيم هاي تروريستي كه به ايجاد تفرقه و اختالف بين شيعه و سني، فارس و بلوچ مي گروه
ه انسـجام داخلـي و اسـالمي در دسـتور كـار      كه اين مسأله در سطح منطقه بارها به عنوان يك سوژه براي تضعيف جبه

تحليلي به شناسايي، بررسـي و تحليـل پيامـدهاي     -در مقاله حاضر، با روش توصيفي. اي بوده است هاي فرامنطقه قدرت
 .پردازيم امنيتي حضور نيروهاي خارجي در مرزهاي جنوب شرقي جمهوري اسالمي ايران مي -سياسي

 .وهاي خارجي، ايرانامنيت، مرز، نير: واژه هاي كليدي
  

  مقدمه
ش وسـيعي از فـالت ايـران را در بـر          جمهوري اسالمي ايران به لحاظ موقعيت در جنوب غربي آسـيا واقـع شـده و بـخ

هاي ارتباطي جهان قـرار گرفتـه و همچـون     ترين شبكه موقعيت خاص ايران نيز كه در مركز ثقل يكي از بزرگ. گيرد مي
هـا محسـوب گرديـده و از نظـر      االيام چهار راه تمدن به طوري كه از قديم. كند ر وصل ميپلي اروپا را به آسيا و خاور دو

بـه طـوري كـه ارزش ژئـوپليتيكي ايـران بـه       . باشد العاده مناسبي برخوردار مي موقعيت دريايي و زميني از موقعيت فوق
بـه همـين سـبب    . ي را بر هم زنداي و جهان حدي است كه هر گونه تغييري در حاكميت آن توانسته است موازنه منطقه

اي را در معادالت قدرت براي  اي همواره در ادوار مختلف تاريخي نقش تعيين كننده اي و فرامنطقه بازيگران اصلي منطقه
هاي نهـان و آشـكار ايـن     اندازي ها و معضالت محيط امنيتي ايران، دست ايران قائل هستند، به طوري كه يكي از دغدغه

جمهوري اسالمي ايران به واسطه موقعيت راهبردي و واقـع شـدن در يكـي از حساسـترين منـاطق      . استبازيگران بوده 
بـه   .باشـد  ارادي مـي  ناپـذير و غيـر   پذيريهاي اجتناب هايي همراه با تهديدها و آسيب جهان همواره داراي فرصتها و مزيت

، آسـياي مركـزي  ، نج جهـاني نظيـر قفقـاز   خيـز و مسـتعد تشـ    عنوان نمونه ايران در محاصره و مجاورت منطقه بحـران 
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ناپذير آن  توان به راحتي از پيامدهاي انكار فارس و خاورميانه قرار گرفته كه وضعيتي خاص و انحصاري است و نمي خليج
  . رهايي جست

فوذ سـنتي  مناطق پيراموني ايران تغييراتي را پذيرا شد و حوزه نر، با حمله آمريكا به افغانستان و اشغال نظامي آن كشو
موجب كاهش ) به طور غير مستقيم و بر مبناي همكاري(حضور آمريكا در افغانستان و در پاكستان. ايران را محدود كرد
اتمي شدن پاكستان و ظهور يك قـدرت  . ه استو گسترش حوزه ژئوپليتيكي آمريكا شدشبه قاره، قدرت مانور ايران در 

راهبردي اين كشور با آمريكا در منطقه بـويژه افغانسـتان و اخـتالل در    همچنين همكاري  اي در همسايگي ايران، هسته
روسيه، چين و هند و نيز معرفي افغانستان به عنـوان يـك رقيـب ژئـوپليتيكي بـراي       گيري روابط راهبردي ايران، شكل
اي  يندهآي به طور فزپذيري ايران را در اين حوزه ژئوپليتيك هاي بسيار مهمي است كه ميزان آسيب از جمله مولفه ،ايران

به صورت تحميلي و بدون توجه بـه مسـائل    عدم انطباق سرحدات ايران با خطوط مرزي فعلي كه عمدتًا. باال برده است
زبـاني و   كـه از لحـاظ نـژادي،   (هـاي انسـاني   در نقاط مرزي موجب جدايي گـروه  انساني و جغرافيايي تعيين شده است،

المللـي   امنيت ملي كشورها امروزه در زمينـه و بسـتر امنيـت بـين    . ديگر شده استاز يك)هاي زيادي دارند مذهبي قرابت
توان ادعا كرد كه تمامي  با توجه به اين فراز مي. يابد گيرد و آثار آن نخست در مرزهاي واحد سياسي تجلي مي شكل مي
از ايـن   ز مرزهاي سرزميني است؛دار در تامين امنيت داخلي كشور به نوعي متاثر از متغيرهاي خارج ا هاي مدخل مولفه

قرار گـرفتن ايـران   . نمايد نقصان در امنيت داخلي و امنيت ملي را فراهم مي پذيري در مرزهاي كشور، رو هر گونه آسيب
پـذيري   بزرگترين آسيب آن يعني مثلث طاليي جنوب آسيا و افغانستان به مقصد اروپا، أمخدر از مبد در مسير عبور مواد
هـاي غيرمجـاز بـه داخـل      ورود انواع كاالهاي ممنوع شده و مشروبات الكلي و سالح. شود ان محسوب ميامنيت ملي اير

 فـارس،  المللي تبه كاري بـه مقصـد اروپـا و كشـورهاي حاشـيه خلـيج       همچنين قاچاق انسان توسط باندهاي بين كشور،
  . مخاطرات امنيت مرزي را دو چندان كرده است

وجـه منفـي    در اغلـب همسـايگان ايـران،   ... سياسي، نظامي و  شرايط نامساعد اقتصادي، رسد به دليل وجود به نظر مي
بـه طـور عمـده در     بر اين اسـاس، . عوامل ژئوپليتيكي مزبور در مورد مرزهاي جمهوري اسالمي ايران بيشتر غالب باشد

اقتصـادي   -تر از نقش ارتبـاطي ، امنيتي مرز پر رنگمرزهاي جمهوري اسالمي ايران با اغلب همسايگان نقش بازدارندگي
 هـا در راسـتاي گسـترش تعـامالت جهـاني،      باشد، حال آنكه در دنياي امروز و در عصر جهاني شدن بايد سياست مي آن

امري كه اگرچه با كمك و همكاري كشورهاي همسايه بهتر به ثمـر  . ارتباطات مرزي و تقويت نقش ارتباطي مرزها باشد
از به تغيير رويكرد و نگرش صحيح به مسئله مرز و مناطق مرزي از سوي مسـئوالن مـرتبط   اما در درجه اول ني رسد، مي

آمدنـد، بـه طـوري كـه      هايي از مناطق مرزي ايران از گذشته به عنوان مناطق ناامن به حسـاب مـي   قسمت. با مرز دارد 
هاي همسـايه، تـرددات   هايي چون وجود تهديدات نظامي عليه تماميـت ارضـي كشـور از طـرف برخـي از كشـور       مؤلفه

يافتگي، مناطق مـرزي را   اي بودن و عدم توسعه هاي تروريستي و قاچاقچيان در كنار حاشيه غيرقانوني اتباع بيگانه، گروه
توان گفت  پذير براي كشور مبدل ساخته است، چنان كه طبق مطالعات تاريخي انجام شده؛ مي زا و آسيب به نقاط بحران

هـاي خيلـي دور بـاز     ايران در حال حاضر با آنها مواجه است به دوران گذشته و حتي زمـان  برخي از مشكالت مرزي كه
ضالت مرزي كشـور افـزوده   هاي مخالفين ايران بر تعداد مع به دليل مخاصمات و دشمني۱۳۵۷اما پس از سال . گردد مي

  .شده است 

  :مباني نظري
  مفهوم امنيت

يكي از داليل آن، اين اسـت كـه برداشـت كشـورها و دولتمـردان از ايـن       . تاصطالح امنيت با ابهامات فراواني همراه اس
هـاي   المللي دارند و نيـز ديـدگاه   كشورها برحسب جايگاه و موقعيتي كه در عرصه مناسبات بين. باشد مفهوم يكسان نمي
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رسـد كـه    نين به نظـر مـي  در وهله اول چ. برند اند، اين اصطالح را به معاني متفاوتي به كارمي مختلفي كه به آن گرويده
المللـي در برابـر تهديـدهاي     اي و بـين  منظور از امنيت عبارت است از محافظت مرزهاي يك سيستم اعم از ملي، منطقه

محافظت از مرزهاي يك سيستم در برابـر تهديـد نظـامي تنهـا يكـي از      . بالقوه و بالفعل نظامي است؛ ولي چنين نيست
ي از كشورها تحقق منافع استراتژيك كشور را هم يكي از اجزاء مهـم امنيـت ملـي    بسيار. شود اجزاء امنيت محسوب مي

رسـاند، از   است و تعاريف گوناگوني كه تقريباً معاني يكساني را مـي » امن«اي عربي از ريشه  امنيت واژه. شمارند خود مي
معنـا  » ترسي، آرامش و آسودگي يدر امان بودن، ايمني، ب«: در فرهنگ فارسي عميد، امنيت به . آن به دست آمده است

  :همچنين به صورت نسبتاً جامع در فرهنگ علوم سياسي، امنيت چنين تعريف شده است). ۲۵: ۱۳۶۰عميد،(شده است
تضمين ايمني، يعني قراردادهاي تنظيمي سياسي براي كاهش احتمال بروز جنگ، برقراري مذاكره به جاي محاربه و . ۱

  شرط طبيعي بين دولتها؛قصد حفاظت از صلح به عنوان 
هـــاي  مصـــونيت از تعـــرض و تصـــرف اجبـــاري و دور ماـنــدن از مخـــاطرات و تـعــديات بـــه حقـــوق و آزادي   . ۲

معنـا شـده   » بيمـي  ايمن شدن، در امان بودن و بـي «در فرهنگ فارسي معين، امنيت به ).۳۸۴: ۱۳۷۶آقابخشي،(مشروع
  ).۱۵۷: ۱۳۶۰معين،(است

  ).۲۶: ۱۳۷۸بوزان،(» امنيت يعني رهايي نسبي از جنگ«: رائه كرده استبوزان، تعريف ذيل را از امنيت ا
امنيت در لغت عبارت از حالت فراغت از هر گونه «: باشد تعريفي كه داريوش آشوري از امنيت ارائه كرده به قرار ذيل مي
اسي و حقـوقي بـه صـورت    كه در اصطالح سي» باشد تهديد يا حمله و يا آمادگي براي رويارويي با هر تهديد و حمله مي

بـه  ).۳۸: ۱۳۷۶آشـوري، (شـود  به كار برده مي» المللي امنيت بين«و » امنيت ملي«، »امنيت اجتماعي«، »امنيت فردي«
پـذير   ايجاد فضايي كه در آن فرد يا جمعي خودشان را در وضعيت آسـيب : عقيده داويد دومينيك امنيت عبارت است از

چنين فضاي امنـي را  . گيرد ا نيست و فقط ابزار رفع تهديد در اختيار آنها قرار ميكنند و تهديد متوجه آنه احساس نمي
  ). ۱: ۱۳۸۵دومينيك،(هاي دفاعي و دفاع نظامي ايجاد و يا تقويت كرد توان به كمك سياست مي

 نظـران دربـاره مفهـوم امنيـت بـر      هـاي لغـات و تعـاريف ارائـه شـده توسـط صـاحب        بنابراين تعاريف مندرج در فرهنگ
كه ناظر بر امنيت مادي و رواني است تأكيد دارند و يا به عبارت ديگر » احساس ايمني«و» احساس آزادي از ترس«روي

ناپـذيري، قابليـت    ، استواري و نفوذ»ايمني در مقابل حمله«باشد كه از يك سو به معني  امنيت يك پديده دو وجهي مي
. وي ديگر به معناي عـدم اضـطراب از تشـويش و خطـر اشـاره دارد     اعتماد و اطمينان از عدم شكست و يا تسليم و از س

اصوالً . ماهيت در حقيقت پارادوكسيكال امنيت مانع از ارائه يك تعريف پذيرفته شده عمومي در اين زمينه گرديده است
امري  امنيت همانند خطر كيفيتي نامشخص است و«معتقد است كه » آزگود«در اين زمينه . امنيت يك امر نسبي است
نسبي بودن مفهوم امنيت بخشي به دليل انتزاعي بودن و نبود تعريف مشخصي از ايـن مفهـوم و   . »نسبي است نه مطلق

 ۸۶: ۱۳۸۷نوريـان، (است... بخشي ديگر حاصل پيوند با مفاهيم نسبي ديگري نظير منافع ملي، قدرت ملي، اقتدار ملي و 
در جهـان  . هاي مركزيت طلب امكـان محـك نيافتـه اسـت     گفتمان اي است كه جز در بستر ، اسطوره»امنيت مطلق«). 

تواند از امنيـت تـام برخـوردار باشـد، زيـرا امنيـت        واقعي دستيابي به امنيت مطلق غير ممكن است و هيچ كشوري نمي
د، امنيت بيش از آنكه واقعيتي عيني و بيروني باش. مطلق براي يك كشور به معني عدم امنيت مطلق براي ديگران است

مفهوم امنيت صرفاً در يك رابطه همبستگي و يا جانشيني با مفـاهيم ديگـري همچـون    . ماهيتي ذهني و گفتماني دارد
كه همگـي مفـاهيمي مـبهم، توسـعه نيافتـه و سـيال مـي باشـند مصـداق          ... قدرت، منافع، اهداف، مصالح، تهديدات و 

  ).۲۶: ۱۳۸۸قاسم پور،(يابد مي
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 اي الگوهاي امنيت منطقه
هر . است» اي منطقه«و » امنيت«را از نظر تركيب واژگاني در نظر بگيريم، داراي دو واژه » اي امنيت منطقه«اگر مفهوم 

دو واژه پيچيده است و تعريف قابل قبول مشتركي براي آنها وجود ندارد، و شايد بهترين راه براي نزديك شدن بـه ايـن   
مشكالت نظري فراواني كه درباره اين دو واژه وجود دارد، بـا توجـه بـه     پس با توجه به. موضوعات قياس و مقايسه باشد

مجموعـه  » اي امنيت منطقه«توان ارائه كرد كه عبارت است از اينكه  هاي موجود، فقط تعريفي منطقي مي بررسي نظريه
. برنـد  كـار مـي   اي در زمـاني خـاص آن را بـه    تمام تصورات و تعبيرات از امنيت ملّي است كه اعضاي يك نظـام منطقـه  

توانند از مجموعه سطوح كشمكش در يك منطقـه، اعتبـارات نظـامي و نهادهـا و      اي مي بنابرين، امنيت يا ناامني منطقه
ها به همسايگان نزديك خود به عنـوان   در سراسر قرن بيستم، دولت). ۵۵: ۱۳۷۸بوزان،(هاي جمعي به دست آيد اتحاديه

با تمركز بر اين همسايگان، دولتها در جستجوي ايجـاد قواعـد و هنجارهـايي    . ريستندنگ منابع بالقوه تهديد يا ايمني مي
ماهيـت ارتبـاطي   :باري بـوزان معتقـد اسـت   . اي خاص، اقدام كنند بودند كه بر اساس آن قواعد، در يك مجموعه منطقه

اي، كـه در   اي امنيت منطقهامنيت، فهم الگوهاي امنيت ملّي يك دولت را بدون دركي اساسي از وابستگي متقابل الگوه
گـردد كـه بـه لحـاظ      اي از دولتهـا تعريـف مـي    به عنوان مجموعـه » منطقه«در اينجا،  .سازد آن وجود دارد، ناممكن مي

  :به طور كلي عبارتند ازاي  هاي امنيت منطقه نظام. اند جغرافيايي، در نزديكي يكديگر واقع شده
 
  جمعي دفاع دسته -۱

متحـد متجلـي   » جامعـه ملـل  «منيتي در دوران پس از جنگ جهاني اول بوده كـه در چـارچوب   اي ا اين مفهوم، نظريه
در ايـن  . مهمترين هدف دفاع دسته جمعي حفاظت متقابل اعضا نسبت به يكديگر در برابر تهديد خارجي اسـت . گرديد

عضا متعهدنـد در برابـر تهديـد،    نظام، مقابله و بازدارندگي نه به صورت انفرادي، بلكه به صورت جمعي انجام مي شود و ا
دفـاع   ).۳۱۹: ۱۳۷۵فريـدمن، (واكنش دسته جمعي نشان دهند و هـيچ ـيك از اعضـا مجـاز بـه كنـار كشـيدن نيسـت        

اتحادها، ساختارهايي هسـتند كـه   . بوده است ۲۰و  ۱۹اي در قرن  ترين شكل امنيت منطقه جمعي يا اتحاد، مسلّط دسته
هاي همفكر درباره تحصيل دركي از دشـمن يـا    ر صدد يافتن متحداني از بين دولتاي د به موجب آنها، بازيگران منطقه

هاي همفكر براي يكـي شـدن در مواجهـه بـا تهديـد يـا        به دليل اينكه اتحادها در ابتدا از دولت. تهديد مشترك هستند
  .هستند دشمن مشترك تشكيل شده، به ندرت داراي سازوكارهاي حل و فصل منازعات براي تهديدات داخلي

 
  جمعي امنيت دسته -۲

هاي همفكـر نيسـتند، بلكـه     در اين است كه در اتحاد، اعضا به طور قطع، دولت» اتحاد«با » جمعي امنيت دسته«تفاوت 
اند و بر اساس اين قاعده، در مقابل هـر خشـونتي بـه طـور      تنها درباره عدم استفاده از زور در حل اختالفات توافق نموده

توان در قالب سه عنوان و مجموعه بيان  جمعي را مي اساساً اهداف و وظايف امنيت دسته. دهند مي جمعي واكنش نشان
حفظ صلح و جلوگيري از وقوع جنگ، احياي صلح و بازگرداندن صلح پس از نقض و از بين رفتن آن، و ايجاد صلح ، كرد
جمعـي   امنيت دسته. گيرد فتن آن صورت ميسازي كه به دنبال جلوگيري از خطر بازگشت جنگ، پس از پايان يا و صلح

آميـز   المللي را نه تنها از طريق جلوگيري كردن از متجاوزان، بلكه از طريق تحول ماهيت رقابـت  در صدد است رفتار بين
جمعي و در صورت لزوم، از طريق يك واكنش  در اين نوع از امنيت، صلح به صورت دسته. ها تنظيم نمايد تعامالت دولت

شود و همه اعضا مسئوليت مشاركت در يك تهديد بازدارنده كـالن و در صـورت لـزوم، اجـراي آن را      ي بر قرار ميتأديب
مطـرح   اي دوباره جمعي به عنوان مبناي بالقوه ايجاد امنيت جهاني و منطقه با پايان جنگ سرد، امنيت دسته .پذيرند مي
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ره چندين موضوع مهم امنيتي به مخالفت با يكديگر برخاستند، هاي بزرگ بار ديگر دربا كه قدرت شد، ولي به دليل آن
  .به منصه ظهور نرسيد

 
  امنيت همنوا -۳

تـري بـراي    گيرد، نظام عملـي  هاي بزرگ زمانه را دربر مي كليفورد كوپچيان معتقد است يك نظام همنوا، كه تنها قدرت
هاي بزرگ بـراي جلـوگيري از    گروه كوچكي از قدرت در يك نظام همنوا،. آيد اي به شمار مي يك ساختار امنيت منطقه
كننـد، بلكـه    اعضا به واسطه تعهد رسمي نسبت به واكنش عليه تجاوز، با يكديگر كار نمي. كنند تجاوز با يكديكر كار مي

  .گيرند ها، بيشتر طريق مذاكرات غيررسمي را در پيش مي براي حل و فصل اختالفات يا بحران
 
  امنيت مشترك -۴
وابستگي متقابل همـه دولتهـا در   » امنيت«شود، ولي  ينكه در اين رهيافت بر امنيت نظامي بيش از هر چيز تأكيد ميبا ا

يـك نظريـه امنيتـي يـا يـك نظـام       » امنيت مشترك«در مجموع، بايد دانست كه  .شود المللي تعريف مي يك نظام بين
همكاري به جاي رقابت و اتفاق عمل به جاي خوداتكايي امنيتي نيست، بلكه يك ايده امنيتي است كه روح غالب بر آن 

اين ايده بر موضوعاتي مانند خلع سالح، امنيت از طريق همكاري به جاي . و تحصيل و حفظ امنيت و ثبات جهاني است
  .رقابت و اقداماتي براي كنار گذاشتن حمالت غافلگيركننده استوار است

  

  امنيت فراگير -۵
دامنه تمركز سنّتي به صرف نظامي امنيت ملّي را گسترش دهد تا عالوه بر نشان دادن امنيت امنيت جامع در صدد بود 
: ۱۳۸۳،عبداللّـه خـاني  (بـر گيـرد   اي، دو جانبه و داخلي، مسائل سياسي و اقتصـادي را نيـز در   در سطوح جهاني، منطقه

۳۲۵.(  
 
  امنيت مبتني بر همكاري -۶

فراسـوي  » امنيـت «مبتني بر همكاري عـالوه بـر گسـترش دادن مفهـوم      همانند امنيت مشترك و امنيت جامع، امنيت
شود، بـراي عمـق بخشـيدن بـه فهـم       هاي اقتصادي، اجتماعي و محيطي مي هاي سنّتي نظامي، كه شامل نگراني دغدغه

اري بـا  شود دولتها به جاي رقابت، به همكـ  اي، تالش مي در اين نوع از امنيت منطقه .كند متقابل بودن امنيت تالش مي
  امنيت مبتني بر همكاري در پي ايجاد ابزارهايي است براي چالش . يكديگر بپردازند

  
كـاهش   شـود، و  هايي كه منجر به ايجـاد خطـرات سياسـي مـي     با مخاطرات پايدار يا تهديدات نوظهور، غلبه بر سوءظن
. اسـتقالل و جنـگ سـرد ايجـاد گرديـد     هاي استعمار، پيش از  موانعي كه بين جوامع، حكومتها و كشورها به دنبال دوره

مبتني بر همكاري، بيش از رويارويي بر مشاوره، بيش از بازدارندگي بر اطمينـان، بـيش از تنبيـه بـر     » امنيت«اصطالح 
زيـرا امنيـت    .نمايـد  گرايي بر وابستگي متقابل تأكيد مـي  ممانعت، بيش از پنهان كاري بر شفّافيت، و بيش از يك جانبه

ري براي تسهيل پيوند بين طيف وسيعي از مسائل سياسي، اقتصادي و اجتماعي شده و در صـدد ايجـاد   مبتني بر همكا
  ).۸۶: ۱۳۷۹،بيليس(هاي منطقه از طريق بحث، مذاكره، همكاري و توافق است اعتماد بين دولت
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  روش تحقيق 
به اهميت مطالب و بـه روز بـودن   با توجه . هاي انطباق آگاهي با شناخت است هاي تحقيق در علوم اجتماعي روش روش

جغرافيـايي   -هاي دخيل در رونـد تحقيـق و ابعـاد گسـترده سـاختار فضـايي       آنها و مالحظات مرتبط با متغيرها و گزاره
  .تحليلي استفاده شده است –مذهبي در ايران از چهارچوب روش توصيفي  -هاي قومي گروه

  

  هاي تحقيق يافته
  يرانمحيط امنيتي جمهوري اسالمي ا -۱

  :تهديدات امنيت ملي ايران در دو بخش داخلي و خارجي قابل ارزيابي است
  :زمينه تهديدات خارجي -الف

  موقعيت ژئوپليتيك كشور -
  هاي طرفين نسبت به يكديگر حساسيت ملت -
  .هاي بالقوه كشور منابع و پتانسيل -
  :زمينه تهديدات داخلي -ب
  ).گي، اجتماعي و سياسيهاي اقتصادي، فرهن حفره(هاي دولت حفره -
  .مذهبي -هاي قومي اقليت -
  .مناطق محروم از توسعه -
  ).۶: ۱۳۸۹پيشگاهي،احمدي دهكاء،(پذير مرزي مراكز حساس و حياتي آسيب -

  :هاي محيط امنيتي ايران به شرح زير است به طور كلي ويژگي
  .امنيتي -نظامي هاي فقدان هم پيمان استراتژيك در سطح منطقه و عدم عضويت در پيمان -
  .هاي نظامي متعدد در كشورهاي پاكستان و افغانستان و استقرار نيروهاي نظامي آمريكا در اين كشورها وجود پايگاه -
  ...).جنداهللا، فرقان و (هاي تروريستي در حواشي و مناطق مرزي كشور وجود گروه -
هـاي   واحدهاي سياسي اطراف ايـران داراي اقليـت   ، بيشتر)كشورهاي چندمليتي(هاي فضايي و اكولوژيك وجود اقليت -

  .باشند قومي و مذهبي مي
فـارس، شـبه قـاره، آسـياي      حوزة ژئـوپليتيكي خاورميانـه، خلـيج    ۵در اختيار داشتن موقعيت مركزي و حلقه ارتباط  -

  .مركزي و قفقاز
  
  ...).افغانستان، پاكستان، و (هاي شكننده در محيط امنيتي ايران تجمع دولت -
  ....).افغانستان، عراق، آسياي مركزي و(هاي ژئوپليتيكي پيرامون كشور  حضور ناتو در حوزه -
  ).۶: ۱۳۸۹اعظمي ودبيري،(ها و اختالفات مرزي و ارضي در محيط امنيتي ايران درگيري -
ورهاي هـاي داخلـي در كشـ    آمريكـا و همچنـين درگيـري    -طالبـان (المللي هاي داخلي و بين ها و درگيري وقوع جنگ -

  ...).پاكستان، افغانستان، عراق، يمن، بحرين و
الملـل بـه خصـوص در كشـورهاي عربسـتان، پاكسـتان،        شيوع بنيادگرايي اسالمي، درگيرهاي مذهبي و تروريسم بين -

  .هاي غير دموكراتيك و در حال توسعه ، همچنين تجمع دولت... افغانستان و 
  .ترين مسير ترانزيت موادمخدر دمخدر جهان و همچنين مهمترين توليد كننده موا همسايگي با بزرگ  -
  .قرارگيري در قلب جهان اسالم -
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  )گذرد شان نمي هيچ يك از واحدهاي سياسي اطراف ايران بيش از يكصد سال از تشكيل( هاي نوپا وجود دولت -
سـايه داراي بيشـترين تعـداد    هم ۱۵و تعدد كشورهاي همسايه، به طوري كه ايران بعد از روسيه و در كنار چـين بـا    -

  ) . ۲۲: ۱۳۷۹كريمي پور، (باشد همسايه در جهان مي
  

  .محيط امنيتي جمهوري اسالمي ايران: ۱نمودار شماره                              
  

    
  )۲۶۲: ۱۳۸۴رضايي، (                                                

  

  ژئوپليتيك مرزهاي شرقي ايران. ۲
س از انقـالب اسـالمي دسـتخوش حـوادث        يك ي از مناطق مرزي مهم و حساس خاورميانه كه به ويژه در سـال هـاي ـپ

در . بوده است، مناطق مرزي ايران با كشـورهاي همسـايه اش مـي باشـد    ... گوناگوني در ابعاد نظامي، سياسي، امنيتي و 
است، و به تبع آن مرزهاي سياسي نيز دسـتخوش   طول تاريخ، وسعت و شكل جغرافيايي ايران پيوسته دچار تغيير شده

   ۸۰۰۰طول مرزهاي بين المللي ايران در حال حاضر حدود . تغيير و تحول شده اند
  

كشور همسايه پس از روسـيه و در   ۱۵و ) بيش از نيمي از استان هاي كشور(استان مرزي ۱۶ايران با . كيلومتر مي باشد
اراي همسايه در جهان است كـه بـا جغرافيـاي متنـوع طبيعـي و انسـاني، ايـن        كنار چين از پر تعداد ترين كشورهاي د
ايران امروزي بخشي از امپراطـوري بزرگـي اسـت كـه     ). ۱۱۲: ۱۳۹۰دهمرده،.(سازد مناطق را از مناطق همجوار جدا مي
در مغـرب  اش رودهاي سيحون و سند از شمال شرقي و مشرق رود فرات  ساله ۲۵۰۰مرزهاي آن در قسمت اعظم تاريخ 

مرزهاي فعلي ايران در زمان قاجاريه در اثر شكستي كه ايـران در  . داده است و كوههاي قفقاز در شمال غربي تشكيل مي
جنگ با روسيه از يك طرف و دولت عثماني از طرف ديگر و با دخالت كشورهايي چون انگلـيس كـه منـافع خـود را در     

مرزهاي منطقه شرقي ايران بعد از امضاء عهدنامه پـاريس و  . وجود آمد مشرق ايران خاصه در هندوستان يافته بودند، به
ايران از سمت شرق با كشورهاي افغانستان و پاكسـتان  . جدا شدن خاك هرات و ممالك افغانستان از ايران به وجود آمد

ن بـه حسـاب   هايي از مناطق مرزي ايران از گذشته بـه عنـوان منـاطق نـاام     قسمت). ۳۴: ۱۳۸۹حيدري،(هم مرز است 
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هايي چون وجود تهديدات نظامي عليه تماميت ارضي كشور از طرف برخـي از كشـورهاي    آمدند، به طوري كه مؤلفه مي
يافتگي،  اي بودن و عدم توسعه هاي تروريستي و قاچاقچيان در كنار حاشيه همسايه، ترددات غيرقانوني اتباع بيگانه، گروه

پذير براي كشور مبدل ساخته است، چنان كه طبق مطالعـات تـاريخي انجـام     يبزا و آس مناطق مرزي را به نقاط بحران
توان گفت برخي از مشكالت مرزي كه ايران در حال حاضـر بـا آنهـا مواجـه اسـت بـه دوران گذشـته و حتـي          شده؛ مي
ر تعـداد  هـاي مخـالفين ايـران بـ     به دليل مخاصـمات و دشـمني  ۱۳۵۷اما پس از سال . گردد هاي خيلي دور باز مي زمان

  .معضالت مرزي كشور افزوده شده است 
  :توان بيان داشت هاي مناطق مرزي كشور را اين گونه مي به طور كلي خصوصيات و ويژگي

ترين مرز در بين كشورهاي خاورميانه با تعداد و تنوع كشورهاي همسايه و قرار گرفتن بيش از نيمـي   داشتن طوالني -۱
  .يهاي كشور در مناطق مرز از استان
كه تـدابير امنيتـي متفـاوتي را، بـا توجـه بـه        ...) خشكي، آبي، كوهستاني، كويري و (تنوع جغرافيايي مرزهاي ايران  -۲

  .طلبد امكانات متنوع توسعه مي
 .هاي متحرك در برخي از نواحي مرزي كشور كم تراكمي جمعيت، پراكندگي آن و وجود جمعيت -۳
  .هاي توسعه در مناطق مرزي يرساختهاي اقتصادي و كمبود ز ضعف بنيان -۴
 .تنوع خطرات و تهديدات امنيتي و دفاعي كشور در اين مناطق -۵
... يافتگي گسترده مناطق مرزي و وضعيت نامتعادل و نابرابر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگـي و   محروميت و عدم توسعه -۶

 .اين مناطق با مناطق مركزي كشور
هـاي فضـايي، زبـاني و مـذهبي بـا       نوع در منـاطق مـرزي و وجـود برخـي وابسـتگي     هاي متفاوت و مت وجود قوميت -۷

 .كشورهاي همسايه
بي ثباتي و ضعف شديد در ايجاد ثبات كامل سياسي، اداري، اقتصادي اغلب كشورهاي همسايه كه در كنترل كامـل   -۸

  .شود ر مناطق مرزي كشور ميمرزهاي خود ناتوان هستند كه اين خود سبب اتالف چند برابري منابع و امكانات د
نظامي در كشورهاي پيرامون ايـران را مـورد نظـر     -براي درك چگونگي محاصره جغرافيايي ايران بايد تحوالت سياسي 

دهد كه سه مجموعه نيرو در جهت محاصره جغرافيايي كشور ما  نگاهي كلي به وضع همسايگان ايران نشان مي. قرار داد
در غرب و جنوب غربي ايران، شمال غربـي و بخشـي از شـمال كشـور و در نهايـت حلقـه        .كنند شكل گرفته و عمل مي

  طلبانه پاكستان، عربستان، امارات و طالبان را با نفوذ  محاصره ايران با اتحاد فرصت
  

اين اتحاد زيانبار ايران را در سراسر مرزهاي شرقي خود محـدود كـرده و مـانعي جـدي بـراي      . گسترده آمريكا را نام برد
در اين منطقـه، آمريكـا محاصـره اقتصـادي     . دسترسي جغرافيايي ايران به هند، چين و آسياي دور به وجود آورده است

گذازيهاي نفت و گاز و به ويژه جلـوگيري از انتقـال    در سرمايه ايران را در چارچوب سياست جلوگيري از مشاركت ايران
ش   . انرژي منطقه از طريق خاك ايران سازمان داده است درك چنين تصوير كلي از اوضاع ايران و پيرامون آن و نيـز نـق

، بايـد  گـذرد  دهد كه ايـران در يرخـورد بـا تحـوالت منطقـه، از جملـه آنچـه در افغانسـتان مـي          آمريكا در آن نشان مي
هايي را تعقيب كند كه يك طرف آن متوجه آمريكا و اروپاي غربي، و سوي ديگر آن متوجه نيروهايي در منطقه  سياست

كنـيم كـه در قبـال رويـداد      به اين ترتيب مشـاهده مـي  ). ۵: اميراحمدي(اند باشد كه منافع ملي ايران را هدف قرار داده
هاي منطقـه در جهـت حفـظ منـافع ملـي خـود، همگـامي بـا جريـان          افغانستان، بيشتر كشورهاي جهان و همه كشور

در ميان كشورهاي منطقـه،  . اند قدرتمندي كه آمريكا زمام آن را در دست دارد، ضروري دانسته و به اتحاد مزبور پيوسته
عده و طالبان، هايي چون القا سپتامبر و مخالفت با پديده ۱۱تنها ايران است كه در عين مخالف بودن با اقدام تروريستي 
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اند نتوانسته اسـت از فرصـت پديـد آمـده بهـره       هايي كه طي سالهاي گذشته به منافع ايران زده ها و لطمه به علت ضربه
  .جويد

  

  اي عليه ايران اقدامات ضد امنيتي نيروهاي فرامنطقه. ۳
ييراتي را پذيرا شـد و حـوزه نفـوذ    مناطق پيراموني ايران تغ ، آمريكا به افغانستان و اشغال نظامي آن كشورپس از حمله 

بـه طـور غيرمسـتقيم و بـر     (حضور آمريكا درافغانستان و پاكستان. قرار داد يسنتي ايران را محدود و در تنگناي شديد
اتمـي شـدن   . شـد  آمريكـا موجب كاهش قدرت مانور ايران در افغانستان و گسترش حوزه ژئوپليتيكي ) مبناي همكاري

اي در همسايگي ايران و همكاري استراتژيك اين كشور با آمريكا در منطقه بـه ويـژه    هستهپاكستان و ظهور يك قدرت 
و معرفي افغانستان به عنوان يك رقيـب   هند ،گيري روابط راهبردي ايران، روسيه، چين در افغانستان و اختالل در شكل

ذيري ايران را در اين حـوزه ژئـوپليتيكي   پ هاي بسيار مهمي است كه ميزان آسيب ژئوپليتيكي براي ايران از جمله مؤلفه
اي در يك منطقه بـا توجـه بـه     هاي فرامنطقه معموالً حضور قدرت .)۵۷: ۱۳۸۰يونسيان، (اي باال برده است يندهآبطور فز

ها با برخي از كشورهاي منطقه و خصومت با  همكاري اين قدرت. ساز ناامني خواهد بود شرايط حساس آن منطقه، زمينه
هاي ژئواستراتژيك و بعضي عاليق مذهبي، زبـاني   نفت و گاز، ويژگي. سازد ر، زمينه تضاد و ناامني را فراهم ميبرخي ديگ

فـارس، قفقـاز، آسـياي مركـزي و حتـي پاكسـتان،        اي در خلـيج  هاي فرامنطقه و فرهنگي، سه زمينه اصلي حضور قدرت
تـوان در منـاطق پيرامـوني     هاي بزرگ جهان را مـي  قدرتدر واقع، حداكثر تراكم حضور . افغانستان و آناتولي بوده است

اي بـويژه ايـاالت متحـده آمريكـا و اسـرائيل در       هاي فرامنطقه حضور قدرت). ۲۹: ۱۳۷۹كريمي پور،(ايران جستجو كرد
كشورهاي مجاور ايران با توجه به سابقه دشمني و خصومت آنان با جمهوري اسالمي ايران، بدون شـك تـأثيرات منفـي    

حضـور  ). ۸: ۱۳۸۶زرقـاني، (بر امنيت ملي ايران به طور عام و امنيت مناطق مرزي به طور خـاص خواهـد داشـت    زيادي
اياالت متحده در كشورهاي پيرامون ايران براي به چالش كشيدن امنيت ملي جمهوري اسالمي ايـران، همـواره يكـي از    

همچنين آمريكا سياست خصمانه چند بعدي را . استهاي اصلي آن در قبال ايران به ويژه در سالهاي اخير بوده  سياست
اي، گسـترش   سـازي فرقـه   كند كه تـنش  براي تضعيف نظام جمهوري اسالمي ايران در ساختار امنيتي منطقه دنبال مي

در اين راستا افزايش . اي برخي از مصاديق آن هستند هاي تروريستي منطقه برداري ابزاري از سازمان ايران هراسي و بهره
  هاي  ثباتي امنيتي براي دفاع موزاييكي در برابر گروه بي
  

هاي امنيت مرزي متناسب با حجم  هاي مرزي، رشد نامتناسب زير ساخت اي، خلل در نظام امنيت استان تروريستي فرقه
 تهديدهاي برون سيستمي و سياست اجرايي دولت مردان آمريكا براي حضور نظامي بلند مدت در افغانستان باعث شده،

آمريكا با حضور خود در منطقـه، همـواره زمينـه هـاي نـاامني و بـي       . فضا براي تحرك گروه هاي تروريستي فراهم شود
). ۵۰۰: ۱۳۹۰احمدي پور و همكـاران، (اي را فراهم كرده، تا حضور بلند مدت خود را توجيه و تثبيت نمايد ثباتي منطقه

ص اياالت متحده آمريكا در كشورهاي پاكستان و افغانسـتان بـه   اي به خصو هاي فرامنطقه حضور، نفوذ و اقدامات قدرت
مهمتـرين  . هاي مختلفي امنيت ملي و به ويژه امنيت مرزي را در جنوب شرق ايران مورد تهديـد قـرار داده اسـت    شيوه

  :اي عليه ايران عبارتند از اقدامات ضد امنيتي نيروهاي فرامنطقه
  

  طق مرزيهاي راداري در منا ايجاد ايستگاه -۱-۳
هاي مرسـوم عليـه امنيـت     استفاده از فضاي كشورها براي اقدامات جاسوسي و اطالعاتي عليه كشور مجاور يكي از روش

هـاي   در حال حاضر كشورهاي همسـايه ايـران داراي چنـين مـوقعيتي هسـتند و قـدرت      . رود ملي كشورها به شمار مي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  
  

۶۴۳  
 

 

 

ند تا با استفاده از فضاي اين كشورها به انجام اقـدامات مخـل   اي مخالف نظام جمهوري اسالمي ايران سعي دار فرامنطقه
هاي نظامي آمريكا در پاكستان تقريباً بـدون   پايگاه. هاي اطالعاتي بپردازند امنيت ملي ايران، از جمله جاسوسي و فعاليت
ي كامپيوتري قرار دارنـد  هاي شنود و بازيابي عاد ها پست در اين پايگاه. اند استثنا در تأسيسات نظامي خارجي واقع شده

يـا   NSAدر فورت جورج ميد، مريلند يا به پايگاه جاسوسي مهـم،   NSAهاي خام را به ستاد فرماندهي  كه استراق سمع
RAF دهنـد  مينويت هيل كه در اسكله نزديك هاروگيت، در يوركشاير شمالي واقع در انگليس استقرار يافته، انتقال مي .

در منـاطق مـرزي پاكسـتان بـا ايــران     » رافائـل «اي شـنود و هشـدارهاي صــنايع نظـامي   نمونـه ديگـر اسـتقرار واحـده    
دهد كـه اسـرائيل و آمريكـا از طريـق ايجـاد مراكـز        مجموعه اقداماتي از اين دست نشان مي). ۶۶۶: ۱۳۹۰زرقاني،(است

ق مرزي شرق ايران در آوري اطالعات زميني در مناط هاي جمع استراق سمع، جاسوسي الكترونيكي، نصب رادار و پايگاه
  ).۲۶۷: ۱۳۸۳قويدل،(دارند راستاي تحقق اهداف استراتژيك خود كه فشار امنيتي بر ايران است، گام بر مي

  

  هاي نظامي در مناطق مجاور مرزي پايگاه -۲-۳
دفـاع   هاي جديد توسط آمريكا در كشورهاي منطقه در راستاي استراتژي جهـاني وزارت  ريزي براي تأسيس پايگاه برنامه
ـت از جزايــر بــا ثبــات در منــاطق مســأله        تأســيس پايگــاه «آمريكــا صــورت » دار هــاي نظــامي كوچــك و حماـي
هاي نظامي توسط آمريكـا در منـاطق مـرزي پاكسـتان بـا       ها و اجاره فرودگاه ايجاد پايگاه). ۲۱۲: ۱۳۸۶زرقاني،(گيرد مي

رغـم مخالفـت دولـت ايـران، فرودگـاه       ان علـي دولـت پاكسـت  . هـا قابـل توجيـه اسـت     ايران در راستاي همين استراتژي
در اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان اسـت، بـه      » ميرجـاوه «كيلومتري مرز شهرستان ۱۳۰را كه در فاصله » نوكندي«شهر

نيروي هوايي آمريكا، به بهانه اشراف پروازي و هوايي خواستار واگذاري اين فرودگاه شـده  . ها واگذار كرده است آمريكايي
هاي شمسـي، گـوادر،    الزم به ذكر است پيش از اين نيروي هوايي آمريكا با استقرار در فرودگاه). ۶۶۶: ۱۳۹۰زرقاني،(بود

آموزش و تجهيز مخالفين . پسني توانسته است اشراف خود را بر روي مرز پاكستان با جمهوري اسالمي ايران كامل كند
ي بر استفاده آمريكا از فضاي سرزميني كشورهاي همسـايه  هاي مرزي، دليل روشن نظام به منظور ايجاد ناامني در استان

به طور مثـال، هـدف آمريكـا در حمايـت طالبـان ضـمن       . ايران براي ايجاد ناامني در مرزها و مناطق داخلي ايران است
د جلوگيري از تشكيل دولتي اسالمي در افغانستان، ايجاد يك كانون بحراني و آشوب در مرزهاي شرقي ايران براي ايجـا 

اي مانند پاكستان و عربستان سـعودي نيـز در راسـتاي     البته بعضي از كشورهاي منطقه. فشار و مزاحمت براي ايران بود
  . شوند ها و تعارض ديدگاهها و منافع با ايران، با مداخله در افغانستان موجب ناامني در مرزهاي ايران مي رقابت

  

  تيهاي عملياتي و تروريس تجهيز و اعزام تيم -۳-۳
ترور در ادبيات سياسي به اعمال و اقدامات خشونت آميز جهت نيل به مقاصد سياسي با هـدف از ميـان برداشـتن رقبـا     
اطالق مي شود و اگر چه پيشينه ديرينه دارد اما در نيمه دوم قرن بيستم به عنوان آمـوزه فكـري توجيـه كننـده بهـره      

 :Tnahrah,1996. (دل مشغولي مستمري تبـديل شـده اسـت    گيري از فشار و خشونت براي پيشبرد اهداف سياسي به

تروريست كسي است كه اقدام به ترور مي كند و تروريسم رويكردي است كه از آن براي رسيدن به هـدف اسـتفاده   ).26
بـه دنبـال انقـالب اسـالمي،دولت      ).۲۱: ۱۳۸۰هرسـيچ، (تروريسم محدود به كشـور و قـاره اي خـاص نيسـت    . مي شود

ايران،درحالي كه براثرسقوط رژيم پيشين فاقد سيستم اداري، سياسـي، نظـامي و امنيتـي و انتظـامي      جمهوري اسالمي
از جمله اين بحران ها ميتـوان ازشـورش گـروه     .قوي و مؤثري بود با بحران هاي متعددي دراستانهاي مختلف روبرو شد

امادراين  .ستان و بلوچستان را نام بردهاي مختلف در خوزستان، جنگل هاي شمال،آمل و تركمن صحرا،كردستان و سي
ميان به عنوان عمدهترين گروه هاي تروريستي كه به منظوربه چالش كشيدن دولت مركزي جمهـوري اسـالمي ايـران    
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اشـاره كردكـه اقـدامات    )  اكرادغربـايران (  وپژاك) منافقين(فعاليت مينمودند ميتوان به فعاليتهاي گروه مجاهدين خلق
امـاگروه تروريسـتي ديگـري كـه درادامـه ايـن گونـه        . عليه جمهوري اسالمي بركسي پوشيده نيسـت ستيزهجويانه آنها

آشوبهاي قومي و قبيله اي پابه عرصه ظهورگذاشته و به خصـوص اخيراًتالشـهايي راجهـت بـه چـالش كشـيدن دولـت        
خاسـتگاه ايـن   . ميباشد مركزي جمهوري اسالمي ايران نمودهاست،گروه تروريستي جنداهللا به رهبري عبدالمالك ريگي

گروه تروريستي دراستان سيستان و بلوچستان بوده كه به دنبال ظهورطالبان،بابهره گيري ازمقبوليت ومحبوبيت معنوي 
اين گروه تروريستي با توجه به فقراقتصادي به همراه شكاف قـومي  . اين گروه نزد برخي از اهل سنت بلوچ تقويت گرديد

لوچستان باحمايت گروه طالبان شكل جديدتري به خودگرفت وزمينه رابـراي بروزفعاليـت   ومذهبي دراستان سيستان وب
بي ثباتي سياسي موجود در افغانستان در دو دهه اخير و بروز جنـگ  . هاي خشونت آميزاين گروه تروريستي فراهم نمود

مرزي ايـران تـأثير منفـي     هاي داخلي متعدد در اين كشور به طرق مختلف بر امنيت كشور و به خصوص امنيت مناطق
مسأله آوارگان و پناهندگان افغانستان، كشت و تجارت مواد مخدر، قاچاق سالح، شرارت، گروگـان گيـري   . گذاشته است

امنيتـي آن در طـي دو دهـه     -، همگي از نتايج بي ثباتي سياسي در افغانستان است كه پيامدهاي زيانبـار اقتصـادي  ...و
  ). ۱۲۷: ۱۳۹۰دهمرده،(گذشته بسيار ملموس بوده است

هـاي مخـالف نظـام در     هاي ضد امنيتي كشورهاي فرامنطقه عليه ايران حمايت، تجهيز و تسليح گروه يكي ديگر از شيوه
هاي مـادي،   توان به حمايت به عنوان نمونه مي. هاي تروريستي و مخل امنيت در مناطق مرزي است جهت انجام عمليات

گروه تروريستي جنداهللا بـه رهبـري عبـدالمالك ريگـي اشـاره كـرد كـه در پرتـو ضـعف          تسليحاتي، اطالعاتي آمريكا از 
حاكميت كشور پاكستان در ايالت مـرزي بلوچسـتان حضـور داشـته و بارهـا بـا عبـور از مـرز بـه اقـدامات تروريسـتي            

س از دسـتگيري،    بنا بر اعترافات صريح رهبر اين گروه . اند اي بر عليه مردم غير نظامي منطقه دست زده وحشيانه كـه ـپ
انـد كـه در ايـن     هـايي بـا وي داشـته    اعتراف كرده، مأموران آمريكايي به خصوص عوامل سازمان جاسوسي سيا مالقـات 

  ها وعده هر گونه همكاري مادي، اطالعاتي، تسليحاتي، تبليغاتي  مالقات
  

ار گذاردن پايگاهي بـا تسـليحات نظـامي    ها به صراحت از در اختي ها به وي داده شده و حتي آمريكايي از طرف آمريكايي
مجموعـه اقـدامات تروريسـتي ايـن     ). ۶۶۷: ۱۳۹۰زرقـاني، (اند هاي اين گروه خبر داده در نزديكي مرز ايران براي فعاليت

گروه از حمله به پاسگاه نيروي انتظامي سراوان تا عمليات انتحاري در پيشين شهرستان سرباز باعث به شهادت رساندن 
هـاي مـالي،    مردم غير نظامي گرديده است كه بنابر اعترافات صريح عبدالمالك ريگـي مسـتقيماً بـا حمايـت     نفر از ۱۴۰

  .اطالعاتي و تسليحاتي آمريكائيان صورت گرفته است
  

  هاي قومي، مذهبي و سياسي جنگ رواني به منظور افزايش شكاف -۴-۳
هاي امنيتي بـا   هاي ايجاد بحران تشكيل شده است، زمينه بوده و از اقوام مختلف» تركيبي«اصوالً در كشورهايي كه ملت

هاي ارتباطي و اطالعاتي، خودآگـاهي   به ويژه در شرايط جديد و به واسطه گسترش تكنولوژي. تر است منشأ قومي فراهم
ت گيري است، كه اين وضعي قومي به ميزان زيادي افزايش يافته و نوعي همبستگي در وراي مرزهاي ملي در حال شكل

تواند براي كليـه   به ويژه هنگامي كه از پشتيباني و حمايت هدفدار كشورهاي خارجي برخوردار باشد از حيث امنيتي مي
بر ايـن  . جمهوري اسالمي ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست). ۳۶: ۱۳۷۸افتخاري،(حكومت ها خطر ساز تلقي گردد

مذهبي و ايجاد اختالف و درگيري بـين   -هاي قومي ف افزايش شكافاساس انجام اقدامات تبليغاتي و جنگ رواني با هد
؛ همـواره  »اختالف بينداز و حكومـت كـن  «هاي قومي و مذهبي با يكديگر و نيز با حكومت، تحت استراتژي مشهور گروه

حـدت  اين مسأله در مورد مناطق مرزي ايران با شـدت و  . هاي بزرگ بوده است هاي امپرياليستي قدرت يكي از سياست
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هاي قومي و مـذهبي   اي است كه اقليت شود، چرا كه ساختار قومي و مذهبي در مناطق مرزي به گونه بيشتري انجام مي
هـاي اكثريـت در آن    ها به صـورت گـروه   هاي قومي و مذهبي اقليت اند و دنباله عمدتاً در حاشيه مرزهاي ايران واقع شده

هـاي   چنين شرايطي زمينه مناسـبي را بـراي سـوء اسـتفاده قـدرت      .سوي مرز و در كشورهاي همسايه پراكنده هستند
هـاي   اي ايران نظير عربسـتان و پاكسـتان بـراي اسـتفاده از پتانسـيل      و حتي رقباي منطقه) آمريكا و انگليس(فرامنطقي
ايجاد  هاي اخير، تالش براي در سال). ۹۶: ۱۳۹۱جمال،(زاي قومي و مذهبي مناطق مرزي ايران فراهم كرده است بحران

. افكني ميان شيعه و سني به خصوص در مناطق مرزي همانند بلوچستان به شدت افزايش يافتـه اسـت   تفرقه و اختالف
مذهبي در منطقـه مـرزي بلوچسـتان از     -هاي قومي قومي با هدف شعله ور ساختن درگيري -تشديد اختالفات مذهبي

اي امنيتي و اطالعاتي كشورهاي غربي همچـون آمريكـا و   ه جريان اول، سازمان. شود سوي دو جريان مختلف هدايت مي
مذهبي در منطقه  -ها سعي در ايجاد اختالفات قومي ها و كاستي رژيم صهيونيستي هستند كه با استفاده از برخي ضعف

ااميدي نمايي نقاط ضعف، ايجاد روحيه ياس و ن تالش در جهت بزرگ. اند را دارند، و تا حدي نيز در اين امر توفيق داشته
هـاي   اي، تجهيزاتـي از گـروه   هـاي وسـيع مـالي، رسـانه     و ترويج احساس تبعيض در بين مردم بلوچ از يك سو و حمايت

ها بر عليـه   طلب همچون گروه جنداهللا در منطقه كه شعار خود را برقراري عدالت مذهبي و رفع تبعيض آشوبگر و جدايي
اما جريان دومي كه در مناطق شـرقي كشـور بـر    . راستا قابل ارزيابي استاند از سوي ديگر، در همين  قوم بلوچ قرار داده

گـري از آن يـاد    دمند، نحله فكري و عقيدتي منحرفي است كه تحت عنوان وهابيت و سـلفي  كوره اختالفات مذهبي مي
هـا دالر   يليونم. شوند گراي طالبان و سپاه صحابه، نمادي از اين جريان محسوب مي هاي متحجر و واپس شود و گروه مي

پول نفت برخي كشورهاي عربي همانند عربستان و امارات صرف ايجاد مدارس مذهبي در پاكسـتان و افغانسـتان شـده    
  آن سان كه رافضي . شود است كه در آن مدارس به تبليغ وهابيت و ترويج دشمني با شيعيان پرداخته مي

  
هـاي جماعـت تبليغـي     تـداول در مـدارس مـذهبي و گـروه    هاي مرسـوم و م  و ملحد دانستن شيعيان جزو اولين آموزش

هـاي بـزرگ از تشـديد اختالفـات      الزم به ذكر است كه هدف قدرت ).۱۴۷: ۱۳۸۰كريمي پور،(رود پاكستان به شمار مي
مـذهبي و ايجـاد يـك     -هاي قـومي  نشين، همانا تالش براي سياسي كردن هويت مذهبي در مناطق مرزي اقليت -قومي

هاي قومي و وقـوع منازعـات مسـلحانه     تواند به تشديد بحران در اين صورت اين وضعيت مي. انه استطلب جنبش جدايي
 ۱۱بعـد از حادثـه   . انـدازد  بينجامد كه نه تنها امنيت مرزي بلكه امنيت ملي كشورهاي چند قـومي را بـه مخـاطره مـي    

جديد راه هاي مقابله با استبداد و تروريسـم  و حضور آمريكا در منطقه، آمريكا با تدوين سند امنيت ملي  ۲۰۰۱سپتامبر 
توان محورهـاي ذيـل را بـه     مي ۲۰۰۶با استناد به سند ملي آمريكا در سال . و اشاعه دموكراسي را مورد بررسي قرار داد

  ).۱۱۴: ۱۳۸۸اصغريان،(هاي آمريكا در برابر ايران شناسايي كرد عنوان گرايش
  گيري در آمريكا، وري اسالمي ايران توسط باالترين سطوح تصميمحمايت آشكار از صداهاي مخالف نظام جمه -
  ها عليه ايران، تعميق و گسترش تحريم -
  المللي با ايران، هاي بين تالش براي محدود كردن روابط كشورهاي همسايه و سازمان -
  ي اسالمي ايران،هاي غيردولتي ايراني مخالف نظام جمهور تالش براي مشروعيت بخشي و توانمند سازي سازمان -
  ها، قوميت و مذاهب، دخالت گسترده در امور داخلي ايران در محور حقوق بشر،رسانه -
  هاي خارجه نشين مخالف نظام جمهوري اسالمي ايران و حمايت سياسي و مالي از آنها، آموزش عناصر و تشكل -
  تحديد نفوذ ايران در منطقه -
  تبليغ و دوگانگي حاكميت در ايران -
  ه اندازي جنگ عقيدتي و ايدئولوژيك در منطقهرا -
  ).۳۰: ۱۳۸۵عبداهللا خاني،(اي ضد ايران هاي رسانه فعال سازي و حمايت از شبكه -
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  گيري و پيشنهادات نتيجه 
بـه رو بـوده و ايـن مشـكالت در تمـام       ها و مشكالتي متعدد و متداوم رو ايران در محيط پيراموني خود همواره با چالش

وز نتوانسـته اسـت در هـيچ كـدام از ايـن      ناي كه اين كشور ه ين محيط امنيتي باز توليد شده است، به گونههاي ا حوزه
هاي امنيتي ايـران كـه از    در گذشته، چالش. گيري چارچوب امنيتي پايدار و ثباتي مورد توافق باشد ها شاهد شكل حوزه

هاي موقت تا حمـالت   ثباتي هاي مرزي و بي از ناامني شد به اشكال متفاوتي وجود داشت و محيط پيراموني آن ناشي مي
هاي مختلفي تجلـي يافتـه    ها و مؤلفه اكنون نيز اين مسئله در قالب. گرفت هاي طوالني مدت نظامي را در بر مي و جنگ
هـاي   هـاي ضـعيف و بحـران اقتـدار و همچنـين مـداخالت قـدرت        گرايي، دولـت  در حال حاضر، تروريسم و افراط. است
شود كه با يكديگر ارتبـاطي چنـد بعـدي و     اي، سه چالش امنيتي اصلي در محيط پيراموني ايران محسوب مي طقهفرامن

تر باشد كه باعـث تحريـك    هاي ضعيف و بحران اقتدار چالشي اساسي رسد دولت در اين ميان، به نظر مي. تنگاتنگ دارند
 .شـده اسـت  اي  هاي فرامنطقـه  ترش نفوذ و مداخالت قدرتگرايي و نيز گس دو مؤلفه ديگر يعني اشاعه تروريسم و افراط
هـاي   فارس به دليل موقعيت جغرافيـايي ويـژه، منـابع عظـيم انـرژي و ويژگـي       منطقه خاورميانه و علي الخصوص خليج

  ژئوپليتيكي خاص خود 
  

ر پي حضور و اعمـال  ها هميشه د اين قدرت. هاي بزرگ از گذشته تا به امروز بوده است همواره در كانون توجهات قدرت
سپتامبر شرايط را براي حضور بيش از  ۱۱حادثه . اند قدرت خود بر اين منطقه و در نتيجه تأمين منافع پايدار خود بوده

اشـغال كشـور   . المللـي در منطقـه فـراهم نمـود     اي و بـين  هاي خارجي به بهانه حفظ صلح و امنيت منطقـه  پيش قدرت
حضور اين نيروها در افغانسـتان  . رساند ريكا در منطقه صحت اين مطلب را به اثبات ميهاي نظامي آم افغانستان و پايگاه

معموالً حضـور  . نه تنها به امنيت افغانستان و منطقه كمك نكرده، بلكه خشونت و ناامني را در منطقه افزايش داده است
همكاري اين قـدرت هـا بـا    . خواهد بودزمينه ساز ناامني ) با توجه به شرايط حساس آن منطقه(هاي فرامنطقه اي قدرت

البته ناگفته نماند كه حضـور  . سازد برخي از كشورهاي منطقه و دشمني با برخي ديگر زمينه تضاد و ناامني را فراهم مي
هاي نامتعادل برخي كشـورهاي آن منطقـه كـه بـاز شـدن گـره        اي در يك منطقه از مسير سياست هاي فرامنطقه قدرت

هـاي نـاامني و    آمريكا با حضور خود در منطقه، همـواره زمينـه  . گيرد دانند، صورت مي ست آنها ميمشكالت خود را به د
هاي نظامي متعددي  آمريكا پايگاه. اي را فراهم ساخته، تا حضور بلند مدت خود را توجيه و تثبيت نمايد ثباتي منطقه بي

س از دريافـت       ريكايي اجازه ميها به نيروهاي آم و اين پايگاه. در كشورهاي همسايه ايران دارد دهد كـه تنهـا دقـايقي ـپ
هر چنـد  . ها و اطالعات، هواپيماهاي بدون سرنشين را به نقطه مورد نظر اعزام و به اهداف دور دست حمله كنند گزارش

ار مثبتـي  باشد، اما نه تنها شاهد آث حضور آمريكا و كشورهاي غربي در منطقه به بهانه مبارزه با موادمخدر و تروريسم مي
هاي تروريستي كه به ايجاد تفرقه و اخـتالف بـين    هاي پنهان آنها را در حمايت از گروه از اين مبارزه نيستيم بلكه دست

به طوري كه اين مسأله در سطح منطقـه بارهـا بـه عنـوان     . پردازند، شاهد هستيم شيعه و سني، فارس، عرب و بلوچ مي
  .اي بوده است هاي فرامنطقه و اسالمي در دستور كار قدرت يك سوژه براي تضعيف جبهه انسجام داخلي

  

  منابع و مآخذ
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