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 کافی   محمد  دکتر  سخن

 دانشگاه فردوسی مشهد ئیس  ر

 

خد سالم  عزعرض  تمامی  حضوری   یزانمت  بصورت  استراتژیک  و  مهم  همایش  این  در  که  کسانی  تمامی  به  سالم  عرض    و 

ه و  کردند.  تمشرکت  خدمت  ادب  و  سالم  عرض  و  مچنین  امنیت  شیفتگان  و  عزیزان  بصورت ام  کشورکه  مرزهای  توسعه 

سپاسگزاری کنم از تمام  و  م  ویمد بگدر این همایش شرکت کردند. من به رسم میزبانی آمدم تا خوش آ  و مجازی  یکالکرون

همایش  عزیزان این  برگزاری   در  و  زحمت کشیدند  که  هایی  تشکل  اندرکاران  ، و  رم  و  دست  برگزاری  نشگاه  دا  در  اسئوالن 

  ؛ ت دارد و هم ضرورت و هم از ابعاد مختلف مهم استهم حساسیا  ه واقع همراهی کردند. این گونه همایش ها کفردوسی مشهد  

شگاه گاز  که سپاسگزاری کنم از فرماندهی محترم مرزبانی همچنین از پاالی  دجا دار.  تشکیل شود  ه دسته جمعینیاز هست ک

دانشگاه هم   ی لمع  انجمن امن دیدم بعد  . که البتهاز انجمن ژئوپلیتیک ایران سپاسگزاری کنم خانگیران و مدیران محترم و بویژه

 شکر کنم. ا نیز تاز آنه دجا دار  دش به برگزیدگان همایش اضافه 

انتظار روزی باشدواقعا اگر انسان بخواهد آرمان گرا نگاه کند   و    اخداوند متعال دنیا ر  .که هیچ مرزی وجود نداشته باشد  در 

ندیم  اخو  همه    که  سان هست و در طول تاریخت انی دسختهسادنیا    زمین و کائنات را یکجا آفریده و این مرزها تمامش در کل 

عتی ولی آنچه که هست همین واقهستند  قراردادی    زهو تا چه انداد  نچقدر تغییر می کنمرزها  م که  اردی دیدیبسا در موچه  و  

نی و  اه ی مرزبوزیط و حبا آن دسته پنجه نرم می کنیم.  این شرا  هیطی هستیم کشرا  همین،  است که با آن روبه رو هستیم

می    ا افریقبه    ، امریکای شمالی می رویدبه    ، اروپا می رویدبه    شما   . مرزها در کشورهای مختلف  اهمیت خاص خودش را دارد

در اروپا ممکن است که هیچ    . ف متفاوتی داردتوسعه ی مرزها تعریهرجایی اهمیت مرزبانی و اهمیت امنیت و    ، در آسیاو  روید  

لموسی مرزها از هم جدا  د و فقط با یک خط فرضی و یا با یک خط نازک یا غیرم شداشته بای وجود ن ینو دوربنگهبان    ،مرزی

 آن ا از  کشور م  .ظ کنندحف  امرزها ر  تاتالش می کنند    ،در نقاطی از دنیا و در شرایطی هم با تمام ابزار موجود و ممکن  .شوند

کشور ما از نظر ژئوپلیتیکی در    .م کامال روشن هستدلیلش ه  و  هم استبسیار م  کشورهایی است که بحث مرز و مرزبانی تهدس

که در طول تاریخ واقعا محل برخوردهای اقوام مختلف دین و مذاهب مختلف  بوده و  است  ه ای  از دنیا واقع شده  مکان و نقط

ه چقدر توجه ولمقاین    هب   واقعا   ل تاریخ توانسته خودش را حفظ کند نشانگر این هست کهدر طو زانه  این که ایران سرافرا  اما

ت کشور مرز مشترک خاکی دارد و هشت کشور ر دنیا هم مرز هست با هفکشوری که با پانزده کشو  .مهم بودو چقدر    داشت

متاثر از   ه است اما قیم درگیر نشدرت مستدش بصوکشوری که در مرزهای خود در طول تاریخ اگر خو  .مرز مشترک آبی دارد

ن و شاید  از مهم تری  کشور ما یکیهم اکنون نیز    .است  رقم می خورده  یشمرزها  اطراف  که درده  بو  یهای   از چالش  وجنگ ها  

این قدر مجبور  دتنها کشوری باش اطرافش هستباشد  می  که  برای همسایگانش  مسائلی که    ،به خاطر شرایط خاصی که در 

حتی همین امروز تا شب معلوم ش هستیم  هدروز شاو عرض کردم که هر    ؛شودد درگیر این مسائل و درگیر جنگ  ارد  وجود

  از   در خداآفرین و هر نقطه ی دیگر کشور ما آسیبی  رف هستیمهیچ جنگی نیستیم و بی ط  توجه به اینکه ما درگیر  نیست با

 .نبینیممسئله ی مرز 

ملی همایش  این  ب  مرز  خب  روزیو  من    از  وکه  اعظمی  دکتر  آقای  که  دیدم  و  دیدم  را  همایش  فهرست   ناتیمش  پوستر 

م  این  سعه ردیف کردند با خودم فکر کردم که اگر ما بتوانیاز مسائل مختلف مرزی به ویژه در حوزه ی امنیت و توبلندباالیی  

پوستر ردیف شددر    مسائلی که    و چالش ها   رااین  واقعا    ه است  ایماکشورمت  انگار مشکالحل کنیم  را حل کرده  بسیار    . ن 

شتراک بگذارند با  ت مورد توجه حتی مراکز آکادمیک هست و این توجه را توانسته اند به ااع و ین موض خوشحالم که به هرحال ا

مر ی  حوزه  مستقیم  اندرکاران  دست  و  علمی  های  ک  .زبانیانجمن  هایی  آکادمیسین  عنوان  به  ما  شاهلل  ان  باید  امیدوارم  ه 

مرزها را می شود با زورگویی    ؛سرکوب هم کنترل کرد  اشود ب  مرزها را می   .رقم بزنیم  افرمودند پایداری ر  وری که اشارههمانط
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آنچیزی که  قدرت هم کنترل کرد   دادولی  و شادمانی مرزنشینان توسعه و برخورداری    این است که  تاریخ نشان  در رضایت 

 وجود دارد. مرزنشینان 

  استفاده نماییم.  کشوری    سعه وت  برایا  مرزهموجود    ش کنیم که از ظرفیت هایبتوانیم در دست هم تالامیدوارم که ان شاهلل  

در غرب ایران یک   ؛ن هستشی ایرارچه داریم در مرزها متمرکز هست و در حوامن متخصص این رشته نیستم ولی می بینم ه

ثروت و آبادانی و    .عه برا ماهم راحت تر رقم می خوردسبود چه بسا تونمی و اگر    دهای بزرگ هست که هیچ آبادانی ندارکویر

از ک  نشما استا  ؛در مناطق مرزی هست  اتیت عمدظرف بریم ولی وقتی به  مبود آب رنج میخراسان را نگاه کنید این قدر ما 

ضیقه و در مکه    چیزی  آندرگز نگاه می کنیم به سرخس نگاه می کنیم وقتی به مناطق مرزی نگاه می کنیم می بینیم ما در  

  .د گرفتناتی هست که حتما در این همایش مورد توجه قرار خواهک ن  اینها  .دهیمهدر    آن رارنج هستیم در مرزها ممکن است  

از کسانی که همانطور که اشاره فرمودند به این حوزه توجه خاصی دارم و گروه آموزشی و پژوهشی جغرافیا    نوان یکی من به ع 

حوزه هایی نظیر این    ا ی  اشتند  که به چنین مقوله ای پرداختند و از گذشته هم توجه دروزی  ی از  و شخص آقای دکتر اعظم

هایی  در خدمت چنین محورها و چنین فعالیت  هایششگاه با تمام ظرفیتاند  ،حوزه ی توسعه پایدار  ،حوزه های برنامه ریزی

یش و مرزهایی که در خراسان واقع شده است  مای هامیدوارم که در دست هم بتوانیم حداقل در محورهای مشخص شده  .است

و همکارانی مثل  ر مسئولیت داریم شتبیدر مناطقی که ما هستیم   .م آنها را به عنوان الگو  در نظر بگیریم یراوکار دما با آن سرو 

یا  کز علمی گذاشتند  که در اختیار مرامدیرعامل محترم گاز خانگیران که تمام ظرفیت ها را نه تنها در اختیار این کنفرانس بل

که در این  ای اجرا کنیم  یک پروژه  ،به عنوان الگو  نیماشناسم بتوانی که من میزیزیه ی ع فرماندهی محترم یا استانداری و یا بق

  .معرفی کنیم  در حوزه ی مرزبانی به    کنند و به عنوان یک الگو بتوانیممشارکت    آنتمام دست اندرکاران و ذینفعان در  ژهپرو

نقش داشتند و بصورت   تا ی که در تدارکنازاز عزیسپاسگزاری می کنم    و  به تک تک مهمانانم  ویخوش آمد می گ  ادمن مجد

سپاسگزاری می      .هم دانشجو هم استاد  ؛نارافیا و جناب آقای دکتر اعظی و تیم همراهشجغ  لومع ویژه از دانشکده ادبیات و  

    . ادب دارم خدمت تک تک آنها هستند عرضهای بسیار شاخصی و پیشکسوتی در بین ماچهرهاز نم ک
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 مشهد

 دبیر کمیته علمی همایش سخن
 

ادبیات جغرافیای سیاسی   کشور د.  کنرا مشخص میکه قلمرو یک کشور  د  شوق میبه خطوطی اطال و در بیانی کلی  مرز در 

هنگامی که سخن از مرز  استان مرزی، یکی از کشورهای خاص در این زمینه در جهان است.    16همسایه و    15ایران با داشتن  

امنیت و  سطح  د،  کنخطور میما    آید، شاید یکی از نخستین مطالبی که به ذهن اغلبِبه میان میکشورمان    زیمناطق مرو  

این  میزان تو از لحاظ سطح توسعه یافتگی  مناطقسعه یافتگیِ  ایران،  فاصله و تفاوتی معنادار با    ، است. اغلب شهرهای مرزی 

.    مشاغل غیررسمی، کم آبی و   ،شهرهای مرکزی دارند. مهاجرت، فقر، بیکاری، کولبری ترین مشکالتی هستند که  ، عمده.  . 

کنند، تجمیعِ این مشکالت در موارد زیادی حتی منجر به  ا دست و پنجه نرم می آنهبا    مرزیاحی  شهرها و نو  یهمهمردمانِ  

 ی روستاهای مرزی شده است.  تخلیه

نگرش مرکز تمرکز  ای درای و توسعهمنطقه  یریزبرنامهرویکردهای  پیرامونی در  -وجودِ  از ساختارِ  گرای نظام  ایران که ناشی 

به   زاین مشکالسیاسی کشور است،  اولویت طرحده است. در واقع ات دامن  از مرکز در  به دلیل دوری  اغلب  های ین مناطق 

نگرفتهتوسعه قرار  اصلی   توسعه  اند.ای  عنوانِ  و  به  مردم  مندی  رضایت  افزایشِ  عاملِ  سرمایهترین  اجتماعیارتقای  یک    ،ی 

فضایی،  -اجتماعی  بر مسائلی نظیر عدالت   ه توسعه،نوینِ جهانی بی تک بعدیِ مبتنی بر اقتصاد نیست، بلکه در نگرشِ  پدیده

توسعه و  پایداری محیطی  زدایی،  فرهنگیفقر  می  -ی  تاکید  نیز  این،    گردد. اجتماعی  بر  پیوند دیالکتیکیِ توسعه و عالوه 

یامنیت پیشینهکی  ،  رغمِ  علی  که  است  نکاتی  مهمترین  سالهاز  برنامهی شصت  توسعهی  وریزیِ  سرزمین  محور  در    آمایش 

مورد این پیوند    گوناگونی و مطالعات    ها پژوهش در    ی زیادی مغفول مانده و امروز در سطح جهانی مطرح است.ن، تا اندازهایرا

تنها  و  قرار گرفته  بررسی تقریباً    نه  عمومی  کی  بهامروزه  بر توسعه  بلکه  ،تبدیل شده   باور    استانداردترین  ،راهبردهای مبتنی 

امنیتی   واقع  .  ندگردمی   محسوبراهبردهای  تتوسعه    بستر  ،امنیتدر  کرده،  فراهم  امنیترا  به گسترش  و    شده   وسعه منجر 

پیوند.  شودمیبستری برای بروز ناامنی  بالعکس توسعه نیافتگی   ، بدین  دارد  دو چندانیت و آثاری  در مناطق مرزی اهم  این 

 و  نموده  تسریع  مرکزی رزی به سوی مناطقمناطق م  ای، جریان مهاجرت را ازمناطق مرزی و حاشیه  یعدم توسعهصورت که،  

دو    ت را در هر، عدم امنیشهری  و  مرکزی  مناطق  سرازیر شدن جمعیت به  و  جمعیت  از  مرزی  هایسکونتگاه   شدن  خالیاین  

به  ی  مانند یک اپیدم ختم نشده و    ی به همان مناطقمرزمناطق  در واقع تاثیرات امنیتیِ توسعه نیافتگی    دارد.بخش به همراه  

مناطق مرزی ایران با کشورهایی نظیر افغانستان، پاکستان و  بیش از نیمی از  از طرفی همسایگیِ  کند.  ی کشور سرایت میهمه

 و همین امر  قرار داده  ایدارناپ  نسبتاً  یمرزهای ایران را در وضعیت؛  کنندخاصی را تجربه میشرایط  عراق که به لحاظ امنیتی  

انوا باالی  نتیجه روند تگذاریهعِ سرمای منجر به ریسکِ  ند و متوقف نموده  وسعه را کُهای انسانی در مناطق مرزی شده و در 

 .است

ی حداکثری از  یل داده شده یا به استفادهی تقلی مرزاغلب به ایجاد یک یا چند بازارچه  که  درحالی  ی مناطق مرزی،توسعه

کارآمد  ین و  انبه بودن، پایایی و پایداری است که معنایی نودِ همه ج های مناطق مرزی تعبیر شده است، با وجومنابع و ظرفیت

اجتماعییابدمی ابعاد  اقتصاد،  بر  باید عالوه  اوالً  توسعه،  این  واقع  در  بگیرد،    -.  نظر  را در  مُقاطعهیثانفرهنگی  فرصت اً  کارانه، 

ی باشد. توسعه  ی پایدار«»توسعه  تردقیقتعبیرِ    طلبانه و موقتی نباشد و در نهایت حیات آیندگان را نیز در نظر داشته و به

پایدار و فراگیر است، خود نیز همانگونه که اشاره شد، در تثبیتِ امنیت  اینکه مستلزمِ  نقش    امنیت پایدار،    پایدار عالوه بر 

 .دارد

  تباسی صرفاًوده و اقبومی نب  دو ضعفِ کالن داشته، اول اینکه  بعد نظری ای و آمایش سرزمین در ایران، در  ریزی منطقهبرنامه

بوده رشد  و قطب  نظریه مکان مرکزی  مانند  غربی  رویکردهای  از  و نظری،  برای کشورهای کوچکتر  نگرشهایی  اند که چنین 

مناسبفشرده کشوری  تر،  تا  پهناور  ترند  برنامهنسبتاً  اینکه،  رغم  علی  دوم،  و  ایران  نظریهمانند  و  این  ریزان  مبدعِ  پردازانِ 

آنها بی    و نسبت به  روی زمین کمتر آشنا  اند، اما به واقعیات جغرافیاییِ ذ دیدگاه جغرافیایی داشتهراً و روی کاغ ظاهدها،  رویکر
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، برای مثال در بسیاری از کشورهای در حال توسعه،  ه استآنها محقق نشد  بینی و انتظارات نظریِدر عمل پیش و  نداهتوجه بود

پیرامونی و شکافِ جغرافیایی  -ی مرکزمنجر به تشدید رابطه  جانبه شود؛ی همهتوسعه  پیشرانِ  به جای اینکه  نظریه قطب رشد،

مرزی  شد.   مناطق  امنیِ  نا  و  نیافتگی  توسعه  در  که  بزرگ  ضعفِ  دو  این  بر  داشتهانکارنقشی  عالوه  در  ناپذیر  سطح اند؛ 

توان در را می  شدهایران  در مناطق مرزی     پایدارمهمترین دالیلی که باعث عدم تحققِ توسعه و امنیتِنیز    عملی-کاربردی

بُعدی  ،موقتی برنامه  تک  بودنِ  نظرات و دستوری  و  کارشناسان  به  توجه جدی  عدم  مرز،  به  نگرش»خاکریزی«  توسعه،  های 

-تاریو ضعف ساخ نظامیِ مرزها-، توجه صِرف به امنیت فیزیکیجغرافیدانان()باالخص  صصانی دانشگاهیان و متخکارشناسانه

 خالصه کرد.  ،امنیتیِ نواحی مرزی ءخال کردی در کاهشِ کار

ن ، ارتباط اییکی از مهمترین شروط اجرای کم نقص آنریزی کشور، نظامی است چند سطحی، که  نظام برنامهنظر به اینکه  

سطوح مختلف کار    را که درریزان  برنامهو مجریان با کارشناسان و    لینئومیان مس  ، تعاملِ این ارتباط  است وکدیگر  سطوح با ی

و از یکپارچگی    تر بودهو کارشناسانه  ترریزی منظمچه یک نظام برنامههر؛ و با توجه به این مهم که  می شود  را شاملکنند  می

باشد، کا اهمیتی که  .یابد افزایش میرایی آن  بیشتری برخوردار  به    آمایش مناطق مرزی  همچنین جایگاه ویژه و  ایران،  در 

ریزی کشور در نظام برنامه،  المللیهای کشور در مرزهای بینو قرارگیری بیش از نیمی از استانی طوالنی  ود مرزهادلیل وج

برای توسعه مناطق مرزی معرفی    یو راهکارهای  داده  پیوند  اعامنیت و دف  هرا بتوسعه  آمایش مناطق مرزی  و نظر به اینکه    دارد

یک نوع    به پایه های نظری خاص و اینکه آمایش   آمایش مناطق مرزیدن  متکی بو  توجه به این مسئله که علی رغم و    کند می

در نظر گرفته و  های مناطق مرزی، موانع توسعه و امنیت را توأمان  و ویژگیضمن تحلیل و تفسیر شرایط    و   اجرایی است فن  

اما مطالعات جامعی  ،  منطبق سازد  ر یکدیگردهد تا توسعه و امنیت در مناطق مرزی را بهای یکپارچه ارائه میها راه حلبرای آن

  .باره صورت نگرفته استدر این

ا در مناطق مرزی(  ای با سازماندهی سیاسی فضا )خصوصتوسعه-ایریزی منطقهبرنامهنظر به ارتباطِ نزدیکِ آمایش سرزمین و  

جغرافیای در  می  که  محسوب  کاربردی  و  مهم  موضوعی  ژئوپلیتیک،  و  و  سیاسی  تگردد  اوجه  با  گردهمایبه  و  ی ینکه  ها 

و مطالعات نسبتاً جامع و یکپارچه حول    ی علمیِ نظری و کاربردیصدِ ویژهمقاهمایشهای علمی، بستری مناسب برای نیل به  

آن شدیم تا با نظر داشتِ جمیع این نکات و در یک کالم به دلیل اهمیت روزافزونِ توسعه بر  هستند؛ یک موضوع واحد و خاص  

پاندمی کاطق  نمیدارِ  اپ و امنیت   از  ابعاد  عنوان »  را در سطح ملی با  همایشی،  19وید  مرزی، علی رغم شرایط بحرانی ناشی 

توس کاربردی  و  با نظری  مرزی  مناطق  پایدار  امنیت  و  آمایشی  عه  دانشگاه  با  و  «  رویکرد  ایران،  ژئوپلیتیک  انجمن  محوریت 

 برگزار کنیم. حامی مراکز ها و سازمان رکتمشاو با شعبه خراسان رضوی انجمن ژئوپلیتیک  و فردوسی مشهد 

های کشور که در قالب کمیته علمی  همکاران عزیزم در گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد و سایر دانشگاهضمن تشکر از  

اه  ای دانشگگروه جغرافی  محورهای همایش، داوری مقاالت و ارسال مقاله همکاری موثری داشتند، دانشجویان گرامی  در تدوین

اجرائی همایش را به خوبی پوشش دادند، سخنرانان کلیدی در  ی و  علمهای  که با همت واالیشان، تمامی حوزه  فردوسی مشهد 

رئیس  م برد، مدیران دانشگاه فردوسی مشهد به ویژه رئیس محترم دانشگاه و  افتتاحیه و اختتامیه که از بیاناتشان بهره خواهی

رانان که با ارسال مقاله بر رونق تمامی پژوهشگران و سخن  نشکده، انی و نیز کارکنان خدوم داعلوم انسدانشکده ادبیات و  محترم  

 نمایم. برایشان مسئلت می و غنای همایش افزودند، از درگاه ایزد متعال سالمتی و توفیقات بیش از پیش را

را سبب گردیده و برکات و ثمرات آن طق مرزی  امید است برگزاری چنین همایشهایی، تحقق پایداری در توسعه و امنیت منا

 کشور عزیزمان ایران گردد.  شامل مرزنشینان غیور 

 

 دکتر هادی اعظمی                                                                                                                        

                                                                      دبیر علمی همایش                                                                                                                                          

                                                                                                                                                   7/8/99 
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 لیست حامیان همایش 

 « رویکرد آمایشی طق مرزی با بعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناا»

 
 هوری اسالمی ایران مفرماندهی مرزبانی ج

 
 انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران

 
 نیروهای مصلح بانی  و پشتیجغرافیایی وزارت دفاع  سازمان  

 
 هاشمی نژاد سرخس  گاز  شرکت پاالیش 

 
 سرخس اقتصادی   منطقه ویژه  

 
 ( ISC)  جهان اسالمپایگاه استنادی علوم  

 
 اطالع رسانی جهان اسالم مرکز منطقه ای  

 
 ایران    GISمن سنجش از دور و  انج
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 (CIVILICA) های ایرانکنفرانس  مرجع دانش ناشر تخصصی 

 
 (انون بسیج اساتید دانشگاه فردوسی مشهداندیشکده ژئوپلیتیک فارابی )ک

 
 گردشگری آوین شرکت  

 
 ی علوم جغرافیایی ایران اتحادیه انجمن ها 

 
 اسالمی شهر مشهد مقدس  یشورا

 
 مشهد   مرکز پژوهش های شورای شهر

 
 ناوران کشور صندوق حمایت از پژوهشگران و ف
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 دی همایش کمیته راهبر

 « رویکرد آمایشی طق مرزی با بعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناا»

 

 رئیس همایش و رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران دکتر سید یحیی)رحیم( صفوی

 رئیس دانشگاه فردوسی مشهد  حمد کافی ر مدکت

 دبیرعلمی همایش دکتر هادی اعظمی 

 دبیر اجرایی همایش قیداری  سجاسی حمداهللدکتر 

 رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی  دکتر سیدهادی زرقانی 

 فرمانده مرزبانی خراسان رضوی ءاهلل جان نثار سردار ماشا

 ه شهیدهاشمی نژاد سرخسپاالیشگادیرعامل م منبتی د یمجمهندس سید

 همایش مشاور دبیرعلمی دکتر مسعود مینایی

 همایش مدیراجرایی طمه بخشی فا نمخا

 دستیار دبیر علمی همایش خانم سمیرا چناری  
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 می همایش لیست اعضای کمیته ی عل 

 « رویکرد آمایشی طق مرزی با بعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناا»

 ردیف  نام و نام خانوادگی گاه دانشنام  

 1 ابراهیم زاده عیسی  چستان ستان و بلوسی دانشگاه شهری ریزی برنامه و جغرافیا استاد

 2 احمدی عباس دانشگاه تهران سیاسی جغرافیای استادیار

 3 احمدی پور زهرا  دانشگاه تربیت مدرس سیاسی جغرافیای استاد

 4 اخباری محمد  ام حسین)ع(دانشگاه ام  سیاسی جغرافیای دانشیار

 5 اسدی روح اهلل مشهد  وسیدانشگاه فرد شهری  ریزی برنامه و جغرافیا استادیار

 6 اطاعت جواد دانشگاه شهید بهشتی سیاسی جغرافیای دانشیار

 7 اعظمی هادی دانشگاه فردوسی مشهد سیاسی رافیایغج دانشیار

 8 امیر فخریان مصطفی شهدفردوسی مدانشگاه   و برنامه ریزی شهری  جغرافیا استادیار

 9 حمدبخشی ا دانشگاه بیرجند  دانشیار علوم سیاسی 

 10 بوزرجمهری خدیجه  دانشگاه فردوسی مشهد روستایی  ریزی برنامه و جغرافیا دانشیار

 11 محمد حسینپاپلی یزدی   دانشگاه تربیت مدرس روستایی  ریزی برنامه و جغرافیا استاد

 12 پورطاهریمهدی   دانشگاه تربیت مدرس روستایی  ریزی برنامه و جغرافیا دانشیار

 13 جانپرور محسن  دانشگاه فردوسی مشهد سیاسی ایجغرافی استادیار

 14 جوان جعفر  مشهددانشگاه فردوسی   روستایی  ریزی برنامه و جغرافیا استاد

 15 حافظ نیا محمد رضا  مدرسدانشگاه تربیت   سیاسی جغرافیای استاد

 16 حسین زاده رضا  دانشگاه فردوسی مشهد فولوژی مورژئو دانشیار

 17 حیدری اکبر  دانشگاه فردوسی مشهد شهری  زیری برنامه و جغرافیا استادیار

 18 خاکپور براتعلی دوسی مشهددانشگاه فر شهری  ریزی برنامه و جغرافیا دانشیار

 19 خوارزمی امید علی  دانشگاه فردوسی مشهد شهری مدیریت استادیار

 20 دوستان رضا دانشگاه فردوسی مشهد اقلیم تادیارسا

 21 ربیعی حسین  ه خوارزمیشگادان سیاسی جغرافیای استادیار

 22 رحیم صفوی سیدیحیی  دانشگاه امام حسین)ع( سیاسی جغرافیای استاد

 23 رومینا ابراهیم دانشگاه تربیت مدرس سیاسی جغرافیای استادیار

 24 رهنما محمد رحیم دانشگاه فردوسی مشهد شهری یریز برنامه و جغرافیا استاد

 25 زرقانی هادی  سی مشهده فردودانشگا سیسیا جغرافیای دانشیار

 26 زرین آذر  دانشگاه فردوسی مشهد اقلیم استادیار

 27 زکی یاشار دانشگاه تهران سیاسی رافیایغج استادیار

 28 سجاسی حمداهلل سی مشهددانشگاه فردو جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استادیار

 29 شایان حمید  مشهد  دوسیاه فردانشگ روستایی  ریزی برنامه و جغرافیا استاد

 30 جزاءشکوهی محمد ا دانشگاه فردوسی مشهد شهری  ریزی برنامه و جغرافیا دانشیار
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 31 صادقلو طاهره  دانشگاه فردوسی مشهد و برنامه ریزی روستایی  جغرافیااستادیار

برنامه ریزی شهری و  -رسازی استاد شه

 منطقه ای 
 32 صرافی مظفر دانشگاه شهید بهشتی

 33 عبدی عطااهلل  دانشگاه خوارزمی سیاسی جغرافیای اراستادی

 34 علیزاده عمران رشتدانشگاه ازاد  سیاسی جغرافیای استادیار

 35 اکبر عنابستانی علی  دانشگاه فردوسی مشهد روستایی  ریزی برنامه و جغرافیا استاد

 36 قادری حاجت حجت دانشگاه تربیت مدرس سیاسی جغرافیای استادیار

 37 قاسمی مریم  دانشگاه فردوسی مشهد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی یاراستاد

 38 قاسمی خوزانی محمد  دانشگاه فردوسی مشهد شهری  ریزی نامهرب و جغرافیا استادیار

 39 قالیباف محمد باقر  اندانشگاه تهر سیاسی جغرافیای دانشیار

 40 تضیقورچی مر دانشگاه شهید بهشتی سیاسی جغرافیای استادیار

 41 کاظمیان غالمرضا دانشگاه عالمه طباطبایی  دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

 42 کاویانی راد مراد دانشگاه خوارزمی جغرافیای سیاسی یارنشدا

 43 وحید کیانی  رجند دانشگاه بی سیاسی جغرافیای استادیار

 44 احسان لشگری  دانشگاه یزد  سیاسی جغرافیای استادیار

 45 مافی عزت اهلل  دانشگاه فردوسی مشهد شهری  ریزی برنامه و جغرافیا یاردانش

 46 محسنی رودپشتی ندا  دانشگاه فردوسی مشهد ژی ژئومورفولو استادیار

 47 شی حسینمختاری ه دانشگاه اصفهان سیاسی جغرافیای استادیار

 48 مفیدی عباس  دانشگاه فردوسی مشهد اقلیم استادیار

 49 میرحیدر دره دانشگاه تهران سیاسی جغرافیای استاد

 50 سعودیی ممینا فردوسی مشهددانشگاه   دور از سنجش و GIS استادیار

 51 یزدان پناه کیومرث دانشگاه تهران سیاسی جغرافیای استادیار

 52 ویسی هادی  دانشگاه پیام نور اسیدانشیار جغرافیای سی
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 ایش هم  اجراییلیست اعضای کمیته ی 

 « رویکرد آمایشی طق مرزی با بعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناا»

 

 قیداری  سجاسی حمداهللدکتر  ایی دبیر اجر

 خانم فاطمه بخشی  مدیر اجرایی 

 

 کمیته رسانه

 آقای نعمت اعظمی -خانم نجمه غالمی 

 آقای مجید رمضان پور -ساجدیمریم خانم 

 آقای مصفطی صابری 

 غریب آقای ولی اله -آقای ابراهیم آراسته عمومی  کمیته روابط 

 آقای محمد حسین مدنی  کمیته فناوری 

 ن خلیق یآقای حسده، علیزا رضاآقای علی پذیرایی  کمیته

 خانم عاطفه امیری -حه اخباریخانم ملی تشریفاتکمیته 

 انم هدیه حسن نیا خ-خانم عالیه محمدی
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 یه ی ختتام و ا یه احافتت   یمجموعه سخنرانفهرست 

 "ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی بارویکرد آمایشی"همایش 

 
 

 سخنرانان افتتاحیه 

شماره   موضوع   سخنرانان

 صفحه

 صفوی   )رحیم( آقای دکتر سیدیحیی

 رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران 

جمدیر بایستهیت  مرزی،  مبتنی  امع  پایدار  توسعه  و  امنیتی  های 

 ایش برآم

15 

 خانم دکتر دره میرحیدر

 استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران 

 19 نکاتی چند درباره وضعیت حقوقی ایران در دریای خزر 

 مهر انی  سلیمآقای مهندس  

مهندس   مدیرعامل  ؛منبتی  یدمجسید    مشاور 

 ژاد سرخسپاالیشگاه شهید هاشمی ن

ن هاشمی  شهید  گاز  پاالیش  شرکت  های  فعالیت  بخشی  بر اثر    ژاد 

 ثبات امنیتی و اجتماعی منطقه مرزی سرخس 

 

25 

 یزدی  دکتر محمدحسین پاپلیآقای  

 س تربیت مدردانشگاه  استاد

 های پیش رو در مناطق مرزیها و چالشفرصت

 

33 

 دکتر احمدعلی گودرزی  آقای 

نیروی  فرمانده مرزبانی  جمهوری  ی  انتظامی 

 سالمی ایران )ناجا( ا

 نانو مرزنشی مرز، مرزبانان

 

36 

 محمدرضا حافظ نیا  آقای دکتر

 استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

 پایداری ابدی بنیان فلسفی مرزها 
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 صفوی   )رحیم(دکتر سیدیحیی

 رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران 

 

 تحت عنوان:

 ی برآمایشهای امنیتی و توسعه پایدار مبتن، بایستهمع مرزیمدیریت جا
 

 

 
 الرحیم  حمن الراهللبسم

شنوند یا تصویر بنده را شجویان عزیز و کسانی که صدای این حقیر را میقدر و دانساتید عالیهمه ا   کنم خدمترض میم ع سال

 بینند. می

کنفرانس برگزار  صورت ویدئو کنم از دست اندرکاران و از برگزارکنندگان این همایش ارزشمند مرزی که بهصمیمانه تشکر می 

 می شود. 

قای دکتر محمد کافی ، و آقای دکتر اعظمی دبیر علمی همایش و از هد جناب آمش  وسیفردمحترم دانشگاه  وصاً از ریاست  صخ

تر میرحیدر و آقای دکتر حافظ نیا و آقای دکتر پاپلی یزدی که دیگر اساتیدی هستند که در خانم دک  اساتید بزرگوار سرکار

 یدئویی شرکت کرده اند. این کنفرانس و

انی کل کشور و فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی و سیستان و شجاع مرزب  ردمندؤمن خزی فرمانده مار دکتر گودرسرداز  

 .رمبلوچستان تشکر ویژه دا

 م . کنجناب دکتر گلمکانی رییس منطقه ویژه اقتصادی سرخس تشکر و تقدیر می کنم صحبتم را با دو سوال شروع می از

 ؟ هاها و ملتزها هنوز هم هستند برای حکومت مر  آیا  ،زد دنیای بدون مرشوکه بعضاً گفته می ( آیا در قرن حاضر 1

 ؟ د برگزاری این همایش ورتی دار( هم اکنون در اوضاع کرونای کشورمان چه ضر2

نشان می دهد که طی   تاریخ  است که در طول   قدر کافی  این موضوع همین  باب ضرورت   پنج سال گذشتهدر   و    هفتاد 

ند و کشور اکشورهایی صورت گرفته است که بیش از چهار همسایه داشته در    مرزیی  هاها و تنشاامنیها و نبیشترین جنگ 

 ده همسایه است .رای پانز، داعزیزمان ایران

ازده جنگ را پشت سر گذرد بیش از دوو کشورهای منطقه غرب آسیا از جنگ جهانی دوم تاکنون که هفتاد و هفت سال می

اطر  سال گذشته،و طی چهل    ،اندذاشتهگ ایران غی اف مرزدر  از هشت سال جنگ تحمیلیهای  پنج کشور مورد ر   ،  مرزهای 

 .فته است تعرض و ناامنی قرار گر

تعدی  هنوز متوقف نشده است و به مرزهای ما هم    اکنون جنگی که میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در جریان است وهم

 شده است . 
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پس اهمیت مرز ها چه در ابعاد برون مرزی و    سال می گذرد. 5بیش از   منی مردمان و امارات علیه از جنگ ظالمانه عربست یا و 

رین اهداف هر حکومت است و شاید باالترین توجه و ماموریتی را که دولت ها و حکومت ها باید  اساسی ت  چه درون آن یکی از

سته دارند و دولت ها و حکومت  ویهم پ   ک ارتباط کامال یهیت و توسعه با یکدیگر ینیت مرز هاست و امنداشته باشند بحث ام

 ند و به آن اهمیت بدهند. اشاشته بم را دها برای امنیت مرز های خود باید سرمایه گذاری الز

 ز ها می فرمایند: امام سجاد )ع( را عرض می کنم که در اهمیت مر 27در ابتدای بحث قسمت کوتاهی از دعای 

 و حصل للهم صل علی محمد وآل لا

یروی را به ن  و یاری فرما مرزبانان   حفظ فرما مرز های مسلمانان را به عزت خودت،   ت و آل محمد درود فرسحمد و  خدایا بر م

ذیری و قدرت امام العارفین در این دعا حفاظت مرز هارا با دو کلیدواژه اساسی عزت و قدرت که یادآور شکست ناپ  "خودت  

 رده اند. معنوی می باشد تعریف ک مادی و 

 عارف بیان کرده اند که ما به این بزرگواران معتقد هستیم.   ک امام معصوم وع را یاین موضو

است سخچون فرصت کوتا را حول دو محوره  مدیریت    "نان خود  و  اساسی در چگونگی شکل گیری  و شاخص های  عوامل 

 ش می برم. پی  "ای و بین المللی منطقه ا در محیط ملی،امنیت مرز ه "و  "جامع مرز ها

 کنم:   مورد اساسی اشاره می 5ه های اساسی در چگونگی شکل گیری و مدیریت مرز ها به اول یعنی شاخصمحور  در مورد

تاریخی قدرت سیاسی از مواردی که هم در شکل  -اولین مسئله سابقه  یکی  اقتصادی حکومت ها در گذشته یعنی  نظامی و 

گی شکل گیری مرز ها و حتی استان های مرزی و  گونو چخی ده است سابقه تاریتوسعه مرز ها موثر بویری و هم در امنیت و گ

 ساختار سیاسی آن کشور است.

روابط نظام سیاسی قدرت ملی یک دولت نسبت به کشور های همسایه است که در امنیت و یا ناامنی   ذار،اثیر گدومین مسئله ت

 گذار بوده است. سعه مرز هایش تاثیر حتی در توسعه و عدم تومرز ها و یا 

خاصم به سر می  حال ت آیا در آیا همگرا هستند یا واگرا؟ ابط سیاسی دولت ها با کشور های همسایه چگونه است؟انیم روید بداب

 اینها بسیار تاثیر گذار است.  برند یا در حال جنگ هستند؟

آنها بیشتر   و تنوعهوایی    های زمینی، تر باشد طول مرزهرچقدر تعداد همسایگان بیش  سومین شاخصه تعداد همسایگان است.

مرزهای  خط  باشد، برای  ها  و حکومت  ها  دولت  و  است  بیشتر  نیز  ها  ناامنی  و  احتمالی  گذاری   ،طوالنیرات  سرمایه  طبیعتا 

  ده، ی همسایه، چون مرز یک موجود زنهمچنین برای توسعه استان های مرزی خود با توجه به کشور ها  بیشتری باید بکنند.

 اقتصاد و امنیت.  ،کاال   ،تعامل بین رفت و آمد های مردم نیست.یکی صرف و ثابت  ود فیزتند،یک موجسیار هسسیال و 

ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی کشور ها است که بر امنیت مرز ها بسیار تاثیر گذار    انسانی،   طبیعی،چهارم موقعیت جغرافیای  

 است.

ژئوپلیتیکی حکومت ملی و  پنو   به  های بزرگ نسقدرت    راهبردجم عالئق  هر کشوری یک    و آن منطقه است.  آن کشوربت 

اینها هم در امنیت و    د نظامی متفاوتی دارند.راهبر  سری عالیق ژئوپلیتیکی و سیاست های برون مرزی یا درون مرزی دارد یا

 هم در توسعه و آبادانی مرز ها تاثیرگذار است.

 ساله،   40ه طور خالصه با توجه به تجربه  ن المللی بی و بیط ملی،منطقه امحی  ا دررابطه با محور دوم یعنی امنیت مرز ه  رد

 مللی است.بین المنطقه ای و محیط  تابع محیط ملی،  ،امنیت مرزی در کشور ها

نیت ملی قدرت ها و حکومت هاست.و  در رابطه با محیط ملی کشور ها مهمترین عامل در امنیت و توسعه مرز ها،راهبرد ام

ست.این مسائل مختلف عبارت از مسائل توسعه رسیدگی به  تلف مرز های ملی شان اائل مخت ها نسبت به مسومحک راهبرد  

یرو های مصلح و آرایش آن در هر کشور و چیستی سازوکار هایی که هر دولت  بخش ن  اقتصادی تا   اعی، اجتم  وضعیت فرهنگی، 

 ت مرز هایش به کار می برد،می باشد. در رابطه با امنی
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همسایه و روابط بین الملل است.منظور این است که یک دولت ملی با    رابطه با کشور هایها در  خارجی کشور  سیاست  و دوم  

 فرهنگی و امنیتی برقرار می کند.   ،داقتصا  ی،ط سیاسهمسایه های خود چگونه رواب

 ند یا نه؟ مثال دو کشور با یکدیگر قرارداد امنیتی دار

کشور وجود دارد؟ یا در یک احادیه هستند یا نه؟پروتکل  ی بین دو  امنیت  ان روابط راهبردیومثال یک قرارداد منطقه ای به عن 

فراد کشور های همسایه طبق قرارداد،با ویزا یا بدون ویزا می توانند به آن  آیا ا ؟ها و قرارداد های مرزی یا اقتصادی دارند یا خیر

 وند؟این موضوعات بسیار تاثیرگذار هستند. کشور وارد ش

 کشور است که موثر بر بخش توسعه و امنیت هستند. فرهنگی و نظامی آن ادی و  وم قدرت اقتصد سروم

 صا خصوصیات و ویژگی های مرزنشینان.خصو ست. جمعیتی کشور ها تمدنی، چهارم ویژگی های فرهنگی، 

 امرزی دارند.دنباله های فر بسیاری از کشور ها مثل کشور ما، 

عالیق مشترک فرهنگی و دینی    ای آن طرف مرز، ه وکرد ها و آذری    های ما ها و آذری  کرد    ن،مانند بلوچی های ما و پاکستا

 دارند.

و این    ملت ایران بسیار عالقمند به زیارت عتبات عالیات هستند.تند و  مثال مردم پاکستان بسیار عالقمند به مشهد مقدس هس

 رفت. ا نادیده گتوان آنها رو نمی ر سال است که وجود داردعالیق بیش از هزا

تنوع جغرافیای طبیعی مرز های دریایی،زمینی و جزیره ای در امنیت محیط ملی کشور هاتاثیر    ی است.ت سرزمینوسع  جمپن

 ی هر یک از این ها باید برنامه و سرمایه گذاری داشته باشند. ای براگذار است و کشور ه

های کشور است.این که    نسبت به مرز  داخلی و یا  جی  دیدات خارراهبرد ته   بر امنیت مرز ها، اثیر محیط ملی  و آخرین مورد ت 

نس خارجی  دشمنان  تاثیراهبرد  تحت  ها،چقدر  کشور  داخلی  امنیت  یا  و  است  چگونه  کشور  آن  به  امنیبت  می  ر  ها  مرز  ت 

سیار تاثیر باعث ایجاد مشکل های شده است.و آنچه که ب سال گذشته بعضا 40باشد.ناامنی های مرزی ما در مناطق مختلف در 

بعنوان مثال    سال( است. 20)مثال  داشتن یک طرح آمایش سرزمین در دراز مدت ی در محیط ملی، ی امنیت مرزاست برذار اگ

برنا اکنون سازمان  برای سال    جهبود  مه وهم  را  دکتر  بنده و    شمسی است.  1424کشور در حال سند ملی آمایش سرزمین 

پدافند غیرعامل و ژئوپلیتیکی را برعهده داشتیم    امنیتی،  دفاعی،یته مالحظات  یت کممسئول  فظ نیا و برخی از دوستان هم،حا

 بودجه فرستادیم. و امه برن برای سازمان ماه یک طرح جامع تهیه کردیم و از طریق ستاد کل،  10که طی 

ته داشای  ق مرزی چه برنامه  ابطه با مسائل مختلف آمایش سرزمین در مناطسال آینده بدانیم که در ر  25بالخره این که ما تا  

 باشیم هم در امنیت و هم در توسعه این مناطق و هم درتعامل با کشور های همسایه  بسیار تاثیرگذار است.

ای منطقه  محیط  با  رابطه  سیاسی بیشتر  در  روابط  را  تاثیر  هم-ین  با  ملی  دولت  فرهنگی  و  اقتصادی  و  می  نظامی  سایه، 

ک دوره بدون تنش در روابط اقتصادی و سیاسی و فرهنگی  ر ی ت دمثبگانش در یک تعامل گذارند.هرچقدر دولت ملی با همسای

ند داشت اما اگر در حالت تخاصم یا رقابت  اهر خوایداطبیعتا امنیت پ   باشند و ترانزیت وگردشگری و ... بین آن ها برقرار باشد، 

 ر منفی خواهد داشت.های منطقه ای باشند تاثی

دشمن ها برای ما تهدید به   های همسایه مستقر شده اند و استقرار اینر شودرک ن های ما هم اکنونواقعیت این است که دشم

 حساب آمده و به ما آسیب امنیتی می رسانند. 

ه این محیط توان شاخص  اولین  ر رابطه با محیط بین المللی و تاثیر آن بر امنیت مرز هاست.بنده دقسمت آخر صحبت های  

اقتصادی و فرهنگی و امنیتی قدرت    وم رقابت ها و تنش های بزرگ سیاسی، د  است.محیط بین المللی    استراتژیک و قدرت در

مرزی بر مناطق  مختلف جهان و حتی امنیت  ت  امنیبر    های بزرگ با یکدیگر است که تاثیر این رقابت های قدرت های بزرگ

 ت.کشور ها تاثیر گذار اس

  این تغییرات عظیم،  می در حال رخ دادن است.ظیت ع یراتغی  ،منیت در جهانهم اکنون در فضای چندقطبی شدن قدرت و ا

 ست. فرهنگی و ... ا اقتصادی،
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ی کنند که در قرن حاضر و هم اکنون احتمال فکر م  با موضوع قدرت و امنیت این گونه  بسیاری از اندیشمندان علوم سیاسی،

،از نیم کره غربی به سمت نیم  فرهنگ  تصاد و آرامی بر مبنای اقدو نیم کره شرقی و غربی و انتقال قدرت به  تقسیم جهان به  

 کره شرقی وجود دارد.

یه و تاثیر آن بر امنیت  و روس  هند   و یا شکل گیری قدرت های قاره ای از جمله قدرت های آسیایی مرکب از قدرت های چین،

ی که در یک کشورعنوان  دارد و ما هم به    ا و حتی کشور های اروپایی و آفریقایی وجودجهانی و کشور های شرق و غرب آسی

قدرت جهان و تغییر و تحوالت   غرب آسیا قرار داریم بایستی تعامل خود را با این تغییر و تحوالت محیط بین المللی امنیت و

اید  )مثل جنگ آذربایجان و ارمنستان( حتما ب  ستو تغییر و تحوالتی که در مرز های ما در حال رخ دادن ا  یا ب آسط غرمحی

 یگر ورود پیدا کنیم و نگذاریم که این تنش های مرزی به کشور ما آسیبی برساند. م موارد دسی و ههم در باب سیا

ت اندرکاران این همایش ارزشمند که هم در رابطه با  ن و دسدر پایان صحبت هایم سالمتی و موفقیت برای همه شما عزیزا

می جهانی  یروس کرونا و اشرار و ظالت از شر وم بشریو امیدوار  واستارمیت و هم توسعه مرز های کشور عزیزمان است خامن

 . خالصی پیدا کند و مردم مظلوم افغانستان و سوریه و عراق هم به آرامش برسند
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 ردکتر دره میرحید

 اسی دانشگاه تهران استاد جغرافیای سی

 

 

 :نواعن تحت

 ران در دریای خزدرباره وضعیت حقوقی ایر چندنکاتی 

 

خواهم در ابتدا مطرح کنم این است که چرا ایران پس از گذشت یک قرن از عقد معاهده دوستی با شوروی در یکه م  سوالی 

  1940مارس    25  دررپیمایی  حب  و   بازرگانی   آن معاهده   در پیو  شمسی    1299  اسفند    18  بر با رای بالدمی  1921فوریه    26

با  میالدی   م  عتبرم  وزنهکه  شمسی    1319فروردین    5برابر  را در دریای خزر  هستند  است وضعیت حقوقی خود  نشده  وفق 

 .و به عبارتی سهم خود را از دریای خزر بگیرد مشخص نماید

 

 :خ به این سوال باید سه عامل مهم را در نظر گرفتسپابرای  به نظر من 

 ران و روسیه شوروی یان ایقدرت موازن عدم ت -1

 س از فروپاشی شوروی  پایجادشده رت قد خال ران در پرکردنعدم موفقیت ای -2

 مشکالت ناشی از ویژگیهای طبیعی دریای خزر   -۳
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 وی وروسیه شعامل اول عدم توازن قدرت میان ایران و ر

اواخر     از وقفق  ت گلستان و ترکمانچای درامضای معاهدا  نوزدهم بعد ازسابقه ضعف دولت ایران در برابر روسیه به اواسط قرن  

نتمیازب(  1893)و کنوانسیون مرزی تهران  آخال  اتامضای معاهد  با   زدهمونن  قر اراضی وسیعی در غرب و    ،یجهگردد که در 

روسیه   اجار در مقابل ران منحصر به بخش جنوبی دریا شد. به همین علت دولت قل ایاحس  فت واز دست ر  شرق دریای خزر

چشم انداز جدیدی پیش روی    که  هیر شورویحاد جما تی اتس یالحکومت سوسیهور  تا ظ  ،احساس ضعف و ترس داشتهمواره  

پدید  ما  در    آورد  سیاستمداران  بود که  اولین کشورهایی  با شوق جزء  ایران  به رسمیت دولت ج  1917امبر  دس   17و  را  دید 

ا عمل  همین  و  امضاشناخت  در  دوستیران  معاهده  ایی  با  در  ی شوروی  افتاد  1921ران  ازغاف   . موثر  باع م  ایناینکه    ل  ا  هده 

خواست آزادمنشی خود را در  تبلیغاتی تنظیم شده بود که طی آن دولت سوسیالیستی شوروی می  هدف فریبنده و با    ظاهری

امپری تزارحکالیسم  برابر  مثال  ومت  عنوان  به  کند.  معرفی  جهانیان  به  ازای  ی  دادن  در  حق  آشور  جزیرهپس  و  ایران  به  اده 

دولت شوروی در فصول شد  رچمهای خود که شامل کشتی نظامی هم میر زیر پ ای خزیرد  برای دو طرف دربالسویه کشتیرانی  

نم تعیین  ایران  برای  را  هفتم معاهده شروطی  و  تام  ازود که  پنجم و ششم  در  نظر  آن کشور چه  امنیت مرزهای جنوبی  ین 

 خوردار بود.میت باالیی بردر دریا از اهخشکی و چه 

ثالثی  مماله  گا رهده گفته شده:  در فصل ششم معاه  ایران  ک  را در خاک  به وسیله دخالت مسلحه سیاست غاصبانه  بخواهند 

رو برضد  نظامی  حمالت  مرکز  را  ایران  خاک  یا  دارند  قرمجری  و    ارسیه  جمهوری دهند  دولت  سرحدات  خطری  ضمنا  اگر 

رفع کند شوروی حق   ار  خطرین  نتواند اایران  ار شوروی، دولت  و پس از اخطرا تهدید کند    یا متحدین آن  وشوروی روسیه  

دولت    اضمن  د.خواهد داشت قشون خود را به خاک ایران وارد نماید تا برای دفاع از خود اقدامات الزمه نظامی را به عمل آور

  1941در سال  حالی که  در  ماید.  ج ندود ایران خارن خود را از حکه پس از رفع خطر بالدرنگ قشو  شد روسیه شوروی متعهد  

شمال کشور بیطرف ایران در جنگ را اشغال کرد برخالف تعهد خود بعد از اتمام  صل  فبرپایه همین  ی  وروت شدولزمانی که  

 د.ش جن خارایرا خاک جنگ جهانی با سختی از
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اد بحریه مورد پیدا کنند. که اگر جزء افرنیز  ی خزر  اب امنیت دریاتوانند در بدر فصل هفتم هم آمده که همین مالحظات می 

ایران برای تعقیب مقاصد خصمانه نسبت به روسیه استفاده نمایند    لتدو  باعات  ایران از بودن خود در بحریه  باشند که  ثالثی 

ایران بخواهد.انفه  داشت کدولت شوروی حق خواهد   از دولت  را  مزبور  اتانه بخوشبخ   صال عناصر مضره  از  اعد  سالمی  نقالب 

 صل هفتم به جای خود باقیست. شد ولی ف  لغوان ایردر اثر اعتراض فصول پنجم و ششم این معاهده 

د ماهی با اداره ارزاق صی ابی در بدر فصل چهاردهم همین معاهده هم دولت شوروی ایران را به گونه ای وادار نمود که قرارداد

این    در  التشی  خود نسبت به  اتهدز انقضای اعتبار قانونی تعادگی کرد پس ان هم اعالم آمجمهوری شوروی امضا کند که ایرا

شمسی با تشکیل کمپانی مختلط ایران و شوروی تحقق   1306رد اقدام کند. این امر در زمان حکومت پهلوی اول در مهر  مو

به براشو  کهطوری    یافت  خزر  دریای  جنوب  در  حرام  ماهی  امتیاز صید  ما سال    25ی مدت  روی صاحب  شامل  که  هی  شد 

دولت شوروی تالش کرد که قرارداد را تمدید نماید ولی    1331ال  اد در ساردقر  مدتعد از اتمام  ب  د.شارزشمند خاویار هم می

 و شرکت منحل گردید.  شد ملی اعالخوشبختانه همزمان با ملی شدن صنعت نفت، صنعت شیالت هم م

را در ری  یگیماهک از طرفین،  ریه  :کهاست    این معاهده آمده  12ماده    4د  بن  در  ،1940سال    بحرپیماییبازرگانی و  در معاهده   

دارد که واردات  مایل دریایی به کشتیهای خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می  10بهای ساحلی خود تا حد  آ

ایای خاصی بهره مند شود. در  ت و مزتخفیفایند از  نمامی  سیرطرف کارکنان کشتیهایی که زیر پرچم او  شده از    یدیهای صماه

ماده دولت شوروی امتیاز مهمتری برای خود دریافت کرده است. بدین صورت که کشتیهایی    همین  5ند  امتیاز در ب  ینا  مقابل 

شرایط   مایند در آبهای کشوری و بندرهای طرف دیگر از حیثنسیر مین  ز طرفیکه در دریاهای غیر از خزر زیر پرچم یکی ا

گردد بهره مند  الوداد اعطا میهت کاملهای دولشتیه کد به در این مورک  یی وارض از همان حقوق و مزایانی و هرگونه ع کشتیرا

زده روسیه  ه از بندرهای یخن استفادکاد و امدر زمینه کشتیرانی توسعه چندانی پیدا نکرده بوشوند. چون ایران در آن زمان  می

ایران جنوب    ی گرمبهاو آاد  از دریاهای آز  ستخوامی  نفع کشور پیشرفته شوروی بود کهه  ب  د از معاهده طبعا این بنرا نداشت  

 تحمیل شد.  به ما  به منزله تامین منافع یک جانبه شوروی بند ایندر واقع بهره گیرد و  

رت ر برابر ابرقدابرقدرت شرق د،دورانی که شوروی به عنوان میالدی    1991در  ورویروپاشی شف دوم تا از بعد از جنگ جهانی   

ان در دریای خزر پیشرفتی حاصل نشد در حالی که ایران از سال قی ایریت حقووضعدر  کرد،  یی مینماغرب یعنی آمریکا قدرت

ویب رسانده بود  بهای خلیج فارس به تصخود در آق  اق حقوشمسی قوانین متعددی در جهت احق   1313میالدی برابر با    1934

 . آگاهی داشتلل المحقوق بین و از تحوالت

 از فروپاشی شوروی  منطقه بعددر  رت  قد  در پرکردن خال عامل دوم عدم موفقیت ایران

ن دلیل  می. به هکشور جدید در سواحل دریای خزر در درجه اول یک تحول مهم ژئوپلیتیکی بود  4فروپاشی شوروی و ظهور   

تی است که به  قیمانده از شوروی سابق و دولت با روسیه بااری توازن قدرل به نفع ایران در جهت برقرصور می شد که این تحوت

ه سلطه گری نیست. غافل از اینکه ایران در غیبت شوروی با ابر قدرت رقیب  خلی و خارجی دیگر قادر بت زیاد داکالمش  لیلد

ود احاطه کرده ب  سه طرف آن را  ت یک دریاچه داخلی شوروی کهتاکنون به دریای خزر به صوره  ک  شودمییعنی آمریکا مواجه  

 .بع هیدروکربنی آن برآیدیا درصدد دستیابی به مناله کند و داخن می آد در امور داخلمی نگریست و مصلحت نمی دی 

ناسایی  کردند به سرعت مورد شاستقالل  و  جودیت  حاکمیت های جدید که در محدوده مرزهای داخلی شوروی سابق اعالم مو 

آنه  سازمان  های عضور کشوردر شماو    قرار گرفته آمادگی  عدم  ولی  آمدند.  نقشملل در  برای  بیندر صح  ینیآفرا  الملل    نه 

  قدرتی  ریزی به برقراری روابط همه جانبه با کشورهای همسایه و غیرهمسایه و سر انجام هرموجب شد که بدون تعمق و برنامه
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. در این مقطع و با استفاده از  خود نمایند ت وضعیت جدید  کرد پرداخته سعی در تثبی میک به سوی آن ها دراز  ه دست کمک

های دوجانبه در زمینه این کشورها و بستن موافقتنامه  ندانه مسئوالن ایران در جذبلکرد خردمعم  مده ت آاین فرصت به دس

  وری جمه مسئوالن  ن  موقعیت استفاده الزم نشد چوکه متاسفانه از این    ساز باشدارسیار کتوانست برژیم حقوقی دریای خزر می

اثر هفتاد سال زندگی تحت حکومت کمونیستی کمرنگ    در  که  نددبو  ردم این کشورهااسالمی عمدتاً به فکر تقویت مسلمانی م

 .شده بود

تشویق  گذاری در منطقه  سرمایهنفتی را به    رکت هایش  یکا کهوزارت انرژی آمرتوسط  با انتشار آمار و ارقام ذخایر هیدروکربن   

شرکتهای نفتی و سپس از  ا از طریقبتدا اریکترتیب نفوذ آم ه ژئوپلتیک اضافه شد و به اینئواکونومیک بهای ژانگیزه ساختمی

از راه طریق متحد خود ترکیه و سرا زدن مسیرهای   ورموجب دباکو جیحان که    های آشکارتر مانند حمایت از خط لولهنجام 

  ن ویرامیان ا  ر روابطتراشی دتحریم ایران و اشکالنهایت ادامه    صورت گرفت. درتر ایران و روسیه می شد  و اقتصادیر  کوتاهت

 .مزید بر علت شد در آن زمان اینتقال تکنولوژی هسته ر اسیه در امرو

انعقاد  با  جدیدالتاسیس  کشورهای  کلی  طور  همک   به  درقراردادهای  نفتم  اری  شرکتهای  با  اهداف  نطقه  بر  عالوه  غربی  ی 

مورد کشورهای    تگیابسش و ن امر موجب کاهخود هم بودند. بدیهی است که ای  سیاسی خاص  نیل به منافع   اقتصادی درصدد 

ایت  منطقه که با حم  شد. در واقع حضور شرکت های غربی درمی  داری آنان از استقالل سیاسی بیشتربحث به روسیه و برخور

آنااسسی متبوع  برای جمهوری های جدید ی کشورهای  نوعی  ن صورت می گرفت  نظر  التاسیس  از  ،   تضمین  استقالل  حفظ 

 .می شد سیه محسوبرو التداخو جلوگیری از متامین سیاسی 

 ای کشوره  پاکستان و برخی  ،ای مانند چین، هند، ژاپنای از کشورهای برون منطقه تعداد قابل مالحظهحضور  به جز آمریکا   

د  های جهانی بوحساسیت منطقه خزر در سیاست  زناشی اکه  تان  ای مانند ترکیه، اسرائیل و عربسنطقه و همچنین ماروپایی  

در چنین شرایطی  .دیبه وجود آمیان آنها    در ابعاد سیاسی ، استراتژیک ، ایدئولوژیک و فرهنگی  ی  بزرگت  ابقرموجب شد که  

ل روبرو  ده بود با مشکالمللی در آماکنون به صورت یک دریاچه بینحقوقی خزر که    یمفصل رژیران برای حل و  بود که دولت ا

المللی بود که  خواسته های شرکت های نفتی بین  لی خزر بهساحای  هتقرار گرفتن دولکی از این مشکالت تحت تاثیر  شد. ی

 .ی ذینفع گردیدروع تمام طرفهامشمنافع  ضوع با توجه به در نهایت باعث جلوگیری از توافقاتی برای حل و فصل مو

یژگی های عامل سوم مشکالت ناشی از و 

 ی دریای خزرطبیع

خ  دریای  طبیعی  خصوصیات  مثل برخی  زر 

ط سواحل  وضع،    ولیگسترش  حرکات  یت   ،

د بستر  و  کوهزایی  دریایی  های  جریان   ، ریا 

های   سیاست  در  خشکی  در  بودن  محصور 

مومتعارض کشورهای   درباره    ضوعاتیساحلی 

،  مچون  ه ماهیگیری   ، حقوقی  رژیم  تعیین 

بردار  حفظ محیط زیست ساحلی بهره  از  ،  ی 

مسیر ت و گاز برون ساحلی و تعیین  منابع نف

انتق دژی  انرال  خطوط  مسائل  موثرند.  مورد  ر 

نابع مربوط به تعیین رژیم حقوقی، استخراج م
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  با ساحل برای مثال کشور آذربایجان    .کردشاره  ا  عمق آبشکل سواحل و    یتاهم  توان بهنفت ، کشتیرانی و ماهیگیری می

ف است. چون با ط منصس خاسابر  ار تقسیم دریا  ه آبشوران به وجود آمده طرفدفتگی شبه جزیره در اثر پیشرمحدب خود ک

میتوان روش  درآورداین  خود  اقتصادی  انحصاری  منطقه  جزء  را  دریا  بستر  از  توجهی  قابل  بخش  کشور .د  حالیکه    ایران   در 

متضرر خواهد شد. وسعت فالت    منصف  یا بر اساس خطمقعر شکل در صورت تقسیم بستر در به دلیل داشتن ساحل  کسرع ب

سازد ولی ویژگی های  دسترسی به منابع نفتی کف دریا را تسهیل می متر  2/6با عمق متوسط زر ی خریار حوزه شمالی دقاره د

مث شمالی  حوزه  این  بناددیگر  وجود  کمی  تبخل  پهناور   یرر،  های  خلیج  و  نیستند    زیاد  مناسب  کشتیرانی  برای  چندان که 

د آب در حوزه  . در عوض عمق زیاشود  می   جام ان  احل بدون مشکلومستقیم در این سمبدا  هرچند ترسیم خط    ،یستمطلوب ن

ست. گودی ساحل  ا  برینه اج منابع نفت هز استخرکشتیرانی مفید است ولی از نظر  متر هرچند از نظر    325جنوبی با متوسط  

پاالهای نفتی و فاضالب کارلودگیقرار گرفتن آ  آن تحت تاثیر  ر مخرب دیگری هم به دنبال دارد وایران آثا اه  یشگ خانه ها و 

ویژه بر حیات آبزیان ایران به    ن آب در حوزه جنوبی خزر می باشد. این جریان ها تاثیرات مخربیط حرکت جریاباکو توس  شهر

خاویا دارنماهی  دال  .در  همین  ایرانبه  دولت  مبدا  یل  خطوط  به  گذشته  سال  سی  ا  طی  که  نامسمستقیمی  شرایط  اعد  ین 

 .سته ارند رضایت ندادجغرافیایی را در نظر نگی

ت و در خزر که محصول آن اسدریای  تائو قزاقستان و سند معروف به قانون اساسی  کرباره کنوانسیون آدر پایان نکاتی چند د  

 : می رسانم  ور ساحلی به امضا رسید به عرضتانوسط روسای جمهوری پنج کشت 1397د امردا 21

از فروپاشی شوروی، روسیه   سی سال گذشته بعد از  د کا ش امضزمانی تنظیم و  این معاهده در  متاسفانه  لین نکته این که  وا 

با مشکالت    ریمهای آمریکاتحتحمیل  ایران به دلیل    به عنوان یکی از قدرت ها در سطح جهان مطرح است و برعکسامروز  

تا روشن  لی  فع  عیتن معاهده در وضدانی ندارد. با همه این احوال اینه زنی چنامکان چا  کهد  کن دست و پنجه نرم می ایعدیده

مهمترین   داشته است کهدربربرای ما    زایایی ممبدا مستقیم و تصویب آن توسط همه طرفها    وطش تعیین خطدن تکلیف روش

  با موانعی ما   آنهابرای استفاده از  کنون  ات باشد که می در خاک روسیه واقع د از طریق کانالهای ولگا دن آبهای آزا بهابی هیرا  آن

با پرداخت حق ترانزیت تسهیالتی فراهم شده است. دوم در نظر گرفتن شرایط    معاهده این  در    ویم  بودرو  روبوسیه  از طرف ر

ین میه تفسیری اکه مورد تاکید خاص وزیر خارجه ما در اعالاست  مبدا مستقیم  ش خطوطران در تعیین رونامساعد سواحل ای

 .ر گرفته استمعاهده قرا

برداری از منابع آب دریا یعنی شیالت و  در ابتدا نظرش بر این بود که بهره  ایراندولت    ریاوقی د ی رژیم حقورد چگونگدر م 

تالفاتی  ن هم نظر بود ولی بعد به دلیل اخگیرد و روسیه هم با ایرات  اع صورنرژی به صورت مشزیربستر یعنی ا  منابع بستر و

های دوجانبه و سه جانبه  امضای موافقتنامهبه    روعن ش یراجز ا  کشورها بهوجود آمد  ال حاکمیت مشاع به  باره شیوه اعمکه در

که در مقابل عمل انجام    دولت ایران  و  ر داد هم نظرش را تغییکردند که منافع آنها را در دریا تامین می کرد. آن زمان روسیه  

 .م شده استنظیا تمبنهمین زر هم بر ن اساسی خو سند قانو  یت دادمناطق ملی رضاتقسیم خزر به شده قرار گرفت به طرح 

ق  مبدا  پشت خط  که  داخلی  آبهای  منطقه  از؛  عبارتند  سند  این  در  تعیین شده  ملی  دارند،  مناطق  آبهای    سپس رار  منطقه 

از    15عرض    بهزمینی  سر بعد  آمایل که  و مرز خارجی  دارد  قرار  مبدا  از  است  شناخته شده مرز دولتی    ،نخط  بعد  آبهای  . 

توانند برداشت انحصاری از آبزیان داشته باشند و  که دولت های ساحلی می مایل  10ض  عر  به  منطقه ماهیگیریسرزمینی یک  

 .طرف ها آزاد است ی ه آن به روی تماماده استفمشترک دریایی ک به نام پهنه ایپس از آن منطقه
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که با    استنی  زمیسر  یل برای دریایام 15  اختصاص عرض  ار دهم یکیمورد توجه قر  ینجا می خواهمای که من در انکته 

در وضعیت 12 عرض ابهام  دیگر  و  دارد  تفاوت  دریاها  الملل  بین  معمول در حقوق  زیر  منابع  مایل  و    10بستر کمربند  بستر 

استما مایلی   سکه    هیگیری  دولت  به  نیست  اقتصادی  انحصاری  منطقه  نداچون  تعلق  و  احلی  معاهده  رد  این  یچ  ههم  در 

 ست.ه اآن نشدچون  د وچن ای بهاشاره

ه  تلویزیونی ، مشاهد  مستند  چند سال پیش در یک فیلم    :کنمای دارم که خدمتتان عرض میمایل خاطره  15مورد عرض    رد 

که دلیل    ز ایشان پرسیدزر خبرنگاری ابوط به تعیین رژیم حقوقی دریای خین از یکی از نشستهای مروتزگشت پ کردم که در با

که اگر    ست؟ ایشان در پاسخ گفت میدانید چرا. واقعیت این استرزمینی چیی سبهال آمای  12به جای    مایل   15انتخاب عرض  

بنابراین معلوم   خواهند داد.کشورم مرا به کشور راه نن  هیگیرانی رضایت دهم ما یل عرض آبهای سرزمیما  15من به کمتر از  

در راستای    عمدتاً اری ماهیگیری  نحصه انطقمایل م  10ل آن  به دنباو  رای آبهای سرزمینی  مایل ب  15رقم  ود که انتخاب  می ش

 .گرفته استمنافع ماهیگیری و شرایط طبیعی سواحل حوزه شمالی خزر صورت 

ده است به  به تصویب رسی  ور روسیه، آذربایجان و ترکمنستانچند در قوای مقننه سه کشهرعاهده  کر است که این مشایان ذ

به مجلس شورای اسالمی راه نیافته    هم  برای بررسی  هنوز حتی  ما  شورر کآن هستند ولی دی که آنها آماده اجرایی شدن  طور

 است.
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  مهرلیمانی سمهندس  

 سرخس  ژادنپاالیش گاز شهید هاشمی  مدیرعامل  ؛منبتی  یدسید مجندس  مهی آقا  شاورم 

 

 حت عنوان:ت

و  یتیامنت هاشمی نژاد بر ثبا  ر بخشی فعالیت های شرکت پاالیش گاز شهیدثا

 اجتماعی منطقه مرزی سرخس 

 

 معرفی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد -1

شه  یشگاهپاال پاالعرم  نژادیماشه  یدگاز  به  سال    یاکتشاف  یتفعال  یننخست  ،انیرخانگگاز    یشگاهوف  در  1331در   ۀ منطقخ 

  یساتتأس  یطرح و اجرا  یدو نو  یدس ر  یجهشور  یرینن گاز شخ به مخز1341چاه در سال    ینو نخست  یوستپ   به وقوع  یرانخانگ

ا در  پ   ینگاز  معنا  تأس  یدامنطقه  ت  نیایجمال  زدایینم  یساتکرد.  مخزنخوراک    ینامبا  شور  از  به    1352سال  در    یجهگاز 

 .یدارسال گرد ینچیا 16ۀخط لول یکقیاز شهر مشهد از طر ی بخش محدود ی و گاز مصرف یدرس یبرداربهره

متر مکعب    یلیاردم  17یدتول  ماندهیبا استعداد باق  یرینمخزن گاز ش  3ن سرخس شامل  ستاشهر  نیراخانگ  ۀمنطق  یگازمخازن  

گا  یک و   عظمخزن  ترش  باق  یم ز  استعداد  م  یلیاردم  300یدتول  مانده یبا  مکعب  بهرهباشد یمتر  ش  یبردار.  گاز  منابع    یریناز 

سال    یرانخانگ چاه    3با    1352در  سال  فت  گر  انجامحلقه  در  مزدوران هم  یدارربههرب  1362و  ترش  گاز  با  از مخزن  زمان 

و    یسم  یارگاز بس  ٪5٫3یاو وران ح. مخزن گاز ترش مزدیدردآغاز گچاه    حلقه  6با    نژادیهاشم  یدگاز شه  یشگاه پاال  یاندازراه

ر  د  ی مخزن تعداد محدود  ینا  مشابهو    باشد؛یم (CO2) کربن   ید اکس  یگاز د  ٪5٫6و   (H2S) یدروژنه  یدخطرناک سولف

 . اشاره کرد توانیفعال است که از آن جمله به کشور کانادا م ی در سطح جهان  یدتول یم باالجح
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 ورگاز کشپاالیشگاههای  استقرار  نقشه محل :2شکل  

شور می  استان ک  5مکعب در روز، تامین کننده گاز    میلیون متر  60با ظرفیت بیش از    شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

ر شوتن گوگرد در روز به عنوان محصول جانبی، نقش موثری در بازار گوگرد ک  2400یرین، ظرفیت تولید  شاز  ر گب  عالوه باشد.  

 رده است.  آورمغان این شرکت به ارا برای  و منطقه

هاشمی  ه گاز شهید  پاالیش  متعالی، شرکت  سازمان  هر  عنومانند  به  خود  کلیدی  پیشبرد هدف  در  نیز  سرآمدترین  ان  نژاد 

ای ، دارزودهافآفرینی از طریق ارایه محصوالت و خدمات با ارزش  با تولید پایدار و ثروت  1404افق از کشور در  ش گالیپاشرکت  

 نمایش می گذارد.   ، شمای عمارت تعالی شرکت را به2شماره  یندهای متنوع می باشد. شکلرآظم و فتراتژی، ساختار مناس

 

 
 ی نژاد اشمد ه هیگاز ش شرکت پاالیش عمارت تعالی  :2شکل  
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 در تعامل با شاخص های توسعه پایدارنژاد  یهاشم  یدگاز شه  یش شرکت پاالاستراتژی  -2

نداز  در نظر گرفتن اسناد جهت ساز از جمله سند چشم ا  شرکت داری و با  کربا تف  ار شرکتر بر توسعه پایدامل موثی عوبررس

وضعیت کنونی و مطلوب شرکت از منظر استراتژی های    زا قیق  ین انجام مطالعات دو برنامه ششم توسعه و همچن  1404افق  

در مسیر توسعه   موجود  یلش ها اچدر این راستا، اهمست.  ذاشته ایش گنما  تدوین شده، چالش ها و فرصت های توسعه را به

 : باشندشرکت باالخص در بعد اجتماعی موارد زیر می 

 ان تسشهر یتی و امن یاسیس یاریداشتغال و آثار آن بر ناپا مساله -

 نفت و گاز  یمنطقه ا یبه شرکت ها یرامونیجامعه پ  یتیحاکم نگاه  -

 ی امنطقه  یتبادالت تجارستان بر و ترکمن انری ا یانم یمناقشات بخش انرژ آثار -

 اشد: غرافیای مورد بررسی نیز، به شرح زیر می باز سویی، فرصت های موجود برای توسعه و ظرفیت سازی مجموعه در ج

 ترکمنستان -ایرانپاالیشگاه و ایفای نقش محوری در دیپلماسی انرژی زیرساخت توانمند  مت واستفاده از قد -

 حمایتی پاالیشگاه وان ت و لشرق بخش انرژی در منطقه شمات های فعال  ظرفیت باالی شرک -

 اجتماعی بافت منطقه-وانمندساز برای ارتقاء شاخص های اقتصادیتبادل تجربیات و ایفای نقش سیاستگذار و ت -

 تراتژی اقتصادی پاالیشگاه در تعامل با شاخص های توسعه پایدار سا-۳

طرح شده در استراتژی رفصل های مس  د، اهمامل رشد اقتصادی می باشخست آن که شاس مفهوم توسعه متوازن و بعد نبر اس

 د در بخص فوق به شرح زیر است:شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژا

 ه ور رهیت بی و مدیرت شرکت دارحرکت به سم •

 توسعه و مدیریت سبد محصوالت به عنوان رشد عرضی در پایین دست •

 فزودهجیره ارزش اتوسعه پایین دست و حمایت از زن •

 ا در پایین دست پاالیشگاه ننده گوگرد و استقرار آنهک  ی مصرفحمایت از شرکت ها •

 هد شد: اوود خد نتایج و آثار مشهه در صورت اثربخشی، موجب ایجاهای اخذ شد تحقق راهبرد

 رشد جریان نقدینگی در شهرستان •

 جاد اشتغالتقویت بنگاههای اقتصادی و ای •

 و اجتماعی   افزایش رضایت عمومی •

 مکاهش زمینه های وقوع جر •

 زیست محیطی پاالیشگاه در تعامل با شاخص های توسعه پایدار   اتژیتراس-4

از اینرو، داشتن محیط زیست سالم به عنوان اولین الیه    .باشداز شرکت داری نمی    داشتن اقتصاد سالم به تنهایی، نمود موفقی

 است. امی و معقولپیرامونی مورد توجه بوده و حفظ آن امری الز

استای حذف کلیه حیط زیست سیاست های زیستی خود را در رمی نژاد در چهارچوب حفظ ماششهید هشرکت پاالیش گاز  

 3شماره    گانه مذکور در شکل  5ه است.  تی و غیر عملیاتی قرار دادایعمل  ور کار بخشهایر دسترا د  Zeroعوامل زیستی یا  

 مشاهده می شود. 
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 Zeroدر مسیر  شمای استراتژ شرکت :۳شکل  

 

 ش مسئولیت پذیری اجتماعی پاالیشگاه در بخی  ستراتژتحلیل ا-5

به عنوان شرکت پیشگام در این    شگاهماعی، مجموعه پاالیخش مسئولیت های اجتاجرایی وزیر نفت در ب  پس از ابالغ شیوه نامه

 خود متمرکز گردید.   سازحوزه در بخش معاونت اجرایی بر توسعه فعالیت های توانمند

 

 

 
 ی اجتماع  یریپذ یتدر بخش مسئول گاهشیپاال یژ استرات یلتحل:4شکل  

 

افرااز من بتوانمند ناپذیر دس  ه دو گروه توانمند و د در محیط پیرامونی بظر جامعه شناسی،  اند. طبق این طبقه  دنته  ی شده 

در ناپذیر  توانمند  بخش  از  حمایت  در  شرکت  های  فعالیت  استفاقال  بندی،  بصورت  اقشار  سایر  برای  و  خیریه  امور  از ب  ده 

 متمرکز گردید.  مات و توانمندسازی خد
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 اعی ریت فعالیت های اجتمراهبرد شرکت در مدی :5شکل  

 

 در مواجه با موضوع ترکمنستان عنوان مساله راهبردی نژاد    اشمیهید هپاالیش گاز ش  استراتژی شرکت-6

ان متمرکز گردیده است.  ستترکمن  مان در سطح مدیریت عالی و راهبردی، بر موضوعصورت خاص، بخش ویژه ای تمرکز ساز

پاال مجموعه  دورود  و  میانی  سطح  در  ویشگاه  بوده  سازی  تصمیم  بعد  محور  ر  تالقی  درنقطه  سازمان  حرکت    ش پوی  های 

 محیطی، آینده پژوهی و مفهوم پدآفند غیر عامل می باشد.  

 

 
 ن ت اثربخشی مدل های اقتصادی موفق در ترکمنستاچهارچوب الزامی در جه :6شکل  

 

عنوان    CIS  قهمنط ارغوانیبه  ب،  آبی-اقیانوس  پتانسیل  با  اقتصادی  توجهفضای  شایان  هایالقوه  فعالیت  توسعه  برای   ی 

ی منحصر  نجا که پاالیشگاه بنا به موقعیت استراتژیک جغرافیایی و مختصات فنی دارای ظرفیت و مزایاآ  از.  اقتصادی را داراست

 باشد: ن به شرح زیر می  آ رد هایاهم راهببه فردی در منطقه می باشد، 

 برای پاالیشگاه فرصت ایفای نقش پل انرژی بین شرق و غرب  ✓
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 های موجود   استفاده بهینه از زیرساخت ✓

و    ههرب  افزایش ✓ خواهرخوانده  شرکتهای  پارک،  در  مستقر  های  شرکت  از  اعم  راهبردی  شرکای  فعالسازی  و  وری 

 رفین تفاهم نامه ها ط

 یجاد جریان نقدی باال ا-کاری به فرآوری و ارزش افزایی مل حق العتغییر راهبرد از رویکرد  ✓

 بیت شبکه انرژی شمالشرق راک و تثتامین خو ✓

 دست اجرا   رو د  ای انجام شدهالیت هشرح فع-7

   98برخی از پروژه های مهم سال 

 یدیگاز اس  یظپروژه تغل ییاجرا یاتعمل -

 از فرار گوگرد به زباله سوزها  یریوژه جلوگپر اتمام -

 D-336 مدل شرکت موتورسیچ  یگاز ینقطعات تورب یساز  یاسب جهت داخلر منستب جادیا -

 به مشعل  ی ارسال یگازها بازیابی -

 در سال CO2هزارتن 129( و کاهش انتشار   یشگاهدرصد سوخت پاال 21عب گاز )کمرمت نیلیوم 70حدود  ییاب باز -

 از محل شهرستان یمصرف   یازالم مورد نعمده اق  تامین -

شهرستان در قالب    یازمندانن  به  ینقد  یراقالم غ   یال ر  یلیاردم  1و    ی نقد  یکمک ها  یالر  یلیاردم  2از    یشب  تحویل -

 یریه خ

 در دست پیگیری ی  طرح ها

 تن انواع محصوالت گوگردی  2400شرکت با ظرفیت تولید  4از به کار و آغ  رراتقاس -

 نفر 150م برای ایجاد اشتغال مستقی -

 د در پایین دست پاالیشگاه گردار گوایجاد ظرفیت مصرف و خرید پای -

 دیشگاه و افزایش بهره وری عوامل تولیاستفاده از ظرفیت مازاد یوتیلیتی پاال -

 

 
 یشگاه پایین دست پاال  ر درصنایع مستق :7ل  شک

 با هدف:  ز رشد در سطح وزارت نفتمرک یناولراه اندازی مرکز رشد نوآوری در حاشیه پاالیشگاه به عنوان  -
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o انش بنیاند کت هایحمایت از شر 

o   کارآفرینی و خالقیت و حمایت از نوآوری جوانان آموزش 

o   محلی  دقتصاو کمک به رونق اقه منطپتانسیل های سرمایه گذاری در شناخت 

o   از ایده ها و خلق ارزش افزودهحمایت 

 

 
 سم افتتاح مرکز رشد توسط وزیر محترم نفتمرا :8شکل  

 

 و دستاوردها   افتخاراتز  بخشی ا-8

 98ل گاز در سا  ی شرکت مل ی تعال یزهرتبه اول جا -

 98در سال  یماع اجت یها یتمسئول  یمل یزهاول جا رتبه -

 98در سال  یرعامل در حوزه پدافند  غ  یکشور  رتبر هرتب -

 98برتر اقامه نماز در سال  رتبه -

 گاز  یدتول پایداری -

 ورکش در یتیگوگرد بنتون  یدکودتول باالترین -

 یمحصوالت گوگرد یددر حوزه تول یبخش خصوص یگذار یهسرما ینهزم دجاای -

 97 و96ال صنعت گاز در سوزارت نفت و  یتعال یزهجا ینبلور  یستند -

 97در سال  یاجتماع  یتهایمسئول  ی مل یزه جا یندوم ییطال  تندیس -

 96صنعت سبز کشور در سال  لوح -

 97و  96در سال  یشنهادهاپ  ی مل یزه زرین جا تندیس -

- HSE1396 یشی پاال یبرتر شرکت ها 

 گاز   ینمونه شرکت مل یجبس پایگاه  -

 برتر اقامه نماز  ادست -

 د ینرآف یریتو مد یکتژترااس یریتنظام مد توسعه -

 95دانش در سال  یریتمد  یمل  یزهبرنز جا  یستند -

MM%20ROSHD.mp4
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 95نی در سال ستاره جایزه تعالی منابع انسا 4 تقدیرنامه -

 95ی گاز در سال هایشگاه  دوم ایمنی در بین کل پاال مقام -

- HSE   ر سطح کشور ز برتر استان خراسان، کسب لوح صنعت سبز د، ستاد اقامه نما94برتر شرکت های پاالیشی 

 93برتر وزارت نفت  یموموابط ع ر -

 93در سال  یانرژ یریتمد یستمس ینامهگواه اخذ -

 1392در سال   یانسازم ی تعال ینبلور  تندیس -
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 یزدی پاپلیحسین محمددکتر 

 دانشگاه تربیت مدرس استاد 
 

 

 ان:تحت عنو

 رزیدر مناطق م یش روهای پشها و چالفرصت
 

 

 

 . تمامی مهمانان گرامی ازض تشکر من عرباسالم و ض

  باید   اینکه  به  بیشتر  من  ؛داریم   هندآی  یک   و  حال  ،تاریخ  و  هشتگذ  یک  کاری  هر  در.  کنمنمی  مرزداری   و  مرز  وارد  خیلی  بحث را

 و   دباشن  داشته  انداز  چشم  یک  باید  آینده  لنس  .دیگر  سال  لچهسی و  بیست،  تا    ایآینده؛  کنممی  صحبت  کنیم  کار  چه  آینده

دان  که   همانطور  .خوردمی  حال  درد   به  درصد   دو   من   هایفرح ریاست محترم  آقای دکتر کافی  فردوسی مشهد جناب    شگاه 

  مثال  خدا  که  هیم دمی  شعار  را  چیزها  خیلی   حال  .است  کرده  خلق  را  مرز  که  است  بشر  این  ،نیافریده   مرزی  هیچ   خدا  ، ندمودرف

  که   غرب  طرف  از   روسیه  با  مرز  است  تحمیلیاً  تمام   داریم  ما  که  مرزهایی  این   .ختسا  را  کویر که  است  رشب  و  آفریده  جنگل  اول

  آسیای کرد  سعی  سالنجاه پ  مدت به روسیهکه    است آخال قرارداد اثر در  شرق، فطر از ؛انچایمترک و  ستانلگ  قراردادهای در

 خراسان   شمال  سال  50  حدود  یعنی  .بود  خراسان  شمال  سر  بر  انانگلست  و  روسیه  نبی  شدیدی  هایرقابت  و  بگیرد  را  زیمرک

  مطالعه   به  فعلی  خراسان  شمال   در  رانیا  دولت  زمجو  بدون  آدم   تا  صدپان  زمان  آن  در  . کردمی  ایفا   دنیا  در  را  فلسطین  نقش  فعلی

  که   موقعی  انگلستان  السلطنه  یبنا  بعد   و  گلستاننا  خارجه  وزیر  وقتی  یا    باشند  شتهاد  ایران  دولت  از  مجوزی  بدون  پرداختندمی

  یلو  هست  ریامپراطو  و  روسی   ارزت  عکس  ایشان  اتاق  در  گویدمی  الدوله  شجاع  خان  امیرحسین  خانه  رود   می   وقتی   بود  سناتور

  ؟کجاست  ااروپ  فعلی  مرزهای  و  ستکجا  اروپا  مگوییمی  .دانیم  می  همه  که  ایران  دیگر مرزی  مسائل   یا   .نیست  ایران  شاه  عکس

  فرانسه  که  طرف  آن  و   زنندمی  حرف  ها فرانسوی   که  آنجایی  فرانسه  یعنی   هستند  فرهنگی  ایزهمر  اکثراً  اروپا  فعلی  هایزمر

 لفدرا  صورت  به  هستند  زبان  که چند  آنجا    .زنند   می  حرف  اسپانیایی  که  جایی  ؟استجک  پانیا سا  ن.آلما  شده  زندینم  حرف

،  نشد بردارند  را مرزها شمشیر زور با  استندوخ سال هزار  هک ها   اروپایی  بلژیک مثل  هست  تیتشکیال . سوئیس مثل  شودیم اداره

  فرهنگی  مرزهای  دوباره  را  مرزها  این  بعد  و  کردند  بتصوی  ار  فعلی  مرزهای  و  ندکرد   مذاکره  آنها  وکالی  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد

  یعنی  است میلیحت  مرزهای بیشتر ور ما اما مرزهای کش .دندار  خصوصی بخش  تصادی قا و  سیاسی یهازمر اروپاییان . دادند قرار

  زا  نفر  یک   را  ما  صحرای  ترکمن  یا   هکشید  خطی  آمده   نفر  یک   ما   سیستان  در  و   کشید   خطی  آمده  طرف   یک  انگلیس  اینکه

  .است ترکهنه و  ترمیقدی  غرب حال   د کشیدن  وسطش از خطی ی که روزهای  از شمال مرزهای  مسائل  است. کشیده  خط وسطش

  همه  گویم   می   که  هم   جنوب  اعراب  مورد  در   است.  شده   پیدا  مرزها   این   که  ده وب  انی عثم  دوران  و  صفویه  اندور  تقابل   در   ولی

  حدود   یعنی   بود  سالم  14  من  نداشته  وجود  تمدنی  همچین  که  پیش   سال  چهل  هپنجا  یول   ارزشمندند  همه  و  است  احترام  قابل 
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  باشد  داشته قوانین باید  دولت نی عی  یلتدو هایزمر داریم  ما ه ک هایی  مرز  این. نبود بیش  ی بیابان  دبی ، پیش  سال  تشه  و  پنجاه

  عمو   و  خاله  و  عمه  و  دارم  خویش  و  مقو  مرز  فطر  این  گوید  می  نفر  یک  یعنی  نیست  ملیتی  مرزها  این  .کند   دفاع  ها  مرز  از  تا

  و هیم  د ب  دوغارون   بهدهیم  می  تهران  به  که  ایبودجه  اگر   مثالً   ؟ شداب  ثابت  ها   زمر  این   که  کنیم  کار  چه  باید   ما   پس   طرف.  آن

  شد با  فهرط  یک   توسعه  باشد  ارقر  اگر  صورت  این   به  زمر  توسعه  یعنی   . شد  خواهد   بیشتر  ناامنی  وقت   آن  کنیم   آباد   را  مرزها

 برای   داریم   سال   150  .شودنمی   سرش  ها حرف  این  ستا  فقیر  وقتی   و   ر استفقی  طرف مرز  یک  اینکه  برای  ؛است  بیشتر  ناامنی 

 بحث  هامون  دانشگاه،  ندکرد  سیاسی  بحث  یعنی  ؛کردیم   کار همه  اسدآبادی  مرحومی  دهرموف  به  کنیممی  کار  اسالم  جهان  اتحاد

  و  آمد  اسد  این  پدر  یعنی  آمدن   اینها  اسد  سوریه  و  عبدالناصر  موقع  بگیریم  فرض  مثالً  .دنکرد  تصحب  کشورها  یدیهحاات  ،کردند

  دادیم   شعار  کردیم  جنگ  نکردیم   اقتصادی  کار  ی لو  م دیکر  کار   همه  ؛اند   بوده  غیره  و   مصر  لیبی  که  کرد  درست  را  دیهحاات  آن

  است.   نبوده  مرز  هاکشور  بین  نبود  مرز  که  اسالم  رد  کرد  درست  غرب  ونالیسمسینا  را  فعلی   مرزهای  این   .کردیم   دانشگاهی   کار

  سمت رودمی دخو غرب که  زمانی یعنی  است؛  نبودهمرز  دیگری  جای بود  عثمانی و ایران بین  بود که  سرحدی یا زمر بزرگترین

 منطقه   داتحا  و  اسالم  جهان  اتحاد   که  نوشتم  و  گفتم  پیش  سال  26  و  25  من  .کند می  تکیه  ما   ناسیونالیست  روی  شدن  جهانی

اینکه    یعنی  .اروپا   مانند  ، باشد  اقتصادی   هایتالش  طریق  از  باید  سیاستمداران   و  آلمان  جمهور  رئیسبا    مانروئسایبه جای 

  هشتدا  آهنراه  باید  ،باشیم  داشته  اسالم  جهان  سراسری  آهن  راه  باید  کنند  درست  را  زمینه  و  دننبز  یدبا  که  بزنند  حرفیی  پاارو

  که  باشد   نیا  ما   انداز  چشم  باید   االن   .چین  مرز  به  برود  باید  مراکش   از  راهی   بود  نخواهم  زنده   حتماً  من   که  زیرو  به   که  باشیم

  اروپا   طرف   به  ها   شبکه  تمام  االن  حالی که در  برود   گازی    لوله  و راه  نآه  هار  لبنان  و  سوریه  ، اق رع   ،افغانستان  بین  اول  مرحله

  و   باشیم  داشته  اگر  که  ما  برق   شبکه  .اروپایی   خطوط  ما  گازی  خطوط  . ییکا آمری  ای  است  اروپایی  هانام  هوای  خطوط  .رودمی

 به    اسالم  جهان  که  باشد  طوری   ید اب  هطقمن  آینده   آمایش  طرح  نبنابرای  .رودمی  اروپا  و  غرب  طرف   به  نددار  که  هایی  کشور  این

  کاری  بتوانیم  باید   باشد  محور  رانیا  که  لیعف  شرایط  در  قدمش  و  کار  اولین  و   باشد  مرز  بی  تجاری  و  اقتصادی  بلوک  یک  صورت

  در  .باشد  نداشته  وجود  یویزای  و  اقتصادی تجاری  مرز  لبنان  و  سوریه  ،اق عر  ،نستانغا اف  ما  بین  آینده  سال  20  و  15  در  که  بکنیم

  دممر  از  اع دف  برای  ز،مر  برای  شوند   شهید  است  ممکن   هم   خودش  سربازان  رود می  سردارکه    زیربنایی   کارهای   یک  فعلی  شرایط

  افغانی   دوتا  تومن  یک  با  انقالب  اول  تانافغانس  پول  ؛دن ده  نمی  مطمئنا   دباش ن  نقدریا  افغانستان  و  ما   بین  ارزی  اختالف  اگر  ولی ؛  

 آزاد  را  تریاک   باید   ما  گویممی  االن  گفتم   بارها  من  .دهند   نمی   معنا  مرزها  ،میگیریم   افغانی  یک   نتوم  320  با   حال   گرفتیممی

  گر ید   هم  ما  سال  دویست  ظرف   در  که  بود  این  غرب  سیاست چون  کنید  آزاد  تریاک  باید  که  دهدمی  انشن  سال  40  تجربه  کنیم

  سر  چقدر  ؟کردیم  اعدام  آدم  نفر  چند  سال  چهل  این  در  ما  دوش  درست  قاچاقچی  یا   انطالب  یا   شود  درست  داعش   یا  بکشیم  را

 سرزمین   طرف  این  سیستان  در  کسی   وقتی   ؟. شد  م ک  اعتیاد  شد  چه  نتیجه  حال   ؟نشد  شهید  برکف   جان  و  خوب  هایبچه  مرز

  هیمخوامی رچطو آوردبدست  می در  پول میلیون 95 نزمیاز   و  کارد می   یاک رت و زمیندار مرز ف طر اون و  کارد   می گندم  داره

 ی چه چیز   خوب  مهیخوا  می  آب  قح  یمویگمی  داومم  ما   که  نوشتم  آب  دیپلماسی  کتاب  در  من  .کنیم  حفظ  را  مرزی  امنیت

  دشت  ما. کردیم  امضا  که ند هیرم مثل  یدکن امضا  و  کاغذ درویب  دیهد  نمی یچیز وقتی د. یهمیخوا آب حق که هید بد دیهمیخوا

  سرش  دو   باید   هرات  دشت  به  را  مشهد  دشت   .ندارد  هماهنگی  مملکت  مدیدی    ولی   م ندیرسا  جایی   به   هم  شتیمون  هم   را  مشهد

  کارخانه  ولی    ،کنیم   بتن   دادیم   را  اشهمه  مشاال   نداریم   زیاد  زمین  نداریم   ب آ  ،داریم   آب  یعنی  توسعه  . نیمک  وصل   هم   به  را

  دیگری  چیز  و   دارند   هم  ارزان   کارگر   دارند  آب   است  برعکس  هرات  تدش  در  داریم  هم   لپو  داریم   مهندس  داریم   انرژی  ،اریمد

  از  من  ؛گفت  فریمان  خصوص  به   خراسان  د نق  رخانه اک  باقرزاده  آقای   مرزخدابیا   . کردیم  مذاکره  و   رفتیم  و   آمدیم   ما   هم   ندارند 

فتند  گ  شب  12  ، نارودوغ   گمرک  و  مرز  مد  آمد   چغندر  تومان  ارزه  40  اول   الس  . مهخوا  می  چغندر  تن  هزار  40  هرات  دشت

  و  قند  کارخانه  نهما؛  پایین  بریزیم  جوری  چه  را  چغندر   خوب  پدر  خب  ه چیزی هست.چش  زیر  میببین  هیمخوا  می  نک  هادپی

 جانبه   دو  توسعه  هستید  رزهام  در  امنیت  دنبال  اگر  خوب  .خواهیمنمی  کنیممی  لبو  نواو  ما  آقا  گفتند  هستند  ره ش  نولیمسئ

  چه  خواهیممی خواهیممی آب ما   نسازید را خان کمال  سد  بگوییم که شود  ینم ،است منطقه توسعه ، است مرز طرفه دو توسعه
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  . خواهندمی  آب  ها زاهدانی  باالخره  کنیممی  م ه  خوبی  کار  زاهدان  به  بدین  م کنی  پمپ   نه  چالو   توی  اریمبز  میخواهیم   کنیم   کار

 میلیون   سه  این  برای  ما  دارید   تانیغانسفا  میلیون  سه  شما  یماهخو   نمی  آب  شما  از  اصالً  ما  آقا  گفتم  بلکا  مذاکرات  در  من

  است   همسایه  فقر   در   ما   توسعه  که   تئوری  نیا  اید ب  خواهدمی  پایدار  یتامن  و   امنیت  اگر   ما   نسل  ینبنابرا  پس .  چه کنیم   شهروند

  در  که   نید ابد  همه  .است  غانستان فا   ناامنی  در   من   تامنی  و  توسعه  ید گو  می   پاکستان  دارد  پاکستان  را  تئوری  این    د. ر بگذاراکن

  د ننکمی  لمعلو  را  مردم  کشند  نمی  ار  مردم  که  حاال  جنگ  .  ددار  تجارت   صلح  د.ارد  کمی   درآمد  صلح،  داردوجود    درآمد  جنگ

براربز  خرج  و  باشند  گرفتار  سال  50  ،40  ،30  هامعلول  این  تا عملبه  باید  بنابراین  .کشور  دست  ند   مذاکرات   باید  .کنیم  تر 

  اسالم   جهان  . کنیممی    اتمذاکرکه    جا   همه  با   و   عراق  با   ؛باشد   برد  برد  نییع  بگیریمزی  چی  و   یم هبدچیزی    که  باشد   یطور

  سرمایه  دالر  میلیون  300  ایران  در  که   بود   کرده   کاری  پیش  سال   70  سال  60  از  سعودی  نتاعربس  ر اگ   نیست  حرف  به    هدمتع

 آلمان   صدراعظم  یا  فرانسه  ورجمهرئیس  . کردیم  ینم  وادع   اینقدر  داشت  مایهرس  دالر  میلیون  200  و  سیصد  آنجا  در  ما   ای  داشت

 فرانسه   در   آلمان  سرمایه   اینقد   و   هست  آلمان  در  سهانفر  مایهرس  اینقدر  ! ؟یمببند  ار  مرز  خواهیممی  ما   که   ویند بگ  دارند  جرات

  می   ما  که  بگوید  دارد  جرات  کسی  االن  مگر   .شود  می  ضاحاستی  و  شود  می  تظاهرات  دنبکن  ی کار  ندبخواه  بالفاصله  که  هست

  اما   گویند  یم  چیزی  یه  وند شمی  تحریک  مخواه  می  معذرت  جوان  ارتاهچ  .شویم  جدا  و  بذاریم  مرز  تهران  و  تبریز  نبی  خواهیم

  ایه سرم  این   و    است  زتبری  در  تهرانی   سرمایه   میلیارد   میلیاردها   برعکس   و   است  تهران  در  تبریزی  یک   سرمایه   میلیارد   میلیاردها 

  در  یزد  اناصفه  تهران  بار  میدان  باید   هیدخوامی  امنیت  اگر؛  ند نابد  لوچستانب  نوشتم    64  ،65  سال   در   من  . اند  وصل   هم   به  ها 

  دوست   . ردخب  تهران  در  یا  بخرد  اصفهان   در  و   بیاید   خردمی  آپارتمان   کراچی   در   رود   می   که  بلوچی  باید   دش اب  فعال   بلوچستان

  را  ما  رضوان  سعیدی   عباس  دکتر  . بود  اینجا   هممن بود    تاداس  که   عیدی س  دکتر  خدابیامرز  تندفگ  سره   هایپیشرفت  از  عزیزمون

 را   آب  که  آبی  برکه  یک  و  بود  عشایر  چادر  نبود  هیچی  برد  تهس  انگیرخان  گاز  که  جایی  مینه  به  گردش  برای  47  سال  در

  قدس  آستان  .شد  درست  دوستی   سد  و  است  کرده  ایجاد  تحوالت  سرخس  شکر  را  ادخ  االن  د.خوردن  می  کردند  می  صاف

  ولی دشو مجاان کار خیلی  باید  وزهن یعنی  ؛است استان مناطق ترین محروم جزو سرخس است هنوز  که هنوز ولی  . کرد  ارهاییک

  که  ما  تدول  سیاست  که  یدواریم ما  ما  پس  ود.شنمی  ،د باش  خارستان  مرزآن طرف    و  کنیم  گلستان  رو  خسسر  ما  کهود  شمی  آیا

 توسعه   نیمابد  باشه  متقابل  توسعه  تئوری  مبنای  بر  باشه  زداییتنش  اطراف  کشورهای  با  تیدوس  مبنای  بر  هست  هم  جور  همین

 طوالنی  انداز  چشم  یک  در   .ماست  امنیت  و  توسعه  در  همسایه  امنیت  و  توسعه  و   است  یههمسا  هتوسع  و  امنیت  در  ما  امنیت  و

 بیروت   بروم  و  بشم  قطار  سوار  کابل  از  نمبتوا  من  سال  98_97  شوم  می  باشم  زنده  من  کنمم   سال  25  تا  حاال   لهاس  25  مدت

  د. افت   می  اتفاق   هایی  تجارت  و   برداشتیم  یمرز  طقمنا  توسعه  و  اسالم  نجها  جهت  در  میگا  یک  که  یمویبگ  نیماوت  می  تقن وآ

داریم،    ودنش  پیدا  حلی   راه  اگر  و   کنیم  پیدا  حلی  راه  یک  تریاک  هایسیاست  برای  و   قچی قاچا  داشت  خواهیم  رلبکوقاچاق 

 لچه  این  درت  مقاما  .برود  ما  از  بهتر  ما  جدید  نسل  امیدوارم  که  است  راهی  این  بنابراین.  داشت  خواهیم  شهید  تداش  اهیموخ

 دهد.  هنتیج آینده  سال ده   در اندبتو گذشته دستاوردهای  این که  امیدواریم راهیم اول هنوز ولی  کردند  زیادی  های تالش سال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 

 

  مشهد  ، دانشگاه فردوسی1399ماه ن آبا 8و  7

 مشهد

 

 

 

 

 یدرزگو  یاحمدعل  دکتر

 (ناجا)  نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران   ی مرزبانیفرمانده 

 

 تحت عنوان: 

 ان بانان و مرزنشینرز، مرزم 

 

 

تسنن سکونت  مذاهب مختلف از جمله اهل تشیع و  ما عمدتا  ست.در مرز های  ه  در مرز های کشور ما که بیشتر مرز های آبی 

حاکمیت مسئولیت امنیت  کشور به ویژه مرز  کند و  یت قلمداد میمحاک  را،  است که مرجع امنیتانی بر این  مرزب  قاداعت  دارند.

امنیت مرزهای ما از حساسیت   ده است.دادر دستور کار خود قرار  ق مرزنشینان و دولت را  ها را برعهده داشته و استیفای حقو

ت پایدار  ( به صورو سایر ابعادرزی  کشاو  ،اجتماعی   از هر حیث )اقتصادی،ینان را  د امنیت مرز نشاما بای   باالیی برخوردار است

به یک   انبلوچستو  در سیستان    ؛مرزی ما متفاوت استمنابع  البته    تامین کند تا بتوانند زندگی مسالمت آمیز خود ادامه دهند.

انواع مختلفیپس مرز  ری است.ها به شکل دیگکوهستانخلیج فارس و یا    یدر خراسان و یا حاشیه  شکل است، به    های ما 

نیم و حقیقتا  ی ما توفیقی به حساب می آید و آنها را مرزبانان افتخاری خود می دانشینان برات مرزمشارک  م می شوند.تقسی

ر ن کشور ما باید بستولیمسئ  ها بدون مشارکت مردم به دست نخواهد آمد. که امنیت مرزم را با همه وجود احساس می کنی نای

زیرساخت ها وهای ال برای وجود  را  برایناامک   زم  را  مرزبانمر   ات الزم  فراهمنیز می  زنشینان کشورمان که خودشان    باشند 

فراد بومی را با مطالعات مختلفی که وجود دارد  ا  امنیت برای همین مهم است که  ما هم برای ایجاد  یکی از وظایف ذاتی   کنند.

مثابه یک نیرو  به  نیروی انتظامی    مرزبانی در قالب  کنند. استفاده  ه در آنجا وجود دارد  مختلفی کند از مواهب  تا بتوان  تعلیم داده

از برجک شروع شده ب  دادندافزایش    را    مان ماگسترش سازسال گذشته فرمانده کل قوا    تلقی شده و     ، گروهان  ، پاسگاهه  و 

هبرد جمهوری  ارو  ز  اعتقاد ما امرو  اند.جاد کردهیشتری ایطق امنیتی با حساسیت بهنگ ها و یگان ها با تراکم بیشتر در منا

توانیم این امنیت را به مرکزیت می  ندهای ما امنیت داشته باشاگر مرز  یت در مرز های کشور است.امنو  توسعه پایدار    می،اسال

بی هم  فراوکشور  تدابیر  اساس  بر  امروزه  مرزبانی  قواریم.گسترش  مرزبانی    مانده کل  گاست    ابالغ شدهبه  معناداری سترو  ش 

انسان  اشته است.اندازه جمهوری اسالمی دشمن ند  بهدر هیچ زمانی    کشوریزیرا هیچ    هست. از  با کشور دشمنی بعضی  ها 

به  ی خواهی را در دستور کار قرار داده ایم و  و حجاب و آزاد   ینو برگشت به د  ان گرا هستیما این است که ما آرممسلمان م

ار زی مرز ها را در دستور کار خود قرداده و هوشمند ساوسعه  پس باید تجهیزات خود را ت  یم.هدید دارخاطر همین است که ت

یم تا اقتدار سازمانی مارا  ده و مقر های خود را در دستور کار قرار گاه ها اسپ محیطی خوشایند سازی  لذا بر همین اساس  دهیم. 

ح اقتدار  افزاکه  است  ما  آستاناکمیت  و هم  دهد  تحیش  امل همکاره  را  توسعفانمان  که  دهیم  امنزایش  وقوه  به  پایدار  ع یت 

ایطی سخت از جمله آب و هوای متغیر سربازان جمهوری اسالمی بویژه سربازان مرزبانی بدون هیچ چشمداشتی در شربپیوندد. 

توسعه پایدار مناطق   رسیدن بهراه حل اساسی برای  د.نیت این کشور هستندر حال ارائه خدمت و تامین ام . ها و ..ه  و انسداد را

ما برای ارزیابی   سرزمینی و هم از حیث زمینی و توان اکولوژیک منطقه است.نظامی و    هم از حیث  رزمینییش ساماجرای آ

از مرکزیت    های ساکن مناطق مرزی و بدوراقتصادی و فرهنگی انسان  اعی،تمکنیم تا نیازهای اجه تالش می این موارد سالیان

هر زمان ساکنین    ادامه بدهند.  به زندگی خودحیث زیست محیطی    خت ازتا بتوانند در این مناطق سرس  مم کنیاهفرکشور را  
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حاشیه ست که ما در مناطق زرد در  نیالبته این به منزله این    امنیت برقرار می شود.مناطق مرزی در کنار مرزبانان ما هستند  

ورد  هستیم و م  ز ساز و کار آنها آگاهکه ا  رزان و مرزنشینانجاها به کشاو عضی  در باما    .سودجو را بدهیم   مرز ها اجازه ورود افراد

یست  ن  های خود ادامه دهند و این تهدیدهم به فعالیت  نظارت مرزبانان هستند اجازه داده می شود که حتی در مناطق قرمز

  د )زیرا امنیت صدو نه صد درص  نسبی ل و  قبو  ه صورت حداقل قابل ه امنیت مرزنشینان را ببلکه فرصت و توفیق الهی است ک 

از حیث    ما بهترین توزیع جغرافیایی  مناطق مرزی به نحو مطلوب مدیریت بکنیم.( را برای  د فقط مختص خداوند استدر ص

را   و فرهنگ  مناطق مرزی می داجمعیت  ک  م.نیدر  مناطقی  و در  بیشتر است  و هوا جمعیت  آب  مناطق خوش  ه شرایط  در 

های سازمان  فعالیت  ترین توزیع جمعیت بحثاما مطلوب  رد.می گیگذاری هم انجام نفانه سرمایه  متاساست  یتی  سخت و امن

در آنجا   زن مهم که مراییا از حیث زیست محیطی برای تحقق    شود.نجام می  های ما ایافته اقتصادی است که در حاشیه مرز

الفی که بین  باغ اختره  ق  در  ر عهده داریم. از آنها را باظت  و حفینی  های سرزمرت بر مرززندگی خود را انجام بدهند و ما نظا

م و به صورت شبانه روزی آنها را  یمی کن  نستان وجود دارد برای یک گلوله که به کشور ما اصابت کند اعتراضآذربایجان و ارم

  کردیم.انمان فراهم  نشینمرز  برایی امنی را امروزه  این قدرت نظام  مقدس جمهوری اسالمی است که ما فضا  . کنیم  می احضار  

نسان حجت در روابط ا  در حوزه آمایش سرزمینی بسیار با اهمیت است.  ها و سرزمینط بین انسانین است که رواببر ا  اعتقاد ما

ذا  ل  وع خواهد پیوست.این قوانین وجود دارد و متاثر از آن امنیت نیز به وقیتی  کمدر هر کشوری با هر نوع حا  قانون است.  ها، 

ما یک طرفه در حال تامین    ارد.ر کنار هم در آمایش سرزمینی اهمیت دتوسعه د  و  یت  امن  ار خواهد شد.به روز پاید  روز  منیتا

ره مرزهای کشورشان بر شرق ما مسئولیت ادا  وبها در غرب و یا جنکنیم  و خیلی از کشوراره می امنیت مرزهای کشور را اد

باید اساس ک   . گیرندعهده نمی و تجربی    یبر این اساس مطالعات نظر  یم. بدان  و توسعهطه امنیت  زبانی را رابر مرود دار خلذا 

 ی در این خصوص هاپایان نامه داریم و در دانشگاه علوم انتظامی   ایم و از تنوع و پیچیدگی مرزها اطالعا به دست آوردهزیادی ر

است. یپ   "امنیت"و     "توسعه"زیرا    ارائه شده  ها  زنایدار در مرز  یکدناگ  جیرهک  از  که  و کسان  یگر هستندسستنی  در مرز ی 

محیط ایجاد شود و  منی در  اگر ناا  بینیم.فقرات آمایش مناطق مرزی را در امنیت می  ما ستون  این را درک کرده اند.   هستند

مرزی   مناطق  در  خورد.ببنفوذی  خواهد  بر هم  امنیت  مرز  ینیم  در  ااگر  ناامنی  ما  ع های  تا  بیفتد  پیدا  دامه  ار  کشو  مقتفاق 

کرد.  جز  خواهد  نن  مرزبانی  اخیراًیروی  یاز  اما  است  قوا  انتظامی  کل  معظم  اند:   فرمانده  نیروی   فرموده  یک  مثابه  به  مرزبانی 

است.نظ-دفاعی ناهنجاری  امی  با  مبارزه  مقدم  در خط  ناهنجاری  داریم.رار  ق  هاما  و  این مشکالت  از  کدام  میهر  در توانها    د 

دبخش  ای ساکنین این مناطق بسیار امیی و دامداری پایدار برشاورزتوسعه امنیتی و کار باشد اما  یرگذتاث  مرزیآمایش مناطق  

باط داخل و خارج از کشور  رتمناطق مرزی مفصلی برای ا  تند و باید حفظ شوند. ها به مثابه ناموس کشور هسمرز  خواهد بود.

در این مناطق عرض  ر کس  اما اجازه نخواهیم داد ه  ارد. ود ده وجوسوید  مرزبانان رابطه  بین مرزنشینان و  شوند.حسوب میم

م و به دنبال هوشمندسازی مرزهای خود ن توسعه و امنیت را روز به روز افزایش دهیما باید تالش کنیم پیوند بی  اندام کند.

 ت. ی اسمنطقه ای و استان  یش سرزمینی ما بر اساس دیدگاه دفاعی به سه دسته ملی،آما ام نظ .هستیم
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 فظ نیاضا حادکتر محمدر سخنرانی

 استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس 

 

 : تحت عنوان

 پایداری ابدی بنیان فلسفی مرزها 

 

 
ی  ظران به خصوص در حوزه علوم اجتماع برخی از صاحب نده است که  بوبحث مورد نظر این  برای    انتخاب این موضوع  یلدل

پرواضح    صورت می پذیرد.سرزمین زدایی و جغرافیا زدایی    یی،داز  و مرز  ،ن رسیده استبه پایا  عمر مرز  نظریه هایی دادند که

مرز را درک کرده اند.  رکرد  کاو  شتباه مفهوم  ااینکه به  جنبه تخیل دارد و یا  بیشتر  و    ست که این ادعا مبنای علمی نداشتها

بنابراین هیچ    .ی استدائم  پدیده ای ابدی وخلقت  در جهان  مرز    ،هدالعات نشان می دکه مط  آنطور  .واقعیت ها چیز دیگریست

 هد رفت و مرزها پایدار هستند. ن نخوااز بی هاموجودیتد جدایی پدیده ها و به معنای حیعنی  آن گاه مرز به مفهوم کلی 

نیستند  ستی مرزهاه  آنچه در مرز  افرادی که متخصص  ایجاد می   برای  اصل  کند   تشکیک  و  نیسم  وجود، هستی  بلکه رز   ت 

شرایط تغییر میکند و افت و خیز دارد، حتی  مرزها متفاوت است و این کارکرد متناسب با  کرد  کار  . بلی، تارکرد مرزها هسک

حتی    بین نمی رود.   داشته شود. ولی اصل و هستی مرز از  ید دوکنترل شود و اثر بخشی و کارکرد محمرز  ه کلی  ممکن است ب

اطالعات    با فناوری  از گسترش  من  بی  هم  نخوا  ها رزرفتن   افتاد.   هد اتفاق 

ث بیان می  بحر ادامه شناسی و وجود پایدار مرزهامطرح است که آنها را د های هستیبه عنوان بنیادمورد  چند از نظر اینجانب، 

 کنم. 

.  یگانگی وجود ندارد  ،قتجهانی خلدر نظام    .فریده شده استجهان بر اساس تفاوت آ  لقت:خ  اصل تفاوت در نظام -1

  .نگارانه درجهان خلقت وهمی و غیر واقعی استا بنابراین نگرش های یگانه    .ندتکثر اما در این جهان  شیها و اپدیده  

تفاوت در نظام خلقت که  ر اساس اصل ب بنابراین یی. به نام مرز یا حد جدات میشناسد این تفاوت ها چیزی را به رسم

 .  دیدا می کنوضوعیت پ قیاسی مشکل و م ت، ابدی بودن مرزها در هر نوع،یک وجودپایدار و ابدی اس

هرم بنام  کره زمین چیزی    یماوراحتی  ما در کره زمین و    اصل ذاتی سلسله مراتبی بودن فضاهای جغرافیایی: -2

نقطه یا   تفکیک و تجزیه میشود تا بهضاهای خردتر و خردتر به فمختلف  وحکره زمین در سط داریم. نشور فضایی میا 

مثل قاره ها و    ای پایین تر تقسیمات فضایی داریم.ه  رده  در  و  ک مقیاس کلی استی ه زمین  یعنی کررسد.  مکان می

پایین ترین سطح  کشورها و   انساننشاشیا و یا  مقر  در    که در قاعدهن  این نظام سلسله مراتبی فضا در جها   ها.ستن 

از یکدی  دداروجود  رد  فضای کوچک و خ  مکان و  تعداد کثیری  ،نظام و هرم ز یعنی مر  .ی شوندگر جدا مبه راحتی 

  منازل مرز رد،مرز دا مزرعه مرز دارد، کارخانه ، دانشگاه مرز دارد، شهر مرز دارد، روستا مرز داردور مرز دارد، شک.دارند

 ... دارند و
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کنشی است که در  اندیشه و  از تجلی  ناشی این واقعیت غیرقابل انکار فضا:   و مکان   ان با نس اصل رابطه اکولوژیک ا -3

بنام کنش قلمرو سازی یا قلمرو یابی و یا    ،صورت گروهی وجود داردبه  ی و چه  چه به صورت فرد  انسان هاوجود  

طلبی  و  انسانتمام    .انسانها   قلمرو  هستندزنده،  موجودات  ها  طلب  زیرابرای  قلمرو  بقا زن.  و  زیست  به    ، دگی  فضای 

خودشان ری  لمرو شهق  ،ن انسان شهریبه عنوا  ن هایی که در شهر زندکی میکنندبه عنوان مثال انسا   .احتیاج دارند

 خاص خودشان می دانند.  قلمرو  ، و آنرارا احتیاج دارند

ا  افراد، گروهها  قلمروهای ادعایی   حد بنابراین مرزها    ز.همان مر  عنی ی  . دیگران میشودبا    جدایی    نسانی حد و سازه های 

قائل  و مرز  قلمرو    حدرای خود  بلبی  صل قلمرو طاساس ار  ب  ها در شکل فردی و گروهی،نسانغیرقابل انکار هستند و همه ا

 هستند.

زن  اصالت داشتن منافع و منفعت طلبی انسان ها: -4 انسان ها و موجودات  بقای  ده  همه  منفعت طلب خود  برای 

قلمرو جغرافیایی، حتی    ارزش های موجود در قلمرو جغرافیایی و خصایص   ند.خودشان هست  فع تند، و دنبال منا هس

حیات    کمک می کنند.  ستند که به بقای گروه انسانی و سازه انسانیرزش هایی هازیستگاه  فیایی  ضای جغراامنیت ف

ر فضا مرز ایجاد  ، دمنافعیم  حر  منافع فردی و جمعی حریم ساز است.  بنابراین  ست.بقای انسانها به منافع متکی ا  و  

 هستند.  خودشان حریم و قلمرو قائل برایتمام سازه های انسانی می کند.  

انسانی  ینیع  سازه  برخورداری مجموعه  اجتماعی  روابط  از  که  انسان ها  از  گروهی  و فضا جغرافیایی است    ا  به مکان    و 

،  د )قومیباشکه  تحت هر هویتی  ،یا گروه  مجموعهاین    بهدارد. اینجانب  متقابل  ا آن رابطه  و ب  سبیده استچزیستگاه خود

فر زبانیدینی،  ا.و  انی، کارکردییی، سازم، ملی، شهری، روستاهنگی،  از هرسازه انسانی  اطالق می کنم. نسانی  ..( سازه 

 برخوردار است:رابطه    الگوی  سه نوع

و ماده و    ،دارد  یستگاه خود ز  ضا و مکانف  است، رابطه ای که سازه انسانی با  ابطه اکولوژیککه همان ر  ،رابطه عمودی •

نسانی نگرش و احساس  ، و سازه اباشدست سازه می  بقا و زیله می شود و عامل اصلی حیات و  بین آنها مبادانرژی  

 عاطفی به آن دارد.

 . ستکه از گستردگی و تنوع برخوردار ا ،درون سازه ایاجتماعی  و ارتباطات  روابطیا همان  ،رابطه افقی اجتماعی •

ط رواباز آن به  نسانی ملی  سازه های املت یا  ا. در مقیاس  یا روابط متقابل با سایر سازه ه،برون سازه ایی  افق  روابط •

 تعبیر می شود.  لبین المل

انسان ها به صورت فردی    اصالت و وفاداری هویتی: -5 غریزیتمایل    ،یا سازه ایو گروهی  همه  و  ابراز   طبیعی  به 

  هاسلب هویتی از انسانخصیصه های    .رای خودشان شناسه هویتی قائل هستندبدارند، و    انبا دیگر  هیساوجود در مق

نام مرزهای ذهنی و    موجب پیداش نوعی از مرزها به  ،ر برابر دیگرانفرازی آن د وفاداری هویتی و سرا  ند.شدنی نیست

در فضای فیزیکی    . آنها ددارن  فضایی عینی و  تجلی    و   د نقی نمی مانیتی در ذهن بامرزهای ذهنی و هو  هویتی میشود.

ی بر الگوی تاثیر زیاداینگونه مرزها    شوند.می  زهای فیزکیازند و سبب پیداش مرمنعکس می شوند و حریم ها را میس

الملل بر نگرش، اندیشه تیکی و  و کنش ژئوپلی  روابط بین سازه ها دارند. بخصوص در مقیاس ملی و در روابط بین 

 ران تاثیر شگرفی دارند. ت به دیگ( نسبملتهاسیاسی سازه های ملی )

اره بشر به فکر  هموبرسد.    ر زندگی بشر به پایانه دت کای نیس  تهدید پدیده   گی بشر:پایداری تهدیدات در زند -6

یک پیش فرض مسلم  دید به عنوان  بنابراین چون ته  . نها پایدار هستنداما آ  ،ست که تهدید را از بین ببرداین بوده ا

دید  انسانی که احساس ته  سازه های  ها موضوعیت پیدا می کند.نقش مرزستی و  ، هح استا مطرسان هدر زندگی ان
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تا امنیت خود در برابر مهاجمین   میکشند   و مرز  ه دور خودشان حصار فظت کنند بمیخواهند از خود محا   د و می کنن

 . شوند یداش مرزها می موجب پ  را حفظ کنند. بدین ترتیب

مامور دو  دارای  اومرزها  و یت  مرزها  .هستندثانویه    لیه  وجودی  فلسفه  و  اولیه  حراحفا  ، ماموریت  و  از ظت  ست 

 است.انسانی و ارزش های مورد توجه سازه ، منابع زهسازه انسانی، زیستگاه سایت و حیات موجود

مراود توسعه  مرز  ثانویه  قلمرو    اتماموریت  بین  شده  وکنترل  ها  سازه  است  ها،  سیاسی  های  تبنابر  .سیستم  وسعه این 

منعکس    امر  این  .نگ استیط صلح و جخیز دارد و تابع شراکه در کارکردهای مرز انعکاس پیدا میکند، افت و  مراودات  

 یت ثانویه مرزها است. ننده مامورک

د  زها ق و مر، مرز باال کشیده می شوددیوارهای   ،ودیعنی اگر تهدید جدی ش . است آنها تابع ماموریت اولیهمرزها ماموریت ثانویه 

ا  هتامپریالیس  یست شوند وانسانی همزیدا کند و سازه های  ضمانت امنیتی افزایش پ و  ،در تهدید کاهش پیدا کنکشند. اگمی

ادیه  مانند اتح  رد.کد  ند بود و مراودات توسعه پیداخواهنهدر آن صورت مرزها آرام خوا  ،زندگی کنند  شآرامبا  انسان ها  بگذارند  

 ..  رس و.یج فای خلاروپا، شورای همکار

ا اق  .ددارندگی باقی می مانکنترلی و بازکارکرد امنیتی مرز در شکل  حالت  ین  در  با  سازه ها  ا  م عملی انجام نمی شود تاداما 

بر  یگهمد مراودات  ارتباط    یراحتبتوانند  باشندو  اتفاق    .داشته  این  اگر  تهدید جدی  نیافتدولی  و  بالفاصل  ،شود  و  ارتباطات  ه 

ی  وع تهدیدهاناز  ، چه  باشند  جنگ  ا قد می کشند، چه تهدیدهای نظامی از نوع ستیز ود و مرزهی کننیدا ممراودات کاهش پ 

هاینظیر  زیستی   ما  بیماری  کرونا پاندمی  مجازی  نند  فضای  تهدیدات  چه  تغییر    .  باشند   و  و  مرز  بودن  بسته  و  باز  پس 

ر غلطی که در ذهن برخی از علمای علوم  تصو   اساسه بر  رد. نمرز و ماموریت اولیه مرز دا  کم و کیفی به  بستگکارکردهای مرز  

  . کوتاه می شوند  ها دیوارهای مرز  و   ا میکندز کاهش پیدکارکرد و رنگ مر  ،باشد ت  و امنیامش  اگر آر  است.  یش آمده اجتماعی پ 

 شده و بسرعت قد می کشند.  ته برافراش ها مرزدیوارهای  ، ندو ناامنی افزایش پیدا کاما اگر تهدیدات 

موده و  یفای نقش ننه مرزها افلسفی و هستی شناسا  به عنوان مبانی  ،ش مورد پیش گفته بدلیل پایداریاینکه ش  بحث  هنتیج

 را در جهان خلقت و زندگی بشر تبیین و توجیه می کنند. ودن مرزها ابدی ب

 د:ر اشاره می شومزبومرتبط با بحث  اینجا به برخی منابعدر  

مرو کارک  تبیین فلسفهمقاله   ➢ نیاز  )  ،الیایی و جهانی شدنعصر وستفز در  رد  و  محمدرضا حافظ  ا 

 .(1399: راهیم احمدیاب

محمدرضا حافظ نیا و ابراهیم احمدی،  از  )  ، بین المللیقش مرزهای  فرینی نآ  کرونا و بازبحران  مقاله   ➢

1399). 

ایدار نیت پ و ام  ابعاد نظری و کاربردی توسعه  بیرخانه همایشا دضا حافظ نیا ب مصاحبه دکتر محمد ر ➢

 .(1399)مهر  ،اطق مرزی با رویکرد آمایشی من

 (. 1396 باس احمدی،)از دکتر سید ع  ، ا حافظ نیامحمدرض ا و اندیشه های دکتررآکتاب ➢

 (. 1392)از دکتر محمدرضا حافظ نیا و دکتر محسن جان پرور،   ،مرزها و جهانی شدن  کتاب ➢

الگویه  مقال ➢ دید  –ساختاری   بررسی  از  ناجا  جفضایی  د،  اغرافیگاه  نیا(،  )از  حافظ  محمدرضا  کتر 

 . 1389رماه شیراز، مهدانشگاه ،  همایش ملی دانش و امنیت
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 فخری دمجی دکترسخنرانی 

 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح   سئیر

 

 تحت عنوان:

 نیت مناطق مرزی کاربردهای فناوری ژئوماتیک در توسعه و ام
 

 ن همایش کارا اندر سالم و تقدیر و تشکر از دست

ی  آمایش یکرد  با روسناد آمایشی بویژه  عات مکانی و تهیه ان جغرافیایی نیرو های مصلح در دو حوزه تهیه اطالسازما

 د.انجام برسانت هایی دارد و در سال های گذشته سعی کرده این مسئولیت ها را به خوبی به  ئولیدفاعی مس

عرایضم را با  یک مقدمه در مورد آمایش شروع من    جود دارد.وزه واین حدانیم که خال های زیادی در  البته همه می

با توجه به مسائل و موضوعات بسیار ارزنده    یرد.جه قرار بگمورد تورم  میدوادهم که ایشنهاد میکنم و در انتها دو پمی

 عی جدید باشد.هم کرد که به نوطرح خوااساتید ارائه کردند موضوعاتی را م

در    د.دهبا فردا پیوند میآوری و امروز را  هبردی است که توسعه را با تابریزی رارنامهوعی برزی نآمایش مناطق م

آمایش مناطق مرزی با تحلیل تحلیل توامان    الزم و ملزوم یکدیگر هستندنیت  دفاع و ام   توسعه و  زیریمهاین نوع برنا

انطباق اهداف دفاعی و    پارچه را برایای یک حل ه  ع امنیتی و دفاعی بایستی راهو طبیعی و اوضا  فیایی شرایط جغرا

فراهم ای  توسعه  و  سر  کند.  امنیتی  که  کهمانطور  اشاره  گودرزی  ت  ردند:دار  و  مناطقامنیت  تضمین  مرز  وسعه  ی 

ا و  توسعه  است.کننده  مرکزی  نواحی  مناط  منیت  در  امنیت  و  توسعه  زمانی که  نشود ق  تا  فراهم  مناطق    مرزی  در 

موا مشکل  با  خومرکزی  ایبوی  بود.اهیم  جه  متژه  و  متنوع  تهدیدات  با  ایران  اسالمی  تمامی  نکه جمهوری  در  عددی 

مرزنشینان اولین حلقه    توجه به مرز را حیاتی می نماید.نیز  این نکته    ده کهاجه شود مومرزی و پیرامونی خ  مناطق

ت مرز ها  ماهیت و اهمی  جهانی هکده  دوران معاصر بویژه دیدگاه د  تحوالت  ی هستند.امنیت -زنجیره اقتصادی و دفاعی 

  . است  تحول نمودهیر و  ر تغیا دچاکه کارکرد های آن ریت آن نکاسته است بلرو تحت تاثیر قرار نداده است و از اهم

دنیا، توسعه    ی از کشورهای یارلغو روادید و رفت و آمد آزادانه بین بس  ، هاگیری اتحادیهبینیم شکل همانطور که می

حول کارکردی مرز  موجب ت  ملیتی و سازمان های مردم نهاد بدون مرز،های چند  گیری شرکتشکل  ،روابط اقتصادی 

د را بر مرز ها  ات با ابزار های دیگری کنترل و اشراف خوغییرازات این تبه مو  ت هاو دولحکومت ها    شده است.ها  

امروزه    ماتیک است.های ژئوناوریا و ف انه هتواند کمک بکند سام یی که میهاسیستم  ها واریکی از ابز  افزایش داده اند.

ای و کنترلی    وسعهای مسائل تها برمانه  ین ساری انواع و اقسام اپیشرفته شاهد بکارگیهای  در تمام دنیا بویژه کشور

با شیوع کرونا در دنیا رویداد  دفاعی هستیم. را در حوزامروزه  این    بینیم.میمرز ها    ه کنترلهای جدیدی  با شیوع 

تردد های    محدودیت هایی که در  به نوعی  حدید حدود مرز های خود پرداختند.به ت  ،ر اولین اقدام ها د  دولت  ویروس
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حفاظت و پایداری جامعه خود به    ،ها برای حراستاد که یکبار دیگر کشوران دیجاد شد نشیایی او درینی  مز  هوایی،

وم سنتی و عینی مرز  ا به نوعی مفهکرون  ویروس   یت ارضی اهمیت زیادی دادند.مامقالل سیاسی تاست   حاکمیت ملی، 

نوعی حتی    د بهی که قطع شطاتباو ارتد شد  هایی که ایجا دودیتها و محبا بستن مرز  را در جهان دچار چالش کرد و

رباره جهانی شدن  این دتا قبل از  های پیشرفته نقش کمرنگ شده مرز ها را دوباره احیا کرد و نکاتی که  در کشور

افع  ای تامین امنیت و من حیای کارکرد دفاعی و بازدارندگی مرز ها در راست ا  ش قرار گرفت.چال  مورد   ، گفته می شد

های مرزی و  ها با تشدید کنترل عبور و مرورکشور  ن الملل است،ی بیجدی در فضافاقات  ه ات جمل  زا  ملی کشور ها، 

این احیای کارکرد    د.از جمله کرونا دارن  دار، های واگیربویژه شیوع بیماری و    یستی و قاچاق جلوگیری از اقدامات ترور

به کشور های  ی در ورود  گیرخت در زمینه اجتماعی س  پی داشت. رل موادغذایی را در  کنت  در زمینه های اقتصادی، 

  کود مشاغل، ر   کرونا تعطیلی و  از نگاهی دیگر شیوع  اشت و در حوزه سیاسی فرهنگی هم به همین ترتیب.دیگر را د

پذیر را هدف گرفت  فقر و بیکاری در همه کشور ها شد و اقشار آسیب    ه موجب افزایشاشت کرا د  هابسته شدن مرز

  رکزی کشور ها داشتند در آماج این تهدید ویرانگر قرار گرفتند.از کانون مکه  شین به موجب فاصله ای  مردم مرزنو  

باید   امروزه  تواننرد  مرز ها بیشتر موبه همین دلیل  باشند زیرا می  طقه ای و بین  گرایی محلی،من ون همد کانتوجه 

فرص دیدگاه  این  با  و  باشند  ثبات،ام المللی  عامل  محور  توست  و  شوند.نیت  پایدار  ک  مهم نکته    عه  است  روند  این  ه 

یافتگی   مناطدتوسعه  سرمایه  قر  کشش  مغناطیس  کننده  تعیین  امرزی  خارجی  و  داخلی  ی    ست.های  نکته  این 

اس مرزمهمی  مناطق  چه  هر  که  توست  یای  باشند  عه  تر  عقب  فته  و  خواهد شد  سرازیر  ها  آن  به  بیشتری  سرمایه 

مرزی   مناطق  می  زنجیرهافتادگی  مشکالت  از  ای  داشت.  قاچاق  فقر،ثل  پیوسته  خواهد  دنبال  به  را  امنی  نا  از    و 

  پنجم و ششم،ی هامهبویژه برنا ه کشور، های توسع ب محتوای برنامهمطالعه قانون اساسی و یا بیانات رهبر معظم انقال

بویژه وزارت کشور  های دستگاهمهبرنا مرز  بر میهای متولی  براوجود اسن   آید کهاینطور  باال دستی کافی  تاد  وجه ی 

ه است.مرزی  تالیف شده  ها  مرز  حوزه  در  نگرانه  آینده  رویکردی  با  مقاله  و  کتاب  ها  ده  و  ها    ست  با  ده  همایش 

این س  توسعه پایدارضوع  مو از هر منظری،ت و مسر شده اسرگزاها بلامرز در  قرار    ائل مرزی  مورد توجه و بررسی 

های چند ده هزار  نچه الزم بوده در کتابآشده است و  ام  رگیری نخبگان کشور انجور با بکاآمایش کش  گرفته است.

ن  همچنامرزی  های مناطق  چالش  ه مطالعاتی،این همه پشتوان  سوال این است که چرا با   ای آورده شده است.صفحه

ب که گفتند به سراغ  رهبر انقالبا توجه به تاکیدات  دهه از انقالب اسالمی و    4و با گذشت    باقی است؟به قوت خود  

بروید،رز  م نروید،  ها  به سراغ مرز ها  به سراغ  شما می  اگر  گیر  بان اکنون مشکالت عدیده مرز ها گری   آیند.مرز ها 

  درخور شان نظام جمهوری اسالمی ما نیست.  اما این وضعیتکاری نیست  کم    عنای م   هه است که البته بکشور شد

ی هستد در حوزه پاسخ به این پرسش  ی بسیار غن نظرا همچنان که در ابعاد ه ه همایشرسد خروجی این گونیبنظر م

 ها نیز باید متمرکز شود. 

 پیشنهادات 

ها  کار را در حوزه مرز  شود اینمی  ر خوبی دارد،کارکرد بسیا در کشور هستند و  های جهادی که  همانند خیلی از گرو-

خبگان و خیرین در  ن  رافیایی،م جغل شود و دانشمندان علورزی تشکیهای مهای در استان  داد که کارگروه  م هم انجا

ای عملیاتی در این  هدازند و راهکاربه مناطق مرزی رفته و به بررسی مشکالت مناطق مرزی بپر  یک اقدام جهادی، 

 شود و نتیجه به مقامات سطح باالی کشور برسد. ه کنند تا این مسائل حل باره ارائ
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نتایجآ- صفوی  دکتر  نکات    قای  آموختهو  و  جاین  های  راهبردی  را  بسته  معهمایش  یک  قالب  در  و  کرده  بندی 

ریاست محترم جمه و  رهبری  معظم  مقام  استحضار  به  پپیشنهادی  و  برسانند  هوری  تا در  های  یگیری شود  مایش 

هماهای  اوردتعدی دس ب راین  کارگروه  این  هر سال عملکرد  و  کنیم  بیان  را  علوم یش  دانشمندان  به  و  جغرافیا  ا  یی 

 انیم. برس مسئولین منطقه ای 
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 محمد صدیقی فرآقای 

 سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در هرات 
 

 همسایگی )با تاکید و تمرکز بر تغییر مفهومی عملیاتی در کاربست سیاست ات الزام

 کارکرد مرزها( 
 

 

 سم اهلل الرحمن الرحیم؛ب

چنین همایشی مهم  نم. برگزاری  را بیان ک  ربردی مراتب تقدیر و تشکر خودزار کنندگان این همایش کادر ابتدا بایستی از برگ

 این مهم را انجام دهند.  دشوار و طاقت فرساست که دوستان بخوبی توانستند در این سطح، کاری

اخیر بصورتسیاست همسایگی م  د،همانطور که مستحضری ب   یوضوعی است که طی سالیان  و  برای    هویژه  راهبرد  عنوان یک 

سیاپیش مطبرد  ج.ا.ایران  خارجی  است  بوده  درسرح  و  چارچوبت  مهم  همین  از  همسایگی،  یکی  سیاست  اصلی  اهداف  ترین 

 .ای پیرامونی با گفتمان دوجانبه استغیرامنیتی کردن روابط با کشوره

 . کنم غاز میی آکلیدو تعریفی از مفاهیم  نی خود را با طرح سوالرانظریه کوتاه، سخنبا این  

نوا مرزی/گذرگاهآمایش  با  حی  مرزی  همسکهای  چشورهای  سیاست   هایه  توسعه  در  را  ایجابی  یا  سلبی  نقش 

 کند؟ ج.ا.ایران ایفا مییاست خارجه  س  در  همسایگی بعنوان یک راهبرد مطرح

ه سیاست خارجی را توسعه  ظ امنیت، استقالل و یکپارچگی سرزمین و اگر نتیجحف  را  وظیفه حاکمیتاگر مهمترین    همچنین

ی بتوان این سوال را مطرح سرزمین بدانیم، شاید به نحو دیگر   یک  مردماه اقتصادی  الملل و رفاطات در حوزه بین تسهیل ارتب  و

 کرد که؛ 

ق  جمهوری در  خارجی  سیاست  پیشبرد  برای  ایران  همسایاسالمی  سیاست  برای   ، گیالب  باید  را  کارکردی  چه 

و اصلی ترین   ان مهمترینمن حفظ تمامیت ارضی کشور بعنوان تعریف کند که بتواند ضمرزهای خود با همسایگ

بین الملل به عنوان مهمترین کارکرد مرز، از آسیب ها و تهدیدات پیرامونی به توسعه و تسهیل ارتباطات در حوزه 

  کند؟کمک    رجیی مجری سیاست خاهاوظیفه دستگاه

عنوان نمونه پژوهشی  بان را به  یعنی افغانست  با همسایه شرقی   ؛ توسعه روابطدالیل مختلفبرای پاسخ به این سوال، با توجه به  

 قرار خواهیم داد.مورد بررسی  پیاده سازی مفاهیم نظری این موضوع، مصداق و

 فهم سیاست همسایگی: 
جی ج.ا.ایران مطرح  ر بصورت ویژه ای بعنوان یک راهبرد در سیاست خارسالهای اخیت که در  سیاست همسایگی موضوعی اس

 ست خارجی ج.ا.ایران به این سمت و سو چیست؟ی حرکت سیات. اما این سیاست چیست و چرایشده اس

 : دحرکت بایستی به دالیلی نیز اشاره کر در خصوص چرایی
o شودع میاصوال سیاست خارجی یک کشور از همسایه شرو . 
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o دنیاست. کنار روسیه، چین و برزیل، پر همسایه ترین کشور ایران در 

o   ران همواره به عنوان یک اولویت در سیاست خارجی پس  ستی ج.ا.ایهمسایگان بر اساس اسناد باالدگسترش روابط با

و تحوالت سال بوده  انقالب مطرح  اخیراز  تحریمبخصوص    های  افزایش  و  آمادامه  پیش    ریکا؛های ظالمانه  از  بیش 

 همیت توجه به همسایگان را مشخص کرده است.ا

o   ران و استفاده از جغرافیای این کشورها  ردن ج.ا.ایری از بین همسایگان و منزوی ک های بزرگ برای یارگی قدرتتالش

 همیت دهی به موضوع همسایگان است.یکی دیگر از دالیل ا و تهدید علیه جمهوری اسالمی ایران

 این راهبرد چیست؟ اما مشخصات

دن  کرب بر آن است که با عملیاتی  فرض غال  -است  با همسایگانغیرامنیتی کردن روابط  هدف عمده سیاست همسایگی،  

اقتصاو روابط سیاسی و امنیتی، جای خها با همسایگان کاهش  ست، اختالف و درگیریاین سیا روابط  دی و تجاری  ود را به 

 خواهد داد. 

است. از سوی دیگر،    هموضوعی دوطرفهمسایگی و موفقیت سیاست همسایگی،    م نیز توجه داشت کهاما بایستی به این مه

 . لکه سیاست کشور استرجه نیست بیگی، سیاست مرتبط با وزارت خاهمسا

پیشبرد این سیاست، دیپلماسی فعال یک    پس هرچند برای  سیاست همسایگی تنظیم روابط در همه حوزه هاستاز این منظر،  

ایران به دالیل مختلف کاری  است اما عملیاتی شدضرورت   این  اما    مینماید خت و دشوار  سن سیاست همسایگی در  واقعیت 

 .بلکه یک اجبار است  ، نیستانتخاب    یکاست که این سیاست 

اری یعنی به پایدکند  همسایگی مرزها را زایل نمیسیاست  در این چارچوب کالن، بایستی این مفروض را نیز مدنظر داشت که  

در  .  دهدمرزها را تغییر میکارکرد  مسایگی  که سیاست هکند بلآنها را کمرنگ هم نمی  رساند. حتی اهمیتآنها آسیبی نمی

ایجاد  است همسایگسی از طی،  ثبات  ایجاد  پایدار و  قالبامنیت  بعنوان کارکردی  اجتماعی  و  اقتصادی  پیوندهای  معرفی    ریق 

 شود. می

اما    مطرح کردند  مرز و آمایش و کارکرد مرزیوص  درخصهای مفصلی  حث ، اساتید بزرگوار بای گذشتههای روزهطی سخنرانی

ای براساس چارچوب نظمن در  از پیش  نجا میخواهم  با نظریه سیاست  ری  تغییراتی در مفهوم و کارکرد مرز همسو  به  گفته، 

 همسایگی اشاراتی داشته باشم. 

طی     مشخص  بنیا  2بطور  تغییر  شاهد  گذشته،  مفهودهه  حدین  در  مرز  بینوزه  م  روابط  تعریف  مطالعات  در  بودیم.  المللی 

سیاسی یک دولت بوده و مطابق قواعدی خاص در مقابل  رو حاکمیت که بازتاب دهنده قلم  شدته میای گفسنتی، مرز به پدیده

ن کارکردها  متریسنتی مرزها، از مه  کند. بنابراین، عامل مانع، در مفهومیجاد میحرکت انسان، انتقال کاال و نشر افکار مانع ا

 بوده است.

ن شده است. جهانی شدن و  جدید دگرگومفهوم سنتی مرزها با تحوالتی  وه بر حفظ جایگاه گذشته،  در حال حاضر نیز، عال

ار  وه بر حفظ ظرفیت و کارکرد مانع بودن خود، دچتوسعه صنعت، تجارت، امور مالی و علوم و ... به این معناست که مرز عال

 ز را بخود گرفته است.همه جانبه در دو سویه مر شده است که حکمی پیشبرنده در جریان تعامالتنیز دگرگونی مفهومی 

ت که  افغانستان هم از لحاظ مانع بودن و هم از جنبه ظرفیت توسعه محوری؛ الگوی مفهومی قابل تاملی اسمیان، مرز  در این  

برخور ممتازی  جایگاه  از  جنبه،  دو  هر  میدار میدر  و  م  واند تباشد  منطقه  حتی  و  در کشور  ثابت  الگویی  مطالعه  بعنوان  ورد 

 گیرد. راهبردی قرار 

  در کنار   ایهای منطقهای و رقابت قدرت های فرامنطقه . حضور قدرتضوعات امنیتی استه درگیر موسال است ک  40افغانستان  

کارکرد امنیتی    واقعیت موجود،در  چارچوب و  ساخته است. در این  از این کشور، محلی برای ترور و ناامنی    ،خلی های داجنگ 
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د مورد توجه قرار گیرد، ظرفیت بسیار باالی  وعی که بای شرقی بوده است اما موض  یمرزهامسئله تعریف شده برای  ین  مهمتر

  کشورمان است.افغانستان برای توسعه همکاری با  

این کشور،    نیز تغییر یابد زیرا  ه ما به افغانستاننگاستی  له امنیت مرزی، بایاه کاربردی، عالوه بر اهمیت دهی به مسئیک نگدر  

 های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.زهکاری در حودارای ظرفیتی بالقوه برای هم ، به گواهی آمار

به سو پاسخ  عرایضدر  ابتدای  در  از  ال مطرح شده که  بعد  مفاهیم سیاست همسایگی، کارکرد مرزها  تشری  و  افغانستان  ح  و 

ش درمطرح  عملیاتی  راهکارهای  از  مایلم  اینک  اپیشبرد    د،  نمونه  در  افغانستانسیاست همسایگی  با  صحبت    رتباطی 

 . کنم

نوان منشا تهدید  بعتواند  است و می  در منطقه  همچنان کانون بی ثباتی  ر؛های بسیاها و علیرغم تالشدر این سالن  افغانستا

ا  خاص خود را دارد. ب ارایی یترین کارکرد تعریف شده برای این مرز، همچنان ک. پس اصلقلمداد شودنیز همچنان  برای ج.ا.ایران

میلیارد    ۳ای/اقتصادی با حدود  ج.ا.ایران در حوزه روابط منطقهز مهمترین شرکای  ثبات یکی اهمین افغانستان بی    ؛اینحال

بخصوص در شرایط افزایش فشارهای   وا طی سالهای اخیر   به این کشور است که این ظرفیت خود را بارهاالک  رقم صادرات

 بخوبی نشان داده است.  ،تحریمی و کرونا

پارادوکا با  این میان،  مفهومی  لبته در  به لحاظ فیزیکی مورد توجه سی  امنیت مرزی  بایستی مسئله  از یکسو  مواجه هستیم. 

مبادالت توسعه محور    افزایشجهت  تباطی، راهکارهایی  ر گیرد و از سویی دیگر، بنابر ظرفیت عظیم ارراجدی و حتی بیشتر ق

 انجام پذیرد. 

 شود. رح میمعنایی طس جهت برون رفت از این پارادوک این خصوص نیز راهکارهایی در

o رفتن بسترهای ناامنی    بینکمک به حصول به صلح و از    هایجمهوری اسالمی ایران بایستی تالش نماید تا ظرفیت

 ر افغانستان یاری رساند. ا این پدیده به کشورا فعال و در مبارزه ب 

o ت به کاهش  مواد مخدهمچنین، کمک  تردجلوگیری  ر؛  ولید  و  قاچاق  طاز  از  غیرمجاز  تغییر  د  توسعه و    قوانینریق 

از مرزها امکانات دفاع فیزیکی  افزاری  به توسعه عنوتوان بمیاز دیگر مواردی است که    سخت  راهکارهای کمک  ان 

 شاره کرد. ی در مرزها به آن امفهوم امنیت محور 

برای   که  آنچه  نهایت  سوال  در  به  کارکرد  پاسخ  با  رابطه  در  چ  مرزبنده  که  است  این  است،  اقداما  همطرح  و  نوع  ت 

خاورمیانه، ظرفیت های خود را  ناآرام  های عملیاتی ضروری است تا بتوانند با حفظ کارکرد دفاعی و امنیتی در منطقه  کاربست

دفاعی  -یتی منصیل مرزها، که کارکرد ااعی فراهم کنند به نحوی که به کارکرد قدیمی و ااجتم-باطات اقتصادیبرای توسعه ارت

 د؟بود آسیبی وارد نشو

پایا و  در  شده،  ن  ارائه  توضیحات  میبنابر  نظر  مدیریتبهره  رسدبه  در  ترکیبی  راهبرد  یک  از  ک  گیری  جنبه مرز،  ه 

راهکار و راهبرد مدیریت مرزی   بعنوان  ؛ته باشدریت مرزی مدنظر داشدر مدیفرصت و تهدید را بصورت ترکیبی  

 ند.تواند به این مهم کمک کیم 
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 ان:ت عنوتح

 امنیت و توسعهو راهبردهای پایداری  ر متغیرهای تاثیر گذارتحلیلی ب

 ایران مذهبی جنوب خاوری -یدر منطقه ی قوم 
 

 

 چکیده 

د امنیت مرزها، نقش قومیت های ساکن  و جهت ایجانماید  ی  طق مرزی، ضرورت امنیت را ایجاب مت مرزها و مناامروزه اهمی

اهمی  بسیار حائز  ایردر حاشیه مرزها  باشد.  ویژگی هایت می  و  است  قومی  نظر  از  متنوع  از   ان کشوری  اقوام  متمایز کننده 

مرزی و  مناطق  ر  ی شود. سکونت قومیت های ایرانی دژادی متمرکز مدر ایران بویژه بر مولفه های زبانی، مذهبی و ن  یکدیگر

در این مناطق بوجود می آورد    بحران های قومیوار با کشورهای هم مسلک و هم زبان، خود زمینه مناسبی را برای وقوع  همج

افزایش بی رویه جمعیت در منیافتگی مرزی نیز مزید بر علت  و مسئله توسعه   اقواممی گردد، در عین حال  این  و عدم    یان 

و برنامه  متوجه دولت مرکزی نماید. در حالی که اگر این مهم در سیاستگذاری ها ب ناگواری د عواق انتوجه به این مسئله، می تو

راهبردی،ریزی   اتخاذ سیاست هایی  با  لحاظ گردد،  و    ها  قومی  این گروه های  توان  به سوی می  پیش  از  بیش  را  مرزنشین 

ها نشان می دهد که با دور شدن از ایج یافته  نته و  یدتحلیلی تهیه گرد  -با روش توصیفی  این مقاله  اد. مشارکت ملی سوق د

نی توسعه  نواحی مرزی،  به سوی  افمرکز  بوضوح  واگرایافتگی  عنصر  تواند  این خود می  یافته که  را زایش  مرزی  مناطق  ی در 

ن لوچستا ب  خواهد افزود. در ناحیه سیستان و  بر شدت بحران  ه و با لحاظ کردن رشد فزاینده جمعیت این نواحی،تقویت نمود

ایران  -ی قومی  در منطقه تاثیرگذار در چس  مذهبی جنوب خاوری  راهبردهای  از  بهیکی  و  از حضور و بندگی ملی  ره گیری 

دو می    ت امنیت و توسعه بطور همزمان و مکمل دانستن اینبی در شهرهای مرزی، اتخاذ سیاسوجود گروه های قومی و مذه

ایی از یک سو و رفع ناامنی و مبارزه با قاچاق از سوی دیگر در  ذاری زیربنمایه گ سره با انجام فعالیت های عمرانی و  باشد ک

 بستگی ملی تاثیر عمیقی خواهد داشت. منطقه ای و هم توسعه

 وسعه، شهرهای مرزی، اقوام سیستانی و بلوچ.  امنیت و ت ژئوپولیتیک قومی، ه:کلید واژ
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بس،  1از ویژگی های جوامع متکثریکی   از    تر و زمینهفراهم بودن  رقابت و طرح مطالبات و خواسته های مختلف  برای  کافی 

نجر د به تعارض و گسیختگی اجتماعی می قومی است که در صورت عدم ساماندهی می توانهای مختلف سیاسجانب گروه  

هستند    انسجام کلی اق اجتماعی و  هر چند همواره دارای نوعی وفملی، جوامع    شود. نظر به اهمیت هویت قومی در کنار توسعه

م مذهبی  و  قومی  نژادی،  نظر سن، جنس، شغلی،  از  آن  افراد  یکدیگولی  از  گروهای  تفاوت  ایجاد  باعث  ها  تفاوت  این  و  رند 

جوامع می شوداجتما این  در  متنوع  مورد    ،عی  و  عام  فرهنگ  از  جدا  ای  جامعه  هر  وبنابراین  افراد  مختلف   قبول  گروهای  

ومی افراد  هر قدر میزان هویت قدر عین حال  ی متناسب با وضعیت گروهی خود است.  فرهنگ های  وردار از خردهاجتماعی، برخ

انطباق آنها با فرهنگ    ه بیشتر شود، میزان هویت ملی و وفاق اجتماعیجامع افزایش هویت  و میزان  کل کمتر خواهد شد و 

(. ایران کشوری متنوع از  3:  1388همکاران،  ود )مهرمند و  اعی و انسجام کلی محسوب می ش ای وفاق اجتمقومی تهدیدی بر

مذهبی و نژادی متمرکز می  یکدیگر در ایران بویژه بر مولفه های زبانی،  ننده اقوام از  نظر قومی است و ویژگی های متمایز ک

ایرانی    ونت قومیت های ای مرزی پراکنده شده اند. سکاطق و استانهین اقوام در ایران به شکل اقلیت های مشخص در منشود. ا

خود زمینه مناسبی را برای وقوع لک و هم زبان،  همجوار با کشورهای هم مسجنوبی و  شمالی و    ،مناطق مرزی غربی، شرقی  در

اهمیت  ویی  از سی گردد.  و مسئله توسعه نیافتگی مرزی نیز مزید بر علت م   می در مناطق مرزی بوجود می آورد بحران های قو

اشیه ایجاب می نماید و جهت ایجاد امنیت مرزها، نقش قومیت های ساکن در حت آنها را  ی، ضرورت امنیمرزها و مناطق مرز

خشد، افزایش بی رویه جمعیت  این جریان را شدت و گسترش  می بدر عین حال آنچه که    .ار حائز اهمیت می باشد مرزها بسی

ی متوجه دولت مرکزی گردد. در  اقب ناگوار، ممکن است عوصورت عدم توجه به این مسئله  ی باشد که دردر میان این اقوام م

اند این گروه های قومی و  ی ها لحاظ گردد، با اتخاذ سیاست هایی که بتوا و برنامه ریزحالی که اگر این مهم در سیاستگذاری ه

  سرزمین اصلی   ه بویت ملی و احساس تعلق خاطر  ار داشت که هرا به سوی مشارکت ملی سوق دهد، می توان انتظ  2ن مرزنشی

ت آنها  ادر  گرفتن  فاصله  تهدید  جای  به  مرکزی  آن صورت حکومت  در  و  گردیده  حکقویت  از  اقوام  تحوالت  ین  این  از  ومت، 

ه جمعیت با  افزایش بی رویامروزه  ناطق مرزی خود بهره گیرد.ن  یک فرصت در جهت ثبات امنیت مجمعیتی می تواند به عنوا

مناطق مرزی، افق بسیار پیچیده ای برای آینده نواحی حاشیه  جمعیت( در  جمعیت )تثبیت    وجه به ضعف امنیت و نگهداشتت

پدید   در  ای  است.  بتواندآورده  که  بود  خواهد  موفق  آینده کشوری  حداقل  دنیای  به  را  خود  با    مشکالت جمعیتی  و  برساند 

محل تولد شان عالقه  حی مرزی و  ماندن در نوا  هو امنیتی بتواند جمعیت را بدی، اجتماعی  استفاده از راهکارهای مختلف اقتصا

فاحشی از نظر    تفاوت های  غیره جغرافیایی و توسعه نیافتگی و  مرکز، انزوای    مند نماید، از طرفی نواحی مرزی بواسطه دوری از

ایجاد یک    ومنجر به گسست این دو ناحیه  وت های عمده  ه و توسعه با مراکز عمده جمعیتی دارند، این تفابرخورداری از رفا

 (. 2: 1384ی به نفع مرکز می شود )محمدی و همکاران، طه استثمارراب

 

 ایران  د امنیت و توسعه در منطقه جنوب خاوریبهبو  بر ر گذارمتغیرهای تاثی

 باشد مواجه هستیم: ین منطقه می  نوع بحران که زمینه ساز عدم امنیت در ا ن با دومنطقه جنوب خاوری ایرادر اصوال 

چنهین زیاد و گرمای شدید کهه زنهدگی را سهخت نمهوده و ادامهه رونهد زنهدگی در   یعنی خشکی  محیطیتحمیلی    شرایط  -1

 ت ساکنین را تهدید می کند.محیطی حیا

 غیرقهانونی مهیمعاش زندگی مجبور بهه انجهام فعالیهت ههای ل و رفع بیکاری که مردم برای جستجوی شغ  بحران ناشی از  -2

 و اثرات سوء خود را بر چهره زندگی ساکنین منطقه خواهد گذاشت.  ا و عواقب ناامنی ه ی شکها ب  گردندند که این فعالیت

 
1- Plural Societies. 
2 - Frontiersman. 
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ت و از سهوی زمینهه اسهه دولت مجری انجام امهور در ایهن به عمومی آن با زندگی مردم ارتباط می یابد کئنا امنیت و جنمطم

خاص خود را  یمل تیمنا لیمسا یرکه هر کشو  یعنم  نیبد  باشد.ت در ارتباط میتصمصیمات دولدیگر امنیت با سیاست ها یا  

آن   یمهاع و اجت  یاقتصهاد  ،یاسهیس  لیمسها  ،یافتگیتوسعه    نزایم  ،ییایغرافج  تیرا موقع  یمل  تیامن  داتیدارد و فرصت و تهد

 ماننهد  ییهها  دهیهپد  بطور خاص،  خاوری ایران  بطور عام و در ناحیه جنوب  در حال توسعه  یکشورهادر    کند.  یم  نییکشور تع

عنوان مولفهه به  و غیره ینگمانند عدم وفاق نخبگان، اختالفات فره یاسیس  لیمسا  ،یطلب  هیتجز  ،یمقو  لیمسا  ،تیمحرومفقر،  

 ،3یقهوم  یطلبه  هیمانند تجز  یده ایر در حال توسعه، پدکشو  کیشوند. به عنوان مثال، در    یقلمداد م  یمل  تیامن  یاساس  یها

 یههایینارسهابنهابراین    اضمحالل آن کشور را فهراهم کنهد.  ای  یفروپاش  نهیزم  ،یخارج  دیتهد  قیرا دارد که با تلف  لیسپتان  نیا

شهدن   ی، طبقاترکشو  مختلف  یاستان ها  یافتگنیعه  توس  نهیدر زم  ضیتبع  ،یکاریب  ت،ید فقر، محروممانن  یو اجتماع   یاقتصاد

و  یسسهتکشهور دچهار در  یحهدت ملهو و یشهود کهه همبسهتگ ی.. باعث م.. و ید ادارفسا ،یمردم، رشوه خوار  یسطح زندگ

 داتیهو تهد یداخل یها یریپذ  بیآس  انیم  یندویپ   دات،یتهد  ریبه خارج همراه با سا  یوابستگ  گر،یگردد و از طرف د  یناهمگن

توسهعه و   نههیدر زم  انریها  یمله  یاتژاسهترتوان گفت،    یاساس م  نیبه مخاطره افتد. برا  یمل  تیامن  تیو در نها  جادیا  یرجخا

، برخوردار برسد یها تاناسمتوسط محروم به سطح  یاستان ها  یافتگیاشد که سطح توسعه ننکته ب  نیامعطوف به    دیاب  تیامن

عهدم  فیتضهع یذهنه یهها نههیتها ههم زم ابهدی شیافهزا یو صنعت یدیتول یاه یگذار هیو سرما ابدیکاهش    تیفقر و محروم

 نیکهرده اسهت از به  لیهکشهور تحم  شهرها و کهلکه بر کالن  ا  ر  یمشکالت  ،ینیع   لیهم در مسابرود و    نیب  از  یمل  یهمبستگ

کوچهک بهه آن   یشههرهاکه از روسهتاها و    یمانند تهران، عمده افراد  ی، در کالن شهر. به عنوان مثال(4:  1388)مرادی،  ببرد

مجهاز و ریغ   یشههرک هها  جادیو ا  یموزون شهروجب توسعه نامهاجرت م  نیبوده است. ا  یاقتصاد  زهیبا انگ  ،اندمهاجرت کرده  

 یعنیاصالح شود،  رکشو اگر روند توسعهشود. حال  یمشده و    یاجتماع   یهایفساد و فحشا و گسترش ناامن  شیفزاا  ،یرقانونیغ 

مههاجرت  زانیهشود، ههم م عیها توزآن ییایجغراف یها  تیابق ظرفدر همه مناطق کشور مط  یدیو تول  یگذار  هیامکانات سرما

 یهمبسهتگعهدم  و    ضیو هم احسهاس تبعه  ابدی  یکشور کاهش م  یهاو کالن شهرروم به شهرها  افراد از روستاها و مناطق مح

 تیهتقو تیر نهاآن و د تیمشروع  شیحکومت و افزا به شتریاعتماد ب یرا برا نهیموضوع، زم نیو اشود    یم  یگرگوندچار د  یمل

 یهها نههیزم راهم ساختناست که ف نیا مباحث فوق  یمنطق جهیکند. نت یفراهم م  یرجخا  دیدر مقابل تهد  یجبهه وحدت مل

 اریبسه  یو آثهار  دیه، فوانطقه جنوب خهاوری ایهرانم  کشور مانند  یادار  -یاسیمحروم و با فاصله از مرکز س  یتوسعه استان ها

ی امنیتی را تعقیهب مهی تند، اما برختمام دولت ها به دنبال امنیت هسور خواهد داشت.  کش  یمل  تیامن  یشاخص ها  مثبت بر

امها نهه ت یعنهی توسهعه، معتقد است که امنی "رابرت مک نامارا". همینطور بلند پروازانه است ه طلبانه وکه به شدت جا  نمایند

طهه برای تفهیم این موضوع و اینکه چه راب  وسعه است.ت و نه فعالیت نظامی بلکه فقط تدرواقع امنیت نه زور استوسعه نظامی.  

غیر از هم، از چند متغیر دیگهر ری و تاثیر پذیری این دو متن تاثیرگزات و سنجش میزاغیر امنیت و توسعه برقرار اسای بین مت

تایی این عوامهل در در جهت پی بردن به اهمیت هم راس  می توان نام برد.  و امنیت« مرتبط می باشند  توسعه  متغیر »  که با دو

یهک نمهودار دو متغیهره شهنهادی از  هم(، بطور پی  در طول هم هستند و نه در عرضاین متغیرها  برنامه ریزی)به این معنی که  

X,Y    .آن می پهردازیم کهه  چینش آنها پرداخته و در نهایت به وزن دادن  ه به اولویت بهبرای آنالیز ابتدا با توجکمک گرفته ایم

 یابی به جواب درست و قطعی کمک می کند.به ما در دست 

وسعه ایهن منطقهه ائید این فرض است که در تن هدف ما تاین است که چوی که در وزن دادن وجود دارد ها نکته ظریفنکته: تن

طح س از نظر اهمیت برای ما در یهک سهپ این متغیرها درکنار هم و باهم توجه گردد،    ر اجرا باید بهچه در برنامه ریزی و چه د

ک در نتیجه ر سیستماتیتباط آنها بطوغیرها اختصاص داده شود تا اربه تمامی مت  قرار دارند، بنابراین می طلبد که وزنی یکسان

ز متغیرهها اتیجه نهایی را مشاهده نماییم که وزن هر یهک می توانیم ن  3  شمارهو نهایتا    2و1انعکاس یابد. در ادامه و در نمودار  

 
3 - Ethnic Separatism. 
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-ت: توسهعه، امنیهت، انسهان، سیاسهر عبارتنهد ازی تاثیرگهذاهامتغیر  ا شعاع یکسان تصویر شده است.بصورت دایره ای شکل ب

 کان.ها، مگذاری

 بصورت زیر می باشد:آنها آنها  ترتیب و  یت اولو 

 
ین موارد پذیرند؟ برای روشن شدن موضوع ا  چه اندازه با هم مرتبط اند و از هم تاثیر میاین عوامل تا    باید برسی نمود که  حال

ترتیهب بهر روی   وامهل را بههبایست، ایهن ع   د از مشخص نمودن متغیرها، مینماییم. بعیرا بر روی نمودار پیوند، پیاده سازی م

اده مهی عکس همان رابطه، یعنی از باال  به پایین پیه ، yست در محور شد پیاده کنیم و درمی با xستون های نمودار که محور  

ن بهه ولی آنچه که در راه رسید ،ندافق توجه دارداف)چشم انداز ها( همیشه به سیر در طول زمان و کنیم. چون معتقدیم که اه

 کنیم.مشاهده می   2و1 آنچه که ما در شکلیرد همیشه در عرض ماجرا اتفاق می افتد. مانند  گانجام می    آن اهداف

 
 ندگان ترسیم: نگارترکیب متغیرها . 1شماره  شکل    گانترسیم: نگارندپیوند متغیرها .  2شماره  شکل

 
 ترسیم: نگارندگان. .مراتبی معکوسسلسله دار نمو(. 3شماره) شکل
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منطقی آنها با یکدیگر می   ون توسط خطوط به یکدیگر شاهد برقرای ارتباطیدو سطر و ستدر  با ارتباط دادن هر یک از عناصر  

عکس  مهی ارتبهاط را بهر ر تصمیم گیری است که ما وقتیمودار تنها دآنچه که از همه مهم تر می باشد، اینست که در ن  شویم.

د، وسط و نقطه تعهادلی در نمهایش شخص کننده حه مهم از نظر سلسله مراتبی در جایگاه خود ثابت باقی می ماند ک  م بازیکن

دو سر   Mام  شیدن خطی  بنگیری یا سیاست گذاری( می باشد. حال اگر ما با کو آن متغیر )تصمیم    بودهتغیرها  ارتباط بین م

سهط وبرقرار می شود که سیاست)تصهمیم گیهری( حهد رابطه بین سه متغیر   که  یمده می کنوصل کنیم مشاهمحور را به هم  

اهنما و عامل تعهادل بخشهی، در که تصمیمات، نقطه هدایت گر و ر  نمایشگر این واقعیت  . این مهمن قرار می گیرداین دو جریا

 م دارند.مستقینیت رابطه مه آنها با امتوسعه و مکان« می باشد که ه »        غیرمسیر توسعه بین مت

  :رابطه بین سه متغیر 
 

یهک چه که نمایهان اسهت نمهودار دارای با این تفاصیل آن  سیاست امکانپذیر می باشد.  سان ها در غالبامنیت اندر واقع تامین   
وسهعه در واقع ت  دست پیدا کنیمسطح باالی نمودار به توسعه    هنگامیکه در  سیر صعودی می باشد، بطوری که در مرحله نهایی

در  4یبهاچکشورها و شههرها از جملهه کوری موفق بسیاری ازتجربیات بطور مثال  مکان )محیط جغرافیایی( نیز محقق می گردد.

ی توسهعه نیافتهه بهه دفمند از شهربزرگ و پر مسئله ایران بوده، با سه دهه تالش ه  که دارای شرایطی همانند شهرهای  برزیل

ت شهرسهازان باشد)موفقیشهرسازی مطرح می  5به عنوان الگویی موفق در نظام جهانی و هم اکنونفته تبدیل شد  شهری پیشر

ر زمینهه ههای اقتصهادی و اجتمهاعی ط محیطی و دستیابی به پایهداری دیچیبا در توسعه حمل و نقل عمومی، بهبود شرایکور

د که بهه مهرور، بهه اقتصهاد اورزی بومتکی بر کشراحل آغازین رشد شهر، منطقه دارای اقتصاد  در مبطوریکه  خالصه می شود(.  

ه ساکنان در بدست وفق یک سیستم حمل و نقل هدفمند بطور مشخصی بین حال اجرای مردید. با اصنعتی و تجاری تبدیل گ

و سایر عناصر و اجزای شهری کمک بسهیار هی،  انات رفاشد حاصل از دسترسی مناسب به محل کار، مسکن، امکآوردن منافع ر

روشهن در دراز ر ههدفی صهریح و وچک در مسهی(. تجربه کوریچیبا نشان داد که گام های ک37:  1387شاهی،  است )جهان  کرده

 ر ارتباطزمانیکه سیاست ها و برنامه ریزی حمل و نقل داد  در واقع این تجربه نشان دگردد.  مدت به تغییرات بزرگ منتهی می  

می تواند به ابزار مناسب جههت رشهد و توسهعه شههر تبهدیل تدوین شود  ماهنگ با سایر سیاست ها و طرح توسعه شهری  و ه

، در تنهگ()بنربی ترین منطقه دریایی استاندر غ  1379در منطقه سیستان و بلوچستان درسال نمونه دیگر آن د. همچنین گرد

آغهاز گردیهد اتی پهروژه فاز عملی  1381تور کار قرار گرفت و در سال  ر دسمنطقه د  پروژه احداث یک اسکله با مشارکت شیالت

طهی و   ن مجبور بودن تا بندر چابهار مسافت زیهادی راود اسکله صیاداه بدلیل نب. در گذشترسیده است  پایان  تقریبا بهکه فعال  

و در حال حاضر عداه ای از  همودرف نه را برطش برسانند. احداث اسکله مذکور مشکل ساکنین منطقدر آنجا صیدشان را به فرو

این تصهور را و مردم منطقه    سکنی گزیدهف در نزدیکی اسکله مذکور با احداث خانه هایی بصورت کپر  تاهای اطراساکنین روس

در مثهال فهوق الهذکر   .(www.balochpayam.ir)  منطقه مذکور تبهدیل بهه شههر گهردد  دارند که در آینده نه چندان دور

ردد که چه عواملی سبب گردیهد کهه مهردم بهه مطرح می گ سیاست )تصمیم گیری ها( بر امنیت این سوال اثیرور درک تبمنظ

رسازی برای ایجهاد فعالیهت و طرح شده می توان اذعان نمود که این حرکت بستوجه به مباحث ماین منطقه حرکت کنند؟ با ت

. بهرای اقتصهادی و .. -د، ایجهاد شهغل، رفهاه اجتمهاعیدرآمهد وضعیت دی، فوایدی از جمله بهبوی و امنیت شغلی و اقتصازندگ

باشهد کهه های توسعه میصمیم گیریثیر و جایگاه تنین روستاهای اطراف فراهم نموده است. نمونه مذکور از نمود کامل تاساک

ههای بهزه،  الیتچاق و فعقا ی کاذب مانندشغل های طقه در جهت کاهش انتخابزایی و تشویق مردم به این منالدر جهت اشتغ

 گی سالم همراه با آسایش انعکاس می یابد.رفاه و زنددر مکان با ایجاد امنیت شغلی و  

 

 
4 - Curitiba. 
5 - Global system. 
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 مذهبی خاوری ایران  -طقه ی قومیو توسعه در من  راهکارهای پایداری امنیت

ی باشد. تقویت  لی ماقتدار ممذهبی(، تقویت هویت و     -ر اینگونه مناطق )قومیسد راه حل پایدار تامین امنیت دبه نظر می ر

اراده با مذهبی زیر چتر هویت ملی و احترام به فرهنگ و سنن مردم آن و تقویت    -ویت قومیهویت ملی، از رهگذر پذیرش ه

زی باشد.  هم  اقتدار مل به عبارت دیگر  ستن می  اقتدار درونی متقویت  از رهگذر حفظ  آنها ی،  در مراکز    ردم و مشارکت دادن 

و غیره  ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  ا در ابعادهای مربوط به سرنوشت آنهضور آنها در عرصهزی حزمینه ساتصمیم گیری و  

های اقتصادی و نهادهای  بطور مشترک و با فرصت های برابر در فعالیت    ارکت مدنی مردمبدست خواهد آمد. بطور خالصه مش

ازاجتماعی   یکدیگر فارغ  ابعاد  های  ام حوزه  قومیت و مذهب خود در تم  دوشادوش  فرهنگی و حتی در  اجتماعی،  اقتصادی، 

ی توسعه خواهد  به سوی افق ها  مذهبی و هم نشانه حرکت  -ویت در احزاب ملی، هم شرط تقلیل شکاف قومیسیاسی و عض

 ردد: به شرح ذیل پیشنهاد می گو توسعه در این منطقه  رخی از راهکارهای پایداری امنیتباینک (. 7: 1385بود)حسینی، 

 .ا کشیدن نگاه سخت افزارانه امنیتیانزوبه  -1

 . کت مردم در امور مربوط به سرنوشت خود و تقویت نهادهای مدنی زمینه مشارتقویت  -2

 . ملیقتصادی و جلب و انباشت سرمایه های استانی و  زیرساخت های ا تکمیل -3

 . کاال و توسعه بندرگاه(  نزیت)مثل ترااستفاده از موقعیت و ظرفیت های استان ای با قه منطتوسعهطرحواجرایتهیه -4

 .انتثبیت مرز نشینصت و نه تهدید با تقویت مراودات اقتصادی و بازرگانی دو سوی مرز و  نوان یک فرنگاه به مرز به ع  -5

طریق -6 از  پذیر  آسیب  و  محروم  قشر  از  و  حمایت  اساسی  کاالهای  تامین  و  تامین    توزیع  و  آموزشی  بهداشتی،  امکانات 

 . در مقابل خشکسالی پی در پی تردهک های گساجتماعی و کم

 فرهنگی عه فعالیت های آمیز قومی و احترام به آداب، سنت ها و افراد مورد قبول مردم و توسست  تبعیض پرهیز از سیا -7

  .منطقه  ری منطقه جهت کاهش بیکاری شدید دتالش برای جذب و استخدام جوانان بوم  -8

در این صورت قه مردم،  لت با نهاد های مردمی و نمایندگان مورد عال ز دورتباط باتشکیل نهادهای مدنی خصوصا شوراها و ا -9

 ا افزایش می یافت. کاهش و اعتمادهمشارکت مردم به سمت واقعی شدن خواهد رفت و حس غریبگی 

 برای فعالیت های علمی و عمرانی منطقه. ، ا فراهم کردن بستر مناسب رقابتیایجاد هم گرایی  قومی ب  -10

   .های در استانر بخشتقویت سایدرآمد حاصل بهبازرگانی، و اختصاصوانزیته تردادن بتاولوی  -11

کشور نیز دفاع از والیت که از سوی برخی متعصبان مرکز  یع و با داعیه  مذهبی با بیرق تش  -کاهش تفکر تندروانه قومی  -12

لقاعده که آن هم داعیه دفاع از تسنن و  وع اهبی از نابال نقش عمده ای در تقویت تفکر بنیادگرایی مذقحمایت می شود، زیرا مت

را یدکیک   اقوامی  قوم  به عنوان مانع بزرگی در جهت وحدت  ترتیب  استاکشد، دارد و بدین  ن و ترمیم شکاف  م و مذاهب 

 مذهبی عمل کرده است.  -قومی

 سالمی ایران در منطقه ری ابول جمهوم ساالری از تشیع به عنوان تنها قرائت مورد  قدتقویت قرائت عدالت خواهانه و مر   -13

  ، ملک1385  )حسینی، های بنیادگرایانه اهل سنت استاننوگرایانه در مقابل گرایشهای  گرایشایجاد زمینه گسترش    -14

 (. 1389زاده، ، ابراهیم1385، حافظ نیا و همکاران،1385سی، رئی

 

 نتیجه گیری   

می تواند  ری های توسعه بین مناطق مرکزی و پیرامونی  برابارد و نات ملی با توسعه و عدالت سرزمینی رابطه مستقیم دامنی

متمایز کننده اقوام از یکدیگر در    ست و ویژگی های تر نماید. ایران کشوری متنوع از نظر قومی اکاف های سیاسی را عمیقش
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مشخص در مناطق و    هایکل اقلیتشود. این اقوام در ایران به شنژادی متمرکز می  مولفه های زبانی، مذهبی وژه بر  ایران بوی

پراکنده  استان اهای مرزی  اند.  این مهم در سیاستگذاریشده  برنامهگر  اتخا ها و  با  ه  ذ سیاست هایی کریزی ها لحاظ گردد، 

انتظار داشت که هویت ملی و احساس توشارکت ملی سوق دهد، میسوی م  بتواند این گروه های قومی و مرزنشین را به ان 

ه جای تهدید فاصله گرفتن این اقوام از  مت مرکزی ب لی در آنها تقویت گردیده و در آن صورت حکون اصبه سرزمیتعلق خاطر  

د. این در حالی است  ره گیرک فرصت در جهت ثبات امنیت مناطق مرزی خود بهاند به عنوان یتوحکومت، از این تحوالت می

ایران منجر به بر هم خور  -ستم مرکزکه سی ت  دن تعادلپیرامونی در  کزی مرای و بخش وازن در توسعه میان بخش حاشیهو 

عدم  سبی را جهت تکوین  مذهبی بستر منا  -ردیده و احساس عقب ماندگی از مسیر توسعه، در میان گروه های قومیکشور گ

ملی، باید  نیت  آن بر امر از همه در رابطه با امنیت این منطقه و تاثیر  پدید آورده است. اما آنچه بیشت  این نواحیتعادل ها در  

ر نواحی و  توسعه و منابع ملی و به طور کلی توسعه این استان در مقایسه با دیگورداری از  مورد توجه قرار گیرد، میزان برخ

مرکزی  بخصو بخش  تغکشور  ص  بنابراین  نگرش  است.  به  ییر  نسبت  مرکزی  قومی بخش  خاوری   -منطقه ی  جنوب  مذهبی 

اجتماایران برقراری عدالت  توز،  زیادی  یع ع عی و  اندازه  تا  بادالنه ثمرات توسعه ملی،  تواند  امنیت ملی و  می  ایجاد حفظ و  ه 

 منطقه ایی کمک نماید. 
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 قصری   محمد   دکتر

 ناجا   یس پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعیرئ

 

 

 :تحت عنوان

یه ی گام دوم لگوی بیانه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی بر پایه ی اآینده نگری ب

 انقالب

وظیفه ی خود؛  هر جلسی حاضرین دخدمت همه  دارم  رض سالم ع  دانم  ابتدا  ای   می  این  کنم  عرض  راتبریک  و    ام خجسته 

 .االد باسعادت پیامبر خوبی ه هفته ی وحدت هستیم و میماه ربیع در خدمت دوستان هستیم به ویژه در آغاز  در    که  مفتخرم

ایران،  نم برای تآرزوی سالمتی می ک در دنیا پیش آمده است. ان   هک  ی کرونای ایط  این شرر  دمام مردم جهان به ویژه مردم 

ی شهدای مناطق  رزوی علو درجات براکنده شود. جا دارد که آ  ن ویروسه هر چه سریعتر شر ایشاهلل خداوند توفیق دهد ک

بخش توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی کار مختلف در  هم برای کلیه ی عزیزانی که در دستگاه های  شم و  مرزی داشته با

یزانی که در حوزه  ند و عزدوسی مشهد میزبان هستویژه داریم برای دست اندرکاران این همایش که دانشگاه فر تشکرد.  کننمی  

و هم    رش داشتندروز هم ارایه ی گزا  زان و دوستانی که در این دوسایر عزی  ای دکتر اعظمی و جناب آق  ،یایی انجمن جغرافی

ن در  بنام نقش کارگزاران و نقش بازیگرا  وجود داشت  ک محور اصلیی  ای همایش در بین محوره  دوستانی که مقاله داشتند.

م مدیریت  ی  کارگزارانمر  ناطق عرصه  این  از  یکی  بخش  این  در  که  معرفی  را  زی  پژوهشی  و  علمی  مراکز  اس،   . تکرده 

ای برای   چند دقیقه  مطالعات اجتماعی دارم به نظرم  لوم انتظامی و ژوهشگاه ع من به جهت شخصیت کاری که در حوزه ی پ 

که    است  وهشگاه نیروی انتظامی درست؛ پژکنم مان نگاه می  شگاه خودبه پژوه  حاال مندوستان حول این محور صحبت کنم.  

پژوهشی دارد می طلبد  عنوان      ، جهت آن رسالتی که در ایفای نقش در محیط ملی هم  وابسته به نیروی انتظامی است، ولی به

در  یروی انتظامی  اصلی ن  ازیگران ایدار مناطق مرزی نه از این حیث که شاید یکی از بتوسعه ی پ   که در موضوع بحث امنیت و

این حوزه کار می کنند، یکی از نقش های  بلکه به جهت اینکه در عرصه ی ملی دستگاه های مختلفی هستند که در    ؛باشدمرز  

اید این صحبت من بسترهای الزم را برای  می کنم. ش  که من چند دقیقه ای درباره ی این نقش صحبت  هدین قرار دخود را ا

البته ممکن است   . ی در محیط امنیت و توسعه ی پایدار مرز فراهم کندطور جد  پژوهشی کشور بهلمی و  راکز ع ورود سایر م

  های متعددی و نشستحال برگزاری است    ردوسی درفدانشگاه    کته مطرح شود که همین همایشی که در حال حاضر دراین ن

ده ای برای وجود  یین کنناین خودش یک مصداق تع  ،ر می شودرکت صاحب نظران و اساتید محترم و محققین برگزاکه با مشا

اخیر هم    هایخصوص در سالاین  بول دارم به ویژه اینکه در  این نقش در عرصه ی توسعه و امنیت به حساب آید. من هم ق

ا مالحظه  ینیم. ولی ب بمی  سایر حوزه هایی که در مرز مسئولیت دارندرافیایی و  این رشد را و این نگاه را ما با همت انجمن جغ

ام و لذا ارزیابی  را ببینم نداشته  نم تمامی مقاالتاام البته توفیق اینکه بتومتعدد و متنوع همایش داشته  یمحورها  که من به  ای

از   تنوع محورها ر  ؛ای اصلی و فرعی همایش استنظر محورهکه دارم  اینکه همه ی آن ها  ا که نگاه  این  می کنیم در حین 

بسیار خوبد، و محورهاضرورت دارن ولی ی  پایدار مناطق    آینده نگری وموضوع    ی است  امنیت  آینده در بخش توسعه و  نگاه 
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ود مدعی شد که نگاه به آینده مستتر هست و  ورها می شالبته طبیعی است که در تمامی مح  .مشاهده می شودمرزی کمتر  

در محورهای همایش    رای آند نظر دارم و جامن م   ای کهی آینده با رویکرد نگاه به آینده انجام می شود. ول  یق و پژوهش تحق

آینده نگری ملموس تر بینم  آینده نگری در کشکه    از چیزی  ی استکمرنگ می  این  ور هم در حال حاضر در محورهاست. 

مختلف چه    ان می دهد. مثال چشم اندازهایی که به افق هایخودش را نشگاه دارد. ادبیات نگاه به آینده در حال حاضر  جای

برنامه ریزی    نیم این ها همه برای بسترسازی آینده نگاری ها ویکه ترسیم می شوند می ب  بزرگتر  یا حتی   ،   1414یا    0441

در دستور کار    را  1424ی  های پنج ساله و حتی طرح آمایش مل، برنامهالنهای کاستد. سینهای کالن آینده تعریف می شو

همین بخش را هم جناب آقای گردد.  می   تی برامنی  وحث های دفاعی  آن به بخشی از  ب  یکداریم. این برنامه ی آمایش ملی  

های بلند مدت هست. به  ریزی ین برنامهو فعال بودند. من نگاهم به آینده از جنس همد  دنمدیریت کر  در گذشته  دکتر صفوی

انقالب در  همین طوری  نظرم رسید که ما   را رهبر معظم  این موضوع  ایرسطح نظام جمهوکه االن  اری اسالمی  با  دبیات  ان 

ریبا دوسال پیش بود که در سالروز چهلمین سال . تقدنبال نماییمدر حوزه های دیگر  یانیه ی گام دوم ساری و جاری کردند،  ب

شد و شاید    که به نام بیانیه ی گام دوم مطرحوده ایمندانه ای بب اسالمی ما شاهد صدور بیانیه ی جامع و هوشمروزی انقالپی

ولی در این مورد   تاکید کنم حتما کار شود  ؛مویگمی  را که  هرچه  بنا ندارم  :فرمودند  تاکید  ضرت آقادی بود که حجمله مواراز  

تظامی یک سرفصلی  ه نیروی انود. اهمیت این موضوع سبب شد که ما در پژوهشگا ضوع کار شخاص اصرار دارم که روی این مو 

انقالنهادینه سازی گا"را باز کنیم تحت عنوان   . وقتی چنین کاری را ما شروع "ر محیط امنیتیمشخص د  ؛ به طوربم دوم 

نگاه را حتی در موضوعی مثل    شود اینیرسید که اگر شرایط فراهم باشد با کمک دوستان م  کردیم طبیعی است که به نظرم

   که درو حاال  کنممیمتمرکز    طق مرزی هم داشته باشیم. لذا صحبت خودم را روی این موضوعپایدار مناامنیت و توسعه ی  

کنم. شاید این پیشنهاد نیازمند و برنامه    آخرین ساعات همایش هستیم این را به عنوان یک پیشنهاد در صحبت خودم عرض

انجمن جغرافیایی و دانشگاه هایی    ،یروی انتظامیپژوهشگاه نبتواند با محوریت و همکاری    ا داشته باشد کهخاص خود رریزی  

توانیم به  نیروی انتظامی کار مشترکی در این مرحله آغاز شود و ما بو  ه ای مرزبانی  فرماند  هستند، حوزه عالقمند    که در این

ن کار را انجام دهیم  بخواهیم ایرویکرد گام دوم نگاهی داشته باشیم. حاال اگر  ادبیات و  موضوع امنیت و توسعه ی پایدار هم با  

قرار را در صحبت هایم  ام  من چندین محور  این  داده  تمحور  که  این بحث؛ ها می  به  ورود  برای  باشد  واند هم مدخل هایی 

  اگر   دارد. شاید در این همایش هم   مات مناسبگ برای دوره ی چند دهه یا چهل ساله نیاز به مقد هرچند که معتقدم کار بزر

ست یک می توان  ی در گام دوم “ شایدتحت عنوان “درآمدی بر امنیت و توسعه ی پایدار مناطق مرز  داده می شدمحوری قرار  

اکز  ویژه مرباشیم که رده های عالقمند به  هوان داشت نقطه ی آغازی باشد برای اینکه در سال آینده یک همایشی با همین عن

 مدت ارائه کنند. نگاه بلند و تحقیقاتی تمرکز خود را در این موضوع در یک علمی 

وسعه ی پایدار مناطق مرزی به آینده و آن هم با  نیت و تم؛ در بحث نگاه به ام حاال چرا چنین چیزی را تصویرسازی می کن

ای  مرزی یک مفهوم تقریبا شناخته شده  مناطق  خودچند تا کلیدواژه را باید تامل کنیم. اوال بحث    رویکرد بیانیه ی گام دوم 

قه  یشه منطمختلف هم  در سده های  ول اخیر حتی در دورهای نظام های مختلف، حکومت های مختلف  در چند سا  است. نه

ی  برای مناطق سرحدی طبیعتا نیروهای  خ را می بینیماز دوران باستان وقتی تاری .ی مرزی مفهوم کامال شناخته شده بوده است

تعری کردندرا  ک  ، ف  مدیریت  را  منردند این سرحدات  این  ا.  مرزی  بینیم  اطق  می  اخیر  دهه ی  دو  یکی  این  در  ویژه  به  مروز 

مفهوم    تحوالتی مدر  اتفاق  افتد.آن  است  ی  طبیعی  جغرافیای  در  شده  مستقر  مناطق  مرزی  مناطق  شکل  ترین   ؛بدیعی 

و االن هم  حد فاصل دو نظام سیاسی است. این از قبل بوده  کننده ی    رودخانه ها و زمین هایی که تعیین  ، کوه ها  ؛حداتسر

ال های آینده هم خواهد بود. مگر  و س  هستین مفهوم قطعا  ت. اساوجود دارد. و نمی توانیم بگوییم این مفهوم به کنار رفته  

ضوابطی نه به صورت کامل  را با یک  مرزهای زمینی خود  آنان  ها.  ه باشیم به اتحادیهآنکه مانند کشورهای اروپایی نگاهی داشت

ر جای  ی کنند دد را کمرنگ ممنتفی می کنند. حتی آن ها هم که به نوعی مرزهای زمینی خوا بین خود  روادید ر،  دبرمی دارن
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به  ود اهمیت الزم را برای مرزهای طبیعی قائل هستند. این مرزهای طبیعی یکی  خ بایست هم  انواع مرزها هست که می  از 

قه ی مرزی ما می بینیم مرزهای دیگری هم االن  ین نوع منطود و هم به امنیت پایدار آن. امروز در کنار اآن توجه ش توسعه ی 

و ظهور ا  بروز  و حتیپیدا کرده  من   ند  اقتصادی، مرزهای  جای  فرهنگی، مرزهای  را می گیرد. مرزهای  اطق مرزهای طبیعی 

مفهوم به گونه ای در حال حاضر در حال رشد هستند که  ین مرزها  ، ایاسی که تعریف آن تابعی از مرزهای طبیعی هستس

هدید واقع شده است و به  مورد ت  قتصادی ماکه مرزهای اامروز می بینیم  .  ق مرزی به معنای طبیعی را کمرنگ می کندمناط

این مرزها صورت می گیرد   به  با حمالتی که  ایراحتی  و  پایین می کند  باال  را  پولی کشور  ارزش  به نوعیمثال  تصرف در    ن 

آید که شاید   توانستیم توجیه کنیمما در گذشتحدود مرزها به حساب می  اشغال سرزمین می  با  را  یا مثال  ه نمونه ی آن   .

فرهم  .نگیرزهای 

ی  ید توجه داشته باشیم به این که مفهوم مناطق مرزابراین اگر ما بخواهیم به آینده ی مناطق مرزها نگاه کنیم اول از همه بابن

در  می بایست      .های دیگر هم مدنظر می تواند قرار بگیرداینکه مرز  یا   ؟ فقط در چارچوب همین مفهوم سنتی نگاه کنیمرا آیا  

ی به انواع  شود دامنه ی مفهوم مناطق مرزی از حوزه ی جغرافیای طبیعی و مرزهای سیاس  گزار می ه برهایی کین همایشنچ

نیه ی گام دوم  بخواهم بیاحفظ آن حیاتی باشد توجه داشته باشیم. اگر  و    برای کشورمی تواند    که  مختلفی از مرزهای دیگر

بیانیه ی گام    ،می شود از طرف مقام معظم رهبری  ه صادرکه ی گام دوم در آنچه  انقالب را به مسئله منتقل کنم ما به بیانی

د و گذشته نرا زیر ذره بین می بیند و نظام  نشد یعنی نظام جمهوری اسالمی را هدف قرار می دهدوم جمهوری اسالمی می با

د را  نظام  اوی  ی  چله  دهر  می  قرار  بررسی  مورد  موردنل  در  هایی  گیری  نتیجه  آن  تحلیل  از  بعد  نهایتا  و  و  قابل  د  ها  یت 

به   افق سازی هایی را برای آینده و  ،چله ی اولهای  دورادستو    د و با اتکای بر این قابلیت هانمحدودیت های موجود می کن

ما به افق ترسیم شده برسیم الزاماتی  د اگر قرار باشد  نمی دار  انتها بیاند و در  نی برای چله ی دوم انقالب انجام می دهتعبیر

  .م، به اقتصاد بپردازیمنوان مثال باید علم و پژوهش بیشتری داشته باشیم، به سبک زندگی توجه داشته باشیبه ع   .وجود دارد

جمهوری اسالمی به منطقه   از مرزهای  می است که حتی می تواند مستقل تر شود که حتیمهوری اسالاین گام دوم در تراز ج

 گر. یتی بحث های دحدر بربگیرد و  را هم گسترش پیدا کند. مقاومت اسالمی

می  م دوم را  ی قرار است به این افق گام دوم برسد آیا این گااگر بخواهیم یک سطح پایین تر بیاییم و حاال اگر جمهوری اسالم

برای جمهوری اسالمی ایران این هست  ماده شدن برای استند دوم  از شرایط آتوان برش های ساختاری بزنیم و بگوییم یکی  

حاضر در پژوهشگاه  رهای کشور هم به این افق گام دوم خود بر اساس همین ادبیات نگاه بکنند. در حال  اکه نهادها و ساخت

  جمهوری اسالمی به گام دومر دستیابی  نیروی انتظامی نقش مناسبی را د  اگر قرار باشدز کردیم.  نیروی انتظامی این کار را آغا

دومی برای خود ترسیم کند براساس آن افق ترسیم کند و بر اساس   گام ایفا کند می طلبد خود در چارچوب همین ادبیات یک 

رسید می به گام دوم انقالب برسد. که اگر به آن نقطه   ن الزاماتبرای سازمان تعیین کند تا بتواند متناسب با ای  ، الزاماتی راافق

یا مثال اگر جمهوری اسالمی را یک  .  آنتحقق  ظامی هستم در مسیر  نجایی که نیروی انتظامی یک  اند بگوید حاال رسیدیم بهتو

از اینکه نهاد برقرار صرف نظر    آیا مقوله ی امنیت  .مولفه ی موضوعی در نظر گرفتنهاد درنظر بگیریم امنیت را به عنوان یک  

  اول   خود این امنیت و چله ی  ؛در امنیت هم موثر هستند  یا سایر دستگاه های موثر  نتظامی استی اوکننده ی آن فقط نیر

ری اسالمی با چه محدودیت هایی  ودر جمهامنیت  ههایی داشته است. امروزورداانقالب چه بوده و به کجا رسیده است. چه دست

قاب  مواجه هست چه  هاو  گیری  تصمیم  چه  امنیت  برای  و  دارد  هایی  تلیت  می  را  چیی  برای  باشیم  داشته  دوم  وانیم  ی  له 

 .انقالب

ا مناطق مرزی ما چه از حیث موضوع که موضوعیت دارد و چه از حیث نهادهای برقرار ثال آییا حتی نهادها را برش دهیم م

ا  آن مناطق آیا نباید یک نگرش آینده نگرانه ای  ر توسعه یکننده ی امنیت اجتماعی یا نهادهای تاثیر گذار د ین  نسبت به 

ه در چله ی اول انقالب چه کارهایی انجام  شود ک  یک مطالعه ای انجام  ؟ برای گام دوم داشته باشندمحیط نهادی یا موضوعی  
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محدودیت هایی را   ت ها وچه قابلی  ، چه تجاربی داشته اند. امروز این نهاد و موضوعشد، چه دستاوردهایی عمده ای داشته اند

مختلف  قسام  ش بخشی یا برش های مختلف می تواند در ابعاد و ا ای خود ترسیم کند. این بری تواند بردارد و چه افقی را م

مثال فرض بگیرید کالنتری امروز یک واحد    توزیع شود حتی می تواند به واحد کوچک ساختاری نیروی انتظامی را در بگیرد 

ده است در چله ی  بو هی کند. این کالنتری چمی کل را م در آن جغرافیای خود یک ایفای نقش نیروی انتظای است که ساختار

است. در طول این چهل سال چقدر تغییرات در آن ایجاد شده است چه رشدی کرده،    بوده  هاول انقالب و قبل از انقالب چ

ن افق چه ی توان برای آن ترسیم کرد و برای رسیدن به ایافقی را م محدودیت های آن چه چیزهایی هست و چه    لیت ها وقاب

   .لزاماتی الزم هستا

به نام مرز با دامنه ی وسیع که عرض کردم از مرزهای طبیعی    می ها را کنار بگذاریم و نتیجه گیری کنیم؛ یک مفهویناگر ا

تواند  همه ی این موارد را می  رسانه و  ؛ فرهنگ و افیایی بسنده نمی کند بلکه وارد مرزهای نرم شدهگذشته به مرزهای جغر

نگارانه آیا این ها نمی توان  .کندخود تعریف  برای   برای محیط خود داشته    ند در تراز سطح جمهوری اسالمی یک نگاه آینده 

ای شم اندازهانجام هست به نوعی این تصویر بتواند بسترساز چ  باشند که در کنار تمام این فعالیت های کاربردی که در حال

قریبا به عنوان یک نقشه ی راهی که بتواند  بیست و پنج ساله باشد. ت  ه و یا حتیآینده ی آنها در افق های پنج ساله، ده سال

انقالب را مرور می کنم. رهبر   یکبار دیگر ادبیات بیانیه ی گام دوم  .  ای نقش کند برای این طراحی های بلندمدتفبرای ما ای

انقالب در گ د  روی آن وقت می گذارند چن  چند روز برترسیم می کنند و اعالم می کنند شخصا خودشان    ام دوم کهمعظم 

ل سال اول انقالب می کنند که در چهل سال اول انقالب جمهوری  چهمولفه را در نظر می گیرند. اول یک بررسی دقیقی در  

را داشته باشیم. که مناطق مرزی هرچند    این بررسیهمین را می توان به نوعی در حوزه ی مناطق مرزی  اسالمی چه گذشت.  

ند تکاملی آن را از روحوزه ی جغرافیای طبیعی محسوب می شود ولی می توانیم    کم تر تغییر یافته ای در  مفهوم ثابتکه یک  

ون آن از در رسانیم کهفراهم کنیم و این مقایسه را بتوانیم به آنجا ب ابتدای انقالب با مقایسه ای که شرایط قبل از انقالب داشت

های امنیت مناطق مرزی یا دستاوردهای توسعه ی ای مناطق مرزی یا دستاوردم دستاوردهکنیم و بگوییدستاوردها را خارج

سارت پیدا کنیم گام های بلندی  ی در چله ی اول انقالب چه چیزهایی است. که بتوان با اتکا به این دستاوردها جرزمناطق م

برای   برداریم  این چهل ساچهل سال درا  بررسی  با  بتوانند  آیندگان  ا یگر، که  رله ی دوم  این دوره  بتوانند  فق دستاوردهای  ا 

د گام  ادبیات  در  بعدی  مولفه ی  آورند.  یک    وم بدست  نه  است  نگر  واقعه  ی  مطالعه  موجود هست.  ی وضع  مطالعه  انقالب، 

بت شود. مطالعه ای از وضع موجود که منجر به ام شده صحزشی احساساتی که بخواهیم فقط از کارهایی که انجمطالعه ی ار

، چه فرهنگی، چه ه اقتصادیچ  د مختلف چه سیاسی و ح نظام شود. مرز امروز ما در مفاامروز این مولفه ها در سطابلیت های  ق

ابلیت ها را  کی. این ق یی دارد؟ چه از نظر سرزمینی چه از نظر ژئوپلیتیمحدودیت ها  طبیعی چه وضعیتی دارد؟ چه قابلیت ها و

این محدودی  ی داریم درهایآوریم. قطعا محدودیت بدست می افق هایی ترسیم  این شرایط که  نشود ما  اگر خوب درک  ت ها 

و اعتبار سنجی کنیم با استفاده  دون واقعیت. ما باید بتوانیم قابلیت و محدودیت های مناطق مرزی را احصا کنیم  ب خواهیم کرد

ادبیات گام دوگام و مولفربی و علمی دانشگاهی و مبنای عمل قرار دهیم.  خبرگان تجاز آرا و نظرات     ، م بیانیهه ی سوم در 

ص هایی الزم است. اسنادی الزم است که به آن تکیه کنیم. حاال کار ما  شاختصویر سازی افق هست. برای تصویر سازی افق  

ون  یکسری اسناد تعریف کرده و ما می توانیم از دری اسالمی  از ریاست جمهوری اسالمی می باشد؛ چرا که جمهور  راحت تر

 های موجود  افق ،د برای خودوانبخش های مختلف انجام دهیم. یعنی نیروی انتظامی می ت فق سازی های خودمان را دراسناد ا

دی که در  می یا نهاا مبنا قرار دهد و افق سازی نماید. جمهوری اسالدر سیاست های کالن جمهوری اسالمی در بخش امنیت ر

آنچه که توانست در چهل سال اول انقالب انجام بدهد  ابعاد مختلف با اتکا به    یت دارد درامر توسعه و امنیت ملی امروزه مسئول

ر امروز چه تصویری می تواند برای چهل ت هایی که امروز دارد و با مالحظه ی محدودیت ها و واقعیت های کااتکا بر قابلی  با

وری اسالمی این افق برای جمه  .نماید  باشد ترسیممی    جمهوری اسالمی که آرزوی همهقیت  موفمسیر    ی خود در   سال آینده 
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ترسیم شود که االن ما در دستور کار خود داریم. و نزدیک   واند برای امنیت کشوردر گام دوم به نوعی ترسیم شده است و می ت

ت مناطق این تصویر سازی برای امنی.  ممشوق هایی گذاشتیبرای آن    ک سال و نیم هست بر روی این موضوع کار می کنیم. ی

انقالب می فرمایند:  یانیه گام دوم که رهبر  مجموع زمانی که افق را شناختیم باز با همین ادبیات بدر    . دزی هم می تواند باشمر

کنیم؛ اقتصاد راتوجه کنیم؛  ا مدیریت  نکه این مالحظات را در نظر بگیریم. سبک زندگی ررسیدن به این افق امکان ندارد مگر آ

منیت پایدار  دازم. حاال این افق در مناطق مرزی از منظر توسعه و ال کمبود وقت به آن نمی پرگر که بدلیبسیاری موارد دیو  

الزامات کردچه  ترسیم  را  افق  خوب  بسیار  که  کنیم  فرض  ما  اگر  دارد.  چیستی  افق  به  رسیدن  الزامات  حال   ؟ یم 

سنادی که در  جام داد. چون مثل تمامی انمی شود اناوال هم نیاز به حوصله و دقت دارد و با عجله  نین کاری  طبیعتا یک چ

مایشگاه ها می خورد و ویترین های آن حوزه می شود.  ود دارد و عمدتا بدرد نطول سال های گذشته تولید شد و امروزه وج

 ی که امروزوزی کنیم. ما باید کاری کنیم که با کار مشترکید فرصت ساینکه چنین انفاقی نیافتد نباید عجله کرد و نبابرای  

زانی که  عزی  ،قمندان مناطق مرزیو مخاطب من عزیزانی هست که امروز به عنوان محقق و عالمخاطب من این همایش هست  

ای نگارش یک  م زمینه هراده ی تعریف شده ی هدف مند تا ان شاهلل بتوانیتوجه کنند و با یک ادر حوزه ی جغرافیای سیاسی  

ن  ایو از آثار  . سعه و امنیت پایدار مناطق مرزی بنا کنیموم انقالب اسالمی برای توبیات گام دآینده ی منطقی و هدفمند را با اد 

رگزار می شود عنوان یکی از محورها قرار ان شاهلل آیندگان و همایش های متعددی که در آینده ب  سندی که تنظیم می کنیم

هنشان می رسد  ای اهداف کاربردی که به ذ بر  سب کنند از این ادبیات به عنوان بخش نظری استفاده مناسعی کنند  دهند و  

   .برای این مسیر انجام دهند

از کلیه ی عزیزانی که زحمت کشیدندر  در آخر تشک  را فراهم    می کنم  این همایش  برگزاری  این   .کردندشرایط  هرچند که 

لبته تجربه ی بسیار  . اوت داردتفا  ست که چه مقدار آثارش با همایش های حضوریر قطعی نیهمایش نتیجه اش در حال حاض

صورتی خود یه مقدار دور شویم و بگوییم که روش های دیگری هم   ایبود که شاید کرونا ما را وادار کرد که ما از مسیرهخوبی 

 م. نمه ی عزیزان آرزوی سالمتی می کبرای هرد. وجود دا
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 ی  یهیانب

طق مرزی با رویکرد پایدار منات ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنی"یش ملی هما

 "آمایشی

 
سرزمین ما های تروریستی و اشرار،  قدس تا رفع فتنه داعش و گروه نگ ساالمیس تا هشت سال دفاع مقدس و از دفاع ماز ج

  دفاع از کیان مقدس و خاک گوهرینِمان تقدیم  در راهرا  ماری  شجان برکفان و شهیدان بیاش؛  ند هزار سالهدر طول تاریخِ چ

دک است.  دورهرده  هر  غیر  ما  اگر  تاریخ،  از  خواندهای  کتابهایمان  در  را  دورمردی  آنها  کردهایم،  معنایش  سخت  زمینی  اند،  ر 

که همواره جزوِ اند  دادهنشان    یشترین تعلق خاطر را به سرزمین اجدادیشانمرزنشینان و مرزبانان ما در حالی در طول تاریخ ب

   د.انعه بودهامشدگان جفراموشو  صدایانبی

ز مکران تا بازرگان، محرومیت، فقر مطلق، نابرابری و از ا مُخدان در بندر دیر، از اترک تا اروند و ااز شَندِ معصومه در نهبندان ت

 ند.و آبی هستخشکی  بند تمام صحبتهای ما از مناطق مرزیترجیعشدگی«همه مهمتر»فراموش

اند و ما حتی نامی  الی از سکنه شدهکاری و نظایر آن طی سالهای اخیر خی، فقر، بیآبچه بسیار روستاها که به دالیلی چون کم  

آن از  تمامِ  هم  وقتی  نیست،  عجیب  و  جدید  پایانش،  بی  تلخیِ  رغمِ  علی  قصه  این  نشنیدیم.  توسعهریزیبرنامهها   -ایهای 

 نماید.  مین و مسئولین غریب ریزارنامهب میان  ،پیرامونی داشته و رویکرد جغرافیایی-زگرا و مرکتمرکز آمایشی، نگرشی

ریزی برای پدافند، در عصر جهانی شدن، مرز یک فرصت  شد برای عبور؛ نه خاکمرز باید شروع باشد، نه پایان؛ مرز باید ُپلی با

  قلمِ  مل، در ع   کلیدِ قطعی حل این مشکل، در یگانگیِ علم و   الینحل و   مشکلی   اییِ بالقوه است، نه یک تنگنای امنیتی یا و توان

 ریزان کشوری است. متخصصین امر و اراده و همتِ مسئولین و برنامه

ق مرزی، محرومیتِ مطلقِ  و با نظرداشتِ اهمیت راهبردیِ مناط  1404یک شدن به اهداف امنیتی سند چشم انداز در جهتِ نزد

مناط این  بر  قمردمانِ  گاو  از  هرچند  می  داشتنِ  زدایی  محرومیت  راستای  در  مرمنکوچک  واطق  عدالتیهای    زی  بی  تعدیل 

ن نهایت  در  و  جغرافیایی  نگرشِ  وجودِ  عدمِ  از  ناشی  جامعهفضاییِ  نیتِ  و حسن  مسئولیت  احساسِ  قدم،  ثباتِ  دادنِ  ی شان 

انقکشوری و لشگری  مسئولینِ  دانشگاهی در همراهیِ   دومِ  با عنوانِ»   تا  برآن شدیمب«،  الدر»گامِ  همایشی در سطح ملی و 

باربرری و ک نظابعاد   امروز  برگزار کنیم و  آمایشی«  با رویکرد  پایدار مناطق مرزی  امنیت  ا یاری خداوند متعال،  دی توسعه و 

ش،  اییِ همایو اجر  تمامی نهادهای ذی ربط و همتِ کمیته علمی همراهی انجمن ژئوپلیتیک ایران، دانشگاه فردوسی و همکاریِ

 و دانشجویان عزیز به گامِ پایانی همایش رسیدیم.  ران پژوهشگ،  مسئولین و مدعوین محترم، اساتید گرانقدر

با   شده  واصل  حوزه  هایمحورمقاالت  متخصصین  و  پژوهشگران  توسط  همایش  فراخوان  طبق  مختلفمختلفِ  کنار   های  در 

دراندیشمندان  های  خنرانی س ویژه  به  و  جغرافیای  حوزه    برجسته  و  ژسیاسی  ربئوپلیتیک  ذی  مسئولین  از  بر   ،طبرخی 

همچون  ضوعامو جغرافیاتی  انزوای  و  فاصله  تاثیر  پایدار،  امنیت  و  توسعه  متقابل  نبود  »پیوندِ  فضایی،  عدالتی  بی  بر  یی 

ت بُعدی بودنِ    زی و کاهش طق مراوسعه و امنیت، کاهش سرمایه اجتماعی در منزیرساختهای تثبیت و جذب جمعیت، چند 

کم آبی بر محرومیت مضاعف مناطق مرزی خصوصا در مرزهای شرقی،    یم ویر اقلغیتعلقِ هویتی مرزنشینان بر سرزمین، تاثیر ت
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تِ پایدار مناطق مرزی ی جمعیت بسیاری از روستاهای مرزی، تاثیر مستقیم توسعه و امنیناطق مرزی، تخلیهتوسعه نامتوازن م

خاص امنیتی همسایگانی    یهایر ویژگثیتاتاکید داشتند. مسائل مختلف دیگر همچون    رمرکزی کشوناطق  مبر توسعه و امنیتِ  

مناطق مرزی شرق کشور، تحمیلی بودن مرزهای خشکی و آبی در طول   مانند افغانستان و پاکستان بر ناامنی و توسعه نیافتگیِ

  ا، نقش سیاست خارجی ایران بر توسعه و امنیت منیت مرزهه و اعامل و معیارهای ژئوپلیتیکی بر وضعیتِ توستاریخ و تاثیر عو

و تاثیر آن بر توسعه و امنیت، ظرفیتها، چالشها و تنگناهای مناطق مرزی    ها،ی توانایی عدم شناخت کارشناسانه  رزی،ناطق مم

نتیجه اجرای   ورها و دریر کشاافتگی مناطق مرزی، عدم توجه به تجربیات سریزی قطبی و تمرکزگرا بر توسعه نیتاثیر برنامه

برنامه ک برخی  سدسازی  نظیر  منفیه  ها  نبود    اثرات  نهایت؛  در  و  است  بوده  آن  مثبت  اثرات  از  بیش  مرزی،  مناطق  در  آن 

 .  قرار گرفتند تاکید  موردایجاد و تثبیتِ توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی«  برایامع و  یکپارچه مدیریت ج

زیربنایی توسعه و امنیت در  ر؛ ارتباط  دامنیتیِ توسعه پایهای ا؛ بایستهمناطق مرزی  یکپارچه  و جامع    دیریتهمچنین برای م

رزها و همینطور ابعاد ژئوپلیتیکی برخی همسایگان ایران، دالیل تثبیتِ ابعاد مختلف، تکوین مرزهای ایران و ویژگیهای این م

شناس مرزهاانههستی  حقوقی  وضعیت  مرز،  وجود  اهمیت  مناقشهدریا  یی  خزر،  یی  نظیر  آمایشبرنامهابعاد    برانگیز    های 

درمنس مرزرزمین  پایدار  امنیت  تثبیت  در  مرزنشینان  و  مرزبانان  نقش  مرزی؛  ماطق  برخی  تاثیر  بر  ،  مرز  در  استراتژیک  راکز 

هاشم شهید  پاالیشگاه  همچون  مرزی  مناطق  آمایش  و  منطقهیتوسعه  در  کشور  نژاد  شرق  شمال  ع الز  ،مرزی  در  امات  ملی 

پایداری در  ربست سیاست همسایگی، راهبرکا پایداری در توسعه و امنیت   -ه در مناطق قومینیت و توسع امدهای  مذهبی و 

 ای به عمل آمد. های ویژهتاکیدات و توصیهبیانیه گام دوم انقالب،   مناطق مرزی بر پایه الگوی

از واکاو بر مناپس  این  ژوهشگران  پ رزی،  طق می، شناخت و معرفی مسائل مترتب  برای رفع  ،  همایشو شرکت کنندگان در 

ند. اهم این پیشنهادات بهبود وضعیت حاضر، در هر یک از محورها و مسائل یاد شده، پیشنهاداتی ارائه کردت موجود و  المشک

راهبردیِ مناطق مرزی، وضعیت معیش اهمیتِ  مالحظات  تاثیر  طق،  اجتماعی این منا-تی و مشکالت اقتصادیکه با نظرداشتِ 

ی اعمالِ تاثیرِ تفاوتهای جغرافیایی و  نه و کارشناسانه در زمینهنظر مسئوالت  نطور واقع نگری و دقئوپلیتیکی و فضایی، همیژ

 شدن، ارائه شدند را؛ میتوان در بندهای ذیل خالصه کرد:توان اجرایی 

اقتصا -1 ساختارهای  ظرفیتبازسازی  افزایش  و  تولیدیدی  همناطق  در    تجاری  -های  با  اشتغال،  مرزی  ایجاد  دف 

 اهش بیکاری و فقر زدایی در مناطق مرزیقاچاق(، ک یرری از مشاغل کاذب)نظجلوگی

ت از شرکتهای دانش بنیان و مشاغل و بنگاههای زودبازده، خُرد و نوپا  های خصوصی، حمایگذاریحمایت از سرمایه -2

 برون کشوری(  ن کشوری وت) درو هاجرنخبگان و کارآفرینان محلی برای عدم مجهت تشویق 

فضا -3 توانمبهبود  و  کار  و  کسب  بومیاندی  دپارتمانسازی  ایجاد  با  دورهن  آموزشی  و  های  استانی  ای،کارگروههای 

روستتعاونی  اقتصادیهای  های  آموزش  جهت  در  استفاده  -ایی  جهت  در  مرزنشینان  به  ظرفیت  اجتماعی  های  از 

 ن مناطق از این طریقبانوان ایبرای  یدارمحیطی و همینطور ایجاد اشتغال پا

مر -4 سازمانهای  از  ای  دمحمایت  و  رسانهنهاد  دیداریجاد  توانمندسازی -های  برای  فرهنگی  محوریت  با  شنیداری 

مندی و تعلق    ی اجتماعی از دست رفته در مناطق مرزی و افزایش حس رضایتا هدفِ بازیابی سرمایهمرزنشینان ب

گ از  جلوگیری  و  مقابناامی  سترشسرزمینی  و  تدی  فرهنگی،  شکاف  با  با له  هویتی  و  نرم  نقشن  هدیدات   ظرداشت 

 پدافند غیرعامل 

مناطق مرزی با هدف توسعه و امنیت پایدار و    فرهنگی و طبیعی برای گردشگری در  -استفاده از ظرفیتهای تاریخی  -5

 ایجاد اشتغال

اسکله -6 و  بنادر  زیگسترش  توانهای  افزایش  آبی،  مرزهای  در  رفارساخها  گسترش خدمات  -هی تی  همچنین  و  ی 

دریایی و حتی هوایی در همه مناطق مرزی و تسهیلِ ورود و خروج مسافر،    ای، ریلی،دهساختهای حمل و نقلِ جازیر
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ردم سایر مناطق به  دمات از این مناطق با هدف ممانعت از انزوای بیش از پیشِ مناطق مرزی و تشویقِ مکاال و خ 

 گذاری و... یهبازدید، تجارت، سرما  ، مسافرت،ی زیستبرا حضور در این مناطق

دکاریهمافزایش   -7 زمینههای  در  همسایگان  با  جانبه  چند  یا  باالخص  و  مشترک  زیستی  منابع  از  استفاده  حل  ی 

رودخانه در  آبی  منابع  به  مربوط  اختالفات  و  مشکل  بحرانها  رفع  برای  مرزی  از  های  جلوگیری  آبی،  کم  و  آبی  بی 

ممانعت  افزون  روز  مهاجرت   کشاورزی    و  نابودیِ  ماز  مناطق  در  دامپروری  جرزو  تثبیت  آن ی،  متعاقب  و  معیت 

 گسترش امنیت پایدار

نسجم با رویکرد آمایشی با اولویت توسعه و امنیت در همه ابعادِ اجتماعی،  فضاییِ یکپارچه و م-ریزی راهبردیبرنامه -8

بااقتصاد دولت  توسط   ... و  فرهنگی  سیاسی،  متخصص  گیریهبهر  ی،  حوزهاز  گوناگونِین  علوم   ی علم  های  خصوصا 

ی جهت نیل به  ااجتماعی و تالش برای رسیدن به تعادل ناحیه   -برای تعدیلِ نابرابری های فضایی جغرافیایی  -ی فضای

 توسعه و امنیت یکپارچه و پایدار در مناطق مرزی و مرکزی کشور

-ری خارجی و بخشودگیگذای و تسهیل سرمایهنهای محیط ای تواارتقاده از ظرفیت گذرگاهی مناطق مرزی با  استف -9

 های ترانزیتیایر آن، ایجاد مناطق آزاد و بازراچهگمرکی و نظی ها

بهره گیری از ریتی و کنترلی در مرز برای جلوگیری از قاچاق کاال)باالخص موادمخدر( و انسان و  توسعه تواناییهای مدی  -10  

 مرزهای نوین کنترل فناوری

 ی  عه دانشگاه امامع مدیریت و آمایش مناطق مرزی با همکاری ججام طرح جان -11

 قی مانند:  ها و بسترهای ناامنی در مرزها به ویژه در مرزهای شرمرتفع نمودن زمینه  -12

 کاهش تولید مواد مخدر در آن سوی مرز -

 طق مرزی کشورهای همسایهپیوند آمایش مناطق مرزی با منا -

 ونی های غیرقاندد و تغییر و اصالح قوانین در راستای کاهش تر ههای مرزیگاگذر تهایتقویت زیرساخ -

 ده فرهنگها های خرمذهبی و زبانی در مناطق مرزی و تقویت هویت -توجه به تفاوتهای قومی  -

 ورباال بردن سطح توسعه در مناطق محروم مرزی به سطح متوسط استانهای کش -

 ارکت مردم تقویت مش و مرز ه بهبه حداقل رساندن نگاه سخت افزاران -

 میپرهیز از سیاستهای تبعیض گونه قو -

 انقالبنگاه به آینده در توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد بیانیه گام دوم لزوم  -13

   کی توجه به انواع مرز از جمله مرزهای نرم در کنار مرزهای جغرافیایی و فیزی -15

   

 دکتر هادی اعظمی                                                                                                                                              

 ش دبیرهمای                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    8/8/99 
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