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 دانشجو دکترا جغرافياي سياسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقيقات تهران 

 mariamverijkazemi@gmail.comنويسنده مسئول*

 

 

 : چکیده

ل گيري  فرقه اي پاکستان و افغانستان که زمينه ساز شک-مذهبیفراط گراي  کانونهاي ابا  واري  چالش هاي ژئوپليتيکی ايران مانند همج

منطقه اي و فرامنطقه اي هم می تواند پتانسيل هاي وسيعی را براي آسيب پذيري    بازيگران  سازمان يافته ميشود ضمن دخالتتروريسم  

قومی ايران  -ساختارهاي  شرق  جنوب  و  شرق  مرزهاي  داخل  باآو  بوجودمذهبی  هم  و  برد  رقابت  مقاصد  عث  به  رسيدن  براي  آنها  ين 

ايران دربرگيرنده گروههاي ناسيوناليست قومین  اي  اقتصادي شود.-سياسی -در حاليست که استانهاي مرزي و نواحی پيرامونی مرزهاي 

سياست هاي  اقوام از    بينتنش    مذهبی متنوعی هستند که سعی در شکاف بين خود با حکومت مرکزي ايران دارند و گسترش بحران و

منطقه اي و    بازيگران  رقابتهاي ژئوپليتيکیاز اين رو  گيرد.  ه طلبی صورت می  در راستاي تجزي  تروريسم  آنها براي بسترسازي خشونت و

است   مدنظر  امريکا  متحده  اياالت  و  سعودي  عربستان  اينجا  در  که  اي  ملتهبفرامنطقه  دليل    را  فضاي  نبه  استراتژي    با   اهمگناتخاذ 

را    ري را نه تنها توسعه نخواهند داد بلکه تنش و درگيريه اي ساکنين منطقه بوجود آورده است که رقابت و همکاقبيل-قومی  ساختارهاي

و  و افغانستان  از اين رو مقاله حاضر ضمن بررسی محيط امنيتی پاکستان به عنوان بزرگترين چالش ژئوپليتيکی ايران  سعت می بخشد. و

 ی به اين فرضيه کهتوصيف-ليلی با روش تح  ؛پاکستان است  مدارس مذهبی  قه که منشعب ازايی در منطي افراط گر گيرشکل    ريشه هاي

ترويج خشونت و تروريسم در    پاکستان موجبمدارس مذهبی در  از طريق  رقابتهاي ژئوپليتيکی  با ايجاد    منطقه اي و فرامنطقه اي  بازيگران

اير اينمذهبی ر-میتعصبات قو  زا  کهان  مناطق مرزي شرق و جنوب شرق  نهايت به  برد ميشود، پاسخ خواهد داد و در  جه ينت  نج می 

مذهبی  -در مناطقی با شکاف قومی  تو تجار  ديگسترش تول  درآمد،  شي،افزادر جهت اشتغال  یبوم  يتوانمند ساز   با  مشخص می رسد که

 کاهش داد. ست را  مورد نظر ا قه  منطر  د  تروريسمکه از ريشه هاي مهم  مذهبی  -خشونت گرايی قومی  توان  یم

 ،تروريسم. مذهبی-،خشونت قومیمنطقه اي و فرامنطقه اي  بازيگرانستان،اک،پ مرزهاي شرق و جنوب شرق ايران:  کلیدی گان واژ
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 مقدمه  -1

می جنوب شرق ايران به دليل همجواري با کانونهاي پرتنش يکی از پرمخاطره ترين مرزهاي جهان به شمار    شرق و  مرزهاي

افراطی و توسعه پرورش دهنده گروههاي    به عنوان منبعی غنی از بحران و درگيري هم به عنوانو پاکستان  افغانستان  ند.  آي

تجارت مواد مخدر )تامين کننده بازارهاي مصرف در اروپا و شمال افريقا( عامل اساسی و بسيار    تروريسم و هم کشت، ترانزيت،

ي هر  منطقه اي و فرامنطقه ا ( قدرتهايبازيگران)سوي ديگر هستند. از  شرق ايران وب نجو ق  شر تاثيرگذار بر بی ثبات مرزهاي 

ا به  توجه  با  پيرامونیکدام  خود در فضاي  منافع  و  يا    و جنوب شرق   شرق   مرزهاي  هداف  تسلط  بر سر  رقابت  ايران در حال 

 شند.  ن او می باماناهم پيگسترش حوزه نفوذ ژئوپليتيکی در پاکستان و افغانستان و فشار بر ايران و 

اياالت متحده ام اين بازيگران عربستان سعودي و  مينه ريکا هستند که باعث مسابقه تسليحاتی در اين کشورها و زمهمترين 

از جمله کشورهاي که بيشترين تاثيرپذيري   ساز تضادهاي ايدئولوژيکی و تنش آلود ميان قوميتهاي با فرهنگهاي مختلف شدند. 

د سال اخير بسيار فعال ستان است. اين کشور در شکل گيري بحران ها در طی چنه کشور پاکدر خود ديدرا    زگارياز اين ناسا

ثبا و  انسجام  به بوده است. ضعف  نسبت  اما واگرا  و مذاهب متنوع در يک واحد سياسی  اقوام  تنيدگی  با در هم  اجتماعی  ت 

حاصلی جز شکل گيري گروههاي بياورد که  ي معارض درروهااز نيحکومت مرکزي توانسته پاکستان را به يک ترکيب پيچيده  

ايدئولوژي   اقتصادي در نواحی که عقيدتی در    -راديکالی مذهبی نداشته است.شکاف هويتیتروريستی با  کنار فقر فرهنگی و 

افغانستان   الگوي سياسی آسيب پذيري را براي  افغانستان قرار دارند  د که جز  آور  بوجودتحت کنترل قبايل سرحداتی با مرز 

ی،جرايم بين المللی، عقب افتادگی در تمامی  بين الملل  منطقه اي و  -اتی،ياغی گري، درگيري در منازعات محلی امنی،بی ثبنا

فرامنطقه اي از سوي ديگر قدرت منطقه اي عربستان سعودي و   ابعاد و خشونت براي آن کشور ارمغانی ديگر به همراه نداشت.  

انتقال و کنترل منازعات فرقه اي و قبيله اي مورد ادعايشانثبات نسبی  از تامين    رغي  به  کااياالت متحده امري ، تداوم امنيت 

ايران و ود براي نظارت بر قدرتهاانرژي و حفظ عناصر هژمونيک خ  المللی شان يعنی    ي منطقه اي نوظهور مانند  رقباي بين 

ميلياردها دالر بودجه و تامين  يک با صرف  است که هر  دليلهمين  هند، چين و روسيه را در پاکستان پيگيري می کنند. به  

از اين رو مقاله حاضر   عمق استراتژيک خود را توسعه می دهند.  ؛گروههاي طرفدار خود در پاکستان  تسليحاتی از-لجستيکی

ري افراط ل گياي شکضمن بررسی محيط امنيتی پاکستان به عنوان بزرگترين چالش ژئوپليتيکی ايران و افغانستان و ريشه ه

توصيفی به اين فرضيه که بازيگران منطقه اي  -تحليلیبا روش    طقه که منشعب از مدارس مذهبی پاکستان است؛رايی در منگ

و فرامنطقه اي با ايجاد رقابتهاي ژئوپليتيکی از طريق مدارس مذهبی در پاکستان موجب ترويج خشونت و تروريسم در مناطق 

جه خواهيم و در نهايت به اين نتي  ، پاسخ خواهد دادنج می بردرمذهبی  -ومیز تعصبات قکه ايران  مرزي شرق و جنوب شرق ا

ريش که  که  رسيد  تروريسم  هاي  اقتصاديهم  ه  ضعف  از  گرفته  و    معيشتی-نشات  اي  منطقه  قدرتهاي  بين  رقابتهاي  هم  و 

ه در فضاي  انی حل نشدهمانند بحررا    مذهبی   -فرامنطقه اي براي تسلط بر منابع و امکانات منطقه است، خشونت هاي قومی

و حرکت هاي گريز از مرکز و همگرايی با آن سوي مرزها را  ثبيت خواهد کرد  پيرامونی مرزهاي شرق و جنوب شرق ايران ت

ارکان    يريبکارگ  يمطلوب برا  ت يريمددر منطقه مورد نظر،    مرز  يدو سو  يها  تياتحاد قوم  براي  از اين رو  می کند.نهادينه  

بازار  يگذار  هيرماد،سيتول  رينظ  يقتصادا خدمات،  بلندمدت،  و  تواند  ابيباثبات  می  س  ي اقتصادف  ضعی  به   یاسيو  منجر  که 

اقتصاد  ينابرابر مختلف    يباشد که گروهها  ياديبن  ياستهايس  يبه سو  دريچه ايو    درا کاهش دا  ،فرهنگی شده   –  يو فقر 

 د. وانمند سازت گريکد ي در وحدت و تجانس با را دو سوي مرز  ی هبمذ - یقوم

 

 روش تحقیق  -2

  تا   است  درصدد  معتبر  دانشگاهی-پژوهشی  مقاالت  آرشيو  از  استفاده  با   و  توصيفی  –  تحليلی   روش  به  حاضر  مقاله      

-شکاف قومیمنطقه اي و فرامنطقه اي در مرزهاي شرق و جنوب شرق ايران را که در پيوستگی با    بازيگرانبحران آفرينی  

مورد بررسی قرار    و جهانی  را به عنوان کانون منازعات و تروريسم منطقه اي  قرار داردتان  ن و افغانسکستااي پاکشورهمذهبی  
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نتيجه گيريدهد و   افزايش ضريب امنيت    در  اقتصادي که در جهت  اثرات عملکردها و سياست هاي  منطقه اي و جهانی  به 

 عمل می کند بپردازد.
 

  

 مبانی نظری  -3

 

 تروریسم   -3-1

يا  ستفاده غيرا  بهم  ريسترو يا گبهرهقانونی  يا خشونت فردي و  نيرو  از  يا  روهی سازمانگيري تهديدآميز  عليه مردم  يافته 

با اين      گفته ميشود.  ها، اغلب به داليل ايدئولوژيک يا سياسیجوامع و حکومت   د ترساندن يا مجبور کردن دارايی آنها به قص

دستيابی به اهداف سياسی براي   ر ضد شهروندان براي نت، اغلب باده از خشواستف  د ياتهديتعريف می توان تروريسم را شامل  

(. از سوي ديگر جنگ داخلی يا 47:1395نيز هم به حساب آورد)رضايی.حشمتی،  عمومی  ترساندن مخالفان يا ايجاد نارضايتی

ناپايدار سياسی در شرايطی که توانايی ولت  يک د   حمله نظامی کشورهاي خارجی در منطقه جغرافيايی  براي  از  ايجاد    کافی 

هاي مخالف نظام  دار نيست دولت هاي مرکزي را ضعيف تر می کند و گروهامنيت داخلی و يا نظم در مرزهاي خويش برخور

ناامنی سعی در اعمال خواسته هاي خويش به دولت را دارند. هنگامی که ميان خواست هاي اين   حاکم با ايجاد اغتشاش و 

رها هموار می شود که يکی  قرار شود،راه براي حضور و مداخله خارجی در اين کشوی پيوند بر ورهاي خارج ع کشمناف  گروه ها با 

 (.2:1395د جريان تروريستی است)احمدي،از بهترين بسترها براي رش

 

 رادیکالیسم اسالمی  -3-2

( هستند  جديد)مدرن  اصطالحاتی  رايیالم گبنيادگرايی يا راديکاليسم اسالمی و در عبارت ديگر اسالم سياسی يا رخداد اس

غلبه   از  پيش  دارند.  تعلق  مدرن  دنياي  به  دو  سکوالريسم  آموزه  ي  سيطره  و  غربی  مدرنيسم  سيطره  چنين  و  جهان،  ر 

است. نداشته  کاربرد  جريان   اصطالحاتی  براي  فکري  و  سياسی  هاي  جريان  ميان  در  که  است  عنوانی  اسالمی  گرايی  بنياد 

می و اسالم سياسی نيز  چون اسالم گرايی، بيداري اسالمی، راديکاليسم اسال  واژه هايی  رفته است.  بکارسالم  سياسی و فکري ا

و همگی دارند  فراوانی  اسالم    کاربرد  و  گرايی  اسالم  هاي  دال  و  ها  واژه  اين  ميان  اين  از  اما  گردند  می  بر  مذکور  جريان  به 

راديکاليسم اسالمی در  .  صر می باشنداسالمی معاان بيداري  جري  کالن  نام گذاري  سياسی واژگان مناسب تري براي توصيف و

نوزدهم در جهان غرب و بر اساس نيازهاي جديد جامعه اسالمی شکل  ه و تقليد از احزاب سياسی اواخر قرن  اواسط قرن گذشت

يا  د خالفت و  نها  ويژه   گرفت. اکثر جنبشهاي گذشته جهان اسالم فرقه اي بوده و در واکنش به سياست حکومتهاي دينی به 

 (.1390می آيند)احمدي.پادشاهی مدعی برخورداري از مشروعيت دينی به وجود   نظامهاي

 

 ویژگی های امنیتی پاکستان  -3-3

 از و سياسی مختلف گروههاي  وجود و اسالمی راديکاليسم قومی، تنوع  دليل  به طرف يک  از کشور اين داخلی سياست 

 دموکراسی، لرزان حاکميت و ارتش ستاد  رئيس وزير، نخست جمهور،  رئيس  مقام  سه بين تقدر تقسيم دليل به ديگر طرف

 اسالم اصوال که است  اين عمده است. نگرانی داشته قرار  جدي تهديدات معرض در  همواره مختلف گروههاي رقابت و اختالفات

 و ارعابگري به منجر  اسالمی اديکاليسمر انپاکست در بنابراين افراطی اند؛ و بنيادگرا کشور  اين اسالمی گروههاي و  پاکستانی

 را کشور اين جمعيت درصد نود و هشت آمار، لحاظ از است. شده مذاهب ديگر و فرق  هعلي تروريسم قالب در گسترده خشونت

– لتدو واژه که است اين توجه قابل نکته هستند.   شافعی و حنفی مسلکهاي پيرو آنها  اکثريت که ميدهند تشکيل مسلمانان

 همواره کشور اين تاريخ است.   شده اه ه فرق و گروهها همگرايی سبب مذهب بلکه نداشته، تاثير پاکستان يساز کشور رد  تلم

  (. 1395کنعانی.،)فدوياست بوده کشور اين در قدرت و حاکميت  تصدي  جهت گروهها و اقوام مذاهب، ميان درگيري شاهد



 

6 

 

 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

 موضوع اين تا شده  باعث خود خاك در آنها عملياتی و یمذهب آموزش و نايرا مرزهاي در افراطی گروههاي تقويت با پاکستان

 (.201:1389)کاويانی راد،شود تبديل کشور دو روابط در امنيتی چالش به

 

 ویژگی های امنیتی افغانستان  -3-4

 هم تی،مشکال با ،افغان غير  اکثريت کشور اين در.  است متعددي زبانی و مذهبی قومی، گروههاي  داراي افغانستان کشور

 اين نيستند. دارا واقعی و کامل صورته ب را  گرايیمه رعناص از  امدهيچک و هستند روه روب ملی هعرص  در هم و محلی سطح در

 علت به عالوه، ه  ب است. کشور اين در اتحاد و يکپارچگی اصلی  مانع  و  افغانستان در ملی هويت بحران اساسی علت موضوع

 جايگاههاي و هاتفرص کشور اين در واگرايی  عوامل مردم، بين يه اقبيل هايهديدگا نينچمه و باسمن بسيار يه  زمين  وجود

 کشورهاي و مجاور کشورهاي ديگر، سوي اند. ازه  کرد پيدا کشور يکپارچگی کشيدن چالش به و  وجود ابراز براي ايه  گسترد

 پايداري هايشکشمک و   تنش موجب هک انده  کرد تويتق اندر افغانست را وضعيت رداري،اينه ب بهر و  نفوذ  براي نيز گره  مداخل

 و تنوع است.  نگرفته شکل ملی هويت نام به مفهومی افغانستان مردم ميان در هنوز اساس همين است. بر شده کشور اين در

 وطهمرب نبحرا  نتواند کشور اين درملت سازي    روند که  است شده  موجب  وحدت بخش، راهکار فقدان علت به اقوام، ناهمگونی

 تعريف مشترك، ملی هويت هنوز کشور، اين  لاستقال از متمادي  ساليان گذشت با اين رو، از  گذارد. پشت سر يتموفق با را

قبولی و شده بر نگرفته شکل ملتها و اقوام همه ي  براي قابل   قومی پراکنده ي هويتهاي  افغانستان در اساس، اين است. 

 (.42:1389رور،شده اند. )جان پ  ملی هويت جايگزين

 

 نواحی مرزی در  مذهبی   -خشونت های قومی  -3-5

 

 مجاور جغرافيايی نواحی مرزي، مناطق از مراد .يندآ می  حساب به کشورها استراتژيک و حساس نقاط از مرزي، مناطق

 از کشور اطقنم دورترين مرزي، مناطق هکاين به نظر گيرد.   برمی در را انسانی  اجتماعات و روستاها  شهرها،   که است  مرز

 در مرزي مناطق .هستند کشور هاي بخش ترين ومحرم و ترين  افتاده عقب زمره در مناطق اين بيشتر هستند، مرکزي مناطق

دوري از مرکز، انزوا حاشيه بودن، ناپايداري الگو اسکان و سکونت، تفاوت هاي    :نظير  مشترکی هاي شاخص داراي کشورها  رثاک

 (.1295:1395)زرقانی،بخشی،هستند وگانه سيستمیدوگانه و دی، ساختار خارجيدات قومی و نژادي، تهد -فرهنگی

گسترش مذهب شيعه در ايران و توزيع جغرافيايی آن در خواهيم يافت که يک تعارض کامل و حساب شده    رش بهبا نگ

عثمانی و  امپراتوري  يژه  اي بودر توزيع جغرافياي اسالم در محدوده مرزهاي سياسی کشور ايران و تحوالت سياسی امپراتوري ه

ر اين مرزها اين  اسی ايران به نحوي است که اولين وجوه مشترك آنها دريتانيا به چشم ميخورد. تحليل جغرافيايی مرزهاي سيب

است که عموما آسيب پذير؛ تحميلی و لرزان می باشد و اين سه ويژگی اساسی را در کليه مرزهاي سياسی خود با همسايگان  

جزئی بينيمفاتاختال  با  می  آنچهی  ولی  ا  .  سياسی  مرزهاي  سرتاسر  در  که  اينست  است  توجه  بسيار  جالب  بخش  بجز  يران 

نهم در مجاورت درياي خزر)کاسپين( و بويژه در بخشی از مازندران تفکر دينی مرزنشينان تا کوچکی در مرزهاي شمالی ايران آ 

يران به سمت غرب همين منطقه بخش غربی اچه از شرق  هر    است وحدود يکصد کيلومتر با بخش هاي مرکزي ايران متفاوت  

دينی    -ران با عراق و ترکيه اين تنوع عقيدتیو قوميت بيشتر ميشود تا جاييکه در مرزهاي غربی اي  حرکت ميکنيم تنوع مذهب

ژه از بيشتري بوييري  يب پذو تعارضاتش با تفکر مذهبی بخش داخلی ايران بيشتر ميگردد و جالب تر اينکه هر اندازه مرز از آس 

نوع پديده اي  شتري برخورد ميکنيم. اين توزيع جغرافيايی بسيار متامنيتی برخوردار باشد ما به تنوع مذهبی بي  -نظامی   لحاظ

نيست که در اثر تصادف و يا حوادث تاريخی بوجود آمده باشد بلکه از طريق قدرتهاي سياسی حاکم در ادوار مختلفه به نسبت 

ه هم اکنون با شيوه هاي  ی و اجرا شده است با سناريوهاي از پيش تدوين شده کآنها طراح  امنيتی  -می نظا  -ياسیاهداف س

 ديگري در حال اجراست.
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و تنوع قومی و انسانی از سوي ديگر    اسالم در مرزهاي ايران  از يک سو توزيع نامتعادل جغرافيايی مذاهب و شاخه هاي  

است و ن به منظور ايجاد بحران در اين مناطق فراهم ساخته هاي گوناگوپخش تئوري جهت بی رازمينه و بستر ژئوپليتيکی مناس

متداول در کشورهاي خاورميانه سنتی بطور اعم و کشور ايران به طور اخص با  متاسفانه در هر دوره اي از سيستم هاي سياسی  

را درآمده و در هر دوره  ملی به اج  لی و امنيتفع مظ مناتفکرات و برنامه ريزي هاييکه عموما هم در قالب قانون و در جهت حف

اجتماعی براي قدرتهاي   -امنيتی   -نظامی  -اقتصادي -براي ايجاد بحران و بهره برداريهاي سياسیاي زمينه هاي نامناسب تري 

يا  ران ايران گذا  سياستفرامنطقه اي و در موارد استثناي که براي قدرتهاي منطقه اي فراهم آورده است و هيچگاه سرمداران و 

ب  نخواسته را  ژئوپليتيکی  اين خالء هاي  اند که  نتوانسته  بردايا  بهره  امکان  براي هميشه  برطرف سازند که  نحوي  ري هاي  ه 

مخاطره آميز را براي کشور از بين ببرند و سعی کرده اند با تجويز راه هاي موقتی آنهم در زمان بحران تا حدي از بروز خشونت 

داف استراتژيک قدرتهاي بزرگ هم  نه تنها تضعيف نگرديد بلکه با ويژگيهاي زمان و اه  ژئوپليتيکیاين معضل  مروزتا ا بکاهند و 

بيق داده است و به نظر ميرسد که مسئولين کشور اگر در کوتاه مدت نتواند به يک راه کاري اساسی  خود را هماهنگ و تط

 اشيم. حت کننده ب ناراسيار دست يابند بايد منتظر حوادث پيش بينی نشده ب

ه قومی در جوار يکديگر و در درون يک محدوده جغرافيايی  در کثرت گرايی قومی شرط اول درگيري وجود دو يا چند گرو

است. در حال حاضر   از  180واحد  بيست کشور همگون   205کشور  تنها  و  ناهمگون  قومی  لحاظ  به  کشور موجود در جهان 

 و بالقوه مهياي درگيري قومی ميباشند.  ن شرط اند ن داراي ايجها ورهايهستند به عبارت ديگر اکثر کش

پافشاري هر يک از گروههاي قومی بر عناصر فرهنگی نيروهاي خود قوم محوري به عنوان يک   يري ناظر برشرط دوم درگ

کشوري هاي  هاي  چينی  جريان برتر در فرايند ملت سازي است. برخی از بحران هاي قومی در بستري از دخالت ها و زمينه  

اين کشورهاهمسايه و ق قومی ديگر کشورها    درت هاي محلی و منطقه اي شکل می گيرند.  با تحريک و تشويق گروه هاي 

اينکه چرا تامي به  پاسخ  براي  نمايند.  بروز تنش هاي قومی جستجو می  را در تضعيف دولت هاي رقيب و  ن منافع آتی خود 

ه ی شود می توان به داليل استناد کرد که به طور خالص ان تعقيب مي و همسايگقه اي منطچنين سياستی از سوي اين قدرتها

 عبارتند از: 

 ويژگی ماهيت و ساختار تجاوزطلبانه و نژادپرستانه رژيم هاي سياسی حاکم بر اين کشورها؛  -1

 کسب افزايش نفوذ سياسی؛ اقتصادي و فرهنگی در کشور بحران زده؛  -2

 رزي؛ ومی برون مان قشاوندحمايت از هم نژادان و خوي -3

 تجزيه الحاق مناطقی از کشور مورد نظر؛  -4

ازرقابت هاي منطقه   -5 بهره گيري  تواناييهاي سياسی  اي،  و کاهش  رقيب  از طريق    -نقاط ضعف  نظامی  و  اقتصادي 

 ايجاد درگيري هاي داخلی و ضربه زدن به حيات سياسی کشور؛ 

ک و تشويق ابرقدرتها و قدرتهاي  ابراز تحريمتحد و يا  وان  به عننقش نيابتی کشورهاي همسايه و قدرتهاي منطقه اي   -6

 جهانی؛ 

مشکالت تنگناها و  انحراف افکار عمومی نسبت به  ها و منطقه اي نمودن ابعاد بحران و  ز مرزن به خارج ا انتقال بحرا -7

ياسی با  ت سمعادالبهره گيري از ستيزه هاي قومی به عنوان يکی از ابزارهاي سياست خارجی در  بحرانهاي داخلی و  

 (.1398)وريج کاظمی، ورهاي رقيبکش
 

 یافته های تحقیق  -4

 

 جنوب شرق و فضای پیرامونیشرق و  رزهای  در م  امنیت  -4-1
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درصد از کل مساحت ايران را   4/11مرزهاي جنوب شرق ايران در برگيرنده استان سيستان و بلوچستان است که معادل  

استان در شمال به استان خراسان جنوبی و افغانستان  آيد. اين    به حساب میشور  هاي کتشکيل می دهد و از پهناورترين استان

زاد و در غرب به استانهاي کرمان و هرمزگان محدود ميشود) عبادي  کيلومتري به آب هاي آ300و در جنوب با مرز آبی حدود

راضی سياري از اشت نبودن ببل کو قا  محروميت ناشی از موقعيت خاص جغرافيايی، خشکسالی  (.474:1389نژاد و همکاران،

استراتژي و برنامه  ق شهرکها و کارخانجات صنعتی در اين منطقه و فقدان  کشاورزي به واسطه نبود آب و عدم جايگزينی دقي

  ملی براي کنترل مواد مخدر در زمينه مقابله با عرضه و تقاضا، بيکاري و فقر را براي ساکنان منطقه جنوب و جنوب شرق ايران 

 .(1395اظمی،است)وريج ک زده رقم 

 دولت  نشينان، مرز براي هايی  نگرانی همسايگانش، با  ايران ايزهمر طول  در امنيتی، ضد و ساز ناامن کانونهاي وجود

 و ايران اسالمی جمهوري بين مشترك مرز کيلومتر 980 وجود است.   آورده فراهم مرزي امور اندرکاران دست و مرکزي

 بر کافی ارتظن عدم قبيل  از همسايه کشور مشکالت و مرز طرف دو در يکسان میوق و شيرهايع  کمحا فتبا  وجود و پاکستان

 منطقه، اين در توسعه عدم و اقتصادي زيرساختهاي کمبود همچنين  و صنعتی و کشاورزي فعاليتهاي زمينه محدوديت و مرز

 در خطه  اين  در کارآمد و هماهنگ گيري  صميمت و ريزي برنامه نظام فقدان فرهنگی، و اقتصادي نابرابر  و نامتعادل وضعيت

 و تامين را مالی اشتغال از وسيعی بخش رسمی،  غير مبادالت به احتمالی آوري روي جمله زگوناگونی ا تبعات اخير سالهاي

داراي م  وااق(  1نقشه شماره )(.3:1393است) مير رضوي، داشته دنبال به راو..   مجاز  غير ترددهاي و مخدر مواد و کاال قاچاق 

بلوچ با رنگ صورتی و افغانستان را نشان ميدهد .قوم    دو سوي مرز ايران با پاکستان و  یدين-زبانی -فرهنگی  يهاي مشتركويژگ

هاي عمده ژئوپليتيکی  از چالش    تنش زا اين سه کشور که  وضعيت  ا رنگ سبز در نقشه مشخص هستند.خط قرمزپشتون ها ب

 . ی دهدآنها محسوب ميشود را نشان م

 

 
 (1ه)نقشه شمار

 

 مولفه هاي گسستها اين از يکی  که دارد وجود گسستهايی بلوچستان، و سيستان استان در امنيتی مسائل گيري شکل در

 مرکزي حکومت با واگرايی مرتبه در را بلوچها مشخص، داليل به  بنا مولفه ها اين است.   زبان و مذهب قوميت، يعنی هويتی،

 در  توازن  و تعادل خوردن  برهم به منجر ايران، در پيرامونی مرکز سيستم مشخصاً د.دادن قرار   نستاپاک اب همگرايی و ايران 
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 مذهبی -قومی  گروههاي ميان در توسعه، مسير از ماندگی عقب احساس و شده مرکزي بخش و حاشيه اي بخش ميان توسعه

 .(204:1394،مديحا و يمحمد) آورده است پديد بحرانی نواحی تکوين براي را مناسبی بستر

سوي مرزها و عدم رشد و توسعه اقتصادي مورد توجه   تجزيه طلبی در بلوچستان به دليل تقويت وحدت قوم بلوچ در دو

ايدئولوژيکی قدرتهاي فرامنطقه اي نظير عربستان سعودي در تاسيس مدارس مذهبی با    -چه تسلط ساختار سياسیاست، اگر  

ش انديشه هاي  خش افغان و پاکستانی بلوچستان نيز توانسته در پرورايران در بمقابله با  ظور  به من رويکرد افراط گرايی اسالمی  

اي بين ظرفيت ها و توانايی هاي اقتصادي و ضعف ساختاري در نهادهاي دولتی مرتبط با  جدايی طلبی موثر باشد، اما نابرابريه

 (. 1396می،ج کاظبخش اقتصاد و صنعت در اولويت تجزيه طلبی قرار دارند)وري

شور افغانستان و پاکستان که از خالء قدرت رنج فضاي پيرامونی سيستان و بلوچستان به دليل حضور دو کت که  ر اسآشکا

ند تاثير به سزاي در واگرايی از حکومت مرکزي به سمت همگرايی با آن سوي مرزها دارند. اين کشورها در شکل يک می بر

راي تبط می کنند. در اين منطقه افغانستان و پاکستان داي مرکزي مررا به آسياسيا  شرق آزنجيره تسلسل گونه حوزه جنوب  

وجود خودکامگی در  : ورشکسته تبديل نموده است.اين ويژگی ها عبارتند ازويژگی هاي خاصی هستند که آنها را به دولت هاي  

در نظام    ه استخراجیدان کارويژق ، فعتی صنعف شديد زيرساخت هاي اقتصادي و  عرصه سياسی و اجتماعی و در عين حال ض

سياسی نظام سياسی، فقدان روز اشکال متعدد اجبار و زور عيان، فقدان مشروعيت  سياسی به واسطه اقتدارگرايی و در نتيجه ب

موضوعات   ترين  مهم  مذهبی.  و  قومی  هاي  درگيري  و  و سوظن  سياسی  اعتماد  بی  وجود  متقابل،  عمل  و  پذيري  مسئوليت 

مامنيتی   مخدر  نطقهاين  تروريسم  مواد  مناف،  ايران  مجموعه  اين  است.در  اسالمی  بنيادگرايی  قابل  و  مشترك  تهديدات  و  ع 

اين رو بازيگر و عنصر فعال آن خواهد بود به خصوص آنکه حفظ امنيت مرزهاي شرقی با توجه به توجهی با اعضا داشته و از  

 چشمگير می باشد.   مواد مخدر حمل سالح وللی ن المگسترش تهديدات روزافزون وارده از جانب فعاالن بي

ن  از  توامان  که  را  ايران  می معضالت  ميشود  وارد  کشور  بر  شرق  برشمرد:  احيه  گونه  اين  سياسی    -1توان  ثباتی  بی 

حضور نيروهاي بيگانه در    -3تثبيت جريان افراطی سلفی.  -2همسايگان شرقی و شکل گيري دولت هاي ضعيف و ورشکسته.

رخی از علماي اهل تسنن نيز پاکستان و افغانستان عليه شيعه در حال تشديد است. بفراطی در  ر جريان اضدر حال حامنطقه.  

 افراط گرايی امري منطقه اي است که از توان بی ثبات سازي بااليی برخوردار می باشد. ند. از اين روند حمايت می کن

گجو و خشونت گرايی تا با جريان هاي جن  همی دهد ک  ستی امکانحضور داعش در افغانستان به اين گروه تروريهمچنين  

وه ،حرکت المجاهد، جيش المسلمين، شوراي کويته، خالفت پاکستان، لشکر جهنگوي، جماعت الدع  چون سپاه صحابه، تحريک

گردد ازبکستان همسو  اسالمی  و حرکت  ترکستان شرقی  اسالمی  حقانی، جنبش  و   شبکه  افراطی  اهداف  تعقيب  با  آرمان    و 

 (. 483:1395)صفوي.صادقی، روبرو سازد را با  چالش هاي چند وجهی و مخاطرات جدي  ت منطقه و بين الملليايانه امنگر

 

 مدارس دینی در پاکستان و توسعه گروههای تروریستی    -4-2

 

 غير و مذهبی يدانشگاهها که بطوري است يافته گسترش  اخير سالهاي در ايران سنت اهل بر پاکستان و عربستان نفوذ

 مورد  در مساله همين ،ميگذارند ايران سنت اهل ياندانشجو اختيار در بورسيه توجهی خور  در تعداد ساالنه عربستان مذهبی 

ميکند.الزم به ذکر است که طالبان و گروههاي افراطی مستقر در افغانستان تمامی آموزه ها و تعاليم خود را   صدق  نيز پاکستان

می باشد که   طه عطف گسيختگی مذاهب و قوميتها در منطقهز اين رو پاکستان نقامی کنند   کستان کسباز مدارس مذهبی پا

با تزريق ثروت نفتی عربستان و امارات هزاران  ايران و افغانستان تاثيرگذار است. از سوي ديگر  بر دو فضاي پيرامونی اش يعنی 

ي طالبان در اين  اولين آموزه هاي فکر  اسيس شد و پاکستان تمدرسه و محافل مذهبی براي تربيت جهادگران اهل سنت در  

گرفت)شفيعی، شکل   آموزش و ايران   مرزهاي در افراطی گروههاي تقويت با پاکستان اين، بر عالوه(.  203:1389مدارس 

  ميايد  نظر به  شود. تبديل کشور  دو روابط در امنيتی  چالش به موضوع اين تا شده باعث خود خاك در آنها عملياتی و مذهبی
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 راديکال نيروهاي تقويت به بلوچستان  اياالت در طلب جدايی قومی  تفکر کردن خنثی براي ستانالعات امنيت پاکان اطسازم

  است. آورده روي اسالمی

 اين  واگرايی انرژي تقويت بر عالوه مذهبی، متعدد تشکلهاي تکوين براي تالش ويژه به   وهابيت مذهبی تفکرات  ترويج

 جنوب و ق شر حنفی بلوچهاي و  جنوب ساحل تسنن اهل همگرايی  افزايش موجب ،حکومت کزيرم هسته به نسبت مناطق

 در  جندا..  جديدتر شکل در و انصار و عدل جنبش نظير تروريستی گروهکهاي از برخی همچنين  است. شده ايران شرقی

 عناصر از برخی امیظن آموزش يمتعل  تحت هک هستند ارتباط در پاکستان در تندرو علماي از برخی با بلوچستان و سيستان

 ايران  داخل در جنايت و قتل از پس و ميزنند دست تروريستی عمليات به ايران خاك داخل  در گروهها قرار دارند. اين القاعده

 در دارد قصد خود نفوذ حفظ ضمن با حمايت از طالبان  از سوي ديگر پاکستانميشوند.   مخفی و متواري پاکستان خاك به

  جريانی  طالبان ايران، نظر از اما ببرد بهره راهبردي سرمايه يک عنوان به طالبان از افغانستان،  در تانیکسپا ضد يتهادول برابر

 آموزه هاي از افراطی تفسير با  بزرگ، قدرتهاي و منطقه  کشورهاي از برخی اطالعاتی دستگاههاي حمايت با که است  منحرف

 ن،ميکند. همچني دنبال منطقه  سطح در را ايران سياستهاي  مهار و ماسال واقعی چهره ريبتخ  آميز، خشونت اقدامات و دينی

 رقابت و  مخدر مواد ترانزيت و کشت ايرانی، اتباع و شيعيان عليه تروريستی اقدامات اعمال و بنيادگرا  گروههاي  فعاليت ادامه

 به افغانستان تحوالت صحنه در نپاکستا  و نايرا مهم چالشهاي جمله از مرکزي آسياي در نفوذ براي افغانستان در کشور دو

 ميرود. شمار

برنامه   1980ه  عه فرقه اي در دهاز سوي ديگر مناز اي به خود گرفت که ريشه در  يافته  ميالدي شکل نظامی سازمان 

چندي   شيعه  افکار  بسيج  براي  تالش  نتيجه  در  دارد.  ضياءالحق  ژنرال  نظامی  رژيم  سازي  اسالمی  به  برنموسوم  از  امه  پس 

آغاز شد  یاسالم منعسازي حکومت  تاسيس دولت سنی حنفی که  به سوي  بود  .حرکت  فرقه مسلط  هماوردهاي  کس کننده 

ا بيگانه ساخت.ترويج مکتب ديوبندباعث  با دولت  را  آن ها  و  اقليت شيعه شد  ميان جامعه  ناامنی در  احساس  باعث  يجاد  ي 

اي شد.   فرقه  منازعه  ضياءالحق  تشديد  منظور  رژيم  تهديبه  گرايی    د مهار  اسالم  گرايی سنی  سياسی  اسالم  ايجاد  به  شيعی 

برنامه اسالمی  کمک کرد.   از وجوه  اين يکی  بر  افراط گرايی فرقه اي در  عالوه  اهميت بسياري در رشد  سازي ضياءالحق که 

بودند به    ييز فرقه اعارض و ستمدارسی که بخش اعظم آنها مروج ت  ، پاکستان داشت تاثير آن در مدارس دينی اين کشور بود

براي تبديل شدند. در    محلی  نيروهاي ستيزه گر  بآموزش  برنامه اسالمی سازي وي  بار در  حکومت ضياء و در  راي نخستين 

کشور بود که دولت از محل وجوه زکات و عشر براي گسترش آموزش دينی از مدارس حمايت مالی می کرد. مجموع نهادهاي  

 (.177:1395رسيد)تومانی.جان پرور، 10308هب 2893ميالدي از 1988-1980هاي اصله سال  مذهبی پاکستان در ف 

نفوذ آموزه هاي راديکال در پاکستان به ميزانی است که دانشمندان هسته اي اين کشور نيز خواهان همکاري و مساعدت  

اتمی به تسليحات  اين سازمان  القاعده جهت تجهيز  بيولوژيک شدند.    ، با  و  اشيميايی  آمأموران  ريکا مالقات رئيس  مطالعاتی 

ان با بن الدن در کابل را تأييد  د المجيد و ساير دانشمندان هسته اي پاکستبق کميسيون انرژي اتمی پاکستان، چودري عبسا

  اطالعات امنيت  نمودند. شايان ذکر است موج افراطی گري و تأثيرات راديکاليسم اسالمی در پاکستان حتی به داخل سازمان

 حتی  و  داشته  القاعده  هاي  چهره  با  مستقيم  روابط  پاکستان  امنيت  سرويس  که  طوري  به  است  دهکر  رخنه  هم1آي.اس.آي 

 .  است داده پناه کشمير و  پاکستان در القاعده  اعضاي به آي.اس.آي که شود می  زده حدس

ارتباط بوده و با    لقاعده درا اعضاي ابراساس مدارك موجود، فارغ التحصيالن مدارس مذهبی پاکستان در اقصی نقاط دنيا ب

اقدام به عمليات تروريستی می نماکم از بمب گذاران متروي لندن در    يند ک آن ها    2005جوالي    7به عنوان مثال دو تن 

در مدارس مذهبی متعلق به افراط گراها در نزديکی شهر الهور حضور داشتند. بنابراين مشاهده می شود که حيطه ميالدي  

ح منطقه اي محدود نمی  فقط به درون مرزهاي اين کشور و حتی در سطيسم خودسر پاکستانی  لري راديکاتأثير گذاتفکر و  

شوم از طريق همراهی جرياناتی نظير القاعده حتی در سطح جهانی نيز نمود داشته است. به بيان ديگر    شود بلکه اين پديده

 
1- Inter-Services Intelligence(ISI) 
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آموزه ها از جمله آموزه ي   می شود در بسياري از  د و تکثيرفاوت توليتفکر راديکاليسم اسالمی که در پاکستان به اشکال مت

 المللی نيز رسوخ يافته است.ن القاعده فصل مشترك داشته و در سطح بين جهاد با سازما

 حوزه   ظاهر،   دراگر چه  .  طی سال هاي اخيرکشور پاکستان صحنه جوالن پديده اي به نام راديکاليسم اسالمی بوده است

 سطح   حتی  و  منطقه  سطح  در  آن  تأثير  و  نفوذ  عمل  در  اما  شود  می  محدود  کشور  اين  مرزهاي  درون  به  هپديد  اين  جغرافيايی

تندروتر مدار.  باشد   می  انکار  قابل  غير  امري  نيز  جهانی براي  به جوان ها  ايدئولوژيکی  و  تلقين فکري  با  پاکستان  س مذهبی 

ر مدارس مذهبی بايد به گروه  يل کرده است. در کناد اديکال تبتفکرات ر  شدن و تبليغ عمليات تروريستی، اين کشور را به مهد 

تروريستی فرهنگ    هاي  ترکيب  با  که  پاکستان  خاك  در  ايدئولوحاضر  و  به  کالشينکف  دارالکفر  عليه  جهاد    ديگر  منبعژي 

 نستاپاک  يستیورتر  هاي  وه گر  و   مذهبی   مدارس  داشت  نظر  در  بايد.  نمود  اشاره   نيز  اند،   شده  تبديل   افراطی  هاي  ايده  گسترش

  سطح  در.  باشند   می   المللی  بين  و  منطقه  افراطی  مبارزان  با  ورشک  اين  داخل  راديکال  تفکرات  و  نيروها  اتصال  زنجير  حکم  در

ارتباط تنگاتنگ پاکستان با طالبان در افغانستان و هم چنين تأثير آموزه هاي راديکال بر تقويت جريان افراطی ميان   منطقه

قامبارزان   ذکر میکشميري  مبارزان    بل  سازمباشد. حضور  اين  اعضاي  ارتباط  در کشمير،  گروالقاعده  با  تروريستی  هان  هاي 

هاي افراطی در انواع حوادث تروريستی و هم خوانی آموزه هاي افراطی مدارس مذهبی  هپاکستان و همکاري القاعده با اين گرو

اعده و جريان راديکاليسم اسالمی تنی ميان سازمان القسيوند ناگسحاکی از پ پاکستان با ايدئولوژي القاعده تحت عنوان جهاد،  

از    ،ان دارددر پاکست المللی نيز با تهديد امنيت جهانی جلوه هايی  پاکستان در سطح بين  راديکاليسم اسالمی  به اين ترتيب 

« نام می برد. شکل  ناس بنيادييجاد » هراز همين رو است که بابی سعيد از اين مسأله تحت عنوان ا  ، خود را آشکار می نمايد 

ديشه هاي نادرست راديکاليسم  به معنی جلوه هاي نظري و عملی است که ان  يري چنين ادبياتی در عرصه نظام بين المللگ

 (.1388است)شفيعی، نموده  توليد -که پاکستان نيز سهم عمده در تکوين و گسترش آن دارد -اسالمی 

 

 )نمودارافراط گرایی تروریسم و  ر فرایند ب  قه ای و فرامنطقه ای طدرتهای منپلیتیکی قرقابتهای ژئوتاثیر    -4-3

 (1شماره
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 (.منبع نگارنده1نمودار شماره) 

 

حادثه يازده سپتامبر که نقطه سرآغاز حرکت اياالت متحده امريکا براي لشکر کشی نظامی عليه مسلمانان به بهانه مبارزه  

امريکا  اياالت متحده  مورد توجه    نقاطنوان خاستگاه القاعده يکی از  اکستان به ع ود سبب شده است تا پشم تلقی ميبا تروريس

براي حضور نظامی در منطقه باشد هرچند دولت وقت پاکستان به دليل فشارهاي بين المللی سياست خود را همراهی با اين  

ا به هر شکل وجود ريشه هاي افراط گرايی ز امريکا طلب کرد اماکالنی را  ست منافع  حرکت امريکا قرار داد و از قبل اين سيا

 و حضور نظامی در منطقه بوده است. مريکا به منطقهر مناطقی از پاکستان زمينه ساز لشکرکشی اد

ه  تان هرگوندر عرصه مبارزه عليه تروريسم براي دولتمردان کاخ سفيد کامال روشن بوده و هست که بدون همکاري پاکس

  علت اين مهم آن است که مدارس مذهبی تندروصوص طالبان تقريبا بی نتيجه خواهد ماند.  ليه تروريست ها به خع عمليات  

اين کشور نقش مهمی در پرورش تفکرات راديکال داشته و دارند و ريشه طالبان را بايد در اين مدارس جستجو کرد. مدارس  

بيش از پيش فعال شده    2001يازدهم سپتامبرجازات عامالن حادثه  مستان جهت  به افغان  مذهبی پاکستان پس از حمله امريکا

ني اعزام  و  راديکال  آموزه هاي  به گسترش  نماو  می  اقدام  به طالبان  براي کمک  افغانستان  به  اگر  رو  است  امريکا معتقد  يند. 

اين مدارسپاکستان   اهميت  از  ايجاد کند  اين مدارس  راديکاليسم هابزاري ج  به عنوان  محدوديت جدي در توسعه  ت ترويج 

 کاسته خواهد شد. 

نير حمله  از  پس  حقيقت  افغانستادر  به  ائتالف  سالوهاي  در  نابودي  ميالدي    2001ن  و  قدرت  از  طالبان  حذف  جهت 

جا  ه و در آنتروريست ها طالبان و تعدادي از نيروهاي القاعده و مبارزان خارجی همراه آنها به مناطق قبيله اي پاکستان گريخت

 ا مطرح نمودند. را به مثابه تهديدي عليه امنيت ملی امريکفتند و مناطق مذکور رپناه گ

از ديگر داليل اهميت پاکستان در جنگ عليه تروريسم حضور مجموعه اي از گروه ها افراط گرا در خاك اين کشور می  

ههاي افراط داد بی شماري از گروع پردازند.تست ها می  باشد که هم خود تروريست هستند و هم به حمايت همه جانبه از تروري

ای و فرامنطقه ای  های منطقه قدرت   

تسلط بر ثروت  

 های طبیعی

تسلط بر رقبای 

ای منطقه   

فروش تسلیحات 

 نظامی

پاکستان و افغانستان و قبیله نشین بر مناطق مرزی نفوذ    

کاف  تشدید شد و ایجا

مذهبی  -قومی  

 تروریسم 

 افراط گرایی 
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پاکستا  در  متنوع  اهداف  با  شاملگرا  گروهها  اين  مهمترين  اما  دارد  وجود  سپاه    ن  مانند  اي  فرقه  تروريستی  گروههاي 

القاعده و ساير تروريست هاي غيرآسيايی همراه آ افغانستان،  ن صحابه،لشکر جنگوي،لشکر طيبه،جيش محمد،جنبش طالبان 

 (. 67:1395سياح،،می شوند)علی پور ، ن و اياالت سرحد شمال غربی مخفی شده انداي خودمختار پاکستا هواحی قبيلکه در ن

 راهيابی زمينه بود، افغانستان  جهاد دوران در آن گسترش و  ظهور اوج  که وهابيت ترويج براي  سعودي  عربستان ايتهفعالي

 به اقتصادي و مالی کمکهاي ارسال با نفتی درآمدهاي علت هب جهاد نرادو  در تانکرد. عربس فراهم را پاکستان به جريان اين

 اين بيشتر هرچه گسترش و  رشد زمينه بودند، پايبند وهابيت ينيآ به که پاکستان در مذهبی مدرسه هزاران ايجاد  و ننستاافغا

 به را  خود کرد تالش پاکستان در نگرايااسالم از حمايت با شوروي   پيشروي از نگرانی بر عالوه آورد. عربستان فراهم را انديشه

  دليل به پاکستان در زيادي نسبتاً مذهبی و سياسی گروههاي و احزاب نيز اکنون هم .   کند معرفی جهان اسالم رهبر عنوان

 و سياست در عميق ريشه که پاکستان در  ديوبندي مکتب ديگر طرف از هستند. وهابيت طرفدار عربستان مالی هايککم

  در  را ديوبندي مدرسه هزار به يبرق تاکنون است، سنت اهل مسلمانان ميان زيادي  طرفداران داراي و دارد کشور اين مذهب

 و منطقه در سعودي عربستان دخالتهاي اند. بنابراين،ه شد مدارس اين لتحصيلغ افار نيز طلبه هزار چندين  و ساخته پاکستان

 هيين کنندتع تأثيري پاکستان و افغان سنی  جوانان ذهن در يتابوه ولوژيدئاي تزريق  و افراطی هاي گروه از مالی هاي حمايت

 از عربستان مالی حمايتهاي و  طالبان  (. همچنين203:1389شفيعی،است) داشته گرايی افراطی روزافزون گسترش و رشد در

 (. 17:1396ا،رومينا،ين رد)حافظک محسوب عربستان و ايران بين تنش فضاهاي از ديگر يکی به عنوان ميتوان را آنها

در کنار    اب می کندکشوري مثل پاکستانهاي بزرگ ايجسياست قدرت    ه در سطح جهانیهمچنين به نظر می رسد ک

داد و تالش افغانستان   داشته باشد. لذا قدرت هاي بزرگ حتی االمکان اجازة فروپاشی اين کشور را نخواهند  هند و چين وجود

در کنار    .اشتمشکالت در پی نخواهد د  چندانی به جز دامن زدن بهه  زمينه فايد  ده در اينه دهة آينفعلی يا دو سه  در عرص

ديد قدرت هاي بزرگ در پاکستان هميشه بايد دولت به طور عام    اين موارد خطر سالح اتمی پاکستان نيز مطرح است. پس از

ت که پاکستان را  اروپاييان و امريکاس اي ساالنهنيز کمک ه خاص مطرح باشد و   و دولت متمايل به غرب باالخص امريکا به طور

 .بر پا نگهداشته است

تسليحات ارتش را دگرگون سازد.    لش و افزايش شدت آن می تواند ماموريت ، سازماندهی، تشکيالت، فرماندهی و چا  اين

وضوعات مربوط ممباحث و    ر بنيادين چالش و شدت آن می تواند به طو  از اين رهگذر می توان ادعا نمود که دامنه زمانی اين

مسير می توان تغيير در    سازد. از اين  منيتی آن را دچار تغيير و دگرگونی پاکستان و ماهيت و نوع چالش هاي ا  يت ملی به امن

بو شاهد  را  پاکستان  سنتی  هاي  منازعه  ماهيت  و  درگيري  با  د.  الگوي  پاکستان  امنيتی  محيط  شدن  سنخ  هم  همچنين 

 (.146:1385)چگنی زاده،استراتژيک جديدي را در جنوب آسيا رقم زند و يط امنيتیتواند مح افغانستان می 

 

 نتیجه گیری  -5

مطرح شده در اين مقاله اين نکته مشخص می شود که کشور   هاي تحقيق و در پی رسيدن به فرضيه  با توجه به يافته

جذب سرمايه و    را فراهم کرده و با   ی فراط گرايختارهاي اپاکستان به عنوان رهبر و سياستگذار سازمان هاي تروريستی، زير سا

پناهگاههاي   احداث  و  سازماناسکان  به  لجستيکی  و  پزشکی  هاي  کمک  و  مرزهاي  امن  در  مستقر  تروريستی  و    هاي  شرق 

افغانستانايران و    جنوب شرق    خود را به عنوان بازيگر اصلی صحنه تنش و درگيري در منطقه معرفی کرده است.  همچنين 

مذهبی مستقر در مناطق قبايلی  -اطیعاليت هاي تروريستی زير نظر نيرو هاي افرديريت و مشارکت در فم ليات ها ،تمامی عم

 رقابت سنتی اش با هند است.  ر به اجراي چنين سياستی می کند،گيرد. انگيزه اي که پاکستان را واداشکل می  

اخ  بحران کشمير اصلی ترين مسئله مورد  و  بين  تاريخی ترين  پاکتالف  حنه درگيري و تان است که همواره صسهند و 

قومی، تفاوت  -اين کشورها از ضعف مطالبات ملی   جنگ تمام عيار بوده است.در حالی که هر دوحتی بهانه براي ورود به يک  

يگر  عليه يکد  به نفع اهداف خود بر  ه رنج می برند و گاها از اين سالحفتفساد اداري و خشونت هاي سازمان ياهاي مذهبی،  
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نفوذداستفا افغان  ه می کنند. حتی  از راهپاکستان در  ذب طلبه هاي جوان و حمايت هاي س مذهبی و جتاسيس مدار  ستان 

ابعاد سياسی  به اهداف مشخص خود در  براي دستيابی  از آنان  از  -مالی و سياسی  امنيتی در مواجه به سياستهاي هند است. 

دام با  هرازگاهی  پاکستان  به  سوي ديگر  زدن  قوميتی ساختالفات  ن  و  ايران دين-رزمينی  با  فراسوي مرزهاي مشترکش  ی در 

از اين طريق همگام با عربستان سعودي درصدد تشديد  دارد عقبه ژئوپليتيکی خود را تا خليج فارسعی   س گسترش دهد تا 

 تنش و درگيري با ايران باشد. 

را منطقه اي جهت درتهاي منطقه اي و ف ققابت بين  که باعث ربی شک بزرگترين چالش ژئوپلتيکی بين ايران و پاکستان  

تعدد به دليل تبعيض و نارضايتی اقتصادي، کشمکش  بلوچ است.  قوم بلوچ به دليل شکاف هاي م  تسلط بر منطقه ميشود قوم

سياسی  د-هاي  ايران  نواحی شرقی  در  تروريسم  بازتوليد  با  و  بخشد  می  پاکستان شدت  و  ايران  بين  را  عدمامنيتی    ر جهت 

بلوچهاي ساکن ايران سعی در گسترش   زيه طلبی بهشعارهاي تج ء نيروهاي راديکاليستی با القالی گام بر می دارد. مهمبستگی 

 خشونت در ايران و منطقه دارند.  

ي  دهنده اين موضوع است که منافع هژمونيک اياالت متحده امريکا و عربستان سعودي برا   با اين حال نتيجه تحقيق نشان

ی شود و پاکستان هم از اين سياست در  از طريق بحران آفرينی در پاکستان تامين مقه اي و بين المللی  طرقباي من  فشار بر

منافع خود سود خواهد برد و تروريسم بهترين و موثرترين ابزار جهت بسط و توسعه راديکاليسم اسالمی در منطقه مورد  جهت  

خشونت هاي سازمان يافته و  کنترل و مقابله با  رين راههاي  مهمتاز    ين حال. با ادادعصبات افراطی را گسترش خواهد  نظر، ت

نظربازسازي    ،تروريسم مناطق مورد  اقتصادي در  تا  ساختارهاي ضعيف  باشد  بين  می  از  مناطق مرزي  تجزيه طلبی در  شعار 

 برود.  

رو   اين  از  است  درگيري  و  تنش  هر  سرآغاز  معيشتی  و  اقتصادي  مسائل  شک  اقتصارکا  ير يکارگببی   ر ينظ  يدان 

بازار  يگذار  هيد،سرمايتول خدمات،  بلندمدت،  و  تواند  ابيباثبات  می  اقتصادی  س  يضعف  نابرابر  یاسيو  به  منجر  فقر   يکه  و 

و    ازاتياز منابع و امت  نهيبه  يبهره بردار  يبرا  يمطلوب و توانمند  تيريمد  نکهيکماافرهنگی شده را کاهش دهد،    –  ياقتصاد

مت سمنافع  تجار  ياقتصاد  ، یاسيعدد  برا  يو  را  قوم  يالزم  سو  ي ها  تياتحاد  ن  يدو   يبرقرار  د. ساز  یم  راهمو  زيمرزها 

  يو کمبودها  هاييمناطق مختلف کشور نارسا  ان يتواند م  یدارد م   ياقتصاد  سميبا فدرال  یکيکه رابطه نزد   ياقتصاد  یدموکراس

  ياديبن  ياستهايس  يبه سو  يو دروازه ا  د ينما   ميترمور هستند  که از مرکز حکومت د  یدولت را نسبت به مناطق  کي  یاسيس

 توانمند سازد.  گريکد در وحدت و تجانس با يکشور را   یهبمذ  - ی قوم مختلف ي باشد که گروهها
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پرور -5 گرا  (1389)،محسن  ،جان  واگرا  يیهم  جغراف  يیو  آموزش  افغانستان.مجله  ب  ،ايدر  چهارم.   ستيدوره   و 

 .42ص،3شماره

اي   ستان در ايجاد چالشهاي منطقهو عرب  ايران  کیيتيعالئق ژئوپل  ريتأث  (1396)نا،يروم  م يابراه،  درضاحمم  ا،يفظ ناح -6

 . دوم، شماره دومو   یسال س ،يیايجغراف قاتي. فصلنامه تحقايدر جنوب غرب آس

علی، -7 زاده،غالم  ف احتماالت و پاکستان در ملی دولت هاي چالش  ( 1385)چگنی  شی  ژوهپ   -علمیصلنامه  آينده، 

 .21شماره هشتم سال ، سياست و حقوق  پژوهش

تاک  سمينئوترور  (1395)ی،  حشمت  ريما،  رضايعل  يی،رضا -8 ترور  د يبا  المتی مذهب  سميبر  حبل  .سال  ني.فصلنامه 

 . پنجم.شماره چهاردهم 

هادي،بخشی،فاطمه، -9 مرزي در پايدار امنيت استقرار مالحظات و اصول  (1395) زرقانی،سيد  ش  مناطق  رقی  جنوب 

ژئوپل  نينهم  ان،اير انجمن  اول  رانيا  کيتيکنگره  جغر  ش يهما  نيو  ر  ايافانجمن  برنامه  مرز  يزيو    يمناطق 

 .و بلوچستان.زاهدان ستانيدانشگاه س،رانيا

فاق  آ.فصلنامه  یو گسترش طالبان پاکستان   نيموثر در تکو  يها  نهيو زم  يسترها، ب(1389)ر و همکارانذنو  ی،عيشف -10

 .203ص،7.شمارهتيامن

ثالث،  ذرنو  ی،عيشف -11 اقبالی،  زهرا  زمين  (1389)،اقدس  و  مؤثر  ه  بسترها  تکوين  هاي  طالبان در  گسترش  و 

 . دي .سال سوم.شماره هفتم.دوره جدتيفاق امنآ پژوهشی– ی پاکستانی.فصلنامه علم

 .فيعیوذر شن  وبالگ شخصی.راديکاليسم اسالمی در پاکستان؛ از ملی گرايی تا جهان گرايی (1388)،نوذر ی،عيشف -12

داعش    رانيج.ا.ا  ینمورايپ   یتيامن  ی شناس  طيمح(1395)ی،  انيبک  ی صادق  نيام،حمزه  ديس  ،يصفو -13 با  مواجهه  در 

هما  کيتيژئوپل  ی؛بحران مقاالت  اسالم.مجموعه  جهان  اسالم.جلد    یکيتيئوپلژ  هايبحران  یالملل  ن يب  ش يدر  جهان 

 ی. بهشت  دياول.دانشگاه شه

پ   يیافراط گرا  یکيتيژئوپل  انحرب  (1395)،احيعباس.محسن س،پور  ی عل -14 آن در جهان اسالم.    يامدهايدر پاکستان و 

 ..جلد دومیبهشت ديدانشگاه شه.جهان اسالم یکيتيئوپلژ هايبحران یالملل  نيب شي موعه مقاالت همامج

در از  در قاچاق مواد مخ  یکينقش عوارض ژئومورفولوژ  (1389)،یپناه   ديو حم  يصفار  ريو ام  یعل   د ينژاد،س  يعباد -15

 . سهشماره پنجم،  ،سالیانتظام  تيريکشور، تهران: فصلنامه مطالعات مدشرق  جنوب يرزهام

کنعان،اله  بيحب  ، فدوي -16 ا  ی تيامن  -  یاس يس  هايييواگرا  ليتحل  (1395) ی،مهدي  روابط  پاکستان.فصلنامه    رانيدر  و 

 . و نهم ستيسال هفتم، شماره ب  ،ی الملل نيو ب  یاسيپژوهشهاي س

 .طالعات راهبرديانتشارات پژوهشکده م ،یاسيس يیاياز منظر جغراف رانيدر ا يیراگ  هيناح  (1389)اد،راد، مر ی اني کاو -17

ابراه  درضايحم  ،محمدي -18 منطقه   يیو واگرا  يی همگرا  هاي  نهيو پاکستان )زم  رانيا  کيتي، ژئوپل(1394)احمدي  مي، 

 .اي، تهران: نشر انتخاب، چاپ اول

پاکستان، موسسه فرهنگ  رانيا  انيمکرر م  تنشهاي  شهير  (1393)،روزهيف  ررضوي،يم -19 ابرار   قاتيمطالعات و تحق  ی و 

 آبان.21،نمعاصر تهرا

گ  (1395)،م يمر  ی، کاظم  جيور -20 خاکستر  يريشکل  ژئوپل  يمناطق  نقش  از  )مورد  کيتيمتاثر  مخدر  جنوب    يمواد 

ا نهمرانيشرق  ژئوپل  ني(.  انجمن  اول  رانيا  کيتيکنگره  جغراف  شي هما  نيو  برن  ا يانجمن  رو  مر  يزيامه   يزمناطق 

 .و بلوچستان.زاهدان ستانيدانشگاه س،رانيا

 .خرداد22در بلوچستان بزرگ.روزنامه اطالعات. یکياتحاد ژئواکونوم(1396)، ميمری،کاظم جيور -21

مطالعات   یالملل نيب ران،مرکزيا یمل ياستراتژ  ن يتدو يبرا يی و راهکارها  یبحران قوم (1398)م، ي،مری کاظم جيور -22

 .دادخر30صلح،
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رانیجنوب شرق ا تیبر امن ریقاچاق مواد مخدر و تاث کیت یژئوپل  تیوضع یبررس   

 )مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان( 
 2، فاطمه سلیمی*1  دکتر یاشار ذکی

 استاديار جغرافياي سياسی، دانشکده جغرافيا، دانشگاه تهران، تهران، ايران -1

 هران، تهران، ايران ، دانشگاه تفياده جغرا، دانشککارشناسی ارشد جغرافياي سياسیدانشجوي -2

YZaki@ut.ac.ir :نويسنده مسئول  

 

 

 چکیده 
گويند.  مخدر میاست و از اين رو به آن ژئوپليتيک مواد  توليد و تجارت مواد مخدر امروزه به يک عرصه ژئوليتيکی تبديل شده

سطح سه  در  عرصه  وامنطقه محلی،    اين  دا  ي  فعاليت  پايينجهانی  در  کشاورزان  که  دارد  قرار  آن  سطح  موقعيت ترين  رند. 

ي مواد مخدر  ترين توليد کنندهکه در همسايگی کشورهاي افغانستان و پاکستان که اصلی  اي استژئوپليتيکی ايران به گونه

هميت زيادي از نظر  افغانستان است، اور  ك با کشرز مشترستان سيستان و بلوچستان که داراي م هستند، قرار گرفته است. ا

براي کش امنيت  ياستراتژيک و  زيادي است و  پذيري  نفوذ  لذا داراي  راهور دارد.  از  به داخل  کی  مواد مخدر  قاچاق  هاي ورود 

ان را  ايرل کشور  امنيت کدر پی دارد و امنيت مرزي و به طبع  باري براي ايران  هاي زيانکشور است، که اين مقوله آثار و پيامد

چالش   هر  . کندمیدچار  مهم  اهداف  از  يکی  مرزي  نقاط  می  امنيت  شمار  به  لذا کشور  می  رود  مقاله  روش  اين  با  کوشد 

امنيت مرزهاي جنوب_توصيفی به بررسی  بلوچستان  استان سيستان و  ژئوپليتيک مواد مخدر در  تببين  شرق   تحليلی ضمن 

 .ايران بپردازد

 

 ، جنوب شرق ايرانمواد مخدر، قاچاق  رز،يتيک، م: ژئوپلکلید واژه ها
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 مقدمه  -1

  الدياز م  شيپنچ هزار سال پ   است؛شده  ده يد  انيدال بر استعمال و وجود خشخاش در خط سومر  ،منابع موجود  نيتریميقد

  ی قوب شرو جن   یجنوب  يهاشور و ک  ني در دوران معاصر چهمچنين    آمدند.  نيالنهرن يبه ب  يمرکز  يايآس  يهااز دشت   حيمس

نخست  ايآس ب  يهاسال  نيدر  و مصديتول  ستم،يقرن  بودند    دهرف کنن کننده   A century of International)خشخاش 

Drug control, 2008:158 )  .پاکستان،   سه آس  منطقه  شرق  جنوب  در  و  برمه  لند، يتا   الئوس،   ا، يافغانستان  در    تنام يو 

  (lbid:159). دانمواد مخدر داشته  ديدر تول ینقش اساس  نيالت يکايدر آمر کيو مکز ايکلمب ا،يجنوب شرق آس

پايين  کشاورزان  :گيردصورت می  در سه سطحرا    قاچاق  در  دارندکه  قرار  و  باند   ،ياو منطقه  یمحل  يهاباند  ،ترين دسته  ها 

 (.231:1390،ی)زرقان  یالمللنيب  يهاا يماف

تول  با اصل  افغانستان  برده،  امن  يمواد مخدر در کشورها  د يکاهش  تبد  کنندهکشت  نيتریبه  نت  شد.   ليمواد مخدر   جه يو در 

قاچاق و    تيترانز  ريبر مس  رانيو قرار گرفتن ا  رانيمجاورت با ا  داشته است.  رانيا  ژه يبه و   ه يهمسا  يهابر کشور  یمخرب  ريتاث

 رانيمجاورت افغانستان با اچنين  ست هماه کردهبا چالش مواج  را  رانيا  ي هامرز  تيامن  )افغانستان و پاکستان(،  يیهالل طال

پ  امن  يهاامديباعث  مطلوب  فرهنگ  یاجتماع   ، ياقتصاد  ،ی اسيس  ،یتينا  محل  ی و  در سطوح  مل  یرا  پ  یو  است.   یدر   داشته 

ها و داشتن  مرز  تيريامر با مد  نيشود که تحقق ایارزش محسوب م  کيها  م کشورتما  يبرا   نيحفاظت و حراست از سرزم

که با    رودیبه شمار م  یاجتماع  یدوام زندگ  يبرا  یو عامل مهم  ياديبن  يهاازياز ن  یکي  تيامن   .تاس  ريپذانامن امک   يیمرزها

کننده قلمرو  گردد که منعکسیاطالق م  يیفضا  يادهيبه پد  یاسيمرز س  .يابدمحافظت از مرزهاي يک کشور امنيت تحقق می 

حداقل آن را   اي کند  جادي نشر افکار مانع ا ا ي اال تقال ک نا ت انسان،قابل حرکدولت بوده و مطابق قواعد خاص در م کي تيحاکم

که به اختصار به چند مثال بسنده    نظران متفاوت است(. نقش و کاکرد مرز در نزد صاحب114:1375در،يح  ري)مد سازدمحدو

قلمرو   کير  دولت ب  کي   یکيزيف  اي  یاثبات حقوق  (،60:1358)پرسکات،  یفرهنگ _یاجتماع   ،ی اسيس  ،ي اقتصاد  ،ینظام شود:  می

زاده، )مجتهد  س  یاجتماع  ،ياقتصاد  ،یاعدف   مانع   (؛ 21:1381خاص  کنندگ،  (Dwivedi,1990:141)یاس يو    ، یجدا 

 . (191:1379 ،ا يو ارتباط)حافظ ن کشمکش ،يسازکپارچه ي

است و کردها  ر   ياريبس  يها نهيهزها  یچقاچاق  از نفوذ  يريجلوگ  يبرا  رانيا  . کشوراست  یکنندگجدا  نقش مرز،  نيتراما مهم   

ها تنگه و  انسداد ده  ها،زيشامل احداث خاکر  یکيزيف  ، یانسان  ،یکيترونع الکموان  قياز طر  یشرق  يهاانسداد مرز  يبرا  یاقدامات 

با بتون آرمه،گذر   ي هاموانع متعدد و گماردن سازمان  جاديا  د،يجد  يمرز  ي هااحداث پاسگاه  کانال،  لومتريحفر صدها ک  گاه 

کت  حر کاهش موجب  یک يالکترون زاتيهتج لهيها به وستا عمق کشور و کنترل مرز يمرز يها درگلوگاه ی مانتظا يرويمتعدد ن

 ستاد مبارزه با مواد مخدر(.  ت يبه نقل از وب سا 1389)گزارش عمل کرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال  شود.  انيچقاچاق

اف  رانيا  ی شرق  يهامرز     پاکستان و  نفوذ    د يدر معرض تهد   ژهيو   ياقتصادو    ی اسيس  ،یعيطب  طيراش  ليبه دل  غانستان،با  و 

  يهاروستا  ژهيدر شهرها به و  تيفقر و محروم  وجود  ،يکارينرخ ب  شيافزا  شغل،  کمبود  قاچاق مواد مخدر قرار دارند.  يهاباند 

از قاچاقو مجاورت    يمرز افغانستان و استفاده    باشدتر  ريها فراگر مرزدر دواد مخاچاق مق   تا   استشده  باعث  ، یافغان   انيچبا 

ب  همچنين   ي مساعد  طيشرا  ها، نيزم  گري و د  ی انمناطق کوهست  متعدد،   يهازارنمکها و  ريوک  ع،يگرم و وس  يهاابانيوجود 

 فراهم نموده است. انيچقاچاق يبرا

آن   بر  اعت  شتريب  يمرز  مناطقعالوه  معضل  اعت  اديبا  و  هستند  رو  به  ز  اد يرو  ماد انياثرات  معنو  يبار  جا  يو  به    ي را 

مختلف    ي هاها برنامهاستيس  شود.  ليکشور تبد  یتيامن  معضل بزرگتواند به  ی،که در صورت تداوم وضع موجود مگذاردیم

افغانستان، حت  در  ن  یو  ا  یخارج  يهارويحضور  کمک  نيدر  تول  یکشور  کاهش  نکرده  ديبه  مخدر  که    یزمان   تا  است.مواد 

  يخواهد ماند. همکار  داريپا  رانيا  ياز مواد مخدر برا  یناش  داتي تهد  بماند،   ی وم باقثبات و محر  یو ب  ريفق  يافغانستان کشور

 معضل کمک کند.   نيتواند به ایو افغانستان و پاکستان م رانيسه کشور ا
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آمدها  شيافزا و  گروگانشرارت  ها، قتل  شيافزا  ها،يريدرگ  ش يافزا  مجاز،  ريغ   يرفت  و  مرزاطمنها در  يريگها   وعيش  ،يق 

پ   ادياعت تهد  از  ،یمنف  يامدهايو  آس  داتيجمله  ژئوپلت  .استقاچاق    يهاب يو  امن  کيدر  از   یکي  رانيا  یشرق  يمرزها  ینا 

اصل  ليمسا امن  رود،یبه شمار م  یمهم و  و    گران و متجاوزان،رخنه   گاهيامن جا نا  يهامرزاست و    به آن وابسته  یمل  تيکه 

 ستند. مواجه ه  يشتريب  د يبا تهد  هستند،  هيبه مرکز در حاش  مرزها نسبتآن جا که    از  شود.  یکشور مموجب هرج و مرج در  

مسائل هر کشور    نيتراز مهم  یک ي  حفظ آن،  جاديو لزوم ا  يمرز  يهاشهر  تيامن  .اند   گريکديالزم و ملزوم    ،تيتوسعه و امن

از نقاط حساس کشور   يمناطق مرز  دارد.  یمنقش مه  تي امن  يبدون تنش و بحران در برقرار  يداشتن مرزها  نيهمچن  است.

مورد توجه   يمناطق مرز  شي خصوص آما  به   ن،يسرزم  شي توسعه و آما  ي هاطرح  مناطق را در  نيا  د يمنظور با   ن يبد،  هستند

 دهد. یقرار م ريتحت تاث زيمناطق کشور را ن ريسا توسعه ،يمناطق مرز توسعه جهيدر نت .قرار داد

 ي برا   قيو مهم مورد نظر در تحق  ی اساس  مياست تا مفاه  الزم  ق،يدر تحقصطالحات  ا  و   ميمفاهعدم گنگ و مبهم بودن    يبرا

از ورود به بحث اصل  شود.  فيتعر  مخاطب،  يفهم مطلب برا  لياصطالحات و تسه  نيتر شدن اهداف اروشن  الزم   یلذا قبل 

است و از آغاز استوار  بر آن    قيقکه تح  ستا  یميشامل آن مفاه  ياديبن  ميمفاه  .شوند  یبررس  نياديو بن  ی اساس  مياست مفاه

 . است يآن ضرور فيلذا تعر ر است.ذاگ ريدر متن و محتوا تاث قيتحق اني تا پا

ژئوپليتيک  ا  2در حال حاضر  از  پيدا کند  به تعريفی روشن دست  عنوان به    .ين رو داراي تعاريف متعدد استنتوانسته است 

جغرافيا بين  ناپذير  تغيير  روابط  علم  قدرت    نمونه  سياست  Gary,7:1986) .)  کاستراتژيو  و  فضا  بين  روابط   علم 

(Dwivedi,5:1990).   (1381)مجتهد زاده،تاثير عوامل جغرافيايی در سياست نقش و . 

  145ylor, op.cit:(Ta(دهد.ط مشخصی است که جدايی را نشان میمفهومی از بيرون به درون است و خ 3مرز

بلکه ي از طريق فضا، عمودي ايک سطح    ت، ک سطح اسدر واقع مرز يک خط نيست  هاي  ر زمين دولتخاك و زي  ست که 

 (Glassner, op.cit:75) رسد.وي زمين به صورت يک خط به نظر میاين سطح در ر دهد. ا برش میهمسايه ر

  درخاصی    قواعد   کننده قلمرو حاکميت سياسی يک دولت بوده و مطابقشود که منعکس  اي فضايی اطالق میمرز به پديده

 .(101پيشين:)درايسدل و بليک ،کندانتقال کاال،...مانع ايجاد می ،ت انسانقابل حرکم

مثل    هاي روانیبر فرايند  ،شوداست که وقتی مصرف میچيزي اطالق شده  ماده در اين پژوهش به هر  مواد جمع ماده است.

 (2010داشت جهانی،ا است.)سازمان بهن گريا رواگردان نهم ارز ماده روا ،اين اصطالح گذارد.الت عاطفی اثر میشناخت يا ح

قانونی   غير  نظارتموادي که  مواد  المللی هستند،  تحت  تولي  بين  قانونی  غير  به طور  و مصرف می  ،دولی  )دفتر  شوندقاچاق 

ی  قانون  غير  مواد  ،لیالملالکل و سيگار از نظر بين  ،گردانداروهاي روان  ،سبر اين اسا  (.2003کنترل مواد و جرائم ملل متحد ،

 موضوع اين پژوهش نيستند.  محسوب نشده و

به معنی آنچه ورود آن به کشور يا معامله آن از    ه است،انسته شد بر گرفته از زبان ترکی د  ،4واژه قاچاق  ، در لغت نامه دهخدا

الورود يابر اساس اين تعريف قاچاقچی کسی است که مال  طرف دولت ممنوع است. دون  ب  رالمعامله  اممنوع  التجاره ممنوع 

قاچاق را کاري    ،ودمعين نيز در لغت نامه خ  (.378:1339خدا،کسب اجازه دولت يا پرداختن گمرك وارد کند يا بفروشد)ده

متاع قاچاق متاعی است که معامله يا ورود آن به    ،ين تعريفدر ا  . شودصورت پنهانی انجام میداند که بر خالف قانون و به  می

يران نيز آن را پذيرفته سازمان جهانی گمرك تعريف زير را ارائه کرده است که کشور ا.  (583:1383ن،است)معي  کشور ممنوع

به منظور فر  شامل جابه جايی کاال در طول مرز گمرکی به روش مخفيانه  قاچاق تخلف گمرکی است؛   است: از نظارت  و  ار 

 .(31:1382)احمدي،گمرکی

 
2 Geopolitical 
3 Boundary  
4 smuggling 
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سيلی براي رفتاري ضد اجتماعی خواهد بود و تمام افراد پتان  راد،رفتار افدهند که  ین قرار مفرض را بر اي   هاي کنترل،نظريه  

قانون دارند؛ پا گذاشتن  اين که ديگران آن   زير  را در جهت ترك آن هدايت کنند.مگر  تئوري خود  ها   ، تراويس هيرشی در 

اعی را پيوند بين فرد و جامعه  تمرل اجر کنتاساسی د  او عنصر بسيار  رابطه سرمايه اجتماعی و جرم را به تصوير کشيده است.

اما اگر رابطه قوي   کند؛کمتري را براي هم نوايی احساس میفرد فشار    اين رابطه ضعيف باشد،داند و معتقد است که اگر  می

نوايی  هم  شود.میايی  نوپس مجبور به هم  ها را از دست خواهد داد، ه اگر کج روي کند آنزيادي دارد ک هاي  فرد چيز  باشد، 

پيدايش    الگوي هيرشی،   شود. تار او میغييري در رفست که سبب تار واقعی يا خيالی از سوي گروه توسط فرد احساس فشا

رو گروهکج  در  بستگی  هم  معلول ضعف  را  نهادي  و  اجتمها  نيز  هاي  و  جامعه  اعی  در  موجود  باورهاي  و  اعتقادات  تضعيف 

ی  کش»کج روي يا خود  بيند که مدعی استل دورکيم متاثر میين تحليرا از اود  يک سو خ  هيرشی از  در اين الگو،  شمرد.می

 انسان را به خودي   بر خالف دورکيم و هم فکران او،  اما از سوي ديگر،  ناشی از ضعف يا گسستگی تعلق فرد به جامه است«؛

ذارد و به گي در جامعه میروکج تحقق  بودن  عی  پس فرض را بر قط  داند.د به اصول اخالقی و مانند آن نمیخود متکی و پايبن

هيرشی چهار عنصر زير را به عنوان پيوند دهنده افراد به يکديگر و جامعه و به    پردازد.مینوايی در جامعه  يابی وقوع همريشه 

ديگر، دلبس  تعبير  عنصر  متغي  تعهد،  تگی،چهار  را  اعتقاد  و  میدرگيري  معرفی  رفتار  کننده  کنترل  کنتر  کند.رهاي  ل پس 

از کاراجتماعی   ارتباط با امنيت است؛کرديکی  بيرو  رازي  هاي سرمايه اجتماعی در  به  نيروي جمعی  را براي تحميل نظم  نی 

ت به افزايش سطوح کنترل  و در نتيجه نسب  ها ها را نسبت به تحميل هنجارورد و اين همان چيزي است که گروهآوجود می

 . (43:1373،نیسروستا)صديق سازدشان توانا میغير رسمی

 

 روش تحقیق -2

اسا بر  بر مبناي هدف، کاربردي است و  پ -س روش، توصيفیمطالعه حاضر  اين  انجام  به منظور  از  تحليلی است.  ژوهش، 

کتابخانهروش بهره-ايهاي  شده  اسنادي  نقشه و    گرفته  از  استفاده  مقاالت،  کتب،  ابزارهاي  از  رسمی  همچنين  آمارهاي  و  ها 

 است. تفاده شدهاسري داده آوي جمع ها براسازمان

 

 منطقه مورد مطالعه  -3

  25، که با قرار گرفتن در بين  استکيلومتر مربع پهناورترين استان کشور    181785ا وسعتی حدود  استان سيستان و بلوستان ب

دقيقه طول    21درجه و    63  دقيقه تا  50درجه و    58و    استوادقيقه عرض شمالی از خط    27درجه و    31دقيقه تا    3درجه و  

هاي کشور است. اين استان از شمال به استان خراسان ترين استان، از نظر جمعيتی از کم تراکمگرينويچ  النهارنصفشرقی از  

  کرمان هاي  و از مغرب به استان  درياي عمان از جنوب به    ،افغانستانو    پاکستاناز شرق به کشورهاي    جنوبی و کشور افغانستان،

 شود.  محدود می  هرمزگانو 

پاکستان  يا با کشور  در سمت شرق  پهناور  استان  کشور    900ن  با  و  دارد؛  300  افغانستانکيلومتر  مرز مشترك  در    کيلومتر 

با  قسمت جن عمانوب  از    درياي  و  دارد  آبی  و شمالقسمت شمامرز  استان  رغ   ل  با  در    190به طول  خراسان  ب  و  کيلومتر 

اين استان از دو   کيلومتر همجوار است.165به طول    هرمزگانيلومتر و با استان  ک  580قسمت غرب با استان کرمان به طول  

  الی اين قسمت شم  ناحيه سيستان در  ی با يکديگر متفاوتند. ناحيه سيستان و بلوچستان تشکيل يافته است که از لحاظ طبيع

ناحيه   است.ی و فعلی رود هيرمند تشکيل شدهاي قديم هاي دلتقرار دارد و حوزه مسطح و مسدودي است که از آبرفت  تاناس

مرزهاي طوالنی آبی    بلوچستان منطقه وسيع کوهستانی است که حد شمالی آن کوير لوت و حد جنوبی آن درياي عمان است.

ه آن بخشيده و سبب ژهاي را بموقعيت وي  ،خليج فارسپاکستان و کشورهاي حوزه    ،افغانستانو خشکی استان با کشورهاي  

است.  شده  خاص  شرايطی  مذهبی،   ايجاد  تنوع  و  قبيلهگويش  چندگانگی  و  قومی  تعلقات  نمود  و  مختلف  ديگر هاي  از  اي 

  -خاش-چابهار  -شهرستان است: ايرانشهر    14ل  يرات شامخرين تغياين استان براساس آ  هاي اجتماعی اين استان است.ويژگی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%DA%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C+%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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گلم مرکزيت  مرکزيت   -سراوان  -زهک   -زاهدان  -زابلی   -زابل  -ورتی(دلگان)به  مرکزيت   -راسک(  سرباز)به  سوران)به  سيب 

کنگی)به مرکزيت دوست محمد(  -کنارك  -سوران( نيک-ميان  از    و  استان  اين  و    40شهر. همچنين  تشک  36بخش  يل شهر 

ترين شهر اين  و کم جمعيت  استت  فر جمعيهزار ن  567ترين شهر استان زاهدان با بيش از  ين و پرجمعيتگتربزر  است.هگرديد

 نفر جمعيت دارد. 1047استان شهر کوچک سرباز است که فقط 

                                          

 
 وچستانسيستان و بلشه استان  قن  :1شکل                                                  

 ( Googleمنبع:  )
 

 هایافته -4

بازار   توليد و صاد بزرگترين  از  هدف  ايران است. بيش  افغانستان، کشور  ترياك در  ترياك و حدود    83رکننده    45درصد 

افغانستان   از  ايران میدرصد هروئين قاچاق شده  تاثير قاچاUNODC, 2011:5-23)شود  وارد  بيشترين  خدر در  ق مواد م(. 

اامويرپ  بلوچستان  استان سيستان و  افغانستان در  استانن  اين  ايران به شمار  دروازه ورود مو  ست که  بازار بزرگ  به  اد مخدر 

 رود. می

( در استان سيستان و بلوچستان اتفاق افتاده است،  1390تن،    494درصد کل مواد مخدر کشف شده کشور)  28بيش از  

از استان   تن(  9110مخدر )  درصد مواد  87به کشور است.  واد مخدر وارد شده  م  درصد کل   13، فقط  اما اين مقدار کشف شده

شود.اردمیهاي بعدي ون و بلوچستان عبور کرده و به استانسيستا
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 1390-1388هاي  نمودار مقدار مواد مخدر کشف شده در ايران در سال   :2شکل

 ( کشورمنبع: مرکز آمار ايران، سالنامه آماري  )
 

 

 
 

 
 

 1390-1388نقشه پراکنش ميزان مواد مخدر کشف شده کشور    :3شکل  

 ( مرکز آمار ايرانع:  منب)
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اين  هالل گسترده   طاليى:  که  موادمخدر  ترينلیاص  و  ترينمنطقه  کشت  م  منطقه  محسوب  جهان،  شامل  ی در  شود 

)قادرى،   است  افغانستان  و  پاکستان    2007در سال    ن مللسازما  رسمىهاى  ارش براساس گز ). 159،ص    1382کشورهاى 

و ميزان  1،ص    2008المللى کنترل موادمخدر،  شده است )هيئت بين  تن اعالم  7800مخدر در افغانستان    ميزان توليد مواد

 . شده استتن تخمين زده 1200دپوى اين مواد در اين کشور تا 

 

 
 ميزان پراکندگی مواد مخدر  :4شکل شماره  

 (https://www.unodc.org:  ماخذ)

 

باال   افغانستان،شکبا توجه به نقش  افغانستان،  یک يکه نزد  کننده مواد مخدر است.  ديتول  نيشتريو ب  نياول  ور  با کشور   کشور 

ا  رانيا امن  زين  رانيسبب شده است که  عليه امنهانتينگتون،    . افتديبه خطر ب  یتياز نظر  يم قست  سه دسته  يت را بهتهديدات 

  .1 ):8، ص 1374کند )روشندل، یم

 است؛واحد سياسى قابل تصور تهديدات عام: براى هر 

 تهديدات رقابتى: ناشى از رقابت با همسايگان و يا قدرتهاى بينالمللى است؛    

اين    ستناد بها  با شودیيک واحد سياسى م  تهديدات خاص: به علت يک ويژگى خاص، براى مثال وضعيت ژئوپلتيکى متوجه

تواند از يک یست مق موادمخدر که به معضلى جهانى تبديل گشته اهانتينگتون از تهديدات، امروزه مصرف و قاچا   بندىتقسيم

سازمان سوى  از  ملى  قدرت  و  امنيت  که  چرا  گيرد  قرار  عام  تهديدات  زمره  در  بينسو  جنايى  مهاى  تهديد    .گرددیالمللى 

دمخدر جهان در درصد موا  58هاى زيرکشت خشخاش جهان در افغانستان و توليد  مينکل زصد از  در  27تن  همچنين قرارگرف

تهديد عام ناشى از قاچاق و مصرف و موادمخدر را براى ايران به تهديدى خاص بدل    .(188،ص    1383اين کشور )آبادينسکى،  

از  دوازده  یط  ز ين  ري نمودار ز  نينهمچ  (.55،ص    1383ساخته است )قربانيان،   دهد که  یان منش  2017تا    2006ل  سا  سال 

  .استمسئله   نيا انگريکننده مواد مخدر است که رنگ سبز در نمودار ب ديتول نيشتريکشور افغانستان ب

https://www.unodc.org/


 

23 

 

 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

 

 نمودار تولیدکنندگان مواد مخدر  :5شکل 

 ( World drug report 2018ماخذ: )

ش

 هاتریاک کشف شده در استاننقشه  -6کل شماره 

 ( مه سلیمیفاط: نندهترسیم ک )

 

است،    توسط سازمان آمار جمع آوري شده  1396ست که در سال  ها ااين نقشه مصرف کنندگان ترياك به تفکيک استان

 بر اساس اين نقشه استان سيستان و بلوچستان،کرمان و هرمزگان جزو بيشترين مصرف کنندگان ترياك هستند. 
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 استان ک به تفکی  تگیر شدهنقشه قاچاقچیان دس -7شکل شماره  

 ( ترسیم کننده: فاطمه سلیمی)

  شدگان را دارا  ريگدست  نيشترياستان تهران ب  .است  1396شده در سال    ريدستگ  انياچاقچنشان دهنده ق   زينقشه ن  نيا

را    گانشد  ريگدست  نيتربه نسبت کم  مواد مخدر بودند،   دکنندگانيتول  نيشتريکه ب  يیهااستان  ن،يشيطبق نقشه پ   ی ول  .است

 . دهدیشان من

مصر کشور،  از  موادمخدر  قاچاق  و  ترانزيت  گستردگى  به  توجه  جدىبا  معظلى  کشور  در  موادمخدر  حساب    ف  به 

 1382رومند،  آمارها از افزايش تعداد معتادان در ايران )ب ). 165،ص  1390بهنقالز هنديانى،    48،ص    1380)نخجوانى،  آيدمی

 (. 110،ص  1382ئيان، احردارند )صد حکايت و نيز کاهش سن اعتيا ،  (64-63،ص 

 

 مسير قاچاق: داليل انتخاب گذر گاه ايران به عنوان 
 شود. ( ايران بدون واسطه به ترکيه و سپس اروپا متصل می1
 ( کوتاهی مسير بين بازار توليد و مصرف2
 کوير لوت و کوير نمک(( ويژگی طبيعی منطقه )وجود 3
 نرانی در ايگان افغا(وجود تعداد زيادي از پناهند4
 ( شرايط نا مطلوب اقتصادي در برخی مرزهاي ايران 5
 ايرانی مرزهاي ( گستردگ6
 ( نا امنی مرزهاي شرقی ايران به واسطه توطئه 7
 ( صرفه اقتصادي براي باندهاي قاچاق بين المللی 8

 

 نتیجه گیری و بحث -5
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ا پايدار  توسعه ي  موثر در  و  عوامل کليدي  از  اجتماعی  اسرمايه  به  جتماعات  و ونسانی  مناطق حساس  بحرانزاي   يژه در 

)مرزي همچ ايران  پاکستان  ون مرزهاي شرق  با  ايران  افغانستان( محسوب میمرز  نشان میو  تجربيات جهانی  که  شود.  دهد 

  ن رابطه يبر اين اساس پژوهش حاضر تبيي  ير سرمايه اجتماعی قرار دارد.زاي امنيت تا حد بسيار زيادي تحت تاثعوامل تهديد

که نتايج به صورت   وچستان را هدف قرار داد،امنيت مرزهاي شرقی ايران به خصوص استان سيستان و بل  قاچاق و  کژئوپليتي

 شود:ذيل ارائه می

سود فراوان حاصل از قاچاق مواد مخدر سبب شده  چنين ميزان  واد مخدر در کشور افغانستان و همميزان توليد باالي م    

هاي امنيتی در اين  د نيرويرد و به دليل موقعيت طبيعی و همچنين ناامنی و کمبوقرار به گ  تحت تاثيريران نيز  است تا کشور ا

امنيتی و    مديريت نا کارآمد که در آن  اند به راحتی در اين منطقه رفت و آمد داشته باشند.قاچاقچيان توانسته  منطقه، نگاه 

غالب   در    استانتظامی  نتيجه عکس  زير ساختی و عدم توسعه به دليل ضعف  د. ومشاهده ش  اين منطقهسبب شده که  هاي 

اعتما   يافتگی بی  مسوولو  به  طرح دي  از  توسعهين  و  اقتصادي  نمیهاي  استقبال  فرصت  شود،اي  به  دسترسی  نتيجه  هاي  در 

  به  .دي استيل اقتصاشود عوامل و دالعواملی که باعث بروز قاچاق می  ترينجمله  مهماز  .  است  شغلی و خدمات رفاهی ضعيف

يط را براي کاال يا خدمت را تحت تاثير قرار داده و شراار يک  زا بازعواملی هستند که به صورت درون  ،طور کلی عوامل اقتصادي

 کند. ايجاد قاچاق فراهم می

توليد   به  افغانستان  زمانی که کشور  ادامه دهد،  تا  مواد مخدر  قاچاق  است    و  تهديد  نيز در معرض  اي  و در مرزهايران 

  هاي شرقی ايران را در پی خواهد داشت؛ توسعه  مرز  ،يافتگی افغانستانتوسعه  د امنيتی برقرار خواهد بود. ران رويکريشرقی ا

مرز يافتگی  توسعه  موجهمچنين  ايران  فرصتهاي  ايجاد  قاچاق میب  عدم  و  شغلی  ني  شود. هاي  امر  سه  اين  ازمند همکاري 

خت و  ماندگی استان مورد مطالعه، عدم شنا  عوامل مهم و عمده عقب  .تساپاکستان    غانستان،فا  هاي ايران،جانبه ميان کشور

هاي استان سيستان و  ريزي  اگر در برنامه است.  ايهاي منطقههاي ژئوپوليتيک و ضعف زير ساختبکارگيري صحيح از ويژگی

ويژگیبلوچستا پاي  هاين،  توسعه  گيرد  قرار  نظر  مد  شده  ذکر  ايژئوپوليتيک  در  بدار  استان  سيسرن  ديگر  و  شده  و  قرار  تان 

افتاده  ب دور  محروم،  استان  گرديد. دستو حاشیلوچستان  نخواهد  محسوب  و هاي  سيستان  استان  در  پايدار  توسعه  به  يابی 

دسترس   از  دور  می  نيستبلوچستان  مؤثر  نهادهاي  و  مسئولين  توانايیو  بکارگيري  و  شناخت  با  ويژگیتوانند  و  هاي  ها 

 .ند، راه را جهت برقراري توسعه پايدار هموار سازستان و بلوچستانان سيک استوليتي ژئوپ 
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 چکیده 

يل  ويکی از مباحث مطرح در نظريه ها و مکاتب روابط بين الملل و ژئوپليتيک، بحث سرچشمه هاي منازعه و تط  طرح مساله:

فات ميان دولت هاست. از آن جا که تنش و منازعه بين دولت ها و حکومت ها همواره در سطوح و ابعاد مختلف رخ داده  الاخت

الملل و ژئوپليتيک به شيوه   و در آينده نيز شاهد آن خواهيم بود، صاحب نظران و نظريه پردازان مکاتب مختلف روابط بين 

با توجه    .جاد کننده مناقشه و منازعات بين المللی را شناسايی و تبيين نماينديامل  عوا  هاي مختلف سعی کرده اند ريشه ها و

مدل هاي پوتيتکاي پيتر هاگت« می باشد، بر اين اساس،  »به اينکه، يکی از نظريه هاي مطرح در ميان نظريات ژئوپليتيک،  

بين المللی در ميان دو کشور ايران و   ي اش هتن  یتحقيق حاضر در پی بررسی اين سؤال اساسی است، که آيا منابع جغرافياي

عراق، با عوامل دوازده گانه مدل هاي پوتيتکاي هاگت قابل تطبيق می باشد؟ مطابق يافته هاي تحقيق، از دوازده عاملی که  

می    هاهد مش  ق هاگت به عنوان منابع جغرافيايی تنش زا نام می برد، هفت مورد از آن به وضوح در روابط دو کشور ايران و عرا

 شود. 

روش به کار رفته در اين مقاله، توصيفی ـ تحليلی و ابزار گردآوري اطالعات نيز در اين پژوهش کتابخانه اي و    روش پژوهش:

 همچنين مراجعه به فصلنامه هاي تخصصی می باشد. 

ژئوپليتيکی مطرح شیافته ها:   و معيارهاي  اين مقاله،  ارائه شده هاگت در  آ ه ددبا توجه به مدل  ژئوپليتيکی در   ،نر  عوامل 

 ايجاد تنش بين دو کشور ايران و عراق نقش داشته و در نهايت منجر به جنگ بين آنها شده است.

عوامل جغرافيايی و ژئوپليتيکی نقش غير قابل انکاري در روابط بين ايران و عراق و جنگ هشت ساله تحميلی نتیجه گیری:  

 داشتند.
 

 يک، ايران، عراق.تيوپل ژئ ،مدل هاگت   واژگان کلیدی:
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 ـ مقدمه 1
به هويت    است.  داشته  بشر  امور  در  نقش مهمی  به  6، سرشت5جغرافيا همواره  تاريخ حکومت هاي ملی شکل بخشيده،  و   ،

توسعه اجتماعی، سياسی، و اقتصادي آن ها ياري رسانده يا مانع آن شده و نقش مهمی در مناسبات بين المللی آن ها بازي  

ن ميان ژئوپليتيک به نوبه خود يکی از جنبه هاي مطالعاتی و اصل آن بررسی تأثير عوامل جغرافيايی بر رفتار اير  . داست  کرده

تکه   و  جمعيت  طبيعی،  منابع  اقليم،  مکانی،  موقعيت  چگونه  که  است  واقعيت  اين  اثبات  و  کشف  دنبال  به  هاست.  حکومت 

است، گرفته  قرار  آن  روي  بر  يک کشور  که  مراتب  ي  هانه  گزي  زمينی  سلسله  در  را  آن  جايگاه  و  خارجی، حکومت  سياست 

براي هر بازيکن نه تنها تعداد و نوع مهره هايی که دارد  مهم است،   "  (.2:1392حکومت ها را تعيين می کند)حسين پور پويان،

قه که به دليل  نطم  هر  گفت  . بنابراين می توان"بلکه چگونگی قرارگرفتن آن ها نسبت به مهره هاي رقيب هم اهميت دارد

اهميت    از  باشد،  مؤثر  آن  زدن  برهم  يا  و  برقراري  در  بتواند  و  بوده  رقيب  هاي  قدرت  توجه  مورد   خود   جغرافيايی  ساختار 

ژئوپليتيکی برخوردار است. اهميت  ژئوپليتيکی يک منطقه ذاتاً يک عامل مثبت  و يا منفی نيست، بلکه تأثيرات آن بنا به در  

م با  ،  قهمنطدم  رخواست  ها  آن  و کشمکش  رقابت   عکس  بر  يا  و  رقيب،  ترفندهاي  با  مقابله   در  ها  آن  و همبستگی  اتحاد 

ماندگی   عقب  و  ضعف  عامل  ديگر  موارد  در  و  آفرين  قدرت  موارد،  برخی  در  نتيجه  در  کند.  می  تغيير  يکديگر 

توسعه طلب،    و  قدرتمند، سلطه گري  هاشوره ککبيانگر اين مطلب است    تاريخ به خوبی شاهد و(.  188:1369است)ميرحيدر،

معدنی    و  طبيعی    منابع    سرشار   داراي ذخاير  و  اقتصادي، سياسی، جغرافيايی    موقعيت    از  چشم طمع به کشورهاي برخوردار

  از    همين اساس همواره مناطقی که  کشورهاي متعدد، تالش نموده اند. بر  ط کامل برلبا حربه هاي گوناگون، براي تس  داشته و

توسعه طلب قرار   و  هاي استعمارگر  هجوم دولت    بوده اند، مورد  جغرافيايی برخوردار  ممتاز اقتصادي، سياسی و     موقعيت  رظن

موجب شده    ت منابع، حوادث و جنگ هاي متعددي را  رمناطق و غا  هاي فوق براي تسلط بر  حتی رقابت بين دولت  گرفته و

اقتصادي، منجر  ادامه جنگ  ند و تمدرو قرگ  زکه تصادم منافع کشورهاي ب  طوريه  است ب به جنگ اول و دوم جهانی    هاي 

موقعيت  جغرافيايی ايران، همراه  با آبادانی و پيشرفت کشور همواره براي ايران آسيب ها    .(213:1387  ،گرديده است)رضوانی

تند  و تاريخ دراز ايران گواه اين اشد  مينسرز  و رنج ها  به بار آورده است. همسايگان  ايران  عموماً  نظر تجاوزکارانه  به اين

است که مردم  اين  سرزمين عموماً  به جنگ با همسايگان اشتغال داشتند و کمتر دوره اي از صلح و آرامش برخوردار بودند.  

ود  خ بی غر گان يمردم ايران بيشترين تعداد جنگ ها را در ميان همسايگان، چه در دوران پس از اسالم و چه بعد از آن، با همسا

ايران و عراق از شديدترين منازعات پس از جنگ جهانی دوم  به شمار می آيد که  (.  11:  1385داشتند)پارسا دوست، جنگ 

اين  ابر قدرت ها گذاشته است.  اسرائيل، شاهراه نفتی غرب و ديگر منافع  اعراب و  اين منطقه، منازعه  بر  اي  تأثيرات  عمده 

هور قدرت هاي منطقه اي و تحوالت انقالبی به مثابه يک الگوي منازعه محسوب  ظ  ا،ت هقدررجنگ همچنين در عصر افول اب

جنگ ايران و عراق که طوالنی ترين جنگ متعارف در    (.1:1390می شود و اهميت نظري بسياري داشته است)لوي و فروئليچ،

راتژيک دنيا اتفاق افتاد. منطقه ستا  اطقمن  نميان کشورهاي در حال توسعه در قرن حاضر به شمار می رود در يکی از مهمتري

اي که به ويژه به دليلی وجود ذخاير بی شمار نفت همواره مورد توجه جهان صنعتی بوده است. بنابراين، اين کشور همانند  

د  ربسياري از کشورهاي در حال توسعه، به دليل وجود مواد خام، به حال خود واگذار نشده و تحوالت سياسی نظامی آن مو

اگرجنگ تحميلی عراق عليه جمهوري اسالمی ايران را تنها در    (. 115:1386مع جهانی قرار گرفته است)فرج اللهی،جام  وجهت

بررسی کنيم به اين جمع بندي می رسيم که ريشه هاي مربوط به جنگ تحميلی در تعارضات    "تعارض بين کشوري    "حوزه  

ش از شکل گيري اقدامات جنگی عراق عليه جمهوري اسالمی  يپ   سال   160و منازعات ريشه دارتري قرار دارد که دست کم  

ايران به وجود آمده بود. کشمکش هاي پيشين در تعامالت ايران و عراق ناشی از انتظارات ژئوپليتيکی و نيازهاي روانی می شد  

 (. 135:1386که شخصيت اقتدارگراي صدام حسين نيز روند ياد شده را تسهيل می نمود)رضائی،

 
5.Identity 
6.Temperament 
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 : نگرشی سرزمینی و هیدروپلیتیکی به پدیده منازعه میان دولت ها گترهاـ پیت2

در    موجود  طبيعی  و  انسانی  جغرافياي  هاي  ه  ارزش  ملی  ايجاد  کشورر  فضاي  عوامل  محيط   از  با  منازعه  و  تنش  کننده 

همسايگانش تحت تاثير قرار   اب  را  ورکش  نبالفعل روابط ژئوپليتيکی آ  که به صورت بالقوه و   ويژه با همسايگان استه  پيرامونی ب

  کشورها  ساير  با  يک مدل فرضی دوازده عاملی، منابع جغرافيايی تنش يک کشور  می دهد. پيتر هاگت جغرافيدان انگليسی در

کشور  را جغرافيايی  موقعيت  به  بسته  زا  تنش  عوامل  اين  است.  کرده  احصاء  و  و    ارائه  طبيعی  عوامل  کارکرد  چگونگی  و 

به وجود آوردن بحران در مقياس ملی و فراملی )منطقه اي( نقش آفرين باشند و در صورت   تواند در  یم ی  ان انساي  هعملکرد

پيشبرد سياست هاي کلی وکالن، تحت الشعاع    در  را  عدم مديريت صحيح، منابع جغرافيايی تنش زا نه تنها قابليت هاي کشور

ويژه کشورهاي همجوار  ه  واحدهاي سياسی ب   سی را با سايرا يس  حدوا  يک   تخود قرار می دهد، بلکه می تواند روابط و مناسبا

 (.2:1393)ذکی و همکاران،مخدوش سازد

دوازده محور جغرافيايی بالقوه درد سرزا را که می تواند    هاپیوتیتکا هاگت ضمن ارائه مدلی از کشوري محصور در خشکی،      

   :ند ی کح م يموجب مشاجره و منازعه دولت هاي همسايه شود، تشر

 . حقوق داالنی براي کشور محصور در خشکی جهت دسترسی به دريا از طريق خاك کشور همسايه؛1

 . اختالف در نحوه تفسيرخط تقسيم آب )آب پخشان( در مرزهاي کوهستانی؛ 2

 . مرز بين المللی در رودخانه اي متغير؛3

 آب آن؛  عابمناز ري ا. اختالف در تعيين مرز در درياچه مشترك و چگونگی بهره برد4

 . ربودن آب قسمت علياي رود توسط کشور فرا دست رودخانه؛5

 . امتداد و گسترش سرزمينی و فضايی يک گروه قومی ـ زبانی به خاك کشور همسايه؛ 6

 . استقرار يک گروه اقليت نژادي و قومی در امتداد دو مرز بين المللی؛ 7

 ؛ لیملال بين . جابجايی فصلی کوچ نشينان در دو سوي مرز8

 . جنبش جدايی طلبان قومی در فضاي داخلی يک کشور؛9

 . استقرار يک منبع مهم بين المللی در نزديکی مرزکه مورد ادعاي همسايگان می باشد؛ 10

 . ادعاي يک کشور به خاك کشور همسايه براي حفظ موقعيت برتر حياتی مناطق و منابع مرزي خويش؛ 11

ابرها به منطور تأمين باران در فضاي داخلی يک کشور و ايجاد بارش در قلمرو    یوع صني مرورا. منازعات قانونی بر سر ب 12

( مدل دوازده عامل تنش  1در نقشه )شماره    (.14:1393کشور همسايه در اثر حرکت و جابجايی ابرها)قربانی نژاد و همکاران،

 زاي هاگت نمايش داده شده است. 
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عامل جغرافیایی تنش زا و منازعه آفرین میان دولت ها   دهازدو ت وگ: مدل های پوتیتکای پیترها1نقشه

(Sourse:Hagget,1983:477&2001:522) 
 ـ تطبیق  نظریه پیترهاگت با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران1ـ2

  می   نيز  عوامل جغرافيايی به همان اندازه که در تعيين روابط سياست خارجی کشورها نقش دارند، در ايجاد تنش و ناامنی   

ماده اي منابع جغرافيايی  12د، دخيل باشند. در اين خصوص پروفسور پيترهاگت جغرافيدان انگليسی در يک مدل فرضی  ننوات

عاملی که هاگت به عنوان منابع جغرافيايی    12زا را ارائه کرده است. نگاهی به جنگ ايران و عراق نشان می دهد که از  تنش

 تطبيق با عوامل بروز جنگ ايران و عراق می باشد.    بلقا مل عوا مورد از اين 7تنش نام می برد 

سعودي، سوريه و ترکيه مرز مشترك دارد و عنصر مجاورت و همسايگی  کشور ايران، اردن، کويت، عربستان  عراق با شش      

ب اختالفات ارضی  لاق  دران  تو  ی چالش و منازعه بالقوه و بالفعل عراق  با اين کشورها است. اين منازعات را م  15موجد بيش از  

و مرزي، اختالفات مذهبی ـ ايدئولوژيک،  منازعات قومی، اختالف وکشمکش بر سر منابع آب و اختالف بر سر منابع نفت وگاز  

(. مهم ترين واقعيت تاريخی عراق، ساختگی يا جعلی بودن آن و  11ـ12:1389و قيمت آنها، بازشناسی و خالصه کرد)پورسعيد،

در واقع عراق به صورت کشور، پديده اي است که با فروپاشی امپراتوري عثمانی و با تدبير  ی آن است.  س اسيي  زهامر  ،به ويژه

سياسی ـ نظامی بريتانيا تأسيس شد و محدوده عراق کنونی حاصل تعريف مرزهاي آن از سوي انگليس و به صورت سياسی و 

بر    (. 14بسياري براي اين کشور به وجودآورده است)همان، ی سياس ی و يايفنه جغرافيايی است که به همين دليل، معضالت جغرا

مبناي نظريه پيترهاگت مهمترين متغييرهاي ژئوپليتيکی منازعه و تطويل اختالفات در روابط ايران و عراق عبارت از موارد ذيل  

 می باشدکه هريک را پس از معرفی توضيح خواهيم داد. 
 

 کی جهت دسترسی به دریا از طریق خاک کشور همسایه؛شخر  د  صورمح  رـ حقوق داالنی برای کشو1ـ1ـ2

اولين مشکلی که از نظر پيتر هاگت در رابطه بين دو کشور همسايه بروز می کند و مورد اختالف است مربوط به کشوري    

خارجی   رفتارسياست  ژئوپليتيک،  پردازان  نظريه  باشد.  می  در خشکی  که محصور  تابعی است  را  مشراي  از  کشورها  عيت وقط 

جغرافيايی آنها می دانند و تصميم گيري تصميم گيرندگان را در چارچوب الزامات ژئوپليتيکی تحليل می کنند. به نظر ماهان،  

به   بنابراين، کشورهايی که  الزامی و ضروري است.  براي قدرت هاي بزرگ  استراتژيک،  تنگه هاي  ويژه  به  بر درياها و  کنترل 

داشته اند، نسبت به کشورهايی که محصور در خشکی اند از امکان بيشتري براي تبديل شدن    سیتردس  ها   سسادگی به اقيانو

  (.14:1382به يک قدرت عمده برخوردار بوده اند)دهقانی فيروزآبادي،
  و  يت( کو  ا کيلومتر است که در فاصله خور عبداهلل )مرز مشترك عراق ب  58کرانه درياي عراق در خليج فارس  حدود     طول    

کيلومتر در خليج فارس ساحل دارد. بصره،    80ره آبادان قرار می گيرد. با احتساب طول آب راه خور عبداهلل، عراق  حداکثريزج

ام القصر و فاو سه بندر معروف آن در خليج فارس و دهانه اروند رود هستند که به علت عمق کم و باتالقی بودن براي نفت  

له يکی از چالش هاي ژئوپليتيک عراق از نظر اقتصادي، ارتباطی، نظامی و راهبردي أ سم  ن  هميت.  سکش ها  قابل استفاده ني

منطقه  اين  در  آن  بازيگري  جدي   بازدارنده  و  تأثيرگذاشته  کشور  اين  نظامی  ـ  سياسی  رفتار  بر  موضوع  اين  است.  بوده 

و آبی  فضاي  کمبود  از  ناشی  تنگناي  براي  جويی  چاره  و  بوده  آن   هب  رالی  ساح  ژئوپليتيک  براي  آرمانی  هدفی  صورت 

است)کاويانی راهبردي،  7ـ8:1389راد،  کشوردرآورده  ارتباطی،  اقتصادي،  نظر  از  عراق  ژئوپليتيکی  از مشکالت  يکی  امر  اين   .)

  ـ نظامی پر جمعيت ترين کشور عربی خليج فارس را تحت تأثير قرار داده است و از  محسوب می شود، طوري که رفتار سياسی 

در منطقه ژئوپليتيک معاونت می کند. درواقع، چاره چويی براي اين تنگناي ناشی از کمبود فضاي آبی و ساحلی    آني  يگرباز

يکی از واقعيت هاي ژئوپليتيکی عراق اين است که اين    (.9:1390به هدفی آرمانی براي عراق مبدل شده است)بويه و همکاران،

دك، عمالً يک کشور محصور در خشکی محسوب می شود. بنابراين،  نال  احسو  علت  کشور به رغم دسترسی به خليج فارس به

اين کشور براساس الزامات ژئوپليتيکی نمی تواند به صورت يک قدرت بري درآيد و قادر نيست نقش يک قدرت و بازيگر بحري 
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که نقش حايل بين آنها را    تاسه  اشتاردرايفا کند. از نظر واقعيت تاريخی، عراق در ميان دو امپراتوري بزرگ ايران و ترکيه ق

محصور (.  16:1389جعفري ولدانی،)ايفاکرده است که هر دو به سواحل طوالنی در درياهاي آزاد و بين المللی دسترسی دارند

اين دسترسی  لحاظ  به  را  ژئوپليتيکی  تنگناي  نوعی  درخشکی  عراق  نسبی  هايبودن  آب  به  تمايل  کشور  و  کرده  ايجاد  آزاد 

رتژيااستر برجسته می سازد)پورسعيد،  يابرا  ک  فارس  مناسبی  15:1389حضوري وسيع درخليج  استراتژيک  عمق  از  عراق   .)

کيلومترمربع است که نسبت به ديگر کشورهاي اين منطقه 55برخوردار نيست. طول سواحل اين کشوردر خليج فارس قريب  

و بنابراين، موقعيت مطلوبی را براي کشتيرانی و   .ستا  عمقکم    کمترين ساحل را داراست. عالوه براين، آب اين مناطق بسيار

حمل و نقل فراهم نمی آورد. اين کشور همچنين به دليل موقعيت استراتژيکی نامطلوبی که دارد همواره مطامع ارضی به خاك  

 . (16:1389،کشورهاي همسايه خود داشته و تقريباً با تمامی همسايگان خود اختالفات ارضی داشته است)پورطالب

 

 ـ مرز بین المللی در دریاچه  مشترک و چگونگی بهره برداری از منابع آب آن2ـ1ـ2

مشکل ديگر کشور فرضی از نظر پيترهاگت مربوط به اختالف نظر اين کشور در تعيين مرز آبی است. در رودخانه هاي قابل      

ط مرزي می تواند موجبات کشمکش دوکشور وطخ  ينتعيد،  رکشتيرانی و درياچه هاي مرزي که ناگريز مرز بايد از آن ها بگذ

راه هاي  آبی گفته  المللی، به  بينهمسايه را فراهم سازد. اختالف ايران و عراق بر سر اروند رود از اين نوع می باشد. رودهاي  

در طول   هک  يی دهارو  ا می شوند که  از مرز بين  دو يا چند کشور عبور کرده  و نوار مرزي کشورها را مشخص می سازند ي

مسير خود از قلمرو چند کشور عبور می کنند. اساساً وجود منابع آبی مشترك در مناطق مرزي به عنوان يک منبع اقتصادي، 

آبی   منابع  از  برداري  بهره  در  دولت ها  ميان  بر هم کنش  نوع  آيند.  به حساب می  مرزي کشورها  اختالفات  عامل مهمی در 

 (.1:1390همکاري تا ناسازگاري و جنگ را در بر می گيرد)زرقانی و ديگري، و ريزگاسا زمشترك طيف گسترده اي ا

 

 
 : اروند رود مرز مشترک آبی ایران و عراق  1شکل

 ( 1:1389)منبع: پارساپور، 

يد  د در جنوب غربی کشور ايران و هم مرز با کشور عراق است که از پيوستن رودهاي دجله، فرات وکارون پ   "اروند رود    "    

اين رود پس از طی مسافتی طوالنی در محلی به نام قصبه فيليه به خاك ايران می رسد. طول اروند رود از قرنه تا    .تاسه  آمد

قرار    "فاو  "و شهر عراقی    "اروندکنار  "کيلومتر است. ريزشگاه اروند رود بين  شهر ايرانی    190ريزشگاه آن در خليج  فارس  

متر و عمق آن    1000تا    400ند کنار به خليج فارس می ريزد. عرض اين رود بين  ورا   وبجن  تريمکيلو  8داردکه در نهايت در  

ايرانی    18تا حدود   در کناره    "بصره"و همچنين بزرگترين بندر عراق يعنی  "آبادان  "و    "خرمشهر"متر متغيراست. بندرهاي 

رود   اين  اند.  شده  واقع  رودخانه  اين  ق  "ميان مشترك  "هاي  طبق  و  بانيواست  در  ملا  ينن  يکسانی  حقوق  دوکشور  هر  للی 

  "مقسم المياة "استفاده از آن دارند. با توجه به اينکه نحوه تعيين خط مرزي  براي رودخانه هاي مرزي يا به روش خط فرض  

نه  ا)به معناي خط القعر قابل کشتيرانی در حالت جزرکامل( رودخ "تالوگ   ")خط فرض منصف وسط رودخانه( است يا به روش
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طبق مشخصاتی که دارد  بايد  به روش تالوگ تعيين مرز می شد، امّا عراق مدعی مالکيت کامل بر همه رودخانه بود    دور  ندارو

و   بود)بويه  الملل  بين  حقوق  مبناي  فاقد   ادعا  اين  که  دانست  می  تالوگ  خط  امتداد  در  نه  و  ايران  ساحل  را  مرز  و 

عراق اين است که عالوه بر طول کوتاه ساحل در خليج فارس، تنها راه   یيکيتوپلژئ  ي(. يکی از واقعيت ها9ـ10:1390همکاران،

است که ايران و عراق بر آن حاکميت مشترك دارند و ساحل شرقی آن تحت    "اروندرود    "دسترسی اين کشور به اين آبگير 

آفرينی اين کشور در پهنه  قشن  ل وفعا کنترل ايران است. اين بدان معناست که گلوگاه آبی عراق در دست ايران است و حضور

اهميت اروند رود براي .  (17:1382آبی خليج فارس مشروط و منوط به اراده و حسن نيت ايران می باشد)دهقانی فيروزآبادي،

راه دستيابی اين کشور به خليج فارس است و در تضمين  عراقی ها از جهات گوناگون قابل بررسی است. اين رود مهمترين 

از سوي ديگر، واقع    آنبراق  عر  تحاکمي باشد.  اين کشور مفيد  براي  اقتصادي،  از جهات  ويژه  به  از جهات مختلف  تواند  می 

و همچنين مهمترين منابع گاز طبيعی عراق دراطراف اين آبراه، اهميت آن را براي عراق   "رميله  "و    "زبير"شدن منابع نفتی

اعمال   نتيجه چگونگی  ايران و  ورا  بريت  اکمحدو چندان نموده است. در  روابط  ايجاد تنش در  براي  عاملی  به  ندرود، همواره 

عراق همواره نسبت به بخش هايی از سرزمين ايران مطامع ارضی داشته است. اين   (.9:1388عراق تبديل شده است)علوي پور، 

ح ادعاي  با  عراق  بعث  حزب  هاي  سياست  است.  بوده  رود  اروند  بر  کامل  کنترل  خواستار  مکميا کشور  اروندرود    ربق  طلت 

بحران شديدي را در منطقه به وجود آورد. به دنبال آن نيروهاي نظامی دو کشور به حال آماده باش درآمدند،  1969درآوريل  

حسن   و  مرزي  عهدنامه  انعقاد   تا  تاريخ  اين  از  نداد.  روي  دوکشور  بين  جنگی  عراق  نظامی  ضعف  علت  به  زمان  آن  از  امّا 

طور مکرر بين دو کشور روي می داد. عهدنامه مذکور با تعيين خط تالوگ به عنوان مرز    هبي  رز ي مدهاربرخو1975همجواري  

برقرار نمود، امّا از اين زمان  1980ايران و عراق در اروند رود به اختالف ديرينه دو کشور خاتمه داد و صلح و امنيت را تا مارس

  1980سپتامبر    30به نحوي که نيروهاي نظامی عراق تا    دش   اق عر  ن وامجدداً منجر به برخوردهاي مرزي بين دو کشور اير

از   عهدنامه     552بيش  عراق  دولت  سرانجام  و  کردند  تجاوز  ايران  به خاك  در    1975بار  و  لغو  تجاوز   1980سپتامبر  31را 

 (. 310:1377گسترده خود را از طريق زمين، هوا و دريا به خاك ايران آغاز نمود)جعفري ولدانی،

 

 و گسترش سرزمینی و فضایی یک گروه قومی ـ زبانی به خاک کشور همسایه  داتدام ـ  3ـ1ـ2

يک گروه قومی از آن رو با گروه هاي قومی ديگر تفاوت و مرز بندي دارد که هويتی متفاوت ـ خواه واقعی يا تصوري ـ براي     

ه اي مورد مناقشه نيست. نکته مهم  راگز،  روضمف  نخود قائل بوده و کما بيش براساس همين تفاوت هويتی رفتار می کند. اي

مناقشه انگيز شکل تأثيرگذاري اين متغير هويت بخش بر سياست خارجی است. اگر چه بيشتر حرکت هاي تجزيه طلبانه در  

روش به  نتوانند  يا  و  دهند  مثبت  پاسخ  تقاضا  به  نتوانند  ها  که حکومت  وقتی  امّا  است،   محدوده سرزمينی کشورها محصور 

سوي کشورهاي همسايه کرس  بهسب  منا از  ويژه  به  خارجی  به کسب حمايت  گرايش  کنند،  اقدام  طلبان  تجزيه  مهار  يا  وب 

وگروه هايی که با آنها وابستگی قومی، نژادي، و يا پيوندهاي فرهنگی دارند، تقويت می شود. ايران به شکل طبيعی تکثر قومی  

ناهمگن ترين کشورهاي خاورم از  اولين ريا  ت.اس  انهيدارد و يکی  زبانی در شمار ده کشور نخست دنيا و  ناهمگنی  از نظر  ان 

بوده   قومی  منشأ  با  هايی  تنش  اوج گيري  در طول حيات سياسی خود شاهد  بارها  است.  اسالم  نظر در جهان  اين  از  کشور 

واحد قومی در   يکش ستر، گريکی از مهمترين عوامل بروز تنش و مشاجره بين دو کشو  (.9ـ10:1391همکاران، است)خليلی و

دو سوي مرز بين المللی می باشد زيرا اين مسأله، مهمترين اهرم مورد استفاده دولت هاست که با تحريک قوم همگن در دو  

سوي مرز، بر عليه يکديگر بکار می گيرند. ايران از معدود کشورهاي جهان می باشد که قوميت هاي گوناگون را در خود جاي 

اي است.  فروپاشی  وطر  د  واماق  نداده  با  که  اند  ميزيسته  مرزهاي کشورمان  درون  در  منسجم  و  يکپارچه  به صورت  تاريخ،  ل 

تحديد حدود مرزهاي سياسی، در   فرانسه و روسيه در  انگليس،  استعمارگر نظير  ترفندهاي دولت هاي  حکومت هاي وقت و 

ام همگن مثل کردها، عرب ها، ترك ها و بلوچ ها  وقا  کهند ه ادراستاي تأمين منافع آتی وسلطه جويان آنان، شرايطی راپديد آور

ميان   دائمی  مشاجره  و  تنش  منبع  ترتيب،  بدين  و  اند  داده  عبور  آنان  ميان  از  را  سياسی  مرز  و  قرارگرفته  مرز  دو سوي  در 
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اند. هارت شورن جغرافيدان بزرگ گفته است:   ک ي  انمي  از  یعبور مرزهاي سياس  "حکومت هاي مرکزي طرفين ايجاد کرده 

 (.10:1383)شهبازي،"قوم موجب پديد آمدن منبع تنش و مشاجره دائمی ميان حکومت هاي مرکزي طرفين می شود

 
 : مناطق دارای اکثریت کرد3شکل

 (9:1389)منبع: محمدی و دیگران،

 

اد در شمال  رکا کهاي نه ويکی از ويژگی هاي جغرافيايی عراق، تقسيم اين کشور بر اساس خطوط مذهبی و قومی است، به گ    

کشور استقرار يافته اند و شيعيان در جنوب و سنی ها بيشتر در بخش هاي مرکزي اين کشور سکونت دارند. اين پراکندگی و  

از هم گسيختگی داخلی عالوه بر جلوگيري از شکل گيري و تبلور يک هويت ملی عراقی، آسيب پذيري داخلی اين کشور از 

(. پراکندگی و تقسيم داخلی عراق در طول مرزهاي  17ـ18:1382دهد)دهقانی فيروزآبادي،  می ش  زاياف  انظر مداخله خارجی ر

را   عراق  ملی  منافع  تبيين  و  تعريف  خود  که  ساخته  روبرو  مشکل  با  را  عراق  ملی  هويت  گيري  شکل  و  مذهبی  ـ  قومی 

عراق، به ويژه ترکيه قرارگيرد به طوري   انيگمساي هرها می تواند مورد بهره بردا  دشوارکرده است. فراتر از اين، مسأله قوميت

برانگيخته  را  اي  فرامنطقه  بازيگران  دخالت  حتی  و  است  يافته  المللی  بين  ماهيتی  هميشه  عراق  در  قومی  مناقشه  که 

رز  م(. اقوام کرد که در شمال عراق و اعراب سنی که در مرکز و اعراب شيعی که در جنوب عراق و درکنار  18ـ19است)همان،

قر هستند بر اقوام کرد و عرب زبان شيعه يا سنی ساکن در مرز ايران تأثير می گذارند. اين احساس همگنی که بين  تسم  اناير

مردم ايران و عراق وجود دارد موجب تأثير متقابل اقوام در دو سوي مرز شده و تحريکات مرزي را به وجود می آورد که می  

دازد. ويژگی مورد بحث که يکی از ريشه هاي اصلی تنش و تهديد بين ايران و نار  خطبه  را    تواند حوزه امنيت ملی هر دوکشور

تا کنون ضمن  دليل  به همين  و  ببيند  با خويش  تقابل  را در  ايران  عراق هميشه  گرديده که  باعث  عراق محسوب می گردد 

به سال و دسترسی  آن کشور  نيروهاي مسلح  دار  تقويت جهت  به  نسبت  تهديد،  فراوان   یعجمر  شتاح کاحساس  هاي  تالش 

(. کردها از آغاز، همواره به عنوان وسيله فشار دولت هاي همسايه بر دولت عراق مورد 12ـ13:1383انجام داده است)شهبازي،

استفاده قرارگرفته اند. از جمله مهمترين بهره گيري کشورهاي همسايه را می توان در حمايت ايران از شورشيان کرد در دهه 

براساس آن، خط مرزي دو  1975نهايت، دولت عراق را مجبور کرد معاهده    رد  کهست  دان1970 ايران را بپذيردکه  الجزاير با 

از  ايران و عراق پس  ايران را به همراه داشته باشد. ادامه رقابت  اروند رود به گونه اي تنظيم شد که رضايت دولت  کشور در 

ت کردستان ايران و کومله پايگاه هاي نظامی خود را در عراق  ارمکد  حزبت.  شبر کردهاي هر دو کشور تأثير گذا  1975سال

مستقرکرده بودند و از بغداد کمک نظامی و مالی دريافت می کردند؛ ايران نيز از حزب دمکرات کردستان عراق و در مواردي از  

همکاران، و  کرد)خليلی  می  حمايت  کردستان  ميهنی  انگيزه  9:1391اتحاديه  از  يکی  جبران محدرم  صدااي  ه(.  ايران  به  له 

به دنبال مشکالت داخلی که در جنگ  1975الجزاير متحمل شده بود. در سال  1975تحقيري بود که شخصاً در امضاي قرارداد  
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با کردها براي دولت عراق فراهم شده بود وکردهاي عراق مورد عنايت شاه قرارداشتند، صدام حسين معاون رئيس جمهور عراق 

بين المللی به امضاء قرارداد مزبورتن در داد و همواره احساس می کرد که در اين جريان تحقيرشده   و   لیداخاي  هتحت فشار

تن به امضاء اين قرارداد داده است. بنابراين مترصد فرصتی بودکه بتواند اين احساس حقارت را جبران نمايد. بدين    "اجباراً    "و

بود که قراداد اي  بهانه  بود که درالاع ل  باطرا    1975علت درصدد  اين کاري  نمايد و  آغاز 1980سپتامبر17م  از  )سه روز قبل 

تصميم گفت:   اين  مورد  داد وي در  العاده مجمع ملی صورت  فوق  اجالس  اين    "جنگ( در يک  ايران  زمانی که حاکمان  از 

و يا تسليحاتی ازگروه    یال م  انیتيبشمعاهده را درآغاز در دست گرفتند، به وسيله مداخله در امور داخلی عراق چه به صورت پ 

الجزاير از   1975مارس    6هاي مختلف، نقض کرده اند، همانطورکه شاه چنين می کرد من به شما اعالم می کنم که معاهده  

 (. 16:1372)محمدي،"طرف ما ملغی می باشد

 

 ـ استقرار یک گروه اقلیت نژادی و  قومی در امتداد دو  مرز بین المللی 4ـ1ـ2    

يکی ديگر از عوامل تنش و منازعه در رابطه با اقليت ها مربوط به يک گروه قومی مشخص است که نيمی از آن  ت اگه  نظراز    

ها در کشور فرضی و نيم ديگر در کشور همسايه زندگی می کنند. اين دو گروه متمايز در هر دو کشور اقليت محسوب می  

سی موجود را تغيير داده و با تشکيل يک سرزمين واحد و يکپارچه  ايس ايرزهه مکشوند. بنابراين گروه قومی مذکور ميل دارند  

 براي خود دولتی مستقل به وجود آورند. داعيه استقالل طلبی اين اقليت می تواند يک کانون کشمکش و منازعه را ايجاد کند. 

 

 

 : گستره تعارضات قومی در جهان 1جدول 

 
 ( 21:1392)منبع: جاجرمی و دیگران،

ايدئولوژيکی، مهمترين گروه شيعه در جهان عرب به شمار می  عراان  عيشي    از نظر تأثير فکري ـ  از نظر تعداد و هم  ق هم 

ميليون نفرهستند. بيشتر آن ها   12ميليونی عراق را شيعيان تشکيل می دهند که تقريباً    22درصد جمعيت    60تا  55آيند.  

فارس عرب شده تشکيل می دهند. اگرچه اکثريت مطلق جمعيت   و  منترکان  يعرب هستند و تعداد اندکی از آن ها را شيع

عراق را شيعيان تشکيل می دهند، امّا حکومت اين کشور از زمان شکل گيري اش، در دست سنی ها بوده و درسه دهه گذشته 

ه اند. از  تشداد  خو  زونف، تنی چند از جماعت سنی و در رأس آن صدام حسين و خانواده اش، اين کشور را تحت سلطه روز ا

شمار زيادي از شيعيان عراقی به منظور سکونت در ايران، سوريه، بريتانيا و ديگرکشورهاي عربی و اروپايی،  1970اواخر دهه  

عراق را ترك کرده و در اين کشورها به ايجادگروه هايی براي مخالفت با رژيم عراق مبادرت ورزيده اند. در داخل عراق، گروه  

جن دوشيعی  و  کحل  ابرمقب  دهند)اي.فولر  ادامه  خود  ضعيف  هرچند  و  يکپارچه  مسلحانه  مقاومت  به  حسين  صدام  ومت 
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اثرات زيادي بر  (.1ـ2:1383ديگري، بالقوه  ايران  از  55استقرار يک رژيم اسالمی شيعه مذهب در  ميليون عراقی که 13درصد 

درصد کل جمعيت را تشکيل   20سنی خود که  بعري  قباز ر ا شيعه می باشند، داشته است. شيعيان عراق فقيرتر و کم سوادتر  

سال را در حوزه علميه  14می دهند هستند و از جهت تاريخی همواره نقش تابع را درکشور ايفا کرده اند. آيت اهلل خمينی که  

 كترا  ق رعرا  نجف در تبعيد به سر می برد، زمانی که تحت مراقبت و ايجاد محدوديت شديد توسط مقامات عراقی قرارگرفت،

نمود، تاکيد دارد که خود رابه عنوان يک رهبر مذهبی که نفوذش بايد به خارج از مرزهاي ايران گسترش يابد تلقی می کند  

امام، پيروخط  نمايد)دانشجويان مسلمان  نيز تالش  عراق  اسالمی در  ايجاد يک حکومت  راه  در  است  نکته    (. 18:1370ممکن 

ان  عراق  وجود داشت ارتباط گسترده و عميق شيعيان عراق با شيعيان  يعشيی  رينآف  شاساسی که در خصوص جايگاه و نق

اجتماعی هر دو   و  تا عمق اليه هاي مذهبی  علميه شروع شده و  عالی مراجع و حوزه هاي  از سطوح  ارتباطی که  بود.  ايران 

که باعث  به وجود آمدن  مسائلی   د بوی مهموه قکشور امتداد داشت. ارتباط تنگاتنگ  شيعيان ايران و عراق با يکديگر، عامل بال

در روابط دو جانبه ايران و عراق شد. از همان  ابتداي  تأسيس عراق، دولت آن کشور، ايران را  به عنوان  يکی از عوامل بالقوه  

م  کريعبدال  کودتاي می نگريست.  در دهه هاي بعد و به ويژه پس از    "از جنبه مذهبی  "تأثيرگذار بر مسائل داخلی آن کشور

يک   به  و  يافت   افزايش  ازپيش  بيش  موضوع  اين  به   عراقی  مقامات   عراق، حساسيت   در  رژيم جمهوري  برقراري  و  قاسم 

موضوع امنيت داخلی عراق تبديل  شد. در مواجهه  با چنين  وضعيتی، دولت عراق درصدد برآمد در تبليغات وسيعی که براي  

راه انداخته  بود، وضعيت را به گونه اي  پيش ببرد که  مانع  نزديکی  شيعيان   بهکشور  صلی آن  معرفی ايران به عنوان دشمن ا

(.  نارضايتی اکثريت شيعه از حزب بعث که پيروزي انقالب اسالمی آن 10ـ11:1391دو کشور به يکديگر شود)کوهستانی نژاد،  

تشکيل دهند و رسماً سرنگونی رژيم    سیو سيانظامی    را جدي ترکرد سبب شد تا شيعيان براي تحقق اهداف خود گروه هاي

بعث و برقراري حکومت اسالمی را خواستار شوند. اين وضعيت عراق را با احساس ناامنی روبرو کرده بود. بدين ترتيب، هر نظام  

ب يا  پرخاشگري  يا ديگري،  ناامنی نسبت به همسايه خود  از ذهنيت  براي خروج  يا  برآن می داشت  را  يزه ا آن ستيا شخصی 

کند. آنها از هرگونه تحول سياسی و نظامی در اطراف خود هراسان بودند، به ويژه آنکه کشور عراق با داشتن زمينه هاي   یويج

فراوان کودتا و شورش، از اين نظر مساعد بود. به عبارت ديگر زمامداران عراق از قدرت نهفته در ايران و طرفدارن آن در منطقه  

از قدرت ديگران يکی از عوامل بروز جنگ هاست. بر اساس نظريات دانشمندانی مانند هابز    سرت  هابز،بق نظر  ترسيده بودند. ط

ايران   به  عراق  حمله  مهم  علل  از  يکی  ايران،  سوي  از  عراق  تهديد  امکان  و  ايران  تحوالت  از  ترس  بوتون،  وگاستون 

 (. 9:1382قربانی،)بود

 

 ور یک کش داخلی   ـ جنبش جدایی طلبان قومی در فضای5ـ1ـ2

مشکل ديگر در مورد اقليت از نظر هاگت، وجود يک اقليت منسجم در داخل کشور فرضی است. ادعاي اين اقليت منسجم     

براي جدا شدن و به استقالل رسيدن موجب پيدايش نهضت جدايی طلبانه در داخل کشور فرضی شده است. البته تا وقتی که  

در واقع شايد مشکلی به وجود نيآيد، امّا اگر اين حرکت جدايی طلبی از    ، داشدود ب کشور محتمايالت جدايی طلبانه در داخل  

 پشتيبانی نيروهاي خارجی برخوردار باشد، آنگاه تبديل به يک مسأله ژئوپليتيک و مشکل آفرين می شود. 

فره    و حامالن خرده  پيشاهنگان  و حتی  قومی  اعتراضی  و  اجتماعی  در صدد    اهتنقومی  نگ هاي  تازمانی که جنبش هاي 

ايجاد دگرگونی در روابط اجتماعی موجود ـ که به زعم آن ها نابرابر و غيرعادالنه است ـ برآيند و با بهره گيري از ارزش هاي 

مشترك و با بسيج قومی از طريق قالب هاي قانونی و غيرقانونی به طرح خواسته ها و آرزوهاي خود مبادرت ورزند، در صدد  

کسب قدرت سياسی نيستند، امّا از زمانی که يک جنبش قومی و يا دارندگان يک خرده فرهنگ قوي   ياسی و  شکل سياايجاد ت

و به طرق مختلف، همچون تشکيل يک حزب با يک نيروي مسلح براي کسب قدرت سياسی و اعمال و اجراي خواسته هاي  

و قومی، به يک جنبش سياسی ـ   یع ماش اجتيک جنب  خود می کوشد، بايد طرح و بررسی شود. آنچه که موجب می شود تا

اجتماعی تبديل شود و يک خرده فرهنگ فرايند جدايی تفکيک و تمايز يافتگی را تجربه کند، متأثر از اوضاع و احوال و در  
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ها  نظر، تنظاهر تحميالتی است که به نظر سرآمدان گروه قومی ديگر غيرقابل تحمل شده و ادامه آن غير معقول است. از اين م

ايی از وضعيت نابسامان موجود، کسب قدرت سياسی و يا نفوذ بر نظام تصميم گيري کشور براي بهبود اوضاع و احوال  هره  را

تعارضات و جنگ هاي داخلی در عراق، طی    .(14ـ15:1384ساجدي،)سياسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی اقليت قومی است

بر روي هويت هاي قومی خود پافشاري می کنند. دولت ملی به    ان کماک  ي مختلفسال هاي گذشته، نشان داد که گروه ها

مثابه آنچه که ما در غرب می بينيم، در اين کشور شکل نگرفت. شکاف هاي قومی ـ فرقه اي عراق، در اثر فرايند جهانی شدن 

ناقض گروه هاي  تمی  و حت  متفاوت   و گسترش ارتباطات وکم رنگ شدن وفاداري قوميت ها به دولت مرکزي، و اهداف و منافع 

شيعی، سنی و کرد در ساختار سياسی اين کشور، مانعی عمده براي ايجاد نهادهاي مشروع و مصالحه سياسی هستند)سميعی  

 (. 20:1393اصفهانی،

  ع تالشیتالش جدايی طلبان کردها در شمال عراق داراي سابقه طوالنی است. اين مسأله همواره يکی از موانع اصلی هر نو   

از توان و منابع مالی دولت عراق، صرف  ر جا  براي اي طرح هاي توسعه متوازن کشور بوده است. در کنار آن، همواره قسمتی 

مبارزه با جدايی طلبی هاي کردها بوده است. اين مسأله، به خصوص با توجه به واقع شدن ميدان هاي  عظيم نفتی کرکوك و  

گيرد. از سوي ديگر، کردها از آغاز همواره به عنوان وسيله فشار دولت   یم  ه خودژه اي بموصل در منطقه کردنشين، ابعاد وي

هاي همسايه بر دولت عراق مورد استفاده قرارگرفته اند. از جمله مهمترين سوء استفاده هاي کشورهاي همسايه را می توان در 

دهه   در  عراق  کرد  شورشيان  از  ايران  دولت  ن  1970حمايت  در  که  دودانست  عرهايت  معاهده    اق لت  قبول  به  مجبور  را 

الجزاير با ايران نمود که بر اساس آن خطوط مرزي دو کشور به گونه اي تنظيم شدکه رضايت دولت ايران را به همراه 1975

پور، برداشت)علوي  عراق  معارض دولت  از حمايت کردهاي  مقابل دست  نيز در  ايران  باشد.  از طرف ديگر  12:1388داشته   .)

سرکردگی صدام حسين تکريتی با حمايت هاي فنی، اطالعاتی و نظامی آمريکا و شوروي)سابق( جنگی    به عراق  م بعثی  رژي

سنگين و خطرناك عليه نظام نوپاي جمهوري اسالمی برافروخت؛ عالوه برآن، از همان اوان پيروزي انقالب اسالمی نقشی ويژه  

اق که از شکست ايران در جبهه هاي جنگ عاجز مانده  رع م  . رژينه داشتدر حمايت و هدايت احزاب و حرکت هاي تجزيه طلبا

بود براي متالشی ساختن ايران از داخل به کمک تجزيه طلبان و ساير احزاب ضد انقالب تماميت خواه، حجم عظيمی از کمک  

اين حقيقت و خاطرات کسانی که در متن اسناد  آنان قرار داد.  اختيار  را در  مالی و نظامی  احزابی    نيچنهاي    فعاليت  هاي 

تا حدودي منتشر شده است و ـ  فرد دوم حزب دموکرات کردستان درکتابش ئاله کوك)برگ سبز(    "غنی بلوريان  "بودندـ مانند

(. با توجه به پيام جهان شمول انقالب اسالمی ايران و  144:1391تاريخ، روي همه آن ها را در اختيار مردم قرار داد)حيدري،

ايرانی تبار بودن بسياري از آنها موجبات وحشت  براي دولت عراق فراهم شده بود. از اين رو به    و  عراقیت شيعه  اکثريت جمعي

تعداد  1358نفع صدام بود که انقالب اسالمی ساقط شده و کشور ايران تجزيه شود. عراق به دليل اين نگرانی ها در بهار سال  

مصادره همه مايملک آنان اخراج نمود. گرچه دولت انقالبی ايران   ا بي  انه ارز وحشيزيادي از شيعيان عراقی ايرانی تبار را به ط

نه می خواست و نه توان آن را داشت که براي صدور انقالب، يک کشور خارجی را مورد حمله قرار دهد اما به طور کلی در  

الجزاير، استقالل خوزستان،   ادقراردترميم    گفتار و کردارحاکمان عراق مسائل ذيل براي توجيه حمله به ايران عنوان می شد. 

گرفتن جزاير سه گانه، حمايت از اسالم و تحقق قادسيه دوم و شکست ايرانيان مجوس! تجزيه ايران و سرنگونی دولت انقالبی  

شده   اعالم  بارها  ها  سخنرانی  و  ها  مصاحبه  در  که  است  کشور  اين  مقامات  توسط  عراق  شده  اعالم  اهداف  از  ايران 

 .(34:1385رحيمی،است)

 

 ـ استقرار یک منبع مهم بین المللی در نزدیکی مرز که مورد ادعای همسایگان می باشد6ـ1ـ2

و      کشاورزي  صنعت،  است.  مشکل  بسيار  انرژي  بدون  زندگی  ادامه  دارد.  اي  العاده  فوق  اهميت  بشر  زندگی  در  انرژي 

همگی به انرژي وابسته هستند. از همين    يگرظامی  نقل، ن  خدمات،گرمايش، سرمايش، توليد غذا، محيط خانوادگی، حمل و

روست که انرژي در سياست هاي ملی و بين المللی نقش تعييين کننده اي پيدا نمده و الگوهايی از رقابت، همکاري، کشمکش  
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 ی مراجاست)جل داده  و منازعه، تجاوز، تعامل، همگرايی و واگرايی را در عرصه بين المللی و روابط بين کشورها و دولت ها شک
همکاران، هالل  11:1392و  جزء  ها  قسمت  ديگر  و  هارتلند  محوري  ناحيه  جزء  ايران  شمال  مکيندر،  نظريه  اساس  بر   .)

داخلی)حاشيه اي( است. براساس نظريه اسپايکمن، ايران در محدوده ريملند قرار دارد. به اعتقاد وي اين منطقه امکان ترکيب  

ب از  دنک  هم میهتر فراقدرت زمينی و دريايی را  ارتباط در اين بخش  بيشترين منبع نيروي انسانی و آسانی  . از طرف ديگر، 

از اروپا و آمريکا سومين خط دفاعی راهبردي   جهان وجود دارد. براساس نظريه برژينسکی آمريکا منطقه خليج فارس را بعد 

بنابراين کنترل مناطق و نقاط راهبردي، به ويژه تنگ  ه اي دارد. مهمترين مؤلفه راهبردي و  ژيو  اهميته هرمز  خود می داند. 

بی شک نفت مهمترين و در عين حال سياسی    (.13:1391خليلی و همکاران،)ژئوپليتيک خليج فارس ذخاير نفت وگاز است

د همواره  سياسی  و  اقتصادي  قدرت  منبع  ترين  اصلی  عنوان  به  نفت  رود.  می  شمار  به  امروز  جهان  اقتصادي  کاالي  ر ترين 

بوده    سیت سياتحوال اصلی قدرت  ارکان  از  و  است  ايفاکرده  را  توجهی  قابل  بسيار  نقش  نفتی کشور  اجتماعی دولت هاي  و 

ايران، کشوري است که در منطقه حساس خاورميانه، اهميت استراتژيک فوق العاده براي جهان غرب    (.1:1389است)عسکري،

( به عمل آمد در  1980)1359برآوردي که پيش از    قطباست.  ج فارس  دارد. بيش از نصف ذخيره نفت جهان در منطقه خلي

درصد کل ذخيره هاي شناخته شده نفت جهان در منطقه   66درصد ذخيره نفت در کشورهاي غير کمونيست و    75حدود  

نفت خيز و حداقل داراي   از کشورهاي مهم  ايران،  قرار داشت.  نفت جهان    11خليج فارس  از  درصد ذخيره شناخته شده  و 

گاز، دومين کشور جهان است. ايران ، سراسر ساحل شمال خليج فارس، از جمله شمال تنگه هرمز، گلوگاه ورود    عاباظ منلح

ايران کشوري زرخيز که عالوه بر نفت، داراي منابع  کشتی ها، از جمله کشتيهاي نفتکش به خليج فارس را در اختيار دارد. 

ز، گوگرد، طال، فيروزه، خاك نسوز، خاك سرخ و اورانيوم می  نگمنروي،  ن، مس،  طبيعی شناخته شده زغال سنگ، سنگ آه

(. از ديگر ويژگی هاي منحصر به فرد ايران، همانا دارا بودن مرزي طوالنی در خليج فارس و  314:1385باشد) پارسا دوست،  

بحري نيز برخوردار است.   تعيز موقايران ا درياي عمان است که ايران را به آب هاي آزاد متصل می کند و به تعبير اسپايکمن،  

کرده   متمايز  آسيا  غربی  جنوب  منطقه  حتی  و  همسايه  کشورهاي  ديگر  به  نسبت  را  ايران  مهمی،  ويژگی  چنين  داشتن 

در صد کل ذخاير نفت جهان، يکی از عمده ترين صادرکنندگان  10عراق با داشتن حدود    (.10:1392است)خليلی و همکاران،

درصد در آمدهاي ارزي اش وابسته   90راه در آمد زيادي به دست می آورد، به طوري که حدود  نيا  و از  وده استنفت در دنيا ب

اندازه خودش و کشورش سير می کرد، به دنبال يافتن و   از  بوده است. صدام حسين که  در آرزوهاي بسيار بزرگتر  به نفت 

را عملی سازد. وي مانند هر سياستمدار ديگر دريافته   وداي خ  ف منطقهدسترسی به منابع مهم قدرت در دنيا بود تا بتواند اهدا

بود که نفت اهميتی مضاعف در کسب قدرت دارد. درآمدهاي کالن نفتی  می توانست منجر به تجهيزات ارتش آن کشور به 

فعال و  طلبی  توسعه  کالن  هاي  برنامه  اجراي  در  دولت  و  شود  روز  جنگی  هاي  سالح  مدرنترين  و   سياستنمودن    آخرين 

جی اش کمک شايانی نمايد و اين مهم با افزايش در آمدهاي باد آورده حاصل از دسترسی به ذخاير نفتی بيشتر، صورت راخ

مشکل اصلی ساختار ژئوپليتيکی عراق، محدوديت اين کشور در دسترسی    (. 197:1386عينی و عملی به خود بگيرد)رضايی،  

ناچ ساحلی  خط  و  فارس  خليج  به  اين  آزاد  هاي    .دبوکشور  يز  درسياست  بعث  حزب  گيري  ازقدرت  پس  وجود،  اين  با 

از اهميت بسيار زيادي برخوردار شد و تمرکز سياست خارجی عراق از موضوع درگيري اعراب    "خليج فارس"استراتژيکی عراق،

ی حزب بعث و  تسليسوسياسياسی    و اسرائيل، به ايفاي نقش برتر در خليج فارس، تغيير پيدا کرد. از طرف ديگر، شعارهاي تند 

نزديکی عراق به شوروي واردوگاه شرق، باعث شد شيخ نشين هاي محافظه کار و غرب گراي خليج فارس احساس تهديدکنند  

و موجی از بدبينی نسبت به عراق در بين کشورهاي اين منطقه شکل گرفت. اين موضوع نقطه ضعف مهمی براي دولت عراق  

ن اعتماد، توانسته بود موقعيتش را در سه جزيره تنب بزرگ، تنب کوچک، و ابوموسی  يمه  سايه   ود و دردر مقايسه با ايران ب

 (.18:1391تثبيت کند)کوهستانی نژاد،

 

 ـ ادعای یک کشور به خاک کشور همسایه برای حفظ موقعیت برتر و حیاتی مناطق7ـ1ـ2
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اروند رود قراردارد. فارس  و در جوار خليج  ان  اير  غربی ب  در جنوکيلومتر مربع    075/64با مساحت    "خوزستان"استان      و 

خوزستان از غرب به کشور عراق محدود می شود. اين استان به لحاظ هويت تاريخی خود همواره مورد ادعاي عراق بود. در  

نام   به  فردي  داشت،  رواج  عراق  و  ايران  در  شيعه  مذهب  که  مشعشع"زمانی  محمد  ج"سيد  مساعد  بستر  شيدر  عی  امعه 

  "شاهرخ ميرزا    "ن ادعاي مهدويت کرد و با استفاده  از احساسات  مردم  قيامی تدارك ديد. دراين اوضاع و احوال  اتزس خو

ايران را تصرف کرد، ولی به    "جهانشاه قره قويونلو"فوت کرد. به دنبال اين رخداد،   ضمن اعالم استقالل  قسمت هاي ديگر 

ب غرب و جنوب شرقی عراق که ياران محمد مشعشع درآن جا نفوذ پيدا  ونج  منطقهر مورد  دليل اعتقاد به مذهب شيعه د

کرده بودند، چندان سخت گيري نکرد و همين امر موجب گسترش نفوذ مشعشعيان در خوزستان و جنوب شرقی عراق شد و  

اسماعيل    "ه شاحمله  با    1914سال به طور مستقل در اين  منطقه  حکومت کردند. مشعشعيان سرانجام در سال    70حدود  

آنها    "صفوي نژاد بودن  ايران و همچنين عرب  به  خأل  قدرت دولت مرکزي  استناد  با  عراق   اساس،  براين  سرنگون شدند.  

ادعاي توسعه طلبانه خود  درباره تجزيه خوزستان را مطرح کرد. با توجه به اين فعل و انفعاالت سياسی در خوزستان زمينه اي 

را درباره اين منطقه، به ويژه پس از انقالب ايران مطرح کند و تالش هاي گسترده اي را براي    نشاعاهايطرح اد  شد تا عراق 

(. منطقه خوزستان به دليل موقعيت خاص جغرافيايی و اقتصادي  11ـ12:1390و همکاران،  تجزيه خوزستان  انجام  دهد)بويه

است بوده  برخوردار  مهمی  جايگاه  و  اهميت  از  وجود  همواره  ه.  عبور    ايچاه  همچنين  و  خوزستان  حاصلخيز  جلگه  و  نفتی 

رودخانه  هاي مهم کارون اروند رود که در نهايت به خليج فارس منتهی می شوند. موجب شده است که اين منطقه موقعيت 

ز  همی ابخش  م  ژئوپليتيک خاصی پيدا کند و همواره مورد توجه حکومت هاي داخلی، منطقه اي و فرامنطقه اي قرار گيرد.

گ هاي ايران و دولت عثمانی به دليل وجود اختالفات مرزي در منطقه خوزستان و رودخانه اروندرود بوده است. از سويی  نج

به دليل وضعيت جغرافيايی خاص خود، تنها کشور حاشيه خليج فارس است که کمترين ساحل را با آب   ديگر کشور عراق، 

يکی   مسأله  همين  دارد؛  آزاد  انگيهاي  هااز  رود  صاي  زه  اروند  بر  بيشتر  عمل  آزادي  و  خوزستان  تصرف  براي  صدام  لی 

(. از آغاز تکوين حزب بعث، فکر تجزيه خوزستان و الحاق آن به عراق بارها به طرح اين  2ـ3:1393بود)مسعودي و همکاران،

ت؛ هدف حداکثري  شاد  مرزي  ارضی و  آرمان پرداختند. به نظرمی رسد عراق در حمله به ايران دو هدف حداکثري و حداقلی

قرارداد سال   و هدف حداقلی، فسخ  عراق  به  آن  نشين  عرب  قلمرو  به ويژه  الحاق جلگه خوزستان  به  بود.   1975آن  الجزاير 

ادعاي آزادسازي و الحاقگرايانه دولت عراق درزمان جنگ هشت ساله، از عواملی است که موضوع بحران و جنگ ميان ايران و 

راپي می عراق  برداري   ره  سازد  چيده  بهره  يکديگر  قومی  و  اي  فرقه  هاي  تصميم  از  اند  کرده  آشکار سعی  طور  به  کشور  دو 

زبانی که سده ها در منطقه خوزستان 10:1391کنند)خليلی و همکاران، ايرانيان عرب  به عقيده رهبران حزب بعث، چون   .)

اد بزرگ شده اند و داراي تاريخ مشترك و عالقه  يزي  سل هار طول نسکونت اختيارکرده اند و با مردم ساير منطقه هاي ايران د

سرزمين پدري عرب منضم شود.  "هاي مشترك هستند در آن منطقه زندگی می کنند، بايد خوزستان از ايران جدا شود و به  

ايجاد    ردي  مده امانع ع   چنين طرز تفکري که احساسات ناشی از ناسيوناليست افراطی را حاکم بر رابطه هاي عراق با ايران کرد

 (.8:1391کوهستانی نژاد،)روابط دوستانه بين ايران و عراق گرديد و در نهايت، به جنگ بين دو کشور منجرشد

الحاق و تجزيه خوزستان نه تنها وضعيت عراق را از نظر صادرات نفت و تأسيس بنادر نفتی ـ تجاري بهبود می بخشد، بلکه     

خل در  را  کشور  اين  فارسسواحل  اي   یمش  گستر  يج  منطقه  قدرت  يک  صورت  به  بتواند  تا  دهد 

آرمان مشترك سازي)پان عربيسم(  (.21:1382درآيد)فيروزآبادي، به مسأله  تاريخ و علت وجودي،  به علت فقدان  کشور عراق 

ر  بنی بليستی مبراي گروه هاي متفاوت مردمی در آن کشور توجه خاصی دارد و به همين دليل درصدد تقويت تفکرات ناسيونا

بري منطقه و جهان عرب و يا عمق استراتژيک اعراب در منطقه بوده و مدام در حال تالش براي اثبات اين ادعاست. براي هر

رفع اين مشکل، عراق درصدد است تا با اشغال کويت و خوزستان، ضمن رفع مشکل ژئوپليتيکی خود، بر حدود نيمی از ذخاير  

درصد از ذخاير نفتی خاورميانه را در  4/14ـ5/14ـ5/15و ايران به ترتيب هرکدام  تويق و کيرا عرانفتی خاورميانه مسلط شود ز

دارند)شهبازي، می    (.13ـ 14:1383اختيار  را  الزم  عمق  عراق  مرزهاي  به  ژئوپليتيک  لحاظ  از  عراق  براي  خوزستان  تصرف 



 

39 

 

 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

برخوردار می شد. جمعيت عرب   مزنيت ال، از امبخشيد و شهرهاي مرزي اين کشور که شهرهاي عمده عراق را تشکيل می دهد

زبان خوزستان يکی از عوامل تحريک عراق بود. عراق ازسال ها پيش سعی در تشکيل گروه هاي عرب با تأکيد بر هويت عربی  

اق  در اين منطقه داشت و در همين راستا جبهه آزادي بخش عربستان راتشکيل داده بود. با تحقق اين هدف، اهداف سياسی عر

(. يکی از انگيزه هاي تجاوز  34:1385عرب و پرکردن خأل قدرت پس از رژيم شاه نيز تأمين می شد)رحيمی،  ناجههبري  در ر

نظامی گسترده  رژيم  بعثی عراق به  ايران  اسالمی، جداکردن  خوزستان  با وجود ذخاير فراوان  نفتی از ايران  بود. اشغال   

 ت:  شارددر ب ايده رااين  منطقه  براي عراق  چندين ف 

عراق با اشغال خوزستان می توانست مرز دريايی خود را به ميزان زيادي گسترش دهد و نفوذ خود را  به راحتی در   .1

 خليج فارس  وسعت  بخشد. 

منطقه  حاصلخيز  خوزستان، داراي  معادن عظيم نفتی بود و اشغال چنين سرزمينی باعث نفوذ شديد عراق در بازار   .2

شد می  اي  نفت  م ضمن  داشته  وتی  نکه  همراه   به  را   ايران   انقالبی   نوپاي   نظام  سرنگونی  زمينه  انست 

 (. 6:1392باشد)حکمتيان،

 حاکميت  انحصاري  بر اروند رود.  .3

 (.8ـ9:1390بويه و همکاران،)"کارون  "تسلط  بر منابع  مهم آبی  همچون  .4

 

 ـ جمع بندی و نتیجه گیری 3

شود. بدون ترديد  عوامل محيط جغرافيايی بر روابط کشورها در نظر گرفته می  قشيک، نژئوپليتدر سياست جغرافيايی يا      

مشی سياست خارجی و همچنين مباحث استراتژيک و سياست دفاعی هر کشور، گيري خطهاي مؤثر در شکليکی از متغير

ژئوپليتيکی آن است. به    ملر عواحت تأثيامروزه نقش هر کشور در سياست جهانی ت  اي و ابعاد مختلف آن است.محيط منطقه

اگر  .  پذيرداي که از ديدگاه جغرافيدانان سياسی، قدرت هر کشور به شدت از ژئوپليتيک و موقعيت جغرافيايی آن تأثير میگونه

سرچشمه  که  شد  خواهيم  متوجه  زودي  به  بزنيم،  ورق  را  ايران  ساله  پانصد  هزار  دو  تاريخ  گرفتاري  صفحات  از  ها،  بسياري 

تحميالت سياسی وارد شده به اين مملکت مربوط به موقعيت جغرافيايی ايران بوده که در بسياري از مواقع به   یتح  ها وجنگ

سوق  اهميت  میعلت  واقع  همسايه  ممالک  تجاوز  مورد  آن  )ژئوپليتيک(  است.الجيشی  جمله    شده  از  کشور  هر  ژئوپليتيک  

تباط  با ديگر کشورها به شمار می آيد. جغرافياي کشورها پيش از  راو  مللی  بين ال  عوامل  مهم در نحوه حضور آن  در فضاي  

تاريخی، سياسی و   از شرايط  ناشی  باشد،  اي   اعضاي  کنونی هر جامعه  اعمال  نظرهاي   از تصميم گيري ها و  آنکه  متأثر 

در عراق، مشکالت اين    یفتابع نوجود منفرهنگی خاصی است که در دوه زمانی گسترده اي بر سرنوشت آن  حاکم  بوده است.  

آزاد   ايران  و کويت   "کشور در دسترسی  به آب هاي  به  ويژه   از طريق  مرزهاي کشورهاي  همسايه،  دسترسی اين کشور 

مهمترين آن ها را  می توان    "و وجود مرزهاي  طبيعی  با همسايگان  و اختالف بر سر نحوه  استفاده از آن ها    "ميسر است

، وجود  اقوام  و مذاهب  مختلف  در اين کشور که  زمينه مناسبی براي  پديد آمدن   "ايران  و عراق  دانست    زمردر     وند رودار

واگرايی ها در داخل کشور است  و شاخص هاي متعدد ديگر را می توان به عنوان ويژگی هاي ژئوپليتيکی و عوامل بروز چالش  

د. به هر حال  تاريخ  معاصر عراق  به خوبی  نشانگر آن  است که  شرايط   رمش  بر  "  ا ايراندر اينج  "ميان عراق و همسايگانش  

تعيين کننده  سياست  از عوامل   بيايد، همواره   بر سرکار  اين کشور  از نوع  حکومتی که در  ژئوپلتيکی عراق،  فارغ   ويژه  

ياري رساند. عوامل  جغرافيايی  نقش     نآل  تحلي  ا را درخارجی اين کشور بوده است و بررسی دقيق اين ويژگی ها می تواند م
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غير قابل انکاري در خصوص مسائل  امنيتی  ايران و عراق دارند. در اين مقاله که به بررسی و تطبيق دوازده  فرضيه هاگت  با  

ی شدند،  فرمعسايه  کشور هممنارعه ايران و عراق پرداختيم، و آن فرضيه ها نيز به عنوان  منابع  جغرافيايی تنش در بين دو  

هفت  مورد از آن ها کامالً در منازعه  ايران  و عراق  ديده  می شود.  از اين رو بايد گفت بسياري از نا امنی ها و مناقشاتی که  

 اره اي از زمان هاي دور بين دو کشور ايران و عراق وجود دارد، در عوامل  جغرافيايی  ريشه  دارند و بنابراين تا هنگامی که  چ

روابط    زا   براي بروز تشنجات  ديگري  در  براي   يافت  نشود، زمينه   اين  ويژگی ها   از  بردن  چالش هاي  حاصل   بين  

خارجی عراق  با کشورهاي  همسايه  و در زمينه  بروز بی ثباتی  و عدم  امنيت  در منطقه خليج فارس  وجود دارد. البته اين  

عامل ايجاد بسياري از نا امنی ها در روابط ايران  و عراق نيستند، امّا    "تام   "ت  روص  يی بهجغرافيانکته را بايد گفت که عوامل  

 وقتی با شرايط ديگر همراه  می شوند، می توانند تنش زا  باشند. 
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ران و  ایژئوپلیتیک و ژئواکونومیک جمهوری اسالمی  و رقابت هایخلیج فارس اهمیت 

 آمریکا 
 *حافظ آزادی، حمید سرمدی

 ، بناب، ايران دانشگاه آزاد اسالمی ،، واحد بناب، گروه روابط بين المللشداری سکارشنادانشجوي  -1

 ، بناب، ايران دانشگاه آزاد اسالمی ،، واحد بنابگروه روابط بين المللعلمی علوم سياسی،  دکتري  -2

 hafez.azadi@yahoo.comرايانامه: 

 
 چکیده

هاي  قدرت توجه تاريخ مورد طول  در که است شده سبب اکونوميکژئوو  ک  يئوپليتژاز نظر    فارس خليج برجسته موقعيت :طرح مسئله

 و  امنيتی ترتيبات در  را ثباتیاب و  قوي  جايگاه تا  است سعی نموده سپتامبر يازده  از  پس  بخصوص نيز  آمريکا  بگيرد. قرار  اي  فرامنطقه 

ه است در اين پژوهش دامنه رقابتی و عاليق  شد  هاورشبين ک  که باعث رقابت و يا شکل گيري اتحاد.کند  پيدا فارس خليج منطقه سياسی

   آمريکا بررسی شده استجمهوري اسالمی ايران و  

 

  سنجش   از  گيريبهره  حال  عين  در   و  توصيفی  ـ  تحليلی   کنونی،  شرايط  در  موضوع  اهميت  به  بنا  پژوهش  اين  اصلی  روش  پژوهش:روش

 . است  بوده  گسترده    مقياس  در

گذشته درکانون قدرت هاي غربی مانند انگليس بوده و هم اکنون آمريکا و چين به فکر    خليج فارس ازتم  يسس  زه و ريرميانخاو   یافته ها:

تامين امنيت   دستيابی به غنايم آن هستند مهم ترين دغدغه هاي  آمريکا نفت خليج فارس و ارتباط با کشورهاي منطقه، کنترل ايران و  

قه براي کشور راه آبی براي اقيانوس، سرشار از نفت و ذخاير بحري  و به  ياتی ترين منطرسحفاج  ينيز خلرزيم اسرائيل بوده و براي ايران  

 عنوان قدرت منطقه اي در مقابل آمريکا قرار دارد 

 لدلي به که دنياست مهمترين مناطق از  يکی ژئواکونووميکی، و  ژئواستراتژيکی ژئوپليتيکی، لحاظ به  فارس خليج منطقه   :گیرینتیجه

 فضاي و  داشته الملل بين امنيت  ساختار  در مهمی جايگاه و و سياسی نقش جغرافيايی حساس موقعيت  و انرژي سرشار ع ابمن  وجود

. در بين بازيگران تاثير گذار در خليج فارس ايران به عنوان قدرت منطقه اي و آمريکا  کندمی فراهم نقش بازيگران  ايفاي براي  را  مناسبی

 ه در اين مقاله نيز به صورت موردي بررسی گرديده است ی ، کمللالن  يقدرت بنيز به عنوان يک  

 

 ايران، آمريکا جمهوري اسالمی  ،  خليج فارس    ژئواکونوميک، :واژگان کلیدی
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 مقدمه -1

 

پيرامون يک واحد سياسی  از فضاي جغرافيايی  بينانه  واقع  نيازمند تحليل  از سياست خارجی کشور ها  ژئوپليتيک  ، در  درك 

لکردي می باشد. از اين جهت ژئوپليتيک به عنوان يک عرصه مطالعاتی می تواند راهبرد هاي سياست خارجی کشور مع ياس مق

ايفاي چنين نقشی براي توسعه دولت ها مؤثر   اولويت هاي اساسی آن را مشخص سازد و اهرم ژئوپليتيک در  ها را تعيين و 

که نظام بين الملل و هدف اصلی رفتار دولت ها براي کسب منافع و  رحور موان موتاست. در تلقی بين المللی از قدرت به عن

 (Goldestin, 1999: 55- 57).رفع تهديدها ياد می شود. مهمترين خصيصه قدرت پويايی است

در کند.  پيدا  تغيير  پيوسته  الملل  بين  نظام  در  قدرت  مراتب  سلسله  در  ها  کشور  جايگاه  تا  شود  می  باعث  ويژگی  ك  اين 

نسبت به نظام بين الملل به عنوان شاکلة برآمده از قدرت و در حال تحول دائمی جايگاه کشور ها، حاوي بصيرتی    یيتيکژئوپل

عميق براي سياست خارجی دولت ها است. حقيقت آن است که هدف نهايی ژئوپليتيک از تشريح ساختار نظام روابط بازيگران 

استگذاران است که منابع قدرت حاصل برآيند چه عناصري هستند و يسبه    اين ديدو چارچو ب هاي جغرافيايی قدرت ارائه  

چگونه بر شکل گيري سيستم ژئوپليتيکی جهانی و روابط قدرت در سطح کروي و منطقه اي و نيز مناسبات بين المللی تأثير  

 (.Eia, 2015می گذارند)

اثر بخش و کارآ براي دستيابی به يک سياست خارجی  بر شژئوپليتيک  از    ی يناسا مد  امکانات به وجود آمده  محدوديت ها و 

منافع   داراي  دارد. هر دولتی در فضاي جغرافيايی خاص،  تأکيد  و جهانی  اي  تحول منطقه  و موقعيت هاي در حال  وضعيت 

ري و  خاصی است که آنها را در عرصه بين المللی پيگيري می کند. به عبارت ديگر هيچ کشوري نمی تواند محتوا، جهت گي

 ( . 65-170: 1384ف سياست خارجی خود را مستقل از ماتريس ژئوپليتيک خود طراحی و هدايت کند) نقيب زاده،ادی اهحت

می توان گفت به ميزانی که قدرت کشورها تحت تأثير عوامل ثابت يا متغير ژئوپليتيک قرار گيرد، توزيع قدرت در ميان کشور 

 ..(Griffith, 1992:82)متحول خواهد شدلل المن نظام بيها نيز بر هم خورده ودرنتيجه ساختار 

 

 روش پژوهش   -2  

 در   سنجش  از  گيريبهره  حال   عين  در  و  توصيفی  ـ  تحليلی  کنونی،  شرايط  در  موضوع  اهميت  به  بنا   پژوهش   اين  اصلی  روش

  حوزة  در  خـارجی  ابعنم  از  عما  کتابخانهاي،  اطالعات  از  تا  بوده  اين  بر  تالش  پژوهش  اين  نگارش  در.  است  بوده  گسترده  مقياس

  داخلی،   منـابع  از.  شـود  بـرده   کـافی  بهـره  فارس،  خليج  ايمنطقه  مطالعات  و  المللبين  روابط   ژئوپوليتيک،  ژئواکونوميک،

 است.  شده موسع استفاده  نيز، حوزه اين صاحبنظران و متخصصان

 

 مبانی نظری:   -3

 ژئوپلیتیک  -3-1

 

ا در سطح جهان براساس امکاناتی که محيط جغرافيايی در اختيار می گذارد و هقدرت  روابط    ژئوپليتيک عبارت است از مطالعه

(. ايـن واژه بـراي اولـين بـار توسـط رودلـف کـيلن، 23:  1379يا امکاناتی که می توان از محيط جغرافيايی گرفت)مجتهدزاده،

واژه تـأثير عوامـل محـيط جغرافيـايی در   ز اينر او ايابداع شد. تعب  1899جغرافی دان سوئدي که دنباله رو راتزل بود در سال  

 ( .9:  1382سياست ملل بود)عزتی،

واژه ديگري که ارتباط تنگاتنگی با مفهوم ژئوپليتيک دارد واژه جغرافياي سياسی است. در واقع جغرافياي سياسی و ژئوپليتيک  

پردازند. پيوند سياست و جغرافيا    يی میغرافياجدو گرايش از يک موضوع هستند که به تعامالت ميان قدرت سياسی و محيط  

در درون مرزهاي يک کشور موضوع جغرافياي سياسی است، در حالی که ژئوپليتيک نگاهی فراملی و جهانی است. مفاهيمی  
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ناسيوناليسم(  و  هويت  مليت،  بوم،  و  مرز  حکومت،  کشور،  هستند  مانند)  سياسی  جغرافياي  در  مطرح  و  محوري  مفاهيم    .از 

:  1385با درجات مختلف بيانگر تأثير قطعی و جبري جغرافيا در امور تاريخی و سياسی است)نورائی، شفائی،ک  پليتيکرد ژئوروي

(. گروهی معتقدند ژئوپليتيک رابطه جغرافياي طبيعی و انسانی بر سياست داخلی و خارجی را مورد توجه قرار می دهد.  116

فياي طبيعی و سياست يک کشور می دانند و معتقدند مطالعه آثار و  رامل جغبين عوااي  عده اي ديگر نيز ژئوپليتيک را رابطه  

 ( . 17: 1384نتايجی است که عوامل جغرافيايی طبيعی و سياسی يک کشور می دانند)الهی، 

ز  اري اذهن بسيام  در واقع رابطه جغرافيا با سياست و تأثير گذاري اين دو، بر هم ديگر از جمله موضوعاتی است که از قديم االي

از ارسطو در دوران قديم   فيلسوفان، انديشمندان، گيتی شناسان و سياستمداران را به خود مشغول داشته است. اين تال شها 

مفاهيم   با همان  را  آن  برگزينند  نامی  آن  براي  آن که  بدون  برخی  است.  داشته  ادامه  اتوتايل  و  راتزل  مونتسکيو،  تا  و  شروع 

ت سياست  و  کردندوصيجغرافيا  بر  ف  عنوان   خیو  تحت  آن  از  سوئدي،  دانشمند  کيلن،  رودولف  از  تأسی  با  متأخرين  نظير 

کردند ياد   .ژئوپوليتيک 

اين طرف صورت  به  نوزدهم  قرن  از  مختلف  پردازان  نظريه  از سوي  ژئوپليتيک  مفهوم  تشريح  در جهت  بسياري  هاي  تالش 

غرافيا بر امور نظامی استراتژيک ياد شده و گاه تأثير ج  تأثيرعنوان    تحتگرفته است. در طول اين سال ها گاه از ژئوپليتيک  

يک جانبه جبري جغرافيا بر سياست به ويژه روابط بين الملل؛ برخی آن را تأثير دوجانبه جغرافيا و سياست دانسته اند و برخی  

 (.  37: 1385تحليل فضائی مناسبات و ساختار قدرت و رقابت جهانی)حافظ نيا، 
 

 ومیکژئواکون  -3-2

 موقعيت توصيف به که ظهورکرد متفاوت  ژئواستراتژيک پارادايم يک عنوان به  سرد جنگ پايان  از بعد ژئواکونوميک مباحث

 مطرح جديد تعريف اين که هنگامی تا .گرفت خود به خارجی صورت شوروي،  امپراطوري فروپاشی  از بعد جديد استراتژيک

 شود،

 سقوط از  پس .بود اقتصادي استراتژيک  و تاکتيکی نهادهاي و عوامل  ميتها بر تأکيد اب سنتی  اصطالح  يک ژئواکونوميک

 درباره را هايی ايده تا شدند آن بر نظران صاحب از برخی .است آمده پديد  جهانی سياسی نظام  در گسستی قطبی، دو جهان

 از(.  248:    1381،  دزاده)مجته  دکشن پيش جهان ژئوپليتيک نظام به  دادن شکل چگونگی و  گسست اين کردن   پر چگونه

 سياسی نظام تبيين دنبال به مختلف نظريات و تئوري قالب در نظران صاحب و پردازان نظريه قطبی، دو نظام فروپاشی فرداي

 مدرن پست   ژئوپليتيک گذار دوره هاي نشانه از که اند پرداخته  موضوع از  بخشی به نوعی به کدام هر  که اند بوده جهان

 نظامی برابر در اقتصاد اصالت و ژئواکونومی ايده  رسد می نظر به  که اند گرفته  شکل ژئوپليتيکی هاي هانديش، است معروف

 نمود ،  مدرن پست عصر ژئوپليتيک هاي تئوري در حتی .است نزديک واقعيت به ها ديگرتئوري از بيش لوتواك، ادوارد گري

 .( 22:  1385 ويسی،(دارد آشکاري

 يا بخشی که زمانی .دهد می قرار مطالعه  مورد را  کشورها اقتصادي قدرت  و جغرافيا بين  رابطه و اداقتص ع،واق در ژئواکونومی،

  البته،  .گيرد می  شکل ژئواکونومی يا جغرافيايی اقتصاد  باشد، جغرافيايی مسائل  گرو در کشورها اقتصادي هاي قابليت تمام

 مبحث از اي جداگانه بحث توان نمی  )هيدروپليتيک و يتراتژ ژئواس( ژئوپليتيک هاي زيرمجموعه ديگر مانند را ژئواکونومی

 رقابت انگيزه اقتصاد که آنجا  يعنی دهد؛ می ارائه ژئوپليتيک از را خود ويژه  قرائت مباحث اين از يک هر که چرا .دانست مادر

بئواکونوژ جنبه و دهد می ارائه را  موجود شرايط از اقتصادي قرائتی ژئوپليتيک است،  قدرتی هاي  .گيرد می خود هميک 

 هاي گيري تصميم در جهانی  اي يا   منطقه محيط کشوري، در اقتصادي زيربناهاي  يا  عوامل اثرگذاري ژئواکونومی، بنابراين،

 قرار مطالعه مورد را جهانی يا اي منطقه گيرنده ژئوپليتيک شکل ساختار در عوامل اين اثر گذاري و رقابتهاي قدرتی و سياسی

 ( 26-27: 1388 ذکی، و دهاز قلی( دهد می
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 وزن ژئوپلیتیکی   -3-3

وزن ژئوپليتيکی عبارت است از ثقل نيروها و عوامل مثبت و منفی موثر در قدرت ملی يک کشور.به عبارتی جمع جبري 

نی ژئوپليتيکی رابطه مستقيم با منزلت ژئوپليتيکی کشور در سيستم جهانی و منطقه اي دارد،يعوزن  -عوامل قدرت ملی 

،کوچکتر   زنقدر وهر چ تراز  بزرگتر،هم  از  اعم  عمومی کشوربين ساير کشورها  اعتبار  و  منزلت  باشد  بيشتر  ژئوپليتيکی 

ازه فرصت هاي جديد قدرت مرئی و نامرئی براي  بيشتر می شود و هر اندازه اعتبار و منزلت بيشتر افزايش يابد،همان اند

تصمي بر فرايندها و  رفتارها در مقياس هاي مختلف محلی و همسايگی  داها،اق م سازي  اثر گذاري عينی و ذهنی  مات و 

،منطقه اي و جهانی فراهم می آيد و کشور می تواند بتدريج در جايگاه مديريت و رهبري فرآيندها و کنش هاي جمعی  

ي ا  منطقهی و يا  د و نقش سياسی  و بين المللی و محوري ايفا نمايد.کشورهايی که در سازمان هاي بين المللقرار بگير

عمال بر فرايندها و تصميمات و اقدامات جمعی تاثير گذاشته و ديگر کشورها واقدامات و کنش آنها را نيز متاثر می نمايد  

ت بيشتر و برتر در ميان ساير اعضا سازمان بين المللی و منطقه اي  آنهايی هستند که وزن ژئوپليتيکی و به تبع آن منزل

ند به توليد مجدد قدرت و فرصت سازي براي پيشبرد نقطه نظرات،سياست ها،اهداف  انمی توب آنها  برخوردارند.بدين ترتي

در سرنوشت کشورها و  و برنامه هاي خود در سطح منطقه اي و جهانی بپردازد.بنابراين وزن ژئوپليتيکی مفهومی بنيادين  

نهادهاي اجتماعی آن محسوب   و   لت هاها و دوفضاها و مکان هاي جغرافيايی و ميزان اقتدار و قدرت بازيگري حکومت  

 (1385می شود.)حافظ نيا،
 

 کد ژئوپلیتیکی:  -3-4

از دستور کار عملياتی سياست خارجی يک کشور که در ماوراي مرزهاي خود،مکان هاي جغرافياي را مورد  عبارتست  ی 

دهد) می  قرار  استدالل(Taylor-1994:330ارزيابی  نتيجه  نوعی  به  ژئوپليتيکی  که  عمتيکی  ژئوپلي  .کد  است  لياتی 

از پيش فرضهاي سياسی اي  باشد.اين    -شامل مجموعه  به زيرساخت سياست خارجی يک کشور می  جغرافيايی مربوط 

انگليسی معروف  سياسی  جغرافيدان  تايلور  پيتر  توسط  منافع    مفهوم  از  دولت  و  حکومت  تعريف  شامل:  که  شد  وضع 

منافع به  نسبت  خارجی  تهديدات  و    ملی،تعيين  می  ب  واکنشملی  مزبور  تهديدات  براي  آميز  توجيه  و  ريزي شده  رنامه 

(. بنابراين کدهاي ژئوپليتيکی هر کشور اختصاصی آن می باشد و کشورها سعی می  Taylor&Flint-2000:62گردد)

  د. کد رار دهندن به منافع و اهداف خود بر کدهاي ژئوپليتيکی ديگران تاثير گذاشته و آن را مورد هدف قکنند براي رسي

اي ژئوپليتيکی در سه سطح:محلی،منطقه اي و جهانی عمل می کنند. اين کدها در سطح محلی به ارزيابی کشورهاي ه

نطقه و کشورهاي ماوراي همسايگان توسط قدرت  همسايه می پردازد.در سطح منطقه اي مکان ها و فضاهاي جغرافيايی م

بر گسترش   اي که سعی  بالقوه منطقه  و  در  مند در  قدرت خوبالفعل  قرار می گيرند.باالخره  ارزيابی  دارند مورد  را  طقه 

سطح جهانی و کروي حکومت تنها چند کشور معدود،کدهاي ژئوپليتيکی جهان شمول را تعيين می کنند.بنابراين همه  

از حکومت ها و د  ي کشورهاي زيادي  اي تعداد  ژئوپليتيکی محلی هستند و در سطح منطقه  ر سطح  جهان داراي کد 

 ط چند کشور داراي کد ژئوپليتيکی می باشند. فقهانی ج

 

 تعلق ژئوپلیتیکی:   -3-5

مکمل هاي فضايی وجغرافيايی مفروض در ماوراي مرزها که به لحاظ ساختاري از تجانس برخورداربوده و به   عبارتست از،

وعی زيربناي عاليق  ن   کی بهئوپليتيلحاظ کارکردي تامين کننده ي نيازها و کاستی هاي يک کشور محسوب گردد. تعلق ژ

ه با تمام يا بخشی از خصيصه هاي طبيعی و انسانی  و منافع ملی کشورها را تشکيل می دهند و ناظر بر مواردي هست ک

مختلف   ابعاد  در  کشور  احتياجات  کننده  تامين  که  هستند  مواردي  يا  و  دارند  همگونی  و  تجانس  کشور 



 

47 

 

 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

ی،علمی،تکنولوژيکی،نظامی،امنيتی،حيثيتی، يا زيست محيطی می  يناعی،دگی،اجتمسياسی،اقتصادي،تجاري،ارتباطی،فرهن

آنها به  کشور  و  انتقال    باشند  ها؛مسيرهاي  کشور؛بندرگاه  واردات  تامين  نمونه:مسير  دارد.براي  عالقه  و  دلبستگی 

زبان اسلحه(؛اشتراك  و  دارو  ،گندم،  آالت  واردات)قطعات،ماشين  تامين  رسوی؛آداب  صادرات)نفت،گندم(؛مرکز  م  و 

از کشور همس رقيب  لوله؛خروج قدرت  پروژه ساخت خطوط  نظامی؛مشارکت در  ارکان کشور مشترك؛پايگاه  در  ايه؛نفوذ 

همسايه؛افزايش مشتريان کاال وخدمات در خارج از مرزها؛خروج قدرت هاي مداخله گر از پيرامون کشور)خليج فارس( و  

 (. 120:1384موارد متعدد ديگر)حافظ نيا،

  

 وپلیتیکی ی ژئبستگاو  -2-6

به   بازيگر سياسی  يا  اهداف ملی يک کشور  از وابستگی منافع و  و  عبارتست  ارزش ها و مزيت هاي جغرافيايی کشورها 

ها  ش هاي خاصی هستند و منابع و مزيت.مکان ها و فضاهاي جغرافيايی داراي خصيصه ها و ارز  بازيگران سياسی ديگر

به عبارتی الگوي پخش عرصه مزيت ها و نيز تقاضاي مزيت هاي    شد. بانمی    ادل پخش نيز در سطح جهان به طور متع

جغرافيايی نامتعادل است.از اين رو مکان ها و و فضاهاي جغرافيايی وبه دنبال آن گروه هاي انسانی ساکن در آنها،ملت ها  

برخوردارند وبرخی ازآن   آن ی از  يا بخش  و حکومت ها به يکديگر نيازمند و وابسته می شوند لکن برخی از کشورها از تمام 

 (.  146-147: 1384و جغرافيايی از طيف وسيعی برخوردارند )حافظ نيا، مزيت هاي ژئوپليتيکی ها آن را ندارند.

 

 ژئواستراتژی   -3-7

ظور ی به منژئواستراتژي علم کشف روابط استراتژي و محيط جغرافيايی است که به تعيين قلمرو جغرافيايی استراتژي هاي نظام

ت علمی است که نقش عوامل محيط جغرافيايی را در  (. ژئواستراتژي در حقيق4:1373يت صحيح عملياتی می پردازد)عزتی،داه

تدوين استراتژي ها به طوراعم و استراتژي هاي نظامی به طور خاص مطالعه می کند.عواملی که استراتژي بايد هميشه بايد به  

محسوب    اول عمدتا شامل عواملی است که در ژئوپليتيک هم جزء عوامل ثابتي  دسته  ته است:آن ها متکی باشد،شامل دو دس

در   و  کنند  می  تغيير  درگيري  طول  در  حتی  و  ديگر  جنگ  به  جنگی  از  که  است  اي  ويژه  عوامل  دوم  ودسته  شوند  می 

بر می گيرد. ولی طی نبرد ممکن است شماري ج به  تسليحات،حمل و نقل،صنعت واز قبيل را در  ضافه شود.اين  ا  آن هاديد 

که در ژئوپليتيک بررسی می شوند و استراتژيست يا طراح نظامی براي   عوامل چه ثابت و چه متغيير روابطی بين خود دارند 

 (.11:1387ارزيابی نتايج وضعيت مخاصمه،بايد آنها را بشناسد)عزتی،

 ژئواکونومیک  -3-8

از    م گسترده وارد علوم جغرافيايی و سياسی کرد.در واقع ژئواکونومیهوبا مفومی را  م.پاردايم ژئواکون1990ادوارد لوتواك در سال

قدرت و افتصاد شکل گرفته است و به نظر می رسد که سياست عاملی مهم در ژئوپليتيک بوده،جاي    ترکيب سه عنصر جغرافيا،

بلکه جزئی از ژئوپليتيک  و يکی از   ستيک نيژئوپليت خود را به اقتصاد داده است.اما بايد اذعان نمود که چيزي غير ويا در برابر  

ع  در  ژئوپليتيک  هاي  اقتصاديانديشه  توجيهی  بايد  ژئواستراتژيک  قلمروهاي  است.امروزه  باشد. ن-صر حاضر  داشته  واژه    ظامی 

  راتژي در است  اهداف با دخل و تصرف  در حقيقت درمفهوم ژئواکونومی،  در واقع تغيير نام وهدف ژئواستراتژي است.ژئواکونومی  

اهداف  ه به  ژئوپليتيک  ازبستر  بهره گيري  با  اقتصادي  توان قرن بيست    استراتژيک تغيير شکل می دهند. اي  در حقيقت می 

نقش   که  است  جديدي  عصر  ژئواکونومی   ي  انديشه  دوران  دانست.  ژئواکونومی  چون  جديدي  مفاهيم  سلطه  دوره  را  ويکم 

آن، ايفاي  و  داده    کشورها  به  منوط  داهمه  و  هها  م  ايشته  و  کشورها  موقعيت  و  آفرينی  نقش  و  است  آنها  ناطق اقتصادي 

جغرافيايی نيز درراهبردهاي کالن قدرت هاي بزرگ که به کالم دقيق هم تعيين کننده ي سياست بين الملل نيز می باشند،در  
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وان توليد کننده انرژي ،يا  ت   چه بهجهانی    گرو توان اقتصادي است که به موجب آن بازيگر يا بازيگران منطقه ا ي به ظام اقتصاد 

تس بازيگر  يا  کننده  و  توزيع  خورند)نامی  می  پيوند  نيده  هم  در  ظام  اين  مکمل  هاي  حلقه  يا  و  توزيع  کننده   هيل 

   (.42:1388عباسی

 

 منطقه مورد مطالعه:   -4

 دارد قرار عربی و ايرانی قلمرو دو طرهتحت سي که است المللی بين و ژئوپليتيکی مناسبات ثقل مراکز مهمترين از  فارس خليج

 امارات قطر، بحرين، عربستان، کويت، عراق، ايران، کشور 8 از متشکل منطقه ژئوپليتيکی خليج فارس،(.  38:  1386 ويسی،(

 سنگ مادر وجود آذرين، هاي نبود فعاليت .اند آمده مھ گرده فارس خليج حوضچه هاي کرانه در که است عمان متحده عربی، 

 منحصر شرايط مناسب، هاي پوش  سنگ با متعدد تراواي و متخلخل هاي سنگ مخزن آلی، مواد از غنی ريابس و متعدد يها

 رسوبی هاي حوضه  ترين از غنی يکی پهنه، اين تا کرده م ھفرا منطقه  اين  در کربن هيدرو انباشت و  توليد براي  فردي را  به

 (.   1388 ويسی،( شود می مشاهده آسماري آهک سازند در فتین ذخاير اين عمدتا .باشد دنيا گاز و نفت منابع

 اهميت چنين با فارس، خليج  مانند وموقعيتی وضعيت .است جهان اقتصادي مبادله بيشترين  مرکز  حاضر حال در  فارس خليج

جهان، تعادل آينده براي حساسيتی و  گاههايديد همه از بيشتر مندي بهره و کوشش و تالش هرگونه نيازمند اقتصادي 

 نشان فارس خليج خاورميانه، اصطالح  به محدوده در تشخيص قابل مناطق ميان (. در 62:    1382مجتهدزاده،(است    موجود

 دارند هايی تفاوت فرهنگی نظر از که است هايی  ملت برگيرنده منطقه در اين .ژئوپليتيک يک از است اي يگانه الگوي دهنده

 کويت،  عربستان، عمان، عراق، ايران، شامل منطقه اين .برخوردارند هايی شباهت زا اقتصادي و هاي سياسی جنبه از ولی

 در جغرافيايی نظر  از که پاکستان  اند، همکرانه فارس در خليج که کشورها اين از غير .است بحرين و قطر عربی، متحده امارات

 اين .منطقه دارد در بازرگانی و ريکارگ مبادالت در اي گسترده منافع است، شده واقع فارس دهانه خليج و هرمز تنگه نزديکی

 راستاي در تا گذارد می دريا اين اي هاي کرانه ملت روي فرا را فرصت بهترين محيطی مشترك هاي پديده با متمايز منطقه

ان جه در منطقه کشورهاي بقاي براي آن ايجاد که اي منطقه گروه يک همکاري کنند؛ اي منطقه اقتصادي گروه يک ايجاد

 اهميت کنار در مربوط، مسائل استراتژيک و اقتصادي هاي تالش همگنی .است نياز مورد اقتصادي قطبی چند ليتيکژئوپ 

 همه با منطقه بازرگانی گسترده پيوندهاي با همراه گاز و نفت  صدور توليد و شگرف ظرفيت جهت  از  ويژه به منطقه، جهانی

 دهند دست از  را  آن و نبايد توانند نمی فارس خليج هاي ملت  که آورد می اهمفر استثنايی فرصتی جهان، هاي اقتصادي گروه

  است   داده  جاي  خود  در  را  نفت  جهانی  ذخاير  مجموع  از  %60  خاورميانه  منطقه  گزارشات،  اساس  بر  (.35:  1381 مجتهدزاده،(

  سويی   از.  دارد  ياراخت  رد  را  نی جها  نفت  توليد  مجموع  منطقه  اين   که  %31دهدمی  نشان  دهد 2008  سال  در  آماري  هاي   بررسی

  متر  تريليون  حدود  در  آن  ميزان  و  است  جهان  گازي  ذخاير  مجموع  از  حدود  در  %41  نيز  خاورميانه  گاز  شده   ثابت   ذخاير   ديگر

 . (bp, 2009: 22) شود برآورد می مکعب 91/75

 

 یافته های تحقیق:   -5

 : فارس خلیج در آمریکا اهداف و عالیق  -5-1
 :  کندمی  دنبال مهم را هدف پنج فارس، خليج در حوزه آمريکا دولت که تگف توانمی کلی طور به

 جهانی بازارهاي به نفت آزاد صدور جريان تامين -1

 منطقه  در ناامنی بروز هاي زمينه جلوگيري از و آنها با رابطه تقويت و دوست هاي رژيم امنيت تامين  -2

 جمعی کشتار هاي سالح گسترش از جلوگيري  -3

 منطقه  کشورهاي در دموکراسی و اصالحات ندور تويتق  -4
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   (By man& Wise 2002:8-9 تروريسم ) با مبارزه  -5

 در اين مقاله به اهداف اقتصادي و امنيتی مرتبط با اقتصاد خليج فارس پرداخته می شود.

 

 :منافع و اهداف اقتصادی  -5-1-1

 منابع انرژی:   -1-1 -5-1

قدرت  توجه علل مهمترين از يکی و دارد جهانی قرار باالي مراتب در گاز و نفت انرژي عمناب وجود  يثح از فارس خليج منطقه

منابع وجود منطقه اين به جهانی  هاي  دسترسی ها،  دولت از بسياري  امروزه (.Calabares, 1998شد) با  می  انرژي همين 

 هاي ضامن يکی از آنها از برخورداري  چراکه د؛دانن  می ملی امنيت به مربوط   اي مساله را نفت بويژه و انرژي منابع به مستمر

 کوپترها، هلی ها، تانک جمله از مدرن نظامی براي تسليحات الزم  انرژي تامين با سو  يک  از نفت  است. جوامع آميز  مرفه بقاي

 اقتصاد و وژيلورتکن موتو دن آور در حرکت به با ديگر، سوي از و سازد می مستحکم را کشورها سپردفاعی ناوها رزم و هواپيماها

هرچند649:  1385،   قنبرلو(کند می تضمين را آنها اقتصادي  توسعه  و رشد کشورها،  کشورهاي از  يکی خود آمريکا (. 

 نياز دارد فارس خليج نفت به  خود صنايع مصارف براي جهان صنعتی هاي قدرت  از عنوان يکی به اما ميباشد نفت توليدکننده

 ژئوپليتيکی، جديد نظريه هاي ارائه دنبال به   .تامين ميکند را خود مصرفی عربی نفت ورهايش ک با نفتی ايقرارداده بستن با و

مناطق زمانی که فارس خليج ژئوپوليتيک طبق  ت.گرف خود به محوري نقش  تدريج، به رفت می شمار به اي حاشيه جزء 

 اي بر قدرتی هر تسلط و داشت  اختيار دروي شور ار آن ندهارتل  مرکز که بود اي حاشيه هالل جز فارس خليج مکيندر، نظريه

عرصه  در اي العاده فوق  اهميت  منطقه اين نتيجه، در .بود محور منطقه از به خارج قدرت گسترش منزله به هاللی حاشيه

 سرزمين   )ريملند نظريه(اسپايکمن نظريه طبق ، همچنين راستا، اين در(  Jong, , 2008) داشت جهانی هاي قدرت رقابت

 هر به   .بود جهان سراسر  بر حکومت  معناي به  (بود ريملند جزو منطقه فارس خليج( ريملند داشتن  کنترل  در  و اي حاشيه

 تا زا انرژي مناطق مهمترين از يکی که انرژي منابع نظر از فارس خليج ازجايگاه اطالع همچنين اين نظريه ها و حال، طرح

 اين به را اي ويژه جايگاه  خود، هاي گذاري سياست در آن داشت تا بر را دهمتح التايا دولت شود، می محسوب 2020سال  

  نوين  نظام  رزمگاه،  آمريکا  در  جهانی  شرايط  علت  به  فارس  خليج   حقيقت  در.  (1391 رحيمی،(دهد جهان اختصاص از منطقه

  و   سياسی   فعاليتهاي  ننوکا  ينمهمتر  نعنوا  به  گاز  و  نفت  ذخاير  علت  به  خاورميانه  .است  قدرت  جديد   مراکز  ساير  با   جهانی

 خاب شده استانت آمريکا اقتصادي

 

  تجاری و اقتصادی بازار  -1-1-2 -5

توليد و فروش نفت را تجربه در بعد اقتصادي، اکثر کشورهاي خليج فارس در طول چند دهه گذشته اقتصاد تک پايه مبتنی بر  

ت هستند  تالش  در  کشورها  اين  حال،  اين  با  اند.  اقتصا کرده  خودا  نفتی  ر  د  درآمدهاي  به  آن  وابستگی  از  و  ساخته  متنوع  ا 

بکاهند. در اين زمينه امارات متحده عربی، به ويژه امارت دبی تالش زيادي انجام داده است و گذشته از التهابات ناشی از رکود 

أثير بسيار زيادي بر  ت  جهانیقتصادي  اد جهانی، تالش نموده است الگوي جديدي از تنوع اقتصادي را ارائه دهد. بحران ااقتص

اقتصاد اين امارت گذاشته است، به طوري که برخی از صاحبنظران اقتصادي، الگوي توسعه دبی را زير سؤال برده اند. کوشش  

ز يک سو به افزايش تعامالت و همگرايی اقتصادي در چارچوب شوراي همکاري رهبران عرب خليج فارس در عرصه اقتصادي ا

ا ازمعطوف  و  هاي  ديسوي    ست  اتحاديه  و  کشورها  با  اقتصادي  روابط  گسترش  براي  جدي  اقداماتی  و  رويکرد  آن  در  گر، 

اقتصاد اين کشورها به سازمان تجارت جهانی وگفتگوهاي  پيوستن  اتحاديه  اقتصادي جهانی قابل مشاهده است.  با  ي گروهی 

کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس محسوب   دي اقتصاقدامات  اروپا، در جهت ايجاد منطقه آزادتجاري،از نمونه هاي عمده ا

   .می شود
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فرهنگی،   هاي  عرصه  در  جامعه  اقشار  بر  المللی  بين  و  اي  منطقه  تحوالت  و  جهانی  موجود  روندهاي  که  تأثيراتی  رغم  به 

اقتصادي و  اين  اجتماعی  در  امنيتی  و  ابعاد سياست خارجی  ولی  است،  فارس گذاشته  عربی خليج   کمتر   کشورها  کشورهاي 

ستخوش دگرگونی شده است و ساختارها و رويه هاي سنتی کماکان تداوم يافته است. شرايط داخلی اين کشورها و تحوالت د

اره از نظر امنيتی وابستگی خود را به قدرت  منطقه موجب شده است که اين کشورها جهت تضمين بقاء و امنيت خود، همو

متح اياالت  به ويژه  آمريهاي بزرگ غربی  را به ظ  کا حفده  آمريکا  با قدرت هاي بزرگ به خصوص  رابطه  اين مسأله   . نمايند 

 (. 1389اولويت اصلی سياست خارجی اکثر رژيم هاي سياسی شوراي همکاري خليج فارس تبديل کرده است.) واعظی،
 

  آمریکا در خلیج فارس:  امنیتی سیاسی اهداف و منافع -5-1-2
 رس یج فاکاری خلکشورهای شورای هم  -5-1-2-1

کشورهاي عربی حاشيه جنوبی خليج فارس که بعد از جنگ جهانی اول و در نتيجة فروپاشی امپراتوري عثمانی تأسيس شدند،  

از منظر مبانی هويت ملی   از کشورهاي منطقه  پيشينه تاريخی فاقد مؤلفه هايی برجسته و عناصري در مقايسه با بسياري  و 

اين کشورها را با چالش ها و مسائلی مشترك يا حداقل مشابه روبرو کرده است.  ي  مواردأله در  پيوسته و قوي هستند. اين مس

ري ، به دليل شرايط منطقه در جهت همکاري و همسويی بيشتر، شوراي همکا  1981شش کشور جنوب خليج فارس در سال  

عی از ويژگی ها از اشتراکات سيطيف وها، در  خليج فارس را تأسيس نمودند. اين کشورها، به رغم برخی نقاط افتراق و تفاوت  

اغلب کشورهاي جنوب خليج فارس در رده بندي پنج گانه دولت ها، جزء دولت هاي کوچک طبقه    .و تشابهاتی برخوردارند

عربستان   تنها  و  شوند  می  اين  بندي  که  چرا  کرد؛  محسوب  متوسط  هاي  قدرت  يا  ها  دولت  جرگه  در  توان  می  را  سعودي 

ينی و ميزان جمعيت در حد پايينی قرار دارند و از نظر عناصر و معيارهاي قدرت، فاقد ظرفيت ها  زمعت سرمنظر وسکشورها از 

ژگی هاي داخلی، منجر به پيدايش مسايل داخلی  و توانمندي هاي باال هستند. اين مسأله در کنار مشابهت باالي ساختارها و وي

 .است رها شدهو سياست خارجی تقريباً يکسانی براي اين کشو

کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس از نظر فرهنگی و مذهبی اشتراکات زيادي با هم دارند و اکثر جمعيت آنها )به  

ي جنوب خليج فارس دولت هايی رانتير محسوب می شوند و  استثناي بحرين(، سنی مذهب هستند. از نظر اقتصادي دولت ها

ز منظر نظام سياسی نيز اين کشورها داراي دولت هايی اقتدارگرا و تحت  ا  شود.   أمين میاغلب درآمد آنها از صادرات انرژي ت

در بحرين،    حکومت خاندان هاي مختلف هستند. حاکميت خاندان آل سعود در عربستان سعودي، آل ثانی در قطر، آل خليفه

ز تداوم رژيم هاي مبتنی بر  ا  حاکی  ر عمان،آل صباح در کويت و آل نهيان و آل مکتوم در امارات متحده عربی و آل بوسعيد د

به قدرت هاي   اين کشورها  وابستگی کمابيش گسترده  نيز  امنيتی  نظر  از  اين کشورهاست.  در  اي  قبيله  و  مشروعيت سنتی 

 .يکا، در جهت تداوم بقاء ويژگی مشترك کشورهاي جنوب خليج فارس محسوب می شودغربی به ويژه اياالت متحده آمر

ي عضو شوراي همکاري خليج فارس، آنها را با مسايل و مؤلفه هاي مشابه روبرو کرده است. در  هاکشور شترك درويژگی هاي م

ورها نيز اهداف و رويکردهاي  عرصه سياست خارجی، اوضاع داخلی و شرايط و تحوالت منطقه موجب شده است که اين کش

 (1389کوچک در ارتباط است) اسدي،ي  لت هانوان دوتقريباً نزديکی را دنبال کنند که با موقعيت اغلب آنان به ع 
 
 : همگرایی امنیتی و هژمونیسم   -5-1-2-3

مقام امنيتی«،  »کمربند  سياست  اعمال  براي  آمريکا  خواست  به  توجه  دهةبا  نيمة  در  شورا  علنی  1980هاي  بيان  از  ديگر  م، 

دادند، از  عضا ترسی به خود راه نمیا  ميان  امنيتی  اهداف دفاعی و امنيتی شوراي همکاري و تأکيد بر اولويت همکاري دفاعی و 

م ابوظبی( تا مشروع شمردن حضور اين قدرت ها در  1981رجی از منطقه )اجالس  تأکيد بر ضرورت دوري از قدرت هاي خا

،  )امامی    .دادعطف و چرخش در تشريح ديدگاه هاي امنيتی شوراي همکاري را نشان میم منامه( نقطه  1986اجالس سران )

بود که مسؤليت امنيت خليج   م دکترين دفاعی اعالم شده از سوي شوراي همکاري بدين ترتيب 1981در سال  (.  224:  1382
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هاي بين المللی و وجود ناوگانها و پايگاه هاي نظامی خارجی  فارس بر عهدة کشورهاي منطقه است و منطقه بايد از کشمکش

و به دنبال آن پيروزي ايران روي داد دکترين دفاعی کشورهاي عضو  ،  عراق   ايران وبه دور بماند، اما با تحوالتی که در جنگ  

يا سال  تغيير  در  طوريکه  به  می1986فت،  شمرده  مشروع  منطقه  در  خارجی  هاي  قدرت  حضور  )همان:  م   (. 63-61شود 

يک چهارم از    و  دنيا   ز طبيعیآمار و ارقام نفتی بيانگر اين واقعيت است که بخش قابل توجهی از ذخاير ثابت شده نفت و گا

ليه روابط اقتصادي در منطقه و نيز پايه کليه روابط اقتصادي  ذخاير گاز طبيعی جهان در اين منطقه نهفته است. نفت پايه ک

 . (68:1383کشورهاي منطقه با جهان است.)عبداهلل خانی،

ه ميان کشورهاي منطقه را از  نبند جا نبه و چشرايط داخلی در خليج فارس به گونه اي است که زمينه هرگونه همکاري دوجا

متوجه خارج کرده است. حضور مستقيم عامل بيگانه، خود پيامد اوضاع داخلی    ميان برده و اين کشورها را براي کسب امنيت،

 (174:1378منطقه است و تنها با اصالح اوضاع داخلی می توان نقش عامل بين المللی را کاهش داد. )رنجبر،

هاي بزرگ بوده    قه خاورميانه و زيرسيستم خليج فارس در طول تاريخ همواره موردت وجه قدرتنطشد م  که بيانهمانگونه  

است. موقعيت ژئوپوليتيک و ژئواکونوميک منطقه سبب شده است قدرت هاي منطقه اي درمورد حضور و تسلط به اين منطقه  

 (1:1384براه استراتژيک داشتند.) گوهري مقدم ،آ ل اينو کنتر رقابت و منازعه داشته باشند. زمانی انگليسی ها سعی برحفظ

دوم   جهانی  از جنگ  قبل  حتی  تا  يا  و  نبوده  آشکار  و  خاورميانه مشخص  و  فارس  درخليج  آمريکا  راهبردي  اهداف  و  عاليق 

يم يا تقور مسيش به طاهميت منطقه نيز به اندازه امروز براي دولتمردان آمريکا مسجل نشده بود، لکن از همان زمان، کم و ب

آمده است اصطالحاتی چون امنيت ملی آمريکا، منافع  غيرمستقيم، هرگاه صحبت از عاليق و سياست راهبردي آمريکا به ميان  

 ( 2:1379ملی آمريکا و منافع سياست راهبردي و حياتی آن مطرح شده است.) سپهري راد،

 :منافع ذاتی آمریکا درخلیج فارس  اهداف و   -3-1-4

فارسلی  اص  ت، نف  -5-1-3-1 درخلیج  آمریکا  عالقه  اين  ترین  بيانگر  نفتی  ارقام  و  آمار  حدود؛  که  است   3/2واقعيت 

ونيز و    3/1ذخايرنفت  غرب  مدرن  صنايع  حرکت  عنصر  ترين  مهم  منطقه  نفت  قراردارد.  فارس  درخليج  جهان  گاز  ذخاير 

اين سط به  توانسته است  از رشآمريکاست و غرب به کمک همين ماده حياتی  ارتباط فاد و رح  آيد. نفت خليج فارس  نائل  ه 

نيازمند آن است که    7د. اين کشور براي گسترش نفوذ سياسی خود در جهان صنعتی و گروه  مستقيمی با هژمونی آمريکا دار

 ( 33-34همچنان کنترل راه هاي انتقال نفت و تامين امنيت آن را به عهده داشته باشد.)همان،

اصل ازآن : اقتصاد کشورهاي خليج فارس بر صادرات نفت مبتنی است و درآمد حسارلیج فبازار خمطلوبیت      -5-1-3-2

گردد. بنابراين حتی اگر قيمت نفت افزايش يابد اين افزايش در نهايت به نفع  دوباره به کشورهاي صنعتی غرب و آمريکا بازمی

 ( 37-38بازارهاي مصرفی اروپايی و آمريکايی خواهد بود. )همان، 

هستند و اقتصادشان بردرآمدهاي  : همه کشورهاي منطقه، توليدکننده نفت کانات اقتصادی وتجاری منطقهم ا   -5-1-3-3

نفتی قابل توجه استواراست، به ويژه در دوره هاي زمانی که قيمت نفت بنا به شرايطی افزايش داشته باشد آن ها ثروت هاي  

ی را براي نزديکی روابط آمريکا با کشورهاي منطقه به منظور بهره وبيار خگيزه بسبااليی را کسب می کنند. اين امر زمينه و ان

 (  324:1381برداري هرچه بيشتر از امکانات اقتصادي و تجاري آن ها فراهم آورده است.) اسدي،

يا به : آمريکا از جنگ جهانی دوم به بعد يک سياست خارجی فعال را در همه نقاط دنتوسعه نفوذ سیاسی    -5-1-3-4

چرا که به عنوان يک ابرقدرت در رقابت با شوروي نمی توانست راه ديگري داشته باشد. ديپلماسی آمريکا در دوران  ت  ارگرفک

شوراست. آمريکا به عنوان يک بازيگر فعال  بعد از جنگ سرد در خليج فارس نمونه بارز سياست خارجی فعال و متحرك اين ک

ده است که در رفتار ساير بازيگران منطقه اي و بين المللی نفوذ کند و آن ها  بوبرآن همواره و توانا درصحنه سياست بين الملل 

 . ( 326را در راستاي هدف ها و عاليق گوناگون خود هدايت کند.)همان ،
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  ز ا   حمايت  مفهوم  طريق  از  توان  می  را  حل  راه  بهترين  فارس  خليج  در  رشد  حال  در  اقتصادي  منافع  تأمين  براي  چين  رويکرد

  دنبال   به  پکن  ،  سعودي  عربستان   و  ايران بين  اي  منطقه  تلخ  رقابت  با  مواجهه  در  ،  خاص  طور  به.  کرد  پردازي  نظريه  تژيکاسترا

 در   نيز  را  متحده  اياالت  ،  اي  منطقه  هژمون  همزمان  و  کند  حفظ  همزمان  را  قدرت  دو  هر  با  خوب  سياسی  روابط  که  است  اين

  تضعيف   يا   تضعيف  قصد  ،  منطقه  ژئوپليتيک  در  ضروري  غير  هاي  گرفتاري  از  يجلوگير  به  مايل   ،  چين.  دارد  نگه  خود  کنار

  اين  براي.  کند  می  فراهم  اي  منطقه  امنيت  دهنده  ارائه  در  خود  فعاليت  ادامه  براي  را  اجازه  اين  بلکه  ،  ندارد  را  متحده  اياالت

  بدون  ،  کند  تضمين  را  آن  و  دهد  شگستر  را  نرژيا  متنوع  منابع  جمله  از  خود  اقتصادي  منافع  تا  است  صدد  در  پکن  ،  منظور

 ,Liu and Zesheng)  کند  بيگانه  را  ايران  و  سعودي  عربستان  ،  متحده   اياالت  ،  اي  منطقه  اصلی  بازيگر  سه  از  يک  هيچ  که  اين

  هاي   بهجن  از  يکی.  با اين وجود نوعی تهديد براي آمريکا محسوب می شد چرا که چين متحد ايران به شمار می آيد   (.2017

  ،   است  شده   پذيرفته  BRI  چتر  زير  اکنون  که  ،  آسيا  در  آن  اقتصادي   ديپلماسی  گسترش  به  چين  مدت   بلند   يکرد ور  مهم

  منطقه  هاي  همکاري  به  دادن  شکل  براي.  است  چين  هدايت  با   نهادي  ترتيبات  طريق  از  اي  منطقه  خارجی  سياست  از  استفاده

  در را بازيگران بين  متقابل  پيوندهاي عادي  طور به  تا کند  می استفاده  هايی  شيوه و نهادها  از پکن   ،  خود نيازهاي به توجه با اي

 ،   نرم  قدرت  نظر  از  چه  ،  خود   آل  ايده  قدرت  تقويت  براي  را  کار  اين(.  Kavalski, 2009, 2013)  کند  بازسازي  ايالتی  بين  سطح

 (Vangeli,2018)دهد می  انجام  نمادين قدرت يا ( Manners؛2013) هنجاري قدرت
 

 : فارس خلیج در ایران اهداف و عالیق  -5-2
اين منطقه   به  را  اهميت سرشاري  فارس  ژئوکالچري منطقه خليج  و حتی  ژئواکونوميکی  ژئواستراتژيکی،  ژئوپلتيکی،  موقعيت 

 همواره مورد توجه قدرت هاي بزرگ در طول تاريخ خود بوده است. از لحاظبخشيده است و به خاطر همين موقعيت حساس  

اقيانوس هاي مخمنژيکی  استرات  اقيانوس طقه خليج فارس بين  تلفی واقع شده است اين منطقه يکی از شاخص هاي امنيتی 

هند است . اقيانوس هند متصل به درياي عمان و خليج فارس است و از طرف ديگر با دو اقيانوس آرام و آتالنتيک در ارتباط 

منطقه همواره مورد توجه بخشيده است. بنابر اين امنيت اين  ی  المللعد بين  است . اين ويژگی خاص به منطقه خليج فارس ب

هرمز  تنگه  است.  هرمز  تنگه  وجود  فارس  خليج  منطقه  استراتژيک  اهميت  داليل  از  ديگر  يکی  است.  بوده  بزرگ  قدرتهاي 

ت که  اسم دنيتنگه مه  11گذرگاهی است هاللی شکل که خليج فارس را به درياي عمان متصل می کند تنگه هرمز يکی از  

اقصا اهميت  ابر قدرت ها  اسدي،  براي  استراتژيک بسيار دارد. )  از حياتی ترين مسيرهاي   (  57:  1385دي و  تنگه يکی  اين 

برقراري  باشد.  می  فراوانی  اهميت  داراي  استراتژيکی  و  ژئوپلتيکی  بلحاظ  جهت  همين  به  و  بوده  جهان  انرژي  و  کاال  انتقال 

ي خاورميانه به اقصی نقاط دنيا با امنيت بسياري از ن انتقال انرژي نفت و گاز کشور هامئير مطنوان مسامنيت اين تنگه به ع 

بنابر اين انرژي، امنيت و بازرگانی از راه  کشورها که از لحاظ جغرافيايی هزاران کيلومتر از آن فاصله دارند گره خورده است.  

ت اقتصادي ، تنگه  را تشکيل می دهند. گذشته از اهمي  انی اير ست خارجدريايی خليج فارس و تنگه هرمز عناصر اساسی سيا

: 1383هنرزاده،  هرمز از مزيت هاي ويژه ارتباطی ، نظامی و ژئوپلتيکی خاصی براي جمهوري اسالمی ايران بر خوردار است. )

عربستان ، واقع شدن   رهه جزيفاعی شب. تنگه هرمز با قرار داشتن در مسير انتقال نفت مورد نياز غرب به عنوان تکيه گاه د  (24

ايران ، قرار داشتن در حاشيه ريملند و موقعيدر   اقيانوس کبير، ايجاد  ابتداي دهليز فالت  ت پخش بحران به صحنه عمليات 

پيوستگی براي نيروي دريايی بحري ، ايجاد تسهيالت تدارك نيرو و لجستيک ، تناسب جغرافيايی و حقوقی تنگه براي واحد 

 .  ( 60-1386:63ن مکمل استراتژي بري، بسيار حائز اهميت است)نامی،  هوايی و همينطور به عنواو يايی ويژه درهاي 

 

 منافع و اهداف اقتصادی ایران در خلیج فارس  -5-2-1

 تنگه هرمز يکی از واقعيت هاي اقتصاد سياسی جمهوري اسالمی ايران است که می تواند موجبات رشد و پيشرفت آن را فراهم

جهانی پيوند دهد. گذشته از اين ايران در جنوب کشور از سواحل طوالنی برخوردار است و اين ا به اقتصاد نظام  ر  ايرانکند و  
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از اين رو ، اين سواحل نقش مهمی درصادرات و واردات کاالها   از خليج فارس مسلط باشد.  موقعيت باعث شده که بر نيمی 

ردات جمهوري اسالمی از طريق اين سواحل به ويژه  درصد وا  97درات و  صادرصد    93نون  بازي نموده اند،» به گونه اي که تاک

ايران بزرگترين قدرت منطقه در خليج فارس است که منافع ملی   ( . 132: 1386)کريمی پور)ب(، خليج فارس انجام می گيرد«

ود می  آن را حياط خلوت خو  است    يج فارسآن بر مسائل خليج فارس تاثير می گذارد . ايران به داليل مختلف قدرت برتر خل

 داند: 

 درصد از جمعيت حوزه خليج فارس متعلق به ايران است. 60 -

از تمامی کشورهاي خليج فارس قوي تر است و قدرت دريايی اين منطقه نمی تواند با قدرت دريايی    - از نظر نظامی  ايران 

 ايران مقابله کند. 

 انوس هند جزء قلمرو ايران است .ن و گوشه غربی اقيماياي ع رمز، درکل سواحل شمالی خليج فارس، تنگه ه -

 ايران در مناطق جنوبی خود سرمايه گذاري بزرگ انجام داده است.   -

از ذخاير نفت و    16.5حدود    - ايران است. )جعفري   45.3درصد  از ذخاير طبيعی طبيعی حوزه خليج فارسدر اختيار  درصد 

ن در خاورميانه و بويژه در حوزه خليج فارس ، چنين بنظر می ابع نفت و گاز جهامنمرکز  ين با تبنابر ا  (.58:    1382ولدانی،  

رسد که کشورهاي توسعه يافته براي تامين امنيت انرژي خود در پروژه هاي نفتی و گازي اين منطقه سرمايه گذاري بزرگی  

تر ايت در اين صورت پايين  آنها  اري نفت و گاز حوزه  ان براي سرمايه گذمکترين  مناسب    انجام دهند؛ زيرا هزينه توليد در 

 (. 228: 1388خليج فارس است)رحيمی ، 

 

 فارس  ایران در خلیج  امنیتی سیاسی اهداف و منافع  -2  -5-2

تنگه هرمز به لحاظ وابستگی دنياي صنعتی غرب به نفت خليج فارس براي رفع نياز هاي صنعتی ، دفاعی و خـدماتی خـود بـه 

مال فشار ويژه مطرح است. اين تنگه در اختيار هريک از قدرت هاي جهانی باشد ، می تواند موازنه اع رل و  قطه کنتعنوان يک ن

ل تاريخ صحنه رقابت ابر قدرت هاي جهانی بوده است. در حال حاضـر تنگـه هرمـز بـه استراتژيک را به نفع وي تغيير و در طو

است؛ آمريکا به عنوان قدرت بحري که بيشترين نيـاز را   تهن گسسيت بر آطور کامل در اختيار قدرتهاي جهانی نيست و حاکم

ا از سـواحل جنـوبی آن در اختيـار گرفتـه تنگه ربه تنگه هرمز داردبا حضور خود در شبه جزيره المسندم عمان ، عمال کنترل  

ه تبـع اهميـت بـ ارد .قـرار د است ؛ بخش شمالی تنگه نيز در کنترل ايران به عنوان يک کشور مستقل و يک قدرت منطقه اي

و ژئواکونوميکی، نقش ژئوپلتيکی تنگه هرمز به خوبی نمايان می شود و می تـوان آن   باالي اين تنگه در مباحث ژئواستراتژيکی

را به عنوان کم نظير ترين و يا حتی بی نظيرترين آبراه دنيا لقب داد که توجه قدرت هـاي بـزرگ را هميشـه بـه سـمت خـود 

يران که در صدد افزايش قدرت منطقه اي خود است از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـتو در مـوارد ا کشور و براي  معطوف کرده

ان يک نقطه قوت، توسط دولتمردان از آن استفاده شده و به نظر مـی رسـد گيري هاي سياسی به عنوزيادي از جمله در موضع

 (. 121: 1392شايانی نمايـد)آجرلو و بـاپيري،  مکنيز کايران  توانسته است در پيشبرد بعضی اهداف سياسی جمهوري اسالمی

اين امـر اهميـت ژئوکـالچري   از لحاظ دينی و مذهبی نيز خليج فارس مرکز ظهور بزرگترين دين جهان ، يعنی اسالم است که

ی پلتيکوزه ژئـو. با توجه به اينکه هشت کشور حوزه خليج فارس در يـک حـ(55:    1388اقتداري،  منطقه را سبب شده است. )

واقع شده اند و داراي اشتراکات زيادي هستند، اما عوامل متعـددي از جملـه اختالفـات مـرزي و ارضـی و اختالفـات قـومی و 

طرف ديگر دخالت قدرت هاي فرا منطقه اي به خصوص در ترسيم مرز دريايی ميان آنهـا کـه بـه هـيچ معيـار فرهنگی و ... از  

دچار بحران می کند. در اين ميان ، ايران ، با قدمت حاکميت در ايـن حـوزه   رانطقه  ت اين مفرهنگی و طبيعی توجه نکرده اس

راري روابط و همکاري با کشورهاي اين حوزه ژئوپلتيکی با چالش عليرغم برتري و توامنمدي اقتصادي ، سياسی و نظامی در برق

تی( و بـه خصـوص تشـديد اخـتالف يسـصهيونو رژيم  ها و تهديدهاي جديدي مواجه است . قدرت هاي فرامنطقه اي )آمريکا  

سـت. لـذا ايـن شيعه و سنی در حوزه ژئوپلتيکی خليج فارس الگوي اعتماد سازي در اين منطقه را با مـوانعی مواجـه سـاخته ا
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اختالفات با حضور اياالت متحده آمريکا در حوزه خليج فارس و طرح اسـتراتژي هـاي مختلـف از جملـه مبـارزه بـا تروريسـم، 

و خاورميانه بزرگ تشديد شده و کشورهاي اين حوزه را از توسعه و پيشرفت جهـانی بازداشـته اسـت)زين   سیموکراگسترش د

در اختيار داشـتن تنگـه هرمـز و برخـورداري از موقعيـت گـذرگاهی ايـران را مسـلط بـر   .(80  -71:  1389العابدي و ديگران،  

هرمز همين بس که می توان گفت بـراي ايـران و جهـان   گهيت تندر اهم  مهمترين و بزرگتين گلوگاه انرژي جهان کرده است.

مـی توانـد هـم فرصـتی بـراي امنيـت  صنعتی آميزه اي از جغرافيا ، انرژي ، اقتصاد و امنيت است که با موقعيت حساس خـود

تنگـه هرمـز ر ی ديگـه عبارتاقتصادي و نظامی باشد و هم تهديدي براي امنيت در همه ابعاد براي ايران و جهان به شمار رود. ب

يکی از عرصه تنفسی جهان از نظر اقتصادي و به دنبال آن امنيتی است که ايران با تسلط بر آن می توانـد در جهـت مـديريت 

ادي و سياسی خود از اين موقعيت به خوبی استفاده کند و جهان صنعتی گريزي براي پذيرش ايـن جايگـاه ايـران نـدارد. اقتص

 ( 132:  1386)کريمی پور)ب(، 

 

   گذرگاهی:موقعیت  حفظ    -4-2-2-1

است. گذرگاهی  اي حائل است که بدان نقش برجسته گذرگاهی بخشيدهترين ويژگی اين سرزمين استقرار آن در منطقهاز مهم

 (.52:  1384 حيدري،)  هاي بزرگ جهان، ميان چند قلمرو بزرگ جغرافيايی و ميان چند حوزه ديرينه فرهنگیميان قاره

 تحوالت بر که عميقی  اثرات  چنينهم  و  کندمی  ايفا  ايمنطقه  مبادالت  در  که  اهميت  پر  نقش  سبب  به  ايران  یرگاهذگ  وقعيتم

کنـد، النهـرين و آنـاتولی وارد میو اقيـانوس هنـد، بين قاره شبه مرکزي، آسياي چونهم وسيعی هايحوزه اقتصادي ـ  سياسی

 (.54: 1384 دري،يحست )رديده اتبديل به يک موقعيت حساس ژئوپليتيکی گ

 کنترل منابع ناامنی در خلیج فارس  -5-2-2-2

هايشان از دو جهت ها به ملتفقدان مشروعيت داخلی و در نتيجه ضعف داخلی کشورهاي جنوبی خليج فارس و عدم اتکاي آن

برد و باعث دور ن میبيا از  گرايی رهاي همکاري و همکه زمينهشود. اول اينمنجر به آسيب وارد شدن به کشورهاي منطقه می

مند براي برقراري امنيـت که موجب حضور کشورهاي قدرتشود. دوم اينک ديگر میگيري در مقابل يافتادن کشورها و موضع

 جنـگ از پـس دوران در سـومی، جهـان منـاطق ميـان درباشد. اين امر باعث شد که: و پر کردن خأل قدرت در اين منطقه می

المللـی سياسـی و اقتصـادي بين  هـاي بـالقوة داخلـی بـه شـدت تحـت نفـوذکه با توجه به توانايی  ايطقهمن  تنها  ،دوم  جهانی

 (.38: 1384 القلم،سريعهاي بزرگ باقی ماند، خاورميانه بود )قدرت

ل نظام جهانی با تضعيف جهان دو قطبی و دخالت آمريکـا در خلـيج فـارس شـک  مسائل امنیت تحمیل شده:  -5-2-2-3

خـود يعنـی تـرويج موازنـه قـوا کـرده بـود. ايـن ود گرفت. آمريکا سياست مهار دوگانه را جايگزين سياست سنتی  خ  اي بهتازه

اي در خدمت منافع اياالت متحـده بـود. در ايـن زمينـه برژينسـکی بـا وجـود سياست به جهت انزواي ايران از معادالت منطقه

 بـر مبتنی چنان هم بايد فارس خليج در آمريکا سياست مبناي د که:کند میده تأکيمخالفت با سياست مهار دوگانه اياالت متح

 منبـع را ايران چين ، کلی طور هب .(Brzeinski,1909: 30) باشد نفت جريان حفظ و متحدان امنيت تضمين و تعهد ادامه

 توسـط کـه گزارشـی  طبـق  ،  2019  آگوست  راواخ  در  ،  تصور  اين  تأييد  با.  داند  می  طبيعی  گاز  و  نفت  ويژه  به  ،  انرژي  از  مهمی

 وزارت بـا نزديک از که ارشد منبع يک" توسط شده ارائه اطالعات براساس و شده منتشر Petroleum Economyist مجله

. کردنـد امضا در دالر ميليارد 280 ارزش به چين گذاري سرمايه براي اي نامه توافق پکن و  تهران  ،  "است  ارتباط  در  ايران  نفت

 نيـز ديگـر دالر ميليـارد 120 "ايـران ساخت  و  نقل  و  حمل  زيرساختهاي  ارتقاء"  براي  ايران؛  پتروشيمی  و  گاز  ،نفت  هاي  بخش

 آينده در چين سوي از عظيمی گذاري سرمايه چنين ، امر اين تحقق صورت در(. Watkins, 2019) است شده داده اختصاص

 ايـران .کنـد مـی يـاد خاورميانـه طايفـه يـک عنوان به آن از  دهمتح  التايا  که  است  دولتی  به  پکن  محکم  تعهد  از  حاکی  ايران

 قلـب  در  اسـتراتژيک  و  سياسـی  قدرتمنـد  بـازيگر  يـک  بـزرگ،  جمعيـت  و  مساحت  با  کشوري  عنوان  به  چين  نظر  از  همچنين
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 تصـاديقا  دورکريـ  راياجـ  براي  نيز  ايران  ،  جغرافيايی  نظر  از.  است  توجه  مورد  خزر  درياي  و  هرمز  تنگه  بين  در  واقع  خاورميانه

: 11: 2019 ، جـاده ابتکار و کمربند ارتقاء پيشرو  گروه  دفتر  ؛  2019  ،  خطيب)  است  مهم  BRI  آسيا  غرب  و  ميانه  آسياي-چين

 ,Osiewicz) رسـد می نظر به ضروري منطقه در BRI هاي پروژه آميز موفقيت اجراي براي ايرانيان مشارکت ، بنابراين(. 12

2018:  محقـق يک گفته به ، حال اين با. داند می فارس خليج در آمريکا نفوذ برابر در وزن ضد ار نرااي چنينهم چين(. 226

 ايرانی هاي برداشت (.Shen, 2006) "کنند انتخاب ايران و متحده اياالت بين که خواهند نمی چين رهبران" ، چينی برجسته

 مـی فارس خليج در سعودي عربستان و آمريکا نفوذ با ادلعت يک انعنو به را چين ايران ، کلی  طور  به  است  تر  پيچيده  چين  از

 مـی قدردانی ، ندارد ايران با مشترکی مرز چين اينکه از همچنين ايران نادر، و هارولد هاي گفته طبق(. Garver, 2018) بيند

 که شود می ديده ريکشو نعنوا  به  چين.  نيست  نگران  ايران  رژيم  داخلی  رفتار  به  و  ندارد  ايران  در  ارضی  هاي  طلبی  جاه  ،  کند

 مـی  نشـان(  225:  2018)  اوسويچ.  کند  گذاري  سرمايه  ايران  اتصال  بهبود  براي  ها  زيرساخت  و  ايران  اقتصاد  بهبود  در  تواند  می

 همچنـين ايـران ".کنـد بيشـتر را خود اي منطقه نقش  تواند  می  فقط  BRI  در  فعال  مشارکت  و  مشارکت"  ايران  براي  که  دهد

 خـود  اي  هسته  برنامه  به  ،  جهانی  جامعه  توسط  کشور  اين  توسط  شده  تحميل  هاي  تحريم  رغم  علی  چين  هک  کند  یم  قدردانی

 اصـالح و روها ميانه و کاران محافظه تقسيم دهنده نشان و است تر پيچيده ايران در  چين  درك  ،  حال  اين  با.  است  کرده  کمک

 چـين  بـا  "تمـدن"  همبستگی  بر  و  دانند  می  ايران  عیطبي  کستراتژيا  شريک  يک  را  چين  کاران  محافظه.  است  ايران  در  طلبان

 چـين اهـداف به ، طلبان اصالح و اعتدالگرايان ، عوض در. کنند می حمايت ايران در چين سياست از طبيعتاً  و  کنند  می  تأکيد

 پـرورش شـامل کـه ننـدک مـی مشاهده طلب فرصت و بينانه واقع کامالً  منطق  يک  با  را  ايران  و  چين  روابط  و  هستند  مشکوك

اما به طور کلی  چين در نقـش واسـطه اي در کنـار ايـران در مقابـل منـافع   .است  چين  همچنين  و(  روسيه  مانند)  شرکا  ساير

 آمريکا در منطقه قرار می گيرد

 

 نتیجه گیری   -6

 بـه را دولتها هک ادياقتص بطروا دستکاري و  فرماندهی  بلکه  ،  کالسيک  ژئوپليتيک  تحليل  و  تجزيه  مانند  ،  قلمرو  فيزيکی  کنترل

 اسـت  شـده  ارائـه  اقتصـادي  ارتباطـات  ايـن  در  ذاتـی  نامتقارن  هاي  پذيري  آسيب  توسط  اهرم  از  استفاده  با.  کند  می  وصل  هم

(Fjäder,2018  )،  نظـامی  وسـايل  بـهکـه    کنـد  مـی  فراهم  قدرت  هاي  سياست  انجام  براي  کشورها  براي  راهی  ژئواکونوميک 

 .نکنيد مراجعه

خ فارمنطقه  به  ليج  ژئوپ يل  دلس  توجه لموقعيت  مورد  تاريخ همواره  درطول  خود  ژئواکونوميک خاص  و  ژئواستراتژيک  تيک، 

در اثر ثروت هاي سرشار نفت   ،اين موقعيت استراتژيکی رامنطقه خليج فارس  فرامنطقه اي بوده است.    قدرت هاي منطقه اي و

اتژيکی که آسيا وآفريقا را به يکديگر وصل می کند و  سترا  نقطه  دي يعنی موقعيت راهبر  ،که تاثيرعميقی بر اقتصاد وجهان دارد

خليج فارس به لحاظ موقعيت   به دست آورده است.  ، همچنين به عنوان يکی ازبزرگترين بازارهاي صدور کاال و تسليحات نظامی

کشف نفت  در  شهدي ريحد زيا  جغرافيايی و ژئوپوليتيکی ازحساس ترين و با اهميت ترين مناطق جهان است. اين اهميت تا 

ورقابت ابرقدرت ها دارد، به گونه اي که می توان ميان هژمونی آمريکا بعد ازجنگ جهانی دوم ومنافع اين کشور درخليج فارس  

برقرارکرد. مستقيمی  ژ  ارتباط  سنتی  گفتمان  تحول  با  طرفی  قلمروهاي  از  بين  انطباقی  نوين  گفتمان  به  ئواستراتژيک 

ه هاي اخير و ايفاي نقش برتر اقتصاد نسبت به مسائل نظامی در عرصه مناسبات جهانی،  ده  دروميک  ژئواکون ژئواستراتژيک و  

نفت به منزله خون صنعت مدرن، هم اکنون مهمترين و اجتناب ناپذير ترين ماده خام در تمدن صنعتی جهان درمقايسه با  

است برخوردار  باالتري  از جايگاه  عوامل قدرت  بيانساير  به  د  .  اهميت   اضرح  ر حالديگر  اقتصادي  و  ژئواکونوميکی  موقعيت 

روسيه و چين و اورپا به خليج فارس و خاورميانه گرديده    اث توجه آمريکاع که ببيشتري از موقعيت ژئوپلتيکی را دارا می باشد. 

 و   سعودي  عربستان  و  نرااي  با  ربيشت   نفوذ  کسب  دنبال  به  و  منطقه  در  خود  منافع  ارتقاء  با  چين  که  کرد  ادعا توان  می  البته  است

  اين   با.  است  آمريکا   اي  منطقه  هژمونی  رفتن  بين   از  حال   در  پيوسته  طور  به  چين  فارس،  خليج  در   خود  اقتصادي   منافع   ايجاد
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  رنج   و   درد  دچار   طوالنی  زمان  مدت  طی  پکن  که  شود  می   فرض   صفر  با   بازي  انداز  چشم  يک  ،  ديدگاه  اين  به  توجه  با   ،   حال

  مشکالت   و  آمريکا  ارتش  تسلط  به  توجه  با  همچنين  ،  منطقی  نظر  از.  کند  نمی  پشتيبانی  اين   هک  دهد   توضيح  تا   است  شده

 را   متحده   اياالت   حاضر  حال  در  که   کرد  نخواهد  تالش   پکن  براي  بينی،  پيش  حال  در  قدرت  قدرت  براي  جغرافيايی  و  لجستيکی

 حفظ  امکان   حد   تا   را  منطقه  در  موجود  وضع   ند وابت  انامک   حد  در  چين   که  است  مناسب   اين  ،   حقيقت  در.  کند   خارج  منطقه  از

اي و فرا     (.Blanchard  ,2019)  دهد   گسترش  بتدريج  را  خود  اقتصادي   منافع   و   کند راستا قدرت هاي منطقه  در همين 

ز ه اهينده بمنطقه اي به دليل ويژگی هاي ژئواکونوميکی خليج فارس در آن حضور فعال داشته و به دنبال دستيابی و استفا

فارسمز تاثير گذار در خليج  بازيگران  بين  در  باشند.  اين منطقه می  استراتژيک  ژئو  و    يت  اي  عنوان قدرت منطقه  به  ايران 

  بررسی گرديده است، ايفاي نقش می کنند. که در اين مقاله نيز به صورت موردي  آمريکا نيز به عنوان يک قدرت بين المللی،  

فارس چند   مناآمريکا درخليج  دانوع  اين کشور درخليج   رد فع  ثابت  منافع  يکديگرهمپوشانی می کنند  با  منافع  اين  گاه  که 

حفظ ساختارمحافظه   فارس تامين نفت اقتصاد دنياي صنعتی است. حفظ امنيت اسرائيل جلوگيري ازظهور قدرتی منطقه اي و

انی و منطقه اي آمريکا مربوط  جهنافع  يم به مکارکشورهاي حاشيه خليج فارس ازمواردي است که به طور مستقيم وغيرمستق

تالش   ايران نيزمی شود. اکثرکشورهاي عربی منطقه به دليل توليد باالي نفت پايگاه مهمی براي آمريکا محسوب می شوند.  

نيز  ع لزوم  می نمايد تا ضمن بهره برداري از مزيت هاي اقتصادي اين منطقه از وجود تنگه هرمز استفاده بهينه نموده و در مواق

 نمايد. جمله در موضعگيري هاي سياسی به عنوان يک نقطه قوت، از آن استفاده  زا
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 چکیده

توسعه مناطق    يرا برا   يیدهد و راهکارها  یم  ونديپ  تيامنبه  سعه را  است که تو  يز يبرنامه ر  ینوع  ي مناطق مرز    شيآما:  بیان مسئله

  ي ا نده يبه طور فزا  رياخ  يدر سالها   نيسرزم  شي، در آما  ینظام  -یتيل مختلف از جمله امنيبه دال  يکند. مناطق مرز ی م  یمعرف  يمرز 

 انجام شده است.    ليبتان ارداس  يمناطق مرز   ش يعوامل مؤثر در آما  يیاست. پژوهش حاضر با هدف شناسا  افتهي  تياهم
 .  باشد  یم  یليتحل  -یفيصو از نظر اجرا تو  ياز نظر هدف کاربرد  قيتحق  نيا:  روش تحقیق

،   ي، بازارچه مرز تي، قومنقش دارد: مرز مشترك لياستان اردب يمرز   شيدرآما یدهد که عوامل مختلفی نشان مها يافته ها و نتایج:یافته 

توان نتيجه گرفت که  می بنابراين  است.    لياستان اردب  يمرز  شي از جمله عوامل مؤثر در آما  تيمعتراکم جرودخانه ارس ، جنگ اطراف و  

به همين خاطر توجه به   گذاردداشته و بر آن اثر میيم  هاي می باشد که با امنيت آن رابطه مستقمرزي استان اردبيل در گرو مولفه   آمايش

 رسد. الزم به نظر می   مرين ادر استاار  ها براي ايجاد امنيت پايداين مولفه 

 : امنيت، آمايش سرزمين، مناطق مرزي، توسعه کلید واژگان
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 مقدمه .  1

اي برخوردار است. از نظر ساختار فضاي مناطق مرزي عالوه بر  آمايش مناطق مرزي به منظور توسعه همه جانبه از اهميت ويژه

ويژگیويژگی داراي  مرکز،  از  دوري  کاهاي  خلبدهاي  میاي  مرزي  مناطق  در  ص  که  گسستگی  باشد  تشديد  باعث  مجموع 

هايی که در زمينه بعد  ، بنابراين کشورهاي مختلف بنا به حساسيت و دغدغهشوند ها مینيافتگی آنفضايی و در نتيجه توسعه

(. 3:1390يگران،و دتی  رند)عزااي ددفاعی نظامی و امنيتی خود دارند به بحث آمايش مناطق مرزي جهت توسعه توجه ويژه

اقتصاديیطور که مهمان ايران در اين زمينه داراي مشکالت خاصی است. در واقع يکی از خصوصيات ساخت  -دانيم کشور 

اين است که يک   ايران  يا چند منطقه کشور توسعهاجتماعی  از مسئله توسعه   يافته ومنطقه  نيافتگی رنج  بقيه مناطق کشور 

جملمی از  مهم برند.  ت  ناي  رينته  و  محروميت  داراي  که  نيافتهمناطق  میوسعه  کشور  مرزي  مناطق  رغم  اند،  به  که  باشند 

ايران حدود  هتوانمندي  در  مرکزي  مناطق  به طوري که  محروميت هستند.  داراي  هنوز  مناطق    3اي گسترده  از  بيشتر  برابر 

زاده و ديگران، راهيمهاي کشور است)ابی بين استان يگراوا  تجانس وتر است که اين رقم بيانگر نابرابري و عدم  يافتهمرزي توسعه 

باشد و با وجود کشورهاي همسايه که اغلب  کيلومتر مرز می  8574(. بنابراين بديهی است که در کشوري که داراي  18:1390

  ري است.به مسئله آمايش سرزمين و رسيدن به توسعه در مناطق مرزي ضرو ثباتی هستند لزوم توجهدچار بی

ی خاصی دارند و چنانچه  آنها ويژگ   سياسی حاکم بر  شرايط جغرافيايی و  رهاي خارجی واطق مرزي به دليل مجاورت با کشونم

امنيت و  نامطلوبیتاثير    ها مورد توجه قرار نگيرد،اين ويژگی روند  اين مناطق خواه  بر  ،نتوسعه  اگر    د گذاشت  در فرايند  اما 

خواهد ريزان برنامههاي بسياري در اختيار فرصت به کار گرفته شود،عوامل شناسايی و  ناي مرزيطق  مناو آمايش  برنامه ريزي 

 .  گذاشت

از   اردبيل  اين  هاي  استان جمله  استان  دارد.  آذربايجان مرز مشترك  با جمهوري  غرب کشور  است که در شمال  ايران  مرزي 

به از  استان  دوري  واسطه  به  آن  مرزي  مناطق  توسعهاافيجغرانزواي  مرکز،  ويژه  و  و..يی  نظر  تفاوت.  نيافتگی  از  فاحشی  هاي 

دو ناحيه شده است. ازآن جا که بحث برخورداري از رفاه و توسعه با مناطق مرکزي کشور دارد، و اين امر منجر به گسست بين  

ل پاسخ  اسو  اين که به    آن استتحليلی درصدد  -پژوهش با روش توصيفیتوسعه در چارچوب آمايش سرزمين قرار دارد، اين  

 ؟ چيستدهد که در آمايش مرزي استان اردبيل چه عواملی دخيل هستند؟ و تاثير آن بر امنيت استان 

 

 مبانی نظری .  2

در موسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران در گزارشی با عنوان مسئله    1345موضوع آمايش سرزمين در ايران، در اواخر سال

(. اين واژه کلمه نوين فارسی است که  2:1384ن سياست عمرانی کشور مطرح شد)توفيق،ومراپيکاتی  افزايش جمعيت تهران و ن

از واژهاز ريشه فعل »آمادن« و »آزمودن« به   در زبان فرانسه     Amenagerمعنی آراستن و آميختن و آماده کردن است و 

(. به عقيده برخی از  2:1385،يديجمشچيان و  اقتباس شده است و آمايش سرزمين، ترجمه اصطالحی از اين زبان است)قور 

(. و  6:1389نيفر،خت کشوراست)کند، مديرينظران مانند فيليپ المور، موضوع اساسی که آمايش سرزمين را معرفی میصاحب

برنامه نوعی  را  آمايش سرزمين  نيز  فعاليتبرخی  و  امکانات  بهتر جمعيت،  توزيع  براي  بلندمدت  منظور ريزي  به  هاي مختلف 

میآه،  رفاافزايش   جامعه  هماهنگی  و  ديدگاه  .  (Schubert,2002:292) دانندسايش  يک  سرزمين  آمايش  طورکلی  به 

عادالنه آينده و  و   نگرانه  استفاده  به  توانبهره    نسبت  از  قابليتبرداري  و  دفاعیها  ديدگاه  يک  و  محيط  هر  در  -هاي  امنيتی 

   .(Pedatzur,2007:36)دهدارائه می شورک کفضاي ي ها درها و زيرساخت ها، فعاليتپراکندگی انسان
برنامه نوعی  مرزي  مناطق  شرايآمايش  درچارچوب  مرزي  مناطق  از  ودفاع  امنيت  با  را  توسعه  که  است  مناطق ريزي  که  طی 

پيوند می يکديگر  به  مناطق مرزي معرفی میمرزيدارند،  توسعه  براي  راهکاري  و  امنيتدهد  آن  که در  توسعه الز  کند  و و  م 

میييکد وم  ملز برنامه14:1380شوند)عندليب، گر  فن  نوع  يک  مرزي  مناطق  آمايش  گرچه  بنابراين  است،(.  بر   ريزي  خود  اما 

هاي مناطق مرزي، موانع توسعه خاصی متکی است که ضمن تحليل و تفسير شرايط و ويژگی  هاي علمی هاي نظري و روشپايه



 

61 

 

 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

دهد تا اهداف توسعه و امنيت در هاي يکپارچه ارائه مین راه حلآاي  بر  گرفته ودر نظر  و امنيت در مناطق مرزي را توامان  

ريزي راهبردي در فضاهاي  مرزي کشورها  عی برنامهتوان آمايش را نومناطق مرزي را بريکديگر منطبق سازد. براين اساس می

 (.62:1388دانست)عندليب و مطوف، 

از آنجايیتاس  ايه منطقه ب توسع چارچوب نظري توسعه مناطق مرزي، چارچو  که مناطق مرزي با مناطق مرکزي متفاوت   . 

عدم    ها يا پديدهچرخد. اين نظريهمیاي به عنوان محور بحث  است، اين چارچوب نظري بر تفسير پديده عدم تعادل منطقه

اي که در  منطقه   هوسعي تهاي نظردهند. مهم ترين پايهکنند و يا براي رفع آن راه حل ارائه میاي را تفسير میتعادل منطقه

نظريه  کريستالر،  والتر  مرکزي«  »مکان  نظريه  بر  است  متکی  است،  گرفته  قرار  استفاده  مورد  تاکنون  مرزي  مناطق    آمايش 

»مرکز نظريه  پرو،  رشد«  و مطوف،-»قطب  بازگشت)عندليب  نظريه  و  فريدمن  از 62:1388پيرامون»  برخی  به  ادامه  در  که   .)

 شودها اشاره میآن 

 

مرکزي کشور، می-مرکز  هرينظ .1 مناطق  با  مقايسه  در  مرزي  مناطق  اجمالی  بررسی  با  به شاخصپيرامون:  هاي  توان 

جغرافيايیعمده انزواي  جمله  از  قطب  اي  از  دوري  مرزي،  همچنين  اقتصاديهاي  مناطق  و  حاشيه  در  گرفتن  قرار   ،

اقتصادي، سياسی و فرهنگی ابعاد اجتماعی،  مرکز کشور دست يافت)قنبري و    قناطه منسبت ب  توسعه نيافتگی در 

هی کامل قرار  توجالً مورد بی(. مرزها به دليل واقع شدن در مناطق پيرامونی و دور از مرکز، او339:1392روستايی،  

اقل  توجهی، حدبرداري از منابع آنها کمتر از مناطق نزديک به مرکز است و ثانياً به دليل بیگيرند، زيرا امکان بهرهمی

 . (Pena,2005:286) يابندق مرکزي تمايل مید اين مناطق به سوي مناطوموجبع منا

از يک    شده است. بر اساس اين نظريه، توسعه را بايد ارائه    1955نظريه قطب رشد: اين نظريه از سوي پرو در سال   .2

شعاع که  کرد  شروع  رشد  پراکنده   قطب  اطراف  به  خود  به  خود  قطب،  در  توسعه  از  پس  منتشر آن   و 

اجتماعی52:1373رونت،اد)دشو توسعه  محرك  آن  جانبی  تاثيرات  که  آزاد  بازار  نيروي  عملکرد  بر  نظريه  اين   .)-

منطقه   يک  سراسر  در  دارد)شکويی،اقتصادي  تکيه  سرمايه312:1391است،  نظريه،  اين  در  به  (.  در صنعت  گذاري 

ن سرمايه و نيروي کار جابه  يرد و در آگمیار  توجه قرهاي کشاورزي و تجاري مورد  منزله موتور توسعه براي فعاليت

شود در ميان مدت  شود. براساس نظريه قطب رشد که معتقد به پخش توسعه تا شعاع معينی است، تصور میجا می

فعاليت از  ناشی  توسعه  آن آثار  نفوذ  حوزه  در  اقتصادي  سکونتهاي  که  جايی  يعنی  روستايی  گاهها  و  شهري  هاي 

 .(57:1381)کالنتري،دوشر د، منتشانپراکنده

 پیشینه تحقیق   .3

 
عندليب) مناطق  1380عليرضا  آمايش  اصول  و  پايه  »نظريه  عنوان  با  خود  کتاب  در  سعی (،  ايران«  اسالمی  جمهوري  مرزي 

ين کتاب  البته در ا  نموده تا جايگاه و حساسيت مناطق مرزي را به لحاظ عملی و نظري در برنامه آمايش سرزمين تبيين نمايد. 

هاي مختلف صورت موردي در رابطه با ايران نگاشته شده است، به جز اشاره به نظريات کلی و ديدگاهان آن، که به عنوف  رخالب

 صورت موردي به وضعيت مناطق مرزي ايران پرداخته نشده است.در رابطه با آمايش سرزمين و آمايش مناطق مرزي، به

ارشد خود با عنوان»آمايش مناطق مرزي با تاکيد بر مالحضات دفاعی  یناسارشه ک نامپايان(، در  1386داوود رضائی سکه روانی)

استان بوشهر« ضمن مد استان بوشهر در چارچوب مالحضات دفاعیامنيتی: مطالعه موردي  -نظر قرار دادن وضعيت موجود 

از آمايش سرزمين، توزيع فضايی فعاليت هاي تحقيق  جه به يافتهتو  با   ه و قرار داد  ها و جمعيت را مورد مطالعهامنيتی ناشی 

به سازمان مطلوببراي رسيدن  فضايی  پيشنهاد در سه مقودهی  ارائه  به  بوشهر  استان  در  برنامهتر  آمايشی، سياسیله  -هاي 

عنوان دو عنصر ها و جمعيت بهاقتصادي و دفاعی پرداخته است. رويکرد کلی اين پژوهش آمايش و ساماندهی مجدد فعاليت

 با هدف امينت پايدار در استان مورد نظر است.نی زميسر اصلی فضاي
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ا عنوان »آمايش ملی سرزمين و تاسيسات حياتی« تدوين  (، کتابی را ب1387معاونت پژوهش و توليد علم دانشگاه عالی دفاع)

دفاعی اين کتاب سعی شده مالحضات  در  است.  قرار گير  امنيتی-نموده  توجه  آمايش سرزمين مورد  توجه  در  و  بخاصد  ه ی 

دم کشور  حياتی  تاسيسات  فضايی  استقرار  شيوه  به  کتاب  اين  در  است.  داشته  ژئوپليتيکی  مفاهيم  و  اقليت  قوميت،  ر  سئله 

اي شده است و به نحوي اين نوشته نوعی آمايش سرزمين با رويکرد پدافند غيرعامل را دنبال کرده  جغرافياي ملی توجه ويژه

 است.

کفاش) و  مقا1392سعيدي  در  بله(،  ع ي  دفاعی ا  »مالحضات  سرزمينی-نوان  آمايش  در  کردند   امنيتی  سعی  اردبيل«  استان 

آمايش استان اردبيل بايد مورد توجه قرار داد را شناسايی کنند. نتايج پژوهش نشان داد که  دفاعی که در  -مالحضات امنيتی

وري آذربايجان به غرب و قرار دادن جمه يک  اتژرايش استراي بودن استان، وجود موانع سرراه ارتباطات، گ محروميت و حاشيه 

شهرستان  در  کم  تراکم  ايران،  دشمنان  اختيار  در  خود  جغرافيايی  غير  بستر  و  نظامی  اماکن  نامناسب  استقرار  و  مرزي  هاي 

 روند. ترين مسائل در آمايش دفاعی و امنيتی اين استان به شمار مینظامی از مهم

 

  محیط شناسی-4
در  استان ايران  قه  منط  اردبيل  غرب  بر    با مساحت شمال  قرار  کيلومتر  17953بالغ  به  مربع  از شرق  استان  اين  است،  گرفته 

ختصات م  نظر  شود. ازن منتهی میز جنوب به زنجاا  از شمال به جمهوري آذربايجان و  از غرب به آذربايجان شرقی و  گيالن و

دقيقه عرض    42درجه و  39دقيقه تا  6درجه و  37ی و  شرقول  دقيقه ط  55و    درجه  48دقيقه تا  17درجه و  47جغرافيايی بين  

  10از لحاظ تقسيمات کشوري هم اين استان از    باشد و ه خشک میداراي اقليمی سرد و نيم  شمالی واقع شده است و استان

 . باشدمی 1270420بالغ بر  95شماري سال تان هم طبق سرسا  جمعيت شهرستان تشکيل شده است و
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 یت استان اردبیل عموقشه (: نق1)شکل 

 (link.springer.comمنبع)

 

 یافته ها بحث و  

 جمهوری آذربایجان  مرز مشترک با همسایگی و    -5-1

بوده  کنندهسياسی منعکس  رزم انسان  خاص  قواعد  مطابق  و  قلمرو حاکميت يک دولت  يا نشر  انتقال    ،در مقابل حرکت  کاال 

ايجاد می بيشتر ص.  کندافکار مانع  اعتقاد  امنيتی آن است، اولين و مهم ترين کارکرد مرز    راننظ  احببه  و    کارکرد دفاعی و 

تا امنيت دچار جامعه    هاي مجاز غير قابل نفوذ باشد،در برخی گذرگاه  که مرزهاي کشور جز  ها اين استحکومتدغدغه اصلی  

از  .دچار تهديد واقع نشود براعمال حاکميت دولت ،ايجاد مرزها  هدف    باشد.اين مناطق می  دم ساکن دررم  و  اين مناطق ها 

تازه از نقشدرحال حاضر دوران  انسان  مرزهاي سياسی درآفرينی  اي  پديدارروابط  به  مرزها می  شده است و   ها  عنوان توانند 

 سوم،   کشورهاي جهان  با اين حال در  .جهانی به عامل ثبات و پايداري جوامع تبديل شوند  گرايی منطقه ي و ابزاري براي هم

مرزهاي کشورها هميشه منبع مسائل مربوط به    اين رو  شود، ازي سياسی و نظامی تلقی میهاها به عنوان عاملی براي تنشمرز

و اختالف بودجنگ  ها  بنا ها  است،  دره  امنيت  ايجاد  نظرم  براين  به  ضروري  همواره  سياسی  ترکمان  رسد)می  رزهاي 

استان  (97:1393وجواهري، از  يکی  اردبيل  مشترك  رمي  هااستان  مرز  آذربايجان  جمهوري  با  که  است  کشور  که زي  دارد 

به   يها  و مناطق مرزاستان  .نمين داراي مرز با جمهوري آذربايجان هستند  ، گرمی وبيله سوار  ،چون پارس آباد شهرهاي آن  

مح با  تماس  تهد  یخارج  طيعلت  انواع  معرض  ويژگی  و   دارند  قرار  دها يدر  درهمين  را  آنها  خارجی  ديته  برابر  ها  دهاي 

اين حيث داراي اهميت خاص   مرز مشترك با جمهوري آذربايجان از  در اين ميان استان اردبيل به دليل  .کند پذير میآسيب 

هوري آذربايجان مرز موجود بين اردبيل و جم  .امنيتی شمال غرب دارد  طرح هاي دفاعی و  ها وجايگاه خاصی در برنامه  بوده و

می تحميلی  نوع  يباشاز  اين  د  وعنی  فرهنگی  سيماي  به  توجه  بدون  که  قو  مرز  است  شده  کشيده  می می  خودش  تواند  اين 

داخلی متفاوت است   اي پيرامونی وتوجه به موقعيت و فض  هاي مرزي باتهديد  داشته باشد.يامدهاي امنيتی خاص را به دنبال  پ 

  مرزهاي بين .  (41:1388نامی ،   )اخباري و  "و قاچاق دي  تصاهاي امنيتی ، تهديدهاي اقتهديد"  تواند شامل موارد زير باشد می  و

 مرز   اردبيل تا بيله سوار  زديکی شهر نمين در قسمت غربی شهردر ن  جمهوري آذربايجان از نوع مرزهاي طبيعی است،ايران و  

  ممتد دارد.  کامل ويد  مهم اردبيل د  شهر  رتفاعات جمهوري آذربايجان براز اين رو ا  دهد،کشور را ارتفاعات تالش تشکيل می  دو

از پارس    صورت هندسی است.ه  مرز ب  نفوذ پذير است، و  ي کم ارتفاع وااست منطقهيله سوار تا پارس آباد  ب  از  بخش ديگر مرز

جنبه    دليل موازي بودن رودخانه ارس با مرز ازه  اين  بخش مرز ب  وسيله ارس تحديد حدود شده است.هآباد تا اصالندوز مرز ب

مقابل رودخانه    در  د.کنمناسبی فراهم می  به نحو  را  پدافند  يرا امکان دفاع وز  اهميت خاصی براي ايران دارد،ی  اع ف د  نظامی و

ي کشور   آفند  مربوط به آن يعنی قره چاي به دليل عمود بودن بر مرز براي انجام عمليات  نظامی نفوذي و  معبر  و   قره سو

 .(45:1392سعيدي ،همسايه نقطه ضعف براي ايران است)

 

 جنگ  پیرامون  -5-2

به دليل   استراتايران  نمونه تعدد منابع    براي  شود.ژيک به طور ذاتی جزو مناطق تهديدزا محسوب میقرار گرفتن در فضايی 

از ايران    تهديد ناشی  افغانستان بيش ازهمسايگی  اروپايی غربی و  هر  فقط با کشور  سی    در  .تمام همسايگان آن است  کشور 

  هاي گوناگون به وقوع يچ کشوري به اندازه ايران در شکلپيرامونی هدر فضاي    2007تا1978هاي  سال   اصلفو  سال گذشته در

عراق    تهاجم  و1979   تهاجم شوروي سابق به افغانستان در سال  .(2)شکلار استد  ايران از اين لحاظ رکورد  پيوسته است ونه

حده به همراه متحدان به عراق  بعد تهاجم نظامی ايالت مت و  ، 1990الاشغال آن به س وحمله عراق به کويت و 1988به ايران در 

  تهاجم امريکا و   ه سرنگونی طالبان،به بهان  2001تهاجم امريکا به افغانستان در    ،پس گيري کويت از عراق   براي باز  1991در  
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 يران رخ داده است. امون اپيردر  هاي بوده که  جود سالح کشتار جمعی از جمله جنگ به بهانه و  2003متحدان به عراق به سال  

هاي پيرامونی ايران  جمله جنگ   1994تا  1991قره باغ از  جنگ جمهوري آذربايجان و ارمنستان بر سر    ها، گذشته از اين جنگ

تا ميانه    ارمنستان در گرفت و  ميان جمهوري آذربايجان واي  جنگ همه جانبه   1992در سال    (.37:1392وسعيدي،  کفّاشبود)

براي ايجاد داالنی مرسوم به داالن الچين بيشتر به سوي   ا به اشغال خود درآورد وقره باغ ر  از   ان بخش مهمینستارماين سال  

کرد حرکت  آذربايجان  روسي. اراضی  وسيله  به  ارمنستان  وارتش  شد،  ه  حمايت  آن  نظامی  جمهوري در  تجهيزات  که  حالی 

جمهوري آذربايجان انتظار داشت    .اقدام کرددهی نيروهاي خود  مانسازرکيه به  آموزش نظامی ت  آذربايجان با دريافت مهمات و

ترکيه مواضع   برابر  نهجانبدارايران مانند  ترکيه که در  پيش بگيرد و  اين مناقشه در  را در  روابط  همچون  با   قطع  ديپلماتيک 

  اقدام کند، جريان اين بحران در اکوروان براي حمايت از موضع بنسبت به کاهش سطح روابط خود با اي برد،ارمنستان به سر می

ارمنست از  ايران  رسمی  غير  حمايت  ايران  اما  امنيتی  نگرش  ساز  زمينه  تهديدهاي  آ  وان  است،  شده  هم  به  نسبت  ذربايجان 

آذربايجان و احساسارمنستان    مناقشه  از تحريک  ايران گذشته  بود.هاي قومی خطر مداخله قدرتبراي  اين    هاي ديگر  ادامه 

 . ثبات شد  ناتو در کنار مرزهاي ايران به بهانه صلح و   و حضور نيروهاي امريکا بوجم بحران

 

 
 یران های فضای پیرامونی ا(: نقشه جنگ2)شکل

 

 قومیت   -5-3

اين امر به نوبه خود ناشی   رفت. گ حتی جنوب قرار شرق و غرب و  شمال، هجوم ناجوانمردانه از شاهد  ما  در سه قرن اخير کشور

 از   مرز  گذر  خش وسيعی از ايران وب  نتيجه اين مناقشات منجر به جدايی  بود.  ستانانگل  روسيه وقدرت يعنی    ربا  کشمش دو  از

مرز،ميان   گونه  اين  امروزه  شد.  می  اقوام  ناميده  تحميلی  ومرزهاي  کشور  شوند  براي  را  آن  محققان  می    تهديد  اکثر  تلقی 

وکنند) اطهر،  ستاره  تقويت  (و94:1392محمدي  با  هستند.  رويني  هميشه  آن  آثار  با  رويارويی  درصدد  اقوام   مسلح  از  ايران 

دنباله فضايی آن براي   و  کرد در مناطق مرزي استقرار يافتند،  ، ترکمن ، عرب ،بلوچ و يپنج قوم آذر مختلف تشکيل شده است، 
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با    ترهمه مهم  از  و  دستند هسوي هم اغلب اين کشورها در تنگناي جغرافيايی شدي   از  را با چالش روبه رو کرده است،  ايران

دارند. ايدئولوژيکی  تعارض  استان    ايران  می  وهستند    آذرياردبيل  مردم  آذربايجانی صحبت  ترکی  زبان  ببه  که  مردم  کنند  ا 

  کنند و ا به اقوام با ديد تهديد نگاه میم  کشور  متاسفانه در  ه يکسانی دارند.لحاظ زبان و نژاد ريش  کشور جمهوري آذربايجان از

نيست  تنها کشوري    ايرانکرد که  نبايد فراموش    بينند.ی و وضع قوانين در مناطق مرزي میرا در تقويت نيروي نظام  حله  ار

سه زبان انگليسی که  ايی مثل سوئيس  حتی اروپ   کشورهاي همسايه و  ما اين وضعيت را در و    گذردقوام میاز ميان ا آن  که مرز

و  و است شدر  آلمانی  فرانسوي  با کشور همسايه    خاطربه همين    تيم وهس  اهدآن موجود  پيوند  براي  فرصت هاي گوناگونی 

 گرايی مرز  نه تنها باعث هم  کهيا اجراي سياست گذاري هاي مناسب    اقتصادي بين دو کشور و  ثال تبادالت فرهنگی وم  .داريم

چنين    همايجاد رابطه حسنه و  و  زيکمقابل به حکومت مر  کشورهاي    نشين  باعث ايجاد عالقه مرزبلکه    شودو مرکز  ها    نشين

ان اقوام آذربايجانی که  مي  از  عبور مرزهر چند  شت را کرد که  بنابراين می توان اين بردا  شود.  در مناطق مرزيامنيت پايدار  

فرصت هاي بسياري   منطقهليکن در اين    گريز است،  تهديدهاي نسبتا اندك که مرکز  تحميلی محسوب می شود و  نوعی مرز

هم امنيت  ايگر  براي  ايجاد  و  داردی  و    وجود  ريزي صحيح  برنامه  با  بتواند  که  بود  خواهد  موفق  زمينه  اين  در  دولتی  آن  و 

گرايی مردم مرز نشين با مرکز شود و در    در مسائل سياسی و توسعه اقتصادي باعث افزايش هم   ها  نشين  مشارکت دادن مرز

بی مهري نسبت به مسائل مناطق مرزي زمينه    و   کردن شديد مرز  ی تنيامنه با  امنيت خواهد بود  مرز    ت که در اين صورت اس

در اين منطقه شويم که اين پديده ها هم مسلما امنيت را به شدت تهديد خواهد    ظهور پديده هاي ناهنجاري چون قاچاق و.. 

 .کرد

 

 تراکم جمعیت  -5-4

توجه به اينکه اين   با  می باشد و  1,270,420جمعيت استان اردبيل معادل    1395مسکن در سال    شماري نفوس و  طبق سر

اين    شود اما تراکم جمعيت درجزو استان هاي پرجمعيت محسوب می  مساحت کشور را اشغال کرده  1.09استان فقط حدود  

اردبيل و  .استان تعادل الزم را ندارد بيله    شهرهاي مانند  مقابلپارس آباد داراي جمعيت بيشتر در    يعنی برخی شهرها چون 

باشد.  ا میدار  باالترين تراکم جمعيت را159.05  دهد که شهر اردبيل با تراکم آمار نشان می  باشد.معيت کمی میي جارا ر دسوا

بيله سوار ،گرمی، از شهرستان   در مقابل شهرهاي مرزي  بانمين  توزيع مناسب .  (1)جدولشودپايين محسوب میتراکم    هاي 

ي اخير متاسفانه  هادر دهه  امنيت در اين گونه مناطق است.  ثبات و  حفظدر  مناطق مرزي يکی از عوامل اساسی  ت در  يجمع

حاشيه نوعی  و شاهد  با جهت  گريزي جمعيتی  گرايی  ايم، تمرکز  بوده  بزرگ  به سوي شهرهاي  از    گيري  بسياري  که  بطوري 

بود که بند  ع تاين موضو  هاي مرزي داراي موازنه منفی مهاجرت هستند. استان  هاي کلی جمعيت  تياسس  10ا آن حد مهم 

  مقام معظم رهبري به موضوع توزيع متناسب جمعيت به خصوص حفظ ثبات جمعيتی در مناطق مرزي اختصاص يافته است.

  وگذاري  تشويق سرمايه   هاي زيربنايی وريق توسعه شبکه مناطق مرزي از ط  ها وبند به حفظ و جذب جمعيت در روستادر اين  

 رويه از مناطق مرزي به شهرهاي مرکزي، جلوگيري از مهاجرت بی  ه شده است.اشار  افید ککار با درآم  ايجاد فضاي کسب و

مرزها نقش    توانند در حفظ تعادل جمعيتیاي می  هاي توسعه تراکم با ايجاد زير ساختبهبود تراکم جمعيتی در مناطق کم

و تعيين باشند  داشته  میهمان  کننده  که  يکگونه  جمعيت  مطلوب  تراکم  ادانيم  ع ی  پايداز  امنيت  مهم  اهميت    است.  روامل 

و جمعيت  موضوع  به  می  پرداختن  مشخص  زمانی  وامنيت  مرزي  مناطق  که  لحاظ    شود  از  را  مرزي  و   عناصرغير  جمعيتی 

کنيم يا به  وازن ملی حرکت میسوي يک توسعه متاقتصادي مورد بررسی قراردهيم .آن گاه متوجه خواهيم شد که آيا ما به  

تغييرات و ويژگی جمعيت اينجا بسيار مهم   کنيم.قتصادي به سوي عدم تعادل حرکت میي فاحش جمعيتی و ااهتدليل تفاو

به دليل    است. اين مناطق  اين کاهش هم میاگر تعداد جمعيت  يابد  از طرف کشور همسايه مهاجرت کاهش  تواند تهديدي 

هاي اجتماعی خواهد  ي چون تهران باعث بسياري از آسيب ا هرهرويه به مناطق مرکزي بويژه کالن شاينکه ورود بیهم    باشد و 
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  امکانات رفاهی را با   دسترسی به خدمات و  ، بردباال می  الوه بر اينکه ضريب ناامنی راع   جمعيت در يک منطقه  تراکم کم  شد.

 .ي تنگاتنگ وجود دارداطه امنيت راب و جمعيتذا بين ل  ،کندمشکل مواجه می

 
استان اردبیل  مرزی هایرستانشه در (: تراکم جمعیت1)جدول   

 نام شهرستان مساحت)کیلومتر مربع( جمعیت کل  تراکم جمعیت 

 اردبيل  3810 605.99 159.05

 گرمی 1752.2 76.901 43.88

 بيله سوار  1945 51.404 26.43

 نمين  1101.2 60.659 55.08

 پارس آباد  1554 177.601 114.28



 بازارچه مرزی بیله سوار   -5-5



نشيک  در مرز  مردم  نياز  از  توجهی  قابل  توسعه سطح  حال  در  تامين میشورهاي  مرزي  مبادالت  طريق  از  گونه    اين   شود.ن 

باعث  مبادالت علی رغم غيررسمی و   بين دو کشور همسايه داشته و  مبادالت  به سزايی در  نقش  بهبود زندگی  محلی بودن 

نقاط مرزي می شود.  برنامه  ساکنان  رو  اين  کاز  و جريان  ردناي  مبادالت  و  هاچنين  توسعه  به  نوع خود  در  هاي  همکاريي 

اقتصادي، مرز  متقابل  مناطق  ثبات در  و  ايجاد صلح  و  بازارهاي مرزي محلی  ا  گسترش  در  امنيت  بهبود  باالخره  و  ين  نشين 

ببا توج  (2:1384)مراتب،آوردمورد نياز منطقه را به همراه    دماتخ  ها و مناطق و بهبود زير ساخت  ايط موجود مناطق ره شه 

است. مرزي  هاي  بازارچه  ايجاد  مرزها  امنيت  تامين  براي  ها  شيوه  بهترين  از  يکی  ما،  بت  مرزي  ها  بازارچه  اين  در اگر  وانند 

هاي اقتصادي ناسالم  شود و مردم به فعاليت  د مخدرموا  کاهش قاچاق کاال و  د منجر بهنشين باشد می توان  خدمت مردم مرز

آذربايجان است که   بازارچه بيله سوار يکی از دو  گذرگاه مشترك بين ايران و جمهوري    .(17:1392ند)علمدار،نکندا  گرايش پي

از  159 اردبيل فاصله دارد.  مرکز  کيلومتر    ي و جمهور   رانيا  نيگمرك مشترك ب  از دو  یکيو    نيتریميگمرك قد  نيا  استان 

شورو  جانيآذربا اتحاد  زمان  استقالل کشور جمهور  ی ول  ليتعط  یمدت   يبراگمرك    نيا  ياست. در  از    نيا  جان،يآذربا  يبعد 

  جاد يشامل ا  يمرز  يفعال باشد. با وجود اهداف بازارچه ها  د يکه با  آنگونهسوار نتوانسته    لهي. بازارچه بگمرك دوباره فعال شد

  یداخل  یبه شهرها و نواح  ها نيشن  کاهش مهاجرت مرز  ،يساکنان مناطق مرز  ی اساس  يهايازمندين  نيأمو ت    داري اشتغال پا

و کاهش    یرسم  ريغ   مبادالت  یدهو ساکنان آن مناطق، سامان  يمناطق مرز  يبرا  یو امکانات رفاه  التيتسه  يکشور، برقرار 

با وجود    . ، خود عرضه کند  يمحدود کاال در بازارچه مرز  يسوار فقط توانسته تعداد   لهيب  يبازارچه مرز  ی کنون  طيقاچاق، در شرا

باز شاهد اين هستيم که اين بازارچه در بهبود وضعيت معيشت مردم منطقه تاثير داشته است و با تاسيس  کاال ما  ود  محدارائه  

در   و منفی  مثبت  تاثيرات  بروز  بيله سوار شاهد  بوديم.بازارچه مرزي در شهر  امنيت  فرصت  زمينه  ايجاد  اشتغال،  هاي  ايجاد 

از سوي ديگر   بوده است. اين شهر در  ز مهم ترين مزاياي احداث بازارچه مرزيت امنيشغلی ، تنوع اشتعال و در نتيجه افزايش ا

باعث شده    بوده است،تر از سود کنونی  ه به تبع سود حاصل از قاچاق باالک  کاهش درآمد بازاريان به دليل کاهش کاالي قاچاق،

باشند. و جوياي شغل دوم  باشند  ناراضی  از وضعيت درآمد خود  بيله سوار موجب میکل    در  بازاريان  بازارچه  توان گفت که 

ت مناطق ديگر  به  از مهاجرت  و  است، پس میبهبود شرايط ساکنان شده  اين ا حدودي جلوگيري کرده  نقش  توان گفت که 

 ت بوده است. بازارچه در امنيت يک نقش مثب



 رودخانه ارس   -5-6
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 ،نخجوان  ،هيسرچشمه گرفته، از ترک  هيترک  یدر آناتول  يچا  پاآر  پرآب و خروشان است که از منطقه  نسبتاً  يانام رودخانه  ارس

  ی گشته و به رودخانه کورا م جانيآذربا يوارد جمهور جاني آذربا يو جمهور رانيجلفا و ارمنستان گذشته و پس از گذر از مرز ا

ها  ده که ساالنه به تعداد آنوبن  در استان اردبيل، جمعيت فراوان ساک  در حاشيه رودخانه مرزي ارس در ايران و  .(3)شکلزدير

فعاليت  ترين  زي در حاشيه رودخانه مرز ارس مهمکشاور  ترين شهرهاي اين استان در حاشيه ارس است.شود و عمدهافزوده می

از   که  طوري  به  است،  اردبيل  استان  کشت،  515619اقتصادي  زير  اراضی  ب  221728هکتار  آن  و  ه  هکتار  بوده  آبی  صورت 

چنانچه با روش    هکتار قابل آبياري خواهد بود.   174331فقط    در غير اين صورت،  رود و به زير کشت می  فی درصورت آب کا 

با استفاده از ديپلماسی فعال در روابط خارجی نسبت به بهره برداري از هاي صحيح و علمی وهم چنين حل مشکالت حقوقی  

در آينده نه چندان دور استان   برداري بيشتر قرار بگيرد،ره  به   رودخانه ارس اقدامی صورت نگيرد و آب در مسير باالدست مورد

ت  اردبيل در استان  امنيت  در  اين مسئله  و  قرار گرفته  هيدروپليتيکی  به يک  تنگناهاي شديد  تبديل  و  مستقيم گذاشته  اثير 

وجود   .چالش کند  چارا دتواند امنيت استان ريکی از معضالت ديگر که می .(93:1389معضل خواهد شد)پاك نژاد و فرجی زاد،

هاي  پس ماندحجم باالي فلزات سنگين موجود در رودخانه ارس که ناشی از سرازير شدن    فلزات سنگين در رود ارس است.

با توجه به اينکه استان اردبيل رتبه نخست    باشد دليل آلودگی آب ارس و شيوع سرطان در منطقه است.صنعتی ارمنستان می

جمله منطقه مغان   از  ر استان واص داده منجر به گمانه زنی درباره منشاء شيوع اين سرطان دختصد اسرطان گوارشی را به خو

آلودگی آن    ، و شودوار و پارس آباد از ارس تامين میی منطقه مغان از جمله بيله سبا توجه به اينکه آب آشاميدن  شده است، 

از ارس دارد و  در انتهاي ارس بوده و بيشترين تاثير پذيري را  تاناس تواند استان اردبيل را تحت تاثير قرار دهد چون که اين می

 مال استان هم وابسته به اين رودخانه است.کشاورزي ش شود واز اين رود تامين می هزار نفر 350آب شرب بيش از

 

 
 ا مصبکیلومتری رود ارس از سرچشمه ت 1072(: نقشه طول 3)شکل

( 1393:53)ذکی، یاشار و دیگران،  
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 یجه گیری تن

اي برخوردار است. از نظر ساختار فضاي مناطق مرزي عالوه بر  آمايش مناطق مرزي به منظور توسعه همه جانبه از اهميت ويژه

ويژگیويژگی داراي  مرکز،  از  دوري  میهاي  مرزي  مناطق  خاص  کالبدي  گسستگی  هاي  تشديد  باعث  مجموع  در  که  باشد 

هايی که در زمينه بعد  ، بنابراين کشورهاي مختلف بنا به حساسيت و دغدغهشوند می  هاننيافتگی آفضايی و در نتيجه توسعه

ويژه  توجه  توسعه  جهت  مرزي  مناطق  آمايش  بحث  به  دارند  خود  امنيتی  و  نظامی  دارند.  دفاعی  دليل  اي  به  مرزي  مناطق 

با کشورهاي خارجی و  بر   شرايط جغرافيايی و   مجاورت  استدارند  ی آنها ويژگی خاص  سياسی حاکم  عنوان يک .  به  اردبيل  ان 

عواملی چون: مرز مشترك، قوميت،    .آن توجه نموداستان مرزي داراي يکسري عوامل خاص مرزي است که بايد در آمايش به

امنيت را در استان تحت تاثير قرار دهد. اين عوامل از جمله عوامل    تواندبه طورقابل توجهی میبازارچه مرزي و... که هريک  

صورت ريزي بدان توجه کرده تا بدينربط بايد در زمينه برنامهمرزي در استان اردبيل هستند که مسئوالن ذير آمايش  د  ثرمو

  امکان توسعه و در راستاي آن ايجاد امنيت پايدار در استان فراهم شود.
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مرزی  آمایش مناطق در نیتامو توسعه  نقشعنوان: بررسی   

)مطالعه موردی مرزهای ایران(   

 
 سید محمد حسین سیدی فرد*

 کارشناسی ارشد جغرافياي سياسی گرايش فضاي شهري، دانشگاه پيام نور استان البرز، هشتگرد 

 s_mohammadh_seyedifard@yahoo.comآدرس رايانامه: 

 

 چکیده:

باشند که در نطام برنامه ريزي کشور از جايگاه  مناطق مرزي میي براي توسعه کشور،  ورضرکی از زمينه هاي نوين و  ي  طرح مسئله:

همجواري  ويژه  و  گسترده  مرزهاي  وجود  به  توجه  با  رو  اين  از  برخوردارند.  استان   تقريباًاي  از  بين نيمی  مرزهاي  با  ايران  المللی  هاي 

رزي ايران با مشکالت کثيري از قبيل: مهاجرت  ايران داشت. مناطق مر  د  اي به آمايش مناطق مرزيژهکشورهاي همسايه بايد توجه وي

  ، درگيري با اشرار وجود ناامنی در نواحی مرزي ،در اين مناطق  و امنيتی مرزنشينان به شهرهاي بزرگ به دليل وضعيت نامناسب اقتصادي

بررسی مشکالت    پژوهشلذا، هدف اين  باشد.  عه کارآمد می وست  هاي علمی و تدوين برنامه ت  و ... مواجهند که اين امر نيازمند انجام مطالعا

ايران، مرزي  در  نقشبيان    مناطق  مرزي  مناطق  مناطق،  آمايش  اين  وضعيت  مؤلفه   بهبود  نهايتاً  شناخت  و  مرزي  مناطق  آمايش  هاي 

   است.  جهت توسعه و امنيت ملیدر    ضرورت پرداختن به آمايش مناطق مرزي

توصيفی و تحليلی استفاده شده است. براي اين منظور ابتدا با انجام مطالعات مورد نياز در    روش تحقيقز  ا  در اين پژوهش  روش تحقیق:

ها و مشکالت در پيرامون ايران، اقدام به تدوين يک مبانی نظري آن و همچنين با بررسی تنشمفاهيم و    ،خصوص اصول آمايش سرزمين 

 م.  ايه ش مناطق مرزي ايران نمودايچارچوب کلی در آم

با    رابطه مستقيمنتايج بدست آمده از مطالعات اين پژوهش حاکی از اين است که توسعه و امنيت در مناطق مرزي ايران،    گیری:نتیجه

. آمايش  گذاردیمدر ايران بر توسعه و امنيت ملی تأثير    مناطق مرکزياي ميان مناطق مرزي و  يکديگر دارند. شدت عدم تعادل منطقه

 راهبردي، توسعه يکپارچه و امنيت ملی را تحقق بخشد.  -ريزي فضايیيک نوع برنامه   دارد با ارائه  عیس  مناطق مرزي

توسعه و امنيت، برنامه ريزي اي،  : آمايش مناطق مرزي، تعادل منطقه واژگان کلیدی  
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مقدمه   -1  
  سياسی  فلسفه  منظر  از .  روند شمار میه  ب  ی و بين المللی ئل ملامروزه مرزهاي سرزمينی در زمره يکی از مهم ترين مسا

  مختلفی   تحوالت  وقوع   محل  مرزي  مناطق .  است  مدرن  هايدولت  دهنده  تشکيل  اصلی  عناصر  از  يکی   جغرافيايی،   مرزهاي

مردم آن طق و  منا  اين  به  اي  ويژه  طور  به  بايد  بنابراين  باشند؛  کوچک  و  بزرگ  اتفاقات  سرمنشأ   تواند  می  هرکدام  که  هستند

از    .ردتوجه ک اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی يک کشور تاثير مستقيم دارد. هيچ يک  وضعيت مرز در اوضاع سياسی، نظامی، 

د. مرزهاي هر کشور تاثير  نبرنامه هاي توسعه دولت محقق نمی شود، مگر اينکه مرزهاي کشور به دقت کنترل و مراقبت شو

  مناسبات   دهی   شکل  در  اي   برجسته  نقش  و  مرزنشينان  و  مرزي  تالمباد  و  روابط  ،اديتصاق  هاي  فعاليت   عميقی بر چگونگی

 . دارد ها  دولت  ميان اقتصادي

شود که بر فرآيند توسعه اين  بی توجهی به مناطق مرزي، باعث عدم تعادل ميان مناطق مرزي و مناطق مرکزي کشور می

تأثير   اهداف سمیمناطق  ميان  ناهمخوانی  باعث  و  و ظهياسی  گذارد  اقتصادي  مربو م  ورو  مرزي شکالت  مناطق  آن در  به  ط 

وجود مبادالت و پيوندهاي فضايی دو سوي مرز بين کشورهاي مجاور و آسيب پذيري و تهديدات  (.  1379شود )عندليب،  می

ت، بخصوص ده اسريزي آمايش سرزمين به مناطق مرزي دااي را در فرآيند توسعه و برنامهمختلف در اين مناطق، اهميت ويژه

استان کشور مرزي است، اهميت اين گونه مطالعات را بيشتر   32استان از    15مرزهاي طوالنی بوده و    ا که دارايم  وردر کش

 دهد. نشان می

ترين نياز هر جامعه و مهمترين عامل دوام زندگی اجتماعی است. هر کشور محيط امنيت خود را در عرصه  امنيت بنيادي

نمايد. درك صحيح از محيط هاي اساسی و ميزان قدرتش تعريف میرزش منافع و ا  ف،داخلی بر اساس اهو دا  ايجهانی، منطقه

ها و  هاي امنيتی هر کشور دارد و اين ذهنيتامنيتی و ساختار قدرت و رقابت موجود در آن بيشترين تأثير را بر شکل سياست

ت ملی مؤثر است. )مجموعه راتژي امنيستا  سياسی و تدوين   نظام   رويکرد نسبت به مباحث امنيتی در تصميم سازي و عملکرد 

 (. 1384مقاالت دومين کنگره ژئوپليتيک ايران 

شرايطی ريزي است که توسعه را با امنيت و دفاع، از نيازهاي مناطق مرزي، در چارچوب  آمايش مناطق مرزي نوعی برنامه

ها معرفی  و افزايش امنيت در آن ناطق مرزي  م  عهيی را براي توسکارها دهد و راهکه مناطق مرزي دارند، با يکديگر پيوند می

( بنابراين گرچه آمايش مناطق مرزي يک  1380  ،شوند. )عندليبکند که در آن امنيت و توسعه الزم و ملزوم يکديگر میمی

برنامه فن  پايهنوع  بر  خود  اما  است،  تفسيريزي  که ضمن  است  متکی  علمی خاصی  روش  و  نظري  تهاي  و  و ر  شرايط  حليل 

ارائه میها راه حلمرزي، موانع توسعه و امنيت را همزمان در نظر گرفته و براي آن  هاي مناطقگیيژو دهد تا  هاي يکپارچه 

فضايی و  -توان آمايش را نوعی برنامه ريزي راهبردياهداف توسعه و امنيت در مناطق مرزي را با يکديگر منطبق سازد. لذا می

 (  1390 پور واقبالی،، حيدريدانست. )عزتی هادر فضاهاي مرزي کشوري راهبردي يزررا نوعی برنامهمرزي آمايش مناطق 

هاي بنيادين بعضی ملل باشد. به عنوان مثال منافع  منافع برخی کشورهاي صاحب قدرت، ممکن است در تضاد با ارزش

اين کشورها نسبت به  عث شده که با ز  تأمين نفت و گابراي کشورهاي غربی و آمريکا در حوزه خاورميانه و خصوصاً خليج فارس  

هاي دينی و الهی برخی از کشورهاي واقع در اين حوزه بخصوص جمهوري رويدادهاي اين حوزه حساس باشند. از طرفی ارزش

د تنش بين  ايجا   گردد. لذا اين عامل باعثباشد و در تضاد با تمدن غرب تلقی میاسالمی ايران در منظر غرب نگران کننده می

هاي بروز تنش و دشمنی مابين خود و همسايگان  اين رو کشورها ممکن است حتی بطور دائم داراي زمينه  شود. ازمیر شودو ک

ارائه طرح  نتيجه در  باشند. در  نيز مورد  و حتی کشورهاي غير همسايه  امنيتی  بايد مسائل نظامی و  آمايشی  توجه قرار هاي 

اين معنی که   به  از دسيسه ضروري است  ن  ميدمان آمايش سرزدر چيگيرد،  نيز لحاظ شود. که خطرات ناشی  هاي دشمنان 

 (  1391 ،)نامی

هاي اخير باعث ايجاد منازعه و  هاي استعمارگرانه غرب نسبت به کشورهاي شرقی خصوصاً حوزه خاورميانه در سدهسياست

سياست  اين  بطوريکه  حوزه شده  اين  در  مخربکشمکش  تأثيرات  رويها  اسالم  ی  خاور  دری  کشورهاي  و حوزه  گذاشته  ميانه 
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عنوان مثال  به  اقتصادي نموده است.  بناهاي  را مساعد جنگ و تخريب  را صلب نموده و کشورها  دائمی  ثبات  امکان صلح و 

اقتصادي نفت خيز جنوب و تأسيسات پااليشگاهتوان به جنگ بين ايران و عراق اشاره کرد که حوزهمی ز  و گا  هاي نفتهاي 

 شدند.   حتی تخريب و  يددچار آسيب شد

ها  اي که اکثر آن اي طوالنی و تنوع کشورهاي همسايهدر کشوري همانند جمهوري اسالمی ايران با در نظر گرفتن مرزه

هاي آمريکا در حوزه خاورميانه، لزوم توجه ثباتی اقتصادي و حتی سياسی هستند و همچنين دخالتدچار درگيري، ضعف و بی

 ظر گرفتن ابعاد نظامی و امنيتی امري بسيار مهم و حائز اهميت است. ين با در نزمسره مسئله آمايش يژه بو

اهميت ويژه  از  به منظور توسعه همه جانبه  از نظر ساختار آمايش مناطق مرزي  اي برخوردار است. فضاي مناطق مرزي 

باعث تشديد گسستگی    ه در مجموعک  شد باين مناطق میخاص اهاي کالبدي  هاي دوري از مرکز، داراي ويژگیعالوه بر ويژگی

هايی که در زمينه بعد دفاعی  شوند، لذا کشورهاي مختلف بنا به حساسيت و دغدغهها میفضايی و در نتيجه توسعه نيافتگی آن

به منظور توسعه، توجه ويژه مناطق مرزي  به بحث آمايش  امنيتی خود دارند  ) نظامی و  واقبالی، يحيدر  عزتی، اي دارند.    پور 

1390) 

 

ریزیهای توسعه و نظام برنامهجایگاه طرح -2  

توسعه  -1-2  

کند که مستلزم تغييرات اساسی در ساختار اجتماعی، طرز تلقی عامه  مايکل تودارو توسعه را جريانی چند بعدي بيان می

ايد نشان  ه در اصل بسعتوفقر مطلق است.  کردن  مردم و نهادهاي ملی و نيز تسريع رشد اقتصادي، کاهش نابرابري و ريشه کن  

هاي اجتماعی در داخل نظام، از  هاي افراد و گروهدهد که مجموعه نظام اجتماعی هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسی و خواسته 

است، سوق   بهتر  معنوي  و  مادي  نظر  از  که  زندگی  از  حالتی  يا  وضع  به سوي  و  خارج شده  زندگی گذشته  نامطلوب  حالت 

دهد،  رآيندي چند بعدي، که همه ابعاد سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي را پوشش میبه معناي ف ه  سعبد. در واقع تويا می

که براي خودش يعنی شرايطی که جامعه به طور کيفی از امکانات کمی خويش، در جهت آرمانی ؛ نشان دهنده يک حالت است

اقع توسعه جريانی چند است که مستلزم تجديد سازمان و  و  در(.  1377  ،وداروند )تکقائل است، به طور همه جانبه استفاده می

اقتصادي کشور است و عالوه بر بهبود وضع درآمدها و توليد آشکار، متضمن تغييرات جهت  گيري مجموعه نظام اجتماعی و 

 . (1392، ت )ميسرا، آرپیوم اسهاي اجتماعی، نهادي و اداري و نيز طرز تلقی عامه و حتی اداب و رسبنيادي در ساخت

 

 ریزی نظام برنامه  -2-2

سيستمی ريزي توسعه هر کشور با توجه به اهداف، مکان و سطوح مديريتی در آن کشور داراي سلسله مراتب  نظام برنامه

انواع برنامه از نظر اهداف کيفی؛ میريزي بکارگرفته میاست و با توجه به اين نظام،  انواع برنامهشود.    هاي تعديلی، ريزيتوان 

هاي توسعه اقتصادي،  ريزي ري، دستوري، اختصاصی و ارشادي را به کار گرفت و از نظر اهداف کمی؛ انواع برنامهتی، اخبادع ب

توانند به  ها از نظر مدت میريزيتوان مورد استفاده قرار داد. برنامهکالبدي و آمايش سرزمين را می-اجتماعی، فضايی، فيزيکی

بلن مدتصورت  و د  مدت  ميان  توتک  ،  مدت  طرح اه  مديريت  منظر  از  همچنين  و  شوند  فضايی دوين  امروزه  -هاي  کالبدي، 

 کالبدي شامل: -هاي فصايی ريزي سطوح طرح (. برنامه1363نمايند )تودارو،  هاي راهبردي، ساختاري و محلی را تدوين میطرح 

 کالبدي ملی هاي  هاي آمايش سرزمين و طرحهاي ملی مانند طرحانواع طرح -1

 ايهاي کالبدي منطقه ها و نيز طرحاي يا آمايش استانهاي آمايش منطقهاي مانند طرحهاي منطقهطرح -2

 هاي جامع شهرستاناي مانند طرحهاي ناحيهطرح -3

 هاي هادي توسعه روستايی هستند.هاي جامع و تفصيلی شهري و طرح هاي محلی که شامل طرحطرح -4
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ب توجه  تحوبا  تکامل  ه  سير  تفکديانل  و  دورهشه  است،  گرفته  اجرا صورت  که حين  برنامهر  و  تفکر  تجربه  از  ريزي هايی 

هاي مهمی در رابطه با  که مصوبه  1383تا سال    1327کشورهاي مختلف در ايران نيز از سال تأسيس سازمان برنامه در سال  

تفاده از دانش جهانی در رابطه با  ها، اسهورد  تاوردهاي اين و دس   هاآمايش صورت گرفته تجربه شده است. از مهمترين ويژگی

توان حرکتی آهسته را مشاهده نمود که طی آن  ريزي فضايی و کالبدي است. در ايران میريزي توسعه و به ويژه برنامهبرنامه

 کرد.   کتحرريزي کالبدي نامهريزي اقتصادي شروع شد و به تدريج به سوي نظام برريزي کشور از نوع برنامهنظام برنامه

ريزي کالبدي بوده باعث مغفول ماندن،  ريزان اقتصادي و بخشی نگري که هميشه معارض برنامهدوره طوالنی نفوذ برنامه

باعث عقب ماندگی  اي شد. عدم تعادل منطقهمسائل توسعه منطقه  تنها  نه  به ويژه مناطق مرزي، نسبت به کل کشور،  اي و 

ريزي ل در توسعه کل کشور نيز شده است. همچنين سيل تحول نطام برنامهعث اختالباد  ه به نوبه خو، بلکمناطق مرزي شده

برنامهکشور نشان می فراوان صورت گرفته در چارچوب نظام  اقدامات و سعی  به رغم  براي تحقق  دهد،  ريزي متمرکز بخشی 

رآمدي الزم را براي تحقق ست که کا ا  دهبه دست نيام  کشور  ريزي کامالٌ منسجمی دراهداف توسعه کشور، هنوز نظام برنامه

 (. 1388توسعه يکپارچه داشته باشد )عندليب، مطوف، 

 

 تعاریف و مفاهیم  -3

 مفهوم مرز   -3-1

با توجه به اهميت مرز و کارکرد مرزها در امنيت و توسعه کشورها، مرز و مفاهيم مرتبط با ابعاد مختلف آن، همه توسط  

ظامی و حتی نظريه پردازان اقتصادي و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و  ياسی و نس  انمختلف، نخبگ  هاي ه دانشمندان رشت 

توان گفت که مرز به دو مفهوم عينی مانند مرزهاي رسمی  شود. به عنوان مثال میتعاريف مختلفی در مورد مفهوم مرز ارائه می

ز، بسته يا ضعيف و قوي باشد )عندليب و  وانند باتمیدتی. همچنين  ي عقيرود؛ مانند مرزهاکشورها و يا حتی ذهنی به کار می

بينJones & wild,1994؛Buchanan, 1998،  1388  معطوف حقوق  اساس  بر  قلمرو  (.  که  است  فرضی  خطی  مرز  الملل، 

را مشخص می را شسرزمينی کشوري  االرضی هر کشور  و تحت  هوايی  دريايی،  زمينی،  قلمرو، فضاي  اين  شود.  یامل مکند. 

می  اين، چونر  ب  افزون را محدود  که سرزمين کشور  است  عنوان خطی  به  میمرز  جدا  خارج  از  را  آن  و  مناطق  کند  سازد؛ 

می مرکزي  میداخلی،  حساب  به  پيرامونی  خارجی،  مناطق  و  پيرامونی،  شود  مناطق  شدن  کشيده  حاشيه  به  فرآيند  در  آيد. 

پيرامونی   مناطق  خصوصيات  مرزي  پيمناطق  میرا  ل دا  شرايطید  ذاکند.  باشد،    ر  کشور  يک  مرکز  از  دور  مرزي  مناطق  که 

 آيد. در نتيجه مناطق مرزي محل تالقی ناامنی و توسعه نيافتگی در مناطق پيرامونی هستند.  مناطق پيرامونی به حساب می

 

 

 مفهوم منطقه   -3-2

از آن چند کشور مجاور  ی منطور  اه گ  شود.رفته میکار گ( به چند مفهوم متفاوت بRegionواژه منطقه در زبان انگليسی ) 

اکثر کشورهاي  در  تقسيمات کشوري  به طوري که  است.  از خود يک کشور  و گاهی جزئی  مانند منطقه خاورميانه  همديگر 

 باشد. گاهی نيز منطقه جزئی از يک شهر است که در اين صورت منطقه شهري اي و محلی میجهان در سه سطح ملی، منطقه

؛  1376  ،گويند )معطوفدهند که به آن منطقه میشهر در کنار همديگر واحدي را تشکيل مینيز چند  ی  اهشود. گ ده مینامي

Castells, 2009 منطقه تقسيمات  تقسيمات (.  اما  است.  اقتصادي  و  زيستی  اداري،  فرهنگی،  جغرافيايی،  شامل:  جهان  در  اي 

است،  منطقه  زيستی  تقسيمات  بر  مبتنی  که  ااي  ويکی  جديدترين  تیلمع   ز  و  بنديقسيمترين  مطالعات  براي  که  است  ها 

 (.1377 ،و صرافی  1376 ،ريزي بسيار مفيد است )مطوفهاي علمی و کاربردي در زمينه برنامهبررسی

 

 مفهوم آمایش سرزمین   -3-3
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تعاريف  ن  ريين و معتبرتوياترارائه کرد که تاکنون از گ  1950اولين تعريف از آمايش سرزمين را کلوديوس پتی در سال  

بهترين توزيع انسان اين مفهوم علمی به شمار می به تبع منابع طبيعی و فعاليترود: آمايش سرزمين در جستجوي  هاي  ها، 

اي از آمايش سرزمين اقتصادي در پهنه سرزمين است. تعاريف مختلفی براي آمايش سرزمين وجود دارد؛ براي مثال، در چکيده

ها در فضا در آينده تأثير  شود تا بر توزيع فعاليتونی توسط بخش دولتی استفاده میوشی قانر  انزمين به عنويش سراروپا، آما

اروپا،   )کميسيون  کامل1997بگذارد  تعاريف  بعدها  جامع(.  و  برگيرنده  تر  در  همگی  که  شد  ارائه  سرزمين  آمايش  براي  تري 

شديدگاه سرزمين  آمايش  است.  پتی  کلوديوس  اهاي  ساماامل  نظام  هیندقدامات  و    و  اجتماعی  طبيعی،  فضاي  به  بخشی 

هاي توسعه بلند مدت کشور در قالب تلفيق گيري ترين جهتاي است که بر اساس تدوين اصلیاقتصادي در سطح ملی و منطقه

و  هماهنگ  ي  يزريک برنامهي در  اهاي منطقهها و محدوديتها و توانمنديتکيه بر قابليتهاي از باال و پايين و با  ريزيبرنامه

(. آمايش سرزمين اهرم مهمی براي ارتقا توسعه پايدار و بهبود کيفيت زندگی است.  1386گيرد )سهامی  بلند مدت صورت می

 (. 2005 ،المللی قابل تشخيص است )کميسيون اقتصادي اروپاهاي بيناي در سياستاين مسئله به طور فزاينده

هاي انقالب اسالمی از جمله عدالت در  به دليل مغايرت با آرمان سرزمين يش ماح مطالعات آن، طردر جمهوري اسالمی ايرا

از سال   نوعی  به  ايران   1364توسعه مناطق،  اساسی جمهوري اسالمی  قانون  اينکه  به  با توجه  مورد توجه قرار نگرفته است. 

متفاوت   بايد کامالً  فضا  ساماندهی  است،  اجتماعی  عدالت  بر  آنمبتنی  ااز  از  قبل  اسالمالنقچه  انجام میب  بوده  شد. هدف  ی 

)پاپلی است  اجتماعی  عدالت  رعايت  ايران  اسالمی  جمهوري  اساسی  قانون  بر  حاکم  تفکر  اين  1384  ،يزدياصلی  طی  در   .)

سياستسال اجراي  عليرغم  سياستها  اين  محروم  مناطق  عمران  و  توسعه  در جهت  مسئولين  از سوي  اجرا شده  بهاي  ه  ها 

اجراي درست و سنجيده عدالت اجتماعی، توجه به مناطق عقب  اي ساماندهی توسعه اين مناطق،  لذا بر  د.سيجه مطلوب نرنتي

مورد تصويب هيأت وزيران قرار گرفت.   6/8/1383جويی براي مسئله تمرکزگرايی، ضوابط ملی آمايش سرزمين در  مانده و چاره

 (.1391 ، امی)ن ت و دفاعی اس منيتیکه يکی از ضوابط موجود در آن مالحظات ا

 

 آمایش مناطق مرزی   -3-4

ريزي است که توسعه را با امنيت و دفاع، از نيازهاي مناطق مرزي، در چارچوب شرايطی آمايش مناطق مرزي نوعی برنامه

 عه منيت و توسآن ا  کند که درکاري براي توسعه مناطق مرزي معرفی میدهد و راهکه مناطق مرزي دارند، به يکديگر پيوند می

اي که در آمايش مناطق مرزي هاي نظري توسعه منطقه ترين پايه(. مهم1380و    1379شود )عندليب  ملزوم يکديگر میزم و  ال

نظريه بر  متکی  گرفته  قرار  استفاده  مورد  )تاکنون  مرکزي  مکان  )central place theoryهاي  کريستال  والتر   ،)walter 

christallerب رشد (، نظريه قط   (Growth poleپيه ،)( ورPerrouxنظريه مرکز ،)-( پيراونThe periphery-core theory جان ،)

 ( اين نظريه John Freedmanفريدمن  به ذکر است که  بوده است. الزم  بازگشت تمرکز  بطور مستقيم  ( و نظريه  به موضوع ها 

نپرداخته  اما ديدگاهمناطق مرزي  پدي اند  با  رابطه  در  نظري  منده عدهاي  تعادل  را  هطقم  نظريهاي  بر  و  مطرح ساختند که  ها 

 هاي نظري مناطق مرزي تأثيرگذار بوده است.  ديدگاه

 

 های نظری آمایش مناطق مرزیها دیدگاهبررسی نظریه -4
و  رايط  شوند که هر کدام با توجه به شهاي مختلفی به کارگرفته میدر ارتباط با توسعه مناطق مرزي و مفاهيم آن نظريه

 پردازيم:اند و در سطوح خاصی کاربرد دارند. در ادامه به تحليل اين نظريات در ارتباط با مرز میهاحی شدطری اصول خاص

 نظریه مکان مرکزی کریستال   -4-1

 باشد.  گذاري در آن حوزه میبرداري از خدمات و سرمايهعامل مشخص کننده مرز مناطق، بهره -1

 تخاب برخوردارند که به کدام مرکز وابسته باشند و امکانات دريافت کنند.  ايی انانتونظريه از  ر اينمرزها دمحل تالقی  -2

 شود.  هاي نفوذ پيوسته میموانع طبيعی و انسانی باعث ايجاد شکاف در نظام فضايی سلسله مراتبی حوزه -3
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 نظریه مرکز رشد-4-2

 يابد. ا بين مناطق مرکزي و مرزي کاهش میتضاده و  هاشد. تفاوتبامیدر اين نظريه تعديل شدن مفهوم قطب رشد مدنظر  -1

تر و مؤثرتر در تر، همه جانبهگذاري در اين نظريه تنها اختصاص به مناطق مرکزي ندارد، در نتيجه توسعه متعادلسرمايه  -2

 تمام مناطق است. 

آيد، که  بيشتر به وجود می  اختالطو  ی  ند و نزديکشومیدر اين نظريه به علت افزايش تعداد مراکز رشد مرزها نيز متعدد    -3

 دهد. شود و نهايتاً توسعه يافتگی با سرعت باالتري در مناطق مرزي رخ میباعث کاهش فاصله بين مرکز و مرز می

 نظریه قطب رشد   -4-3

ست  محلی از  مر. بطوريکه  رسدیاي قطب به آنجا م شود که تأثيرات توسعهاي گفته میدر اين نظريه مرز به دورترين نقطه   -1

 مندي را دارد، چرا که اين مناطق محروم و عقب مانده هستند.اي قطب رشد کمترين بهرهکه از اثرات توسعه 

گذاري صنعتی استوار است، از طرفی اين امر نيازمند وجود شرايطی است که  بنيان اين نظريه بر توسعه صنعتی و سرمايه  -2

اي رشد توسعه يافته و توسعه مناطق مرزها متأثر از توسعه قطب رشد  هقطب  جهتياست. در ن  موجودبيشتر در مناطق مرکزي  

 گيرد.است که با تأخير صورت می

قطبی بودن توسعه به اين مفهوم است که هر قطب، سلسله مراتبی از مرزبندي را از طريق حوزه نفوذ و حيطه جغرافيايی   -3

ها نيز گسترش يزان قوت قطب رشد، حيطه اين مرزبنديس به م ساا  زد. بر اينسامیخود بصورت امواج پی در پی مشخص  

 شود.  يابد اما مرزهاي سياسی مانع عبور تأثيرات قطب رشد به کشورهاي مجاور میمی

 های نظری هانسندیدگاه  -4-4

و    شدر  نظريه قطب   لر( و هاي مناطق مرزي را بر اساس نظريه مکان مرکزي )کريستاويژگی  1978نيلز هانسن در سال  

نظريهساي برنامهر  با  مرتبط  ويژگیريزي منطقههاي  به  اشاره  با  تحليل کرد. وي در مطالعات خود  و  تجزيه  و  اي،  مثبت  هاي 

را دسته  . هانسن در مطالعات خود به نکات مثبت و منفی مناطق مرزي و تحليل  بندي کردمنفی مناطق مرزي، اين مناطق 

رزي از ديدگاه هانسن به  هاي مثبت و منفی مناطق م پردازد. ويژگیرم، بودويل و اوربان میداان ها از ديدگاه کريستالر، لوش، ژآن 

 شرح زير است: 

 های مثبت ویژگی

کند، بيشتر از که در کشورهاي مجاور پيدا میرزي، به علت شعاع نفوذي هاي تجاري و فرهنگی در مناطق متوسعه فعاليت -1

 اند در فرآيند توسعه مناطق مرزي و کل کشور بکار گرفته شود.  تویمناطق مرکزي است و اين موضوع م

 هد. میي  گذاري در مناطق مرزي نسبت به مناطق داخلی به دليل فرار از ماليات يا معافيت مالياتی سود بيشترسرمايه -2

 های منفی ویژگی

 گذارد.ق تأثير میاطمنعدم تعادل ميان مناطق مرزي و مناطق مرکزي که بر فرآيند توسعه در اين  -1

 ناهمخوانی ميان اهداف سياسی و اقتصادي و ظهور مشکالت مربوط به آن در مناطق مرزي -2

 کند؛ به صورت زير بيان میهاي مناطق مرزي را ها، هانسن ويژگیبر اساس اين تعريف و ويژگی

 د؛ ردگالمللی که در مناطق مرزي اعمال میوجود موانع مرتبط با تجارت بين -الف

 هاي اقتصادي و فرهنگی؛ هاي گوناگون در زمينه قطع ارتباط با کشورهاي مجاور به علت تفاوت -ب

 خطر تهديد و حمله نظامی؛  -ج

 جاد مرزهاي فيزيکی؛ گسست در ساختار فضايی اين مناطق بر اثر اي -د

نتيجه گيري می اين گونه  اين خصوهانسن  و  باشد  برقرار  اين شرايط  مادامی که  است،    اتصيکند؛  باقی  مناطق مرزي  براي 

 (.Hansen 1978باقی خواهد ماند )مناطق مرزي بصورت مناطق محروم و توسعه نيافته 

 های نظری جونز و وایلد دیدگاه  4-5



 

75 

 

 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

ساختاري در مرز پيشين آلمان شرقی و غربی بعد از -يلد پژوهش خود را در تحليل تغييرات فضايیفيليپ جونز و تريوور وا

در اين پژوهش، بعد از انجام مطالعات نظري و اتکا به  (.  Jones & Wild, 1994و برداشتن موانع مرزي نوشتند )ز  مربرقراري  

ر منطقه مرزي مورد بحث، به نقد اين نظريات پرداختند و  هاي مکان مرکزي و قطب رشد و نيز انجام مطالعات موردي دنظريه 

 خصوصياتی براي مناطق مرزي استخراج کردند.

اي بودن با اينکه  شوند. اين حاشيه اي و توسعه نيافته شناخته میمعتقدند که مناطق مرزي به عنوان مناطق حاشيه   انآن

هاي آن منطقه را پديده مرزي بودن، بسياري از امکانات و قابليت تواند معلول شرايط جغرافيايی مناطق مرزي باشد، اما خودمی

باشند و در واقع تداوم فضايی  اري مرز بين دو کشور، فضاهايی که به يکديگر متصل میقربرسازد. به عقيده آنان، با مضمحل می

عقب ماندگی اين نواحی است. جونز و   اي بودن، علت شوند و اين حاشيه اي میگسلند و حاشيهکنند، از يکديگر میرا تأمين می

 توجه قرار گيرد که به شرح زير هستند:د ورريزي توسعه مناطق مرزي بايد اصولی موايلد معتقدند براي برنامه

 ها در مرز درك پيچيدگی، تنوع متغيرها، گستردگی و تأثيرات آن -1

 هاي توسعه مرزها لزوم تأمين شرايط و زيرساخت -2

 از انزوا و گسترش ارتباطات با داخل و خارج مرزها ضرورت خروج  -3

 لزوم پيوستگی مرز با مرکز -4

 ين مناطق جهت خروج سريع از محدوديت و رسيدن به توسعههاي ويژه از ایانيبلزوم حمايت و پشت -5

 

 های ایران و کشورهای همسایه مشکالت و تنش -5
هاي تلخ  ل سرزمينی و غير سرزمينی همواره بخشی از واقعيتهاي همسايه بر سر عوامملت-تنش و مناقشه ميان کشور

پليتيک هر منطقه نقش مهمی را در بروز تنش و  ئودر اين بين جغرافيا و ژ.  ستتاريخ سياسی جهان را به خود اختصاص داده ا

سياسی  واحدهاي  ميان  به-مناقشه  است.  نموده  ايفا  جوار  هم  میفضايی  که  اطوري  بسياري  ريشه  گفت  ناآرامیتوان  و  ز  ها 

منابع تنش جغرافيايی بين    د.ارآن دهاي هر منطقه ريشه در وضعيت، موقعيت و ژئوپليتيک آن منطقه و کشورهاي  ثباتیبی

می کلی  بطور  ژئوکالچري کشورها  و  ژئوپليتيک  ژئواستراتژيک،  ژئواکونوميکی،  جنبه  شامل:  که  باشد  داشته  جنبه  چهار  تواند 

 گذارند. مناقشات در درون مرزهاي کشورها و به ويژه در مناطق مرزي آنها تأثير میها و  اين تنش باشند.می

هاي پس از انقالب اسالمی دستخوش حوادث گوناگونی نه که به ويژه در سالو حساس خاورميام  مهيکی از مناطق مرزي  

با کشورهاي همس ايران  مرزي  مناطق  است،  بوده   ... و  امنيتی  سياسی،  نظامی،  ابعاد  تنها ايه میدر  نه  تاريخ،  در طول  باشد. 

ي سياسی اين کشور نيز کم و بيش دستخوش تغيير  هارزوسعت و شکل جغرافيايی ايران پيوسته دچار تحول شده است، بلکه م

کشور همسايه )يکی از پر    15با    کيلومتر است که  7816حال حاضر حدود    المللی ايران دراند، طول مرزهاي بينو تحول شده

)عندليب،   زد ساترين کشورهاي همسايه( با جغرافياي متنوع طبيعی و انسانی، که اين مناطق را از مناطق همجوار جدا میتعداد

1379.) 

حساس از  يکی  در  ايران  اسالمی  موقعيتجمهوري  گونه ترين  به  گرفته،  قرار  جهان  ژئوپليتيکی  حوزههاي  که  هاي  اي 

اي و متعدد گرداگرد آن را فرا گرفته و آن را بصورت کانون جادبه ديپلوماسی منطقه ژئوپليتيکی فعالی با کارکردهاي گسترده و  

ی  هاي ژئوپليتيکشوند. حوزهاي میاين موقعيت باعث تأثيرگذاري ايران در روند تحوالت جهانی و منطقه.  جهانی درآورده است

 مجاور ايران عبارتند از:

 .ران، عراق، کويت، عربستان، امارات، قطر، بحرين و عمانحوزه ژئوپليتيکی خليج فارس: شامل کشورهاي اي •

 .ن، پاکستان و افغانستانرااي کشورهاي حوزه ژئوپليتيکی فالت ايران: شامل •

 گرجستان، روسيه و ارمنستان. ايران،  کشورهاي حوزه ژئوپليتيکی قفقاز آناتولی: شامل •

 يران، هند، پاکستان، امارات و عمان.درياي عمان و اقيانوس هند: شامل کشورهاي احوزه ژئوپليتيکی  •
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 رکمنستان، آذربايجان و روسيه. ت ن،حوزه ژئوپليتيکی درياي مازندران: شامل کشورهاي ايران، قزاقستا •

 حوزه ژئوپليتيکی آسياي مرکزي: شامل کشورهاي قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقيزستان و تاجيکستان.  •

 

 

 در منطقه  موقعیت ژئوپلیتیکی ایران:  1شکل 

 

اي هستند که قه نطم  توجهی در همانکشور محصور در خشکی وجود دارند، و از اين ميان شمار قابل  42در حال حاضر  

افغانستان، آذربايجان، قزاقست ازبکستان. برخالف کشورهاي محصور در ايران قرار گرفته است:  ان، تاجيکستان، ترکمنستان، و 

اند، بسياري از مشکالت مناطق خاورميانه و آسياي ميانه  را با کشورهاي ترانزيت حل کرده  شانخشکی اروپايی که عمالً مسائل

 .ضوع استمون  ناشی از همي

موقعيت خاص ژئوپليتيکی کشور جمهوري اسالمی ايران و عوامل مختلفی که اغلب ريشه در آن سوي مرزها دارد الجرم 

 توان به موارد زير اشاره کرد: گذارد به عنوان مثال میتأثير میران و به ويژه در مناطق مرزي ايدر درون مرزهاي ايران 

 سوي مرزهامنيتی در آنا و هاي سياسی، اقتصاديوجود بحران  •

 هاي داخلی و خارجی در کشورهاي همسايهجنگ  •

 ضعف حاکميت کشورهاي همسايه در مرزها و مناطق مرزي مربوطه  •

 ردان کشورهاي همسايههاي سياسی بين دولت موجود اختالفات و تنش •

 سوي مرزها وضعيت اقتصادي و فرهنگی مرزنشينان به ويژه مرزنشينان آن  •

سياست  • دنبالهاستکب  ايهوجود  و  ايران  اسالمی  جمهوري  نظام  مخالف  آن اري  از  معدودي  و روي  اشخاص  از  ها 

 ها گروهک

ينی، هوايی و دريايی، ترددهاي غير قانونی،  عالوه بر عوامل فوق، حوادث و رويدادهاي مختلف مرزي از قبيل: تجاوزات زم

مرزهاي طوالنی زمينی و آبی جمهوري اسالمی   آورد. د میدي پ  هاي مخالف و غيره رامهاجرت و معاودت و درگيري با گروهک
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از ها و مشکالت زيادي شده که در ادامه به بررسی موردي برخی  ايران با همسايگانش در طول تاريخ همواره باعث بروز تنش

 پردازيم:ها و مشکالت میاين تنش

 عراق 

کيلومتر   1182کيلومتر )درحدود    1608اين مرز در حدود    ولط  ايران و عراق طوالنی ترين مرز زمينی را با يکديگر دارند. 

هاي  ب هاي مختلف تاريخی از فراز و نشيرابطه دو کشور همسايه ايران و عراق در برههکيلومتر آبی( است.    426زمينی و حدود  

دام به اندازه عراق چکهيفراوانی برخوردار بوده است. به يقين می توان گفت که در ميان همسايگان، در طی يکصد سال اخير  

ايران نبوده  از  اند.  منشاء ايجاد تنش و مناقشه براي  ايران و   بينوامل جغرافيايی و ژئوپليتيکی تنش و مناقشه  ع برخی  روابط 

 عبارتند از:عراق 

 ايی دو کشور در خليج فارس و تنگناهاي دريايی عراقمرز دري •

 هاي جاري ايران وابستگی هيدروپليتيکی عراق به آب •

 هاي مشترك انرژيزه وح •

 هاي متضاد نفتی در اپکسياست •

 العربالعرب و اليروبی شطادعاهاي تاريخی عراق به شط •

 گرد و غبار نشأت گرفته از بيابانهاي جنوبی عراق به سمت ايران •

 کان پناهندگان سياسی سازمان يافته در خاك يکديگر اس •

 مسأله کردهاي مناطق همجوار دو کشور  •

 پاکستان 

م حدود    ود  رزطول  در  )حدود    924کشور  حدود    613کيلومتر  و  خشکی  مرز  است.    311کيلومتر  آبی(  مرز  کيلومتر 

ايران در خا از اختالفات مذهبی  مهمترين مناقشه دو کشور بر سر پناه گرفتن گروه هاي مسلح مخالف  ك پاکستان و برخی 

ها در  پراکندگی بلوچ  .رانی در پاکستان انجاميده استايه  است که در سال هاي گذشته در موارد متعدد به ترور شهروندان شيع

از منابع تنش بين اين دو  دو کشور، قدرت هسته ... برخی  اي پاکستان، مسئله بلوچستان بزرگ، رقابت در آسياي مرکزي و 

 باشند. کشور می

 افغانستان 

د است. مهمترين موضوعات مور  ی(آبکيلومتر مرز خشکی و مابقی آن    681کيلومتر )  919طول مرز دو کشور در حدود  

اختالف نظر درباره  هاي مرتبط با آن، تروريسم،  و تداوم شرارت   توسعه کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدراختالف دو کشور،  

 . است و افزايش پناهدگان افعان در ايران گيري يک دولت ليبرال در افغانستانشکل ،و آب سيستان آبه رود مرزي هيرمندحق 
 

 

 ان ستمنترک

ايران و ترکمنستان گرچه مرز زمينی مشترك دارند اما بخش وسيعی از اين مرز را رودخانه هاي مرزي تشکيل می دهد.  

موضوع اختالف دو کشور درباره تعيين رژيم حقوقی درياي خزر يلومتر است. مهمترين  ک  1190طول مرز دو کشور در حدود  

اتحادجماهير شوروي، فروپاشی  از  پس  که  استه  س  است  کرده  پيدا  تازه   با ايران ترکمن قوم پيوستگی و امتداد  .همسايه 

 آب به نستانترکم  وابستگی،  هاي اقتصادي و اطالعاتی آمريکا و رژيم صهيونيستی در خاك ترکمنستان، فعاليتترکمنستان

 .باشندمی دارا را کشور دو نيب تنش منابع بعنوان قرارگرفتن شرايطآزاد و ...  آبهاي به ترکمنستان دسترسی عدم ،ايران

 جمهوری آذربایجان 
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حدود   در  آذربايجان  جمهوري  و  حدود    756ايران  )در  و    179کيلومتر  خشکی  مرز  آنکيلومتر  مرز    مابقی  آبی(  مرز 

در تشديد تنش ها در    و ادعاي تشکيل آذربايجان واحد  و برخی از تحريکات قومی  کی ايران به ارمنستاننزديمشترك دارند.  

بوده  ط  ابرو موثر  درياي خزردو کشور  تعيين حدود مرزي در  بر سر  از    است. دو کشور همچنين  نفتی  استخراج  و همچنين 

 .اختالف نظر جدي دارند درياي خزر

 ارمنستان 

کيلومتر است.    45ران کوتاه ترين مرز زمينی، مرز ايران و ارمنستان است. طول اين مرز در حدود  از ميان همسايگان اي

مناسبا  کمايران   ترين  با  ختالف  مستحکمی  تجاري  سياسی  روابط  کشور  دو  دارد.  ارمنستان  با  همسايگانش  ميان  در  را  ات 

از فروپاشی  از زمان استقالل ارمنستان پس  . اما برخی  با ثبات بوده است  ،اتحادجماهير شوروي  يکديگر دارند و اين وضعيت 

 احد و اختالفات دينی وجود دارد. و انها از جمله ادعاي ارمنستان براي ايجاد ارمنستتنش

 

 آمایش مناطق مرزی ایران-6
از تنش را در مرزهاي مختلف خود داشته است، که  انقالب اسالمی، تجارب متفاوتی  از  توسايران پس  تا  عه هاي نظامی 

را شامل می اشرار، قاچاق و حتی مشکالت محيط زيستی، طيف وسيعی  نفوذ  از  ذا مناطق  ل  د.شواقتصادي و مشکالت ناشی 

اي ريزي توسعه ثبات ملی و برنامهها و تهديدات متفاوتی را براي  هاي متفاوت فرصتمرزي ايران در طول زمان و يا در مکان

ر مرزي،  مناطق  توسعه  است.  آورده  بهرهفراهم  بر  مبتنی  فرصت ويکردي  از  عدالت مندي  به  هم  آن  پشتوانه  به  تا  است  ها 

هاي  ک شود و هم امکانی براي افزايش امنيت در اين مناطق فراهم آيد. خصوصيات و ويژگیکمه  اجتماعی، فقرزدايی و توسع

 جمهوري اسالمی ايران به شرح زير است:  مناطق مرزي

کشور( و قرار گرفتن    15کشور خاورميانه )رتبه يکم( با تعدد کشورهاي همسايه )  9ترين مرز در بين  داشتن طوالنی •

 (1379مطوف،  مرزي )عندليب و مناطقر د هاي کشوريمی از استانن

 هاي متحرك در برخی از مناطق مرزي.تراکم جمعيت، پراکندگی جمعيت و حتی وجود جمعيت •

 (1378)علينقی،   هاي توسعه و صعف اقتصادي اين مناطقکمبود زيرساخت  •

تدابير • نيازمند  که   )... و  کوهستانی  کويري،  آبی،  )خشکی،  ايران  مرزي  جغرافيايی  متفاوتی  منا  تنوع  دفاعی  و  يتی 

ممی اين  در  نيز  توسعه  امکانات  که  است  حالی  در  اين  خراسان، باشد،  بودجه  و  برنامه  )سازمان  است  متنوع  ناطق 

1378.) 

و عدم تعادل و نابرابري اقتصادي، فرهنگی و ... اين مناطق با مناطق    اطق مرزينيافتگی شديد منمحروميت و توسعه •

 ( 1378هاي ملی )علينقی، سعه و امنيت در اين مناطق از متوسطتوح مرکزي و پايين بودن سط

تهديدات   • بروز  باعث  آنها  از  يک  هر  که  همسايگان  از سوي  دفاعی  و  امنيتی  تهديدات  و  و مشکالت  تنوع خطرات 

 اند. ی شدهمختلف

قوميت • در  وجود  متنوع  کشورهايهاي  به  وابسته  سياسی  ساختارهاي  وجود  و  مرزي  در  مناطق  ازرخب  غربی   ی 

کشورهاي همسايه که باعث ايجاد ضعف شديد در سيستم سياسی، اداري و اقتصادي اين کشورها شده و در نتيجه 

 شود. ز مشکالت در مرزهاي کشورهاي همسايه میاين امر باعث عدم کنترل کامل اين کشورها بر مرزهايشان و برو

کشورهاي  ويژگی     با  ايران  اسالمی  جمهوري  مرزهاي  طوساهمهاي  در  تنش  ليه  بروز  باعث  همواره  مشکالت  تاريخ  و  ها 

 ها عبارتند از:اند و برخی از آنها تهديدي براي توسعه و امنيت اين مناطق شدهفراوانی شده است، که اکثر آن
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ت  هاي سنگين در ايجاد امنيت مناطق مرزي توأم با بروز مشکالت اجرايی و تلفات جانی و کاهش قدرهزينه تحميل   •

 اي کنترل امنيت در اين مناطق.بر

 هاي اجتماعی و تبعيضات قومی و فرهنگی در برخی از اين مناطق. بروز شکاف •

و ... در    مواد مخدر، قاچاق کاال  گيري، قاچاق هاي ناامنی، درفقر و محروميت شديد مرزنشينان که باعث ايجاد زمينه •

 شود. اين مناطق می

 درگيري.قاچاق مواد مخدر، پناهندگان و  ، نیکاهش امنيت به دليل مهاجرت غيرقانو •

گيري منسجم و کارآمد در مناطق مرزي که باعث بروز مشکالت جدي در توسعه و امنيت عدم وجود نظام تصميم •

 اين مناطق شده است.

 

 گیری بندی و نتیجهجمع -7

پايه  هري  توان برااي است که میترين برنامهريزي آمايش سرزمين، کاملترين و جامعبرنامه ريزي و اجرا منطقه و کشور 

برداري بهينه و پايدار از جميع امکانات  هاي انسانی را به منظور بهرهين و فعاليتنمود. آمايش سرزمين رابطه بين انسان، سرزم

ا  ب  ايکند. هر منطقهگذاري میفضايی سرزمين، در جهت بهبود وضعيت مادي و معنوي اجتماعی در طول زمان پايهانسانی و  

ويژگی به  میتوجه  را  خود  برنامه خاص  دارد  که  شرايطی  و  ايراها  مرزي  مناطق  ميان  اين  در  از طلبد،  بودن  دارا  علت  به  ن 

در  ويژگی و خارجی  داخلی  با محيط  واقع  هاي خاص خود که  در  است.  مناطق  آن  آمايش خاص  واجد داشتن  است،  ارتباط 

 اي يک کشور نيست.  ی و منطقهمل ي هاريزي آمايش امري جداي از جريان برنامه

می نشان  شده  انجام  ويژگیمطالعات  به  توجه  با  که  از دهند  مناطق  اين  تأثيرپذيري  بخصوص  و  مرزي  مناطق  هاي 

اطق مرزي و مناطق مرکزي به وضوح آشکار است. و اين عدم تعادل باعث بروز مشکالت کشورهاي مجاور، عدم تعادل ميان من

شود روند توسعه در مناطق مرزي با  ک طرف باعث میشود. در واقع اين عدم تعادل از يناطق میم  ينجدي در روند توسعه ا

تأثيرات    دهد. ز و عدم توسعه، گسترش میمشکل مواجه شود و از طرف ديگر، ناامنی را در اين مناطق به دليل نزديکی به مر

مجموع توسعه پايدار مناطق مرزي را تحت شعاع خود    درو مستقيم توسعه و امنيت در مناطق مرزي به يکديگر مرتبط هستند 

شمار ريزي توسعه مناطق مرزي و آمايش مناطق مرزي توجه به توسعه و امنيت امري ضروري بهذا در برنامهدهند. لقرار می

 آيند. یم

دهد که در  یم  هاي موجود از جانب کشورهاي مجاور، نشانهاي مناطق مرزي ايران و تنشبررسی خصوصيات و ويژگی

از آن به پيامدهاي ناشی  ايعنوان اصلیاين مناطق توسعه نيافتگی و  ناامنی در اين مناطق میترين عامل  باشند. در واقع  جاد 

کند، که اين امر باعث  براي افزايش ناامنی و نفوذ دشمن را در اين مناطق ايجاد می  فقط و تنگدستی در مناطق مرزي، محيطی

ام و  اين مناطق می  تینيتهديد نظامی  برنامهدر  نتيجه در تدوين  در  را شود.  امنيت  بايد توسعه و  هاي آمايش مناطق مرزي 

اي ل ناامنی را از بين برد و عدم تعادل منطقههمزمان در نظر گرفت. در اين برنامه بايد سعی شود که در مناطق مرزي عوام

اي قابل قبول ارائه داد که در آن  توان برنامه در اين صورت می.  ادميان مناطق مرزي و مناطق مرکزي را تا حد ممکن کاهش د

 شود.  توسعه و امنيت اين مناطق محقق می

ي، در آمايش مناطق مرزي بايد به اين موضوع  با توجه به مباحث مطرح شده و با چنين ديدگاهی نسبت به مناطق مرز

تهديدي که متوجه اين مناطق شود و باعث ايجاد اختالل در ر  ه  باشند، لذا توجه کرد که اين مناطق اجزايی از کل کشور می

کزي  توان مناطق مرزي و مرگذارد، به عبارتی نمیتأثير خود را به کل کشور میامنيت اين مناطق شود، در مقياس بزرگتر  

د. توجه به اين نکته  ارگذکشور را از يکديگر تفکيک کرد و ناامنی و توسعه نيافتگی اين مناطق تأثير خود را به کل کشور می

شود و با توسعه و امنيت در ن مناطق نمیضروري است که، رابطه مستقيم بين امنيت و توسعه در مناطق مرزي محدود به اي
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هاي آمايش مناطق مرزي توجه به امنيت و توسعه به عنوان دو  در نتيجه در تدوين برنامهد.  مقياس ملی نيز رابطه مستقيم دار

مناطق در اسی که با يکديگر رابطه مستقيم دارند امري ضروري است، چرا که افزايش امنيت و توسعه در اين  اسو  مؤلفه اصلی  

 شود.و ملی می ايگذارد و باعث توسعه پايدار در سطح منطقه سطح ملی نيز تأثير می
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 چکیده 

ي  مناطق مرز   داريپا  تي بر توسعه و امن  يیروستا  تينقش مهاجرت جمع  یشناسجامعه  یبررس  باهدف پژوهش حاضر    طرح مسئله:

گر اين  انجام  پژوهش  فرضيه  کهديد.  می  است  نظر  عالوج امه رسد  به  روستايی،  جمعيت  می  تأثيراتبر    هرت  حوزه    توانداقتصادي  در 

ی  اجتماع  يهاه يو سرما  التيضعف امکانات و تسه  ،اشتغال   يهارساختيفقدان ز  ،ینسب  تياحساس محروم  همچون  ماعی و فرهنگی اجت

هاي  ديدگاه  زاترکيبی    ينظر   الگويي  ادعا در راستا  نيا :روش پژوهشباشد.    تأثيرگذاررزي  پايدار در مناطق م  امنيتعه و  نيز بر توس

 یو بررس  یابيمورد ارز  ینترنتيو ا  يابا استفاده از منابع کتابخانه  ی ليتحل-یفيو با روش توصبر محروميت نسبی    تأکيدبا    مهاجرت  اجتماعی

ی نيز بر  گناقتصادي در حوزه اجتماعی و فره تأثيراتمهاجرت جمعيت روستايی، عالوه بر آن است که  انگريب هاتهافي :هایافتهقرار گرفت. 

احساس   چونهم اجتماعی و فرهنگی يیرهاينشان داد که متغ موجود اتي مرور نظرست. ا  تأثيرگذارر در مناطق مرزي توسعه و امنيت پايدا

در زمينه مهاجرت جمعيت روستايی نقشی    التيضعف امکانات و تسهو   یرزراعيو درآمد غغال  اشت  يهارساخت يفقدان ز  ،ینسب  تيمحروم

که اين امر    شوندیساز ممسئله  یتيامن  ازنظر  تيجمعکمی و بيشی  که    دهدینشان مشناسی  جامعه  يهاتجربه کهنياد. ضمن  ن افعال داشته

گيري نمود که با توجه به  توان نتيجهمیگیری:  نتیجه  دهد.قرار می  تأثيرتحت  ي را  امنيت در مناطق مرز   درنهايتدر پيوند با امر توسعه  

هايی فراهم گردد تا از مهاجرت جمعيت روستائی جلوگيري شود و مسئله  مناطق مرزي، بايد زمينه  داريپا  تيامنو    هتوسعبر    مهاجرتنقش  

تعامل مقامات    یاجتماع  يهاليرك پتانستواند به دیماين پژوهش  ايج  تن  که نياه در اين مناطق تداوم داشته باشد. ضمن  امنيت و توسع

 نمايد.کمک    مرزي و روستائی  در مناطق  تروند مهاجر   يسازنهيبه  يبرا   یدولت

 

 شناسی، مهاجرت، جمعيت روستايی، توسعه و امنيت پايدار، مناطق مرزي. جامعه:  کلیدی  گانواژ
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 مقدمه -1
  يفرد  ی، زندگ یشغل  ي ها، درآمد، ثروت، فرصتتي، امني، آزادیستيبهز ازنظر ی جهان يهايابرمهاجرت مرجع انعکاس نابر

  نيبغلبه بر شکاف    يها براافراد و گروه   يرا برا  يريکند، مسی رو به رشد را فراهم م  یتحرك اجتماع   ،ترجمهااست.    ی و گروه

نفر    ارديليم  کي  شود که در سراسر جهانیم  دهز  نيتخم  (.Galbraith, 2013: 9)آورد  یفراهم م  رتريمناطق ثروتمندتر و فق

 Bachmann et) اندبوده  ی(المللنيب ونيليم 258)و  (اخل کشور خودد در نفر ونيليم 763) ها آن شتريب اند کهکرده تمهاجر

al, 2019: 9)یع تمااج  يدهام ايها و پ مهاجرت آن   ليهستند. دانستن دل  مرزيها زن، مرد و کودك مناطق  از آن  ياري. بس  ،

ز  ياقتصاد براتحرك آن  یطيمحستيو  نقاط جانب  شيافزا  يها  به  پرداختن  مهم    اريبس  مرزياطق  نممهاجرت در    یمنافع و 

افرادطورکلیبهاست.   مناطق    ي،  در  و  که  مهاجرت  ی م  ی زندگ  یکوهستان مرزي  از   يسازمتنوع  يبرا  يراهکار  عنوانبهکنند 

  ی اسيو س  ي، اقتصادی، اجتماع یطيمحستيز  يرهابا فشا  يو سازگار   یعيابع طببه من  ميمستق  یخود، کاهش وابستگ  شتيمع

 (.Tacoli, 2011: 2برند )نام می

بر    یمثبت و منف  يامدهايپ   يداراايم که  تحرك مردم بوده  يیايپو  ابعاد و در    یاساس  راتييگذشته شاهد تغ  ي هادر دهه

کوهستان اکوس  یجوامع  اصل(Foresti et al, 2018: 121)  است  بوده  ستميو  روند  مرت  مهاج  ی.  از ینشان  مردم  که  دهد 

  هستند  مهاجرتدر حال    ی دائم  ايموقت    طوربه خارج از کشور    ا ي  یمناطق دشت  هبي،  به مراکز شهر  يیروستا  یمناطق کوهستان

(Bachmann et al, 2019: 10  .)سهيمقا  در  يشهر  مناطق  در  یزندگ   تيفيو ک  يیمناطق روستا  در  ی شغل  هايتکمبود فرص  

  به سکونت در   انيئروستا  شيگرا  لياز دال  شتريب  يو اقتصاد  یبه انواع خدمات اجتماع   یو دسترس  انيي روستا  یبا سطح زندگ

(. عالوه بر اين مسائل، برآوردن احتياجات فرهنگی و اجتماعی همچون تحصيل، باال بردن سطح  2:  1382است )نقدي،  شهر  

ر محسوب  ئيان به ديگر مراکز سکونتگاهی کشواجرت روستاهاي مهترين انگيزهاز مهم نقاط خاصفرهنگ و تمايل به زندگی در 

)طاهرخامی ا  ديتشد(.  72:  1380،  ی نگردد  بعد،  مهاجرت   نيدامنه  دو  در  آن  یکيها  مهاجرت گسترش  از  به    يفرد  يهاها 

زمان    هم در  ت، يز حجم جمعکاستن ا  عالوه بر   ، سالیميانو    یجوان  نيها در سنگسترش آن  ي گريو د  ی خانوادگ  يهامهاجرت

به  قوعو آ  ژهيوو  اجتماع   نده، يدر  ساختار  و  طر  يیتاسور   يهاتيجمع  ی شاکله  از  ب  قيرا  از  و  بارور  نيکاستن  نرخ  و    يبردن 

گرا  ساپ و  یتيدچار ضعف و وضع  ،يورو بهره  ی بردن نرخ بازده  نيکاستن و از ب  قيجوامع را از طر  نيا  ياقتصاد  انيساختار و بن

:  1394و برومند،  ی  ني)ام  نام برد  «7يیروستا  يزيگرت ياز آن با عنوان »جمع  توانیم  یشناختت يکه به لحاظ جمع  د،ي نمایم

از اين روند مهاجرتی روستا به شهر دور نبوده است و شهرهاي ايران   توسعهدرحال ديگر جوامع    مانندبه کشور ايران نيز    .(138

ما تمرکز  براي  مکانی  اقتصبه  ملی،زاد  زيرساخت   ادي  دستمزدي   هايگسترش  کار  نيروي  اصلی  مراکز  و  مالی  و  صنعتی 

 (.50-49: 1388اند )حساميان، تبديل شده نابراي روستائي خصوصبه

از طر  ي اقتصاد  ازنظر مهاجران    ی فرامل  يهاشبکه منبع مهاجرت  توسعه مناطق  ا  يگذارهيسرما  قيبا   ي برا  يبازار  جاد يو 

  دهيچيها با روابط پ شبکه  ن يا  (.De Hugo, 2012: 24-49)   رتباط هستنددهندگان خدمات در او ارائه  ی لان محکنندگديتول

مهاجران و جوامع   نيب  یمتقابل و همبستگ  تتعهدا»که    یاجتماع   ي هاشبکه  .شوندیمشخص م  ی اسيو س  ی، اجتماع ینگهرف

مهارت و انتقال دانش را   جملهازمهاجران    یالمللنيعامل بکنند و ت یم  نيمنابع را تضم  انيتداوم جر«،  را به همراه دارند  یاصل

) یم  ليتسه روستائت  اقتحقي(.  Adugna, 2019: 4کنند  مهاجرت  خصوص  شهرها  در  به  چرا   عمدتاًيان  که  است  آن  بر 

ي براي گيرصميمترديد در فرايند تگيري آنان براي مهاجرت چيست. بیدر تصميم  مؤثرکنند و عوامل  يان مهاجرت میتائروس

اقتصام عوامل  غيراقتصادي  هاجرت،  و  انگيزه  طوربهدي  ايجاد  در  بههماهنگ  روستا  مهاجرت  )طاهرخانی،    مؤثرندشهر    هاي 

دنيبنابرا(.  68:  1380 مناطق  به  مهاجرت  روند  راستا،    نيهم  در.  ستين  يديجد  موضوعبهتر،    یزندگ  يجستجو  يبرا  گري، 

روستا ناشبه    مهاجرت  است ميزان  در    يشهر-یئروستا  ينابرابر  جهي نت  عنوانبه  یواقع  يهاتفرص  يتجواز جس  یشهر   ثروت 
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(Madu, 2006: 105-120  .)جهان  ر د مختلف  مورد    قاتيتحق  مناطق  روستا  تأثيردر  جوامع  در  که   شدهانجام  یئمهاجرت 

 است. نيالت  يکايدر آمر (2006) 9آدامز  و ی شرق يدر اروپا (2002) 8سوس يگل  اين مطالعات ازجمله

.  شودمی  بمحسو  يمحور  یموضوع يک  رشته    نيا  يبرا   که  یشناختجامعه  یمسئله اصل  کي  ی اجتماع   يهاينابرابر  یبررس

 , Crul & Mollenkopfاست )  گرديدههاي بسياري بررسی  در پژوهشو مهاجرت    یاجتماع   يهايمسائل مربوط به نابرابر

اس(.  2010 همين  م،  اسبر  ارتباط  از  ن   انيسؤال  و  اهم  هايرابربامهاجرت  اهميت .  استبرخوردار    یاساس  تياز  به  توجه  با 

تحقق امنيت و توسعه پايدار مورد بررسی قرار گيرد.   اجرت درالزم است تا نقش مه  اي و ملی،سعه منطقهمناطق مرزي در تو

نشان دهد.    ياطق مرزنم   داريپا  تيبر توسعه و امن  يیروستا  تيمهاجرت جمعنقش  وجود دارد که    یبه مطالعات  ازي، نينبنابرا

روستايیامدهايپ که  دارد    ياژهي و  تياهم  جهتازآن موضوع    نيا مهاجرت جمعيت    يکشورها  در  ويژهبه  يجد  ديتهد  کي  ي 

مشهوهمان  چراکه.  است  توسعهدرحال که  ا  دطور  بال  نياست،  برابر  در  باال  ايکشورها  مقاومت  اين ني ر  رخورداب  يیاز  و  ستند 

نقش  شناسی  بررسی جامعه  قيتحق  ن يهدف ابنابراين    باشد.   تأثيرگذاري  مناطق مرز  داريپا   تي و امن  هعبر توستواند  مسئله می

 ي است.مناطق مرز داريپا  تيبر توسعه و امن يیروستا تيرت جمعجامه

 

 پیشینه تحقیق -2
در زمينه   شدهجامنااز مطالعات  العاتی صورت گرفته است.  بر مهاجرت و امنيت و توسعه پايدار، مط  مؤثردر خصوص عوامل  

(، در مقاله خود تحت عنوان 1385قانی )رزتوان به موارد زير اشاره نمود.  میمهاجرت جمعيت روستايی و توسعه مناطق مرزي  

مرز و    ی تينقش امن  فيضعکه در ت  ی عوامل  نيترمهمبر مرز شرقی ايران و افغانستان« به    تأکيددر امنيت مرزي با    مؤثر»عوامل  

توجه به   ااين عوامل ب  تأثيرگذارياند، پرداخته است. نتايج اين مقاله نشان داده که شدت و ضعف  دخالت داشته  آن  يرينفوذپذ

-. گلکند میآن عامل را موجب کاهش و افزايش امنيت ذکر    تأثيرگذاريميزان  رافيايی و عنصر زمان متفاوت است و  ان جغمک

( مقاله  (،1390وردي  تحت  در  »محدوديتاي  فرصت  هاعنوان  اجتماعیو  توسعه  مرزي«  -هاي  نواحی    ازجمله فرهنگی 

نواحیمحدوديت فرهنگی  و  اجتماعی  توسعه  غلب  هاي  جمعيتی،  ناچيز  تراکم  را  مهاجرتمرزي  و  جابجايی  روندهاي  هاي  ه 

رسی رب(، نيز  1391ی )نيحسو    مشفقدف مقاله  در مراکز و نقاط روستايی برشمرد. ه  ويژهبه ناخواسته، رشد منفی جمعيتی  

جمع  یليتحل» مرز  یشناختتيبر  امن  يمناطق  بر  آن  اثرات  است.  داريپا   ت يو  بوده  م  شهوپژ  نيا  ج ينتا«،  که    دهد ینشان 

مح  تيجمع  طورکلیبه بس  زيگر  رامونيپ   ران،يا  یمل  طيدر  اتمرکز  اريو  و  که    نيگراست  است  مسئله  -تي جمع  ازنظرهمان 

چالشنهيزم  یاسيس  یشناس جاندوشیم  یتيامن  يهاساز  و  فادانکياتی  ديگري،  پژوهش  در  شبکه2014)  10.  نقش  هاي  ( 

مبادالت   توسعه  را در  نشان می  اسيقمکوچک اجتماعی  نتايج  بررسی کردند.  و الئوس  تايلند  مرز  اعتماد،  در  دهد که شبکه، 

اطالعات، اخبار و امتيازات   توانندطريق آن می  نموده است که از  براي زنان فراهم  ینيبشيپ تجربه و آشنا بودن نوعی توانايی  

آورند که موفقيت آن را تضمين میتجاري به دست  با  ها  اين تحقيق    گرفتهانجامشناسی  شناختی و جامعهيکرد مردمورکند. 

پژوهش پرليک و ممبرتی اروپا    ي هاانيجر(. بررسی  2018)  11است. هدف    ندهيآ  يهانهيو گزاروپا  ها در  آن  تأثير  و مهاجرت 

دغام مهاجران ا  و   ی زبانيم  هايبرنامهپردازد که  ی م  يی هاراه  ی مقاله به بررس  نياست. ا  بوده به موضوعات مهاجرت    نتپرداخ  يبرا

کوهستانیم  زين مناطق  توسعه  در  مشارکت  با  از  ی توانند  ساکنانم،  ابهره  زاياي  شوند.  برا  نيا  زمند  تالش  ادغام    يمنظر، 

سوابق   بامطالعه.  کمک کند  اروپا  ي اقتصاد  يکل فضا  ندهيتواند به آ یشود که م  یقتل  یاجتماع   ينوآور  یتواند نوعیان ممهاجر

می  درياتجربی  مطالعا  تفتوان  اين  تمامی  در  و  که  جمعيت  کنار    صورتبهآن    هاي مؤلفه ت،  در  و  ديگري   هايمؤلفهجانبی 
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ت  کهدرحالیاست.    شدهبررسی حاضر  مطالعه  میدر  تا  الش  جمع  شنق  شناسیجامعه  یبررسشود  بر   يیروستا  تي مهاجرت 

 قرار گيرد. وتحليلتجزيه ي مورد مناطق مرز داريپا تيتوسعه و امن

 

 وب نظریچرچا-3
  یچگونگ ي و  مناطق مرز  داريپا  تيبر توسعه و امن  يیروستا  تيمهاجرت جمعنقش    یشناسجامعه  یبررسمقاله  اين  هدف  

نظر طول  گون  گونا  يهاهيتحول  در  توسعه  و  مهاجرت  مورد  است  مي ندر  گذشته  چگونگ   قرن  بحث    رييتغ  یکه  در  گفتمان 

اي مهاجرت موضوعی بين رشتهکند.  یو توسعه را منعکس م  یاجتماع  هيردر نظ  یعموم  مي پارادا  راتييمهاجرت و توسعه، تغ

رويه  هاي بی(. پديده مهاجرت136:  1380ی،  است که در علوم اجتماعی، نظريات متعددي درباره آن مطرح شده است )زنجان

هاي اخير، دههدارد. در   ترو مقصد مهاج مبدأعمده نقش منفی در   طوربهيکی از معضالت اساسی در کشور،  عنوانبهروستايی 

بيشتر،    تفاوت سطح زندگی در شهرها و روستاها، يافتن شغل و درآمد بيشتر، استفاده از امکانات آموزشی، بهداشتی و تفريحی

انگيزه مهاجرتجزء  عمده  )کوهن،    هاي  است  بوده  شهرها  به  روستا  ديدگاه 284:  1387از  انگيزه(.  اجتماعی  هايی چون هاي 

عد يا  زمينه  م تحمل  و  نقاط خاص  در  زندگی  به  تمايل  آن، تحصيل،  به  الحاق  و  زيستی، تشکيل خانواده  هاي  تحمل شرايط 

 دانند. روستاها به شهرها دخيل میهاي هاجرتقومی، فرهنگی و مانند آن را نيز در م

عمل  یبرخ را  مهاجرت  محققان  عقال  یاز  و  به  دانند یم   يیهدفمند  خودانگکه  ان  ختهيصورت  با  اصالظتو  و  ار  حفظ   ا يح 

موجود   يبه فشارها توانیآن م  ل ياست که از دال یارزش يها حصول به هدف يبرا يو ابزار رديگیفرد صورت م  ی زندگ تيفيک

مناطق  د نداش  ليدلبه  يیروستار  )طاهرخان  يازهاين  نتتطابق  نمود  اشاره  موجود  امکانات  با  مهاجر  (.  82:  1380  ،ی فرد 

  ي هادر بروز و گسترش دامنه مهاجرت   يعامل مؤثر  ینسب  تيمحروم  ا ي  یعدالتیاحساس ب  شي دايو پ   رقاحساس ف  ،ترتيباينبه

  هاي یعدالتیو ب   هايهمراه با نابرابر  يیروستا  در نسل جوان  ژهيوانتظارها؛ به  شيزااف.  از محققان است  يااز نگاه پاره  ،يیتاروس

در    ی نسب  تيو احساس محروم  ی نسب  تيفقر، محروم  ؛ ياقتصاد  زيخ  و و در حال گذار    یدوقطب  ةجامع  ، یو اجتماع   ياقتصاد

  ظابه لح.  (91:  1377  ،ي)رضو  زند یامن مبه سمت شهرها د  يشتريب  يهابه مهاجرت  تبعبهنموده و    دي تشدرا    يیمناطق روستا

از    ، یبه مرحله صنعت  یتاز مرحله سن  اثرگذاربر    د ي(، جوامع جد144:  1384)  12يمچون دورکی  شناسان در نگاه جامعه  زين  ينظر

آن  کياورگان  یانسجام و در درون  م  يادهيچيپ   کارميتقسها  برخوردار شده  ا  رديگیشکل   را  يدي مشاغل جد  کارميتقس  نيو 

محروم قبل از مهاجرت به    يهاگروه  نيا.  اندوجود نداشته   درگذشتهکه    آورندیسر برم  يیا هاصناف و گروه  جهيدرنتق نموده،  خل

 . اند بوده ريمحروم و فق زيخود ن  يیدر جوامع مقصد روستا يبه طبقه کارگران شهر نتوسيشهر و پ 

رويتئور و  نابرابرمهاجرت  يکردهايها  انواع  همه  م   يهاشهيردر    را  هاي،  ذکر  به    یوابستگ  يهاهيرظ ن.  کنندیمهاجرت 

به    ی اسيس  یشناسکنند. جامعهیم  رکزتم  ،هستند  افتهينکه طرفدار توسعه  توسعهدرحال  يدر کشورها  ياقتصاد  ي های ناهمگون

  باً يتقر  شهرهانکالبزرگ و    ياگرچه شهرها(.  Faist, 2016: 328)  کندیمناطق مهاجرت نگاه م  نيب  یاس يقدرت س  ي هاتفاوت

مانند    یناربح  يهادر دوره  ويژهبهموارد فقط    ن يا  يیروستا  اي   ی اند، اما در مناطق کوهستاندرآمده  یرت دائمجامراکز مه  عنوانبه

جهان جنگ  از  م   یپس  اتفاق  شامل  یدوم  معموالً  مهاجرت  ب  کيافتد.   ک يو    پرتحرك  اريبس  یاجتماع   يهاگروه  نيبرخورد 

کند، اما    جاديا  يريتواند درگیم  امر  نيدارد. ا  یمنطقه بستگ  هيبعتبه    شدتبهها  تحرك است که قدرت آنیو ب  یمحل  تيجمع

 تيبا جمع  ی در مورد مناطق کوهستان  ويژهبهامر    نيدهد. ای قرار م  زبانيم  اريدر اخت  ار  يدي جد  ي هادانش و فرصت  نيهمچن

است. ساکنان مناطق   شتريبر باربا شهرها چند ب  سهيدر مقا  یل اجتماع متقابل و کنتر  یبستگکه وا   يینسبتاً کم صادق است، جا

،  یشناس اجتماع انسان(.  Perlik & Membretti, 2018: 257)  کنند  يدور  گريکديتوانند از  ینم  مانند روستاها  تيجمعکم

ها و  فرهنگ  نيخوردها باست از بر   یهيگرچه بدی،  فرهنگ تيو خالق  يکه نوآور  کندمی  استدالل  (301:  281  :2011)  13یرموت
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 ت عنوان شده اس  يیزداتيمحروم  يدداست، که در موارد متع  یتيجمع  يندهايبر فرآ  یمبتن  هيفرض  نيبرد. ایجوامع سود م

(Membretti & Viazzo, 2017: 96  .) زهيانگ  جاديدر ا  هنگطور همابه  يراقتصاديو غ   يعوامل اقتصادبايد گفت که    درواقع  

 است. متفاوت  گريد منطقهبه  يااز منطقه  نهيزم نيدر ا تأثيرگذار لعوام  دي تردیاما ب ،شهر مؤثرندبه  ا روست يهامهاجرت  يبرا

ر زياد،  ايبس  يزگردهاير  ليبه دل  عمدتاً امر    نيا  که  ستندين  يمراکز شهر  يداراکه    است  یمناطق  کشوردر    مرزيمناطق  

براي    يهاتيموقععدم   درون  و  یدسترسمناسب  بسمنابع  برا  اريزا  اگرچه    يکم  است.  مناطتوسعه  پتانس  قاين  نسبتاً    لياز 

)  تيجذاب  يبرا  یخوب تاری عيطب  عمدتاًگردشگران  عام  ا يو    یخي،  برخوانهيفرهنگ  هدر(  اما  ار  دل  ليپتانس  نياستند،   ليبه 

زی،  ناکاف   غاتيتبل آمادهرساختيکمبود  و  محل  فيضع  يسازها  گردشگران    يبرا  یمردم  به  خدمات  مورد   یکاف  هندازابه ارائه 

پ   ني، اايران. در  د نريگیاستفاده قرار نم با    رد  تيبر جمع  یمبتن  یتبادل قوم.  پس از جنگ مرتبط است  يامدهايعوامل غالباً 

افراد   داشتننگهو    يتوسعه اقتصاد  و  يداري پا  ،معضل  نيتریکرده است. اصل  جاديا  یخاص اجتماع   يفضا  کي، که  يمرز  مناطق

جوان  ويژهبه است    کردهليتحصو    افراد  منطقه  ددر  به  بزرگ  يلکه  شهرهاي  مهاجرت  به  اقدام  مشاغل  به  دسترسی  عدم  ل 

تواند بر امر  با امر توسعه و امنيت ارتباط دارند و مهاجرت جمعيت اين مناطق می  قنمايند. بنابراين اين مناطهمچون تهران می

اجتماعی مرتبط با مهاجرت    هايع بايد گفت که مجموع ديدگاهمجمودر    باشد.   تأثيرگذار پايدار در اين مناطق    توسعه و امنيت

ر در مناطق مرزي باشد که از جمله اين عوامل  اددهنده تاثير مهاجرت جمعيت روستايی بر امنيت و توسعه پاي تواند نشانمی

 الگوي محروميت نسبی است.تاکيد بر 

 

 مفهوم مرز و توسعه پایدار-4
است که  ازجملهمرز   عرصه  مفاهيمی  تجاري،هاي گودر  دارد.    ناگون سياسی،  متفاوتی  کاربردهاي  و جغرافيايی  فرهنگی 

را در يک سرزمين که مم باشد، ممکن   نکوجود خطوط مرزي، وحدت سياسی  انسانی  يا  است فاقد هرگونه وحدت طبيعی 

پا(.  213:  1393سازد )ميرحيدر و همکاران،  می اجتماع   یمبتن  يداري مفهوم  در    و  است  یطيو مح  ياقتصاد   ،یبر سه ستون 

م   تيحاکم  ، رآثا  یبرخ را  گرفت  عنوانبهتوان  یمنطقه  نظر  در  چهارم  با ستون  که  ابزار به  د ي،  آوردن    ت سدبه    يبرا  يعنوان 

 :Vaishar & Šťastná, 2019)  باشد  ی و اجتماع   یانسان  ی با استفاده از منابع محل  گريد  يهاستون  نيدر ب  نهيبه  يهابخش

روستا  يداري پا(.  43 با جهان  يیمناطق  ارتباط  است که هدف  (  2015)  14استانسنا  توسط  يزاسیدر   داشتن نگه  آنذکر شده 

  و   است  ی چندوجهو    دهيچيپ   ار يبس  يروندنيز  توسعه    .است  ی مردم محل  ی زندگ  طيشرا  دوهمراه با بهب  داريپا  يتوسعه اقتصاد

  ي هااست و تفاوت  شدهلي کتشتحول    یدرپ یپ کرد که از مراحل    فيتعر  راتييمدت از تغیطوالن  نديفرآ  عنوانبه توان آن را  یم

-ستميدر س  یفيک  شرفتيو پ   یرشد کم  ومثبت    راتييتغ  جاديتوسعه باعث ا.  کندی م  جاديموضوع ا  کيرا در    يامالحظهقابل

اجتماع ي اقتصاد  يها مح  ی ،  پا  با مفهوم  های دگرگون  نيا(.  Kowalik et al, 2017: 730-745)شود  یم   یطيو   دار ي توسعه 

عدم خراب کردن   ايبهبود    حالدرعيناست و    یو اجتماع  ي به سطوح باالتر رشد اقتصاد  یابيآن دست  زارتباط دارد که هدف ا

با  يسازکساني  يبرا(.  Pawlewicz et al, 2020: 1018) است    یعيطب  طيمح  تيوضع توسعه،  کرد    دي سطح  تالش 

که موجب توسعه   يو اقتصاد  یاجتماع   ،یطيعوامل مح  دي منابع متنوع باشد. با  نيا  ليمتناسب با پتانس  ياقتصاد  يساختارها

عا   دهنده تشکيلعناصر    تأثيرشود.    يیشود شناسایم  ايمنطقه  ا  لمهر  پتانسآن  تيهمو  توسط  عموما  توسعه  روند    ليها در 

گرفتن توان اکولوژيکی، نيروي   توسعه پايدار در يک محيط يا کشور با در نظر.  شودیمشخص م  موردنظرمنطقه    فردمنحصربه 

اي تنها در  توسعه  تواند تحقق يابد و انجام چنينتکنولوژي و منابع مالی متعلق به آن محيط يا کشور و درخور آن می  ، یانسان

)مخدوم،   بود  خواهد  پايدار  پارامتر  چهار  با هماهنگی  ياد شده  و    (. 18:  1390محيط  تراکم جمعيت  که  است  حالی  در  اين 

هاي  هاي توسعه و ضعف بنياناز مناطق مرزي به همراه کمبود زيرساخت  ی هاي متحرك در برخگی آن، وجود جمعيتپراکند
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تگی شديد و وضعيت نامتعادل و نابرابر اقتصادي، فرهنگی و ... اين مناطق با مناطق مرکزي را فانيمحروميت و توسعهاقتصادي،  

 است.به دنبال داشته 

 

 مهاجرتشناسی نظریات جامعه-5
  یاجتماع   يبندو شکل  یوابستگ  ،ينوساز  دگاهيسه د  روستا به شهر،مهاجرت    رامونيپ   یت سنشناسی  جامعه  يهاه يدر نظر

  ني. در اشودیم  تأکيد  یاجتماع  يازهايمهاجرت بر عنصر ن  ي امدهايو پ   ليدال  نييتب  يبرا  ،نوسازي  دگاه يد مطرح هستند. در  

نوع   دگاه، يد اجتماع   ی مهاجرت  ب  شودیم   یتلق   یکارکرد  فاصله  ن  نيکه در جهت کاهش  امکان تحص  ازي احساس  آن در    ليو 

ناهماهنگ  ،جهيدرنتو    گريد  یمکان م  يساختار  يهایکاهش  وابستگ  در(.  11:  1368  زاده، يی)لهسا  دکنیعمل  نظام    ،یمکتب 

 دني فرا  نيا  ،جهيدرنت.  شودیاد م ت قلمدمهاجر  یعلت اصل  ،کار ارزان   يرويدر تدارك و استثمار ن  يداره يتمرکزگرا و نابرابر سرما

و    زيصورت متمابه  ها هگرو  ن يبلکه ا  گردد، یمهاجران در مقصد فراهم نم  يبرا  يصعود  ی بهتر و تحرك اجتماع   تيوضع  تنهانه

نقد    یاجتماع   يبندشکل  دگاهي . در دمانندیم  یباق   یفرهنگ   يهادچار گسست تب  پيشين  دگاهي ددو  که در   نييشکل گرفت، 

صورت   يديتول  ي هاو نظام  یاجتماع  يبندشکل  ، یصاد جهان تتعامل سه مؤلفه اق  جهان سوم با توجه به  يدر کشورهاجرت  مها

  ازماندن و ب  ابند يیتوسعه م  يها تا حدبخش  نيا  ، یرامونيپ   ي از کشورها  يی هادر بخش  یاقتصاد جهان  يرگذاهي. با سرمارديگیم

 (. 141: 1394 ،د )امينی و برومن انجامدیم رامونين پ ها از توسعه، به توسعه ناموزوبخش ريسا

داگالس    توسط  یع مصنو  تمهاجر  هينظر-1شده است:    ن يمهاجرت تدو  ی اساس  ي، دو تئوریشناسدر چارچوب علم جامعه

که مهاجرت    یمصنوع   هي. نظر( ,2004Grillo & Riccio :99-111)  16کيگلشی  توسط  یمفهوم مهاجرت فرامل-2و    15یمس

  یاسي، سياقتصاد  يهاجنبه  عيتوسعه سر  را  تيمهاجرت جمع  یعلت اصل  ،شودیشبکه مهاجرت شناخته م  يتئور  کي  عنوانبه

-ی م  انيبفراملی  مهاجرت    هينظر  .در جامعه است  يدارهيمستلزم تسلط بر روابط سرما  هک  داندمیکشورها    یزندگ   یو اجتماع 

-یارائه م  يدرآمد باالتر  ناش يهاتيفعالو براي  شود  یتقاضا م  رتشيکه کارشان ب  يیشهرها  وکند که مردم به کشورها، مناطق  

م  ،شود ا  هيرظن  نيا  یشناختامعهج  تيماه(.  Fedorova, 2015: 102)  کنندیمهاجرت  به   تيواقع  نيدر  است که  نهفته 

پ مهاجرت  ياقتصاد  يريگجهت  ليدل افزا  یاجتماع   يوندهايها،  حال  تقو  شيدر  فزاو    است  تيو  جوامع   ياندهيتعداد  از 

ظهور  ديجد  یاجتماع  حال  اصل.  هستند  در  غ   ني ا  هينظر  نيا  یجوهر  و  منطقه  کشور،  ترك  با  مهاجران،  که  به رهياست   ،

غ نم،  د يجد  يکشورها و  روند مهاجرت بدون    ، کنندی م  مکان نقل  ره ياطق، شهرها  يا همان    اوليهاز قلمرو    يی نها  يی«جدا»اما 

-ی مهاجرت، م یشناختهجامع ي هاهينظر ليلحتوتجزيهپس از (. Maksimova et al, 2019: 739) افتدیم قاتفا  مبدأ جامعه 

  د يجد  یمکان  يمستمر در جستجو  حالدرعينگسسته و    یعا، تحرك اجتمی جهان  نديفرآ  کي گرفت که مهاجرت    جهيتوان نت

 :Maximova et al, 2018)  است  هاتوسط انسان  یاجتماع   دي، روند ساخت ارتباطات جدطورکلیبه  ی وزندگ   يهاتيفعال  يبرا

-میبحث  سعه  وت مهاجرت بر  و بدبينانه    نانهيبخوش   یسنت  يهادگاهيد  تأثيردر مورد    ابتدادر ادامه و  همين اساس،    رب  (.212

 گردد. می ليتحل یاجتماع  هينظر يیو ساختارگرا  یعموم يی کارکردگرا يهاها را با جنبهارتباط آن سپس و شود

 

 اجرت بر توسعه هم   تأثیر و بدبینانه در مورد    نانهیبشخوهای  دیدگاه  5-1

کنند موضوع بحث و  یارسال م  ار  ناکه مهاجر  يیمهاجرت بر توسعه در جوامع و کشورها  تأثيرطول پنج دهه گذشته،    در

است    گرديده  «مهاجرت  نان يبدب»و    «مهاجرت   نانيبخوش» نظرات  شده است و موجبات ظهور    مداوم و بعضاً داغ    يگفتگوها

(Taylor, 1999: 63-88  .)ی اجتماع   هيدر نظر  ميتر پاراداژرف  ماتيتقس  ه دهنددر مورد مهاجرت و توسعه نشان  ميتقس  نيا  

پارادا  يی اکارکردگر  یعني) مقابل  نظريساختار  يهاميدر  و  )  هي(  پارادا  یعنيتوسعه  مقابل  در  متوازن  توسعه   يهاميرشد 
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ا در ادامه به بررسی   .است  ز مرک  و دولت  براليلنئو  يهادگاهي د  نيب  کيدئولوژيا  ماتيتقس  انگريب  نيهمچن  نينامتقارن( است. 

 گردد: و بدبينانه اشاره می نانهيبخوشهاي ديدگاه

 

 یی گراتوسعهو    ککالسی-نینو  هی: نظرنانهیبخوش  یهادگاهید  5-2

را نوع کينوکالسمهاجرت    هينظر تول  نهيبه  صيتخص  ی، مهاجرت  عوامل  پذ  يشورهابه نفع ک  دياز    رنده يارسال کننده و 

، يشهر  يهاشبه بخ  ي، کشاورزيیکار از مناطق روستا  يرو يمجدد ن  صي، تخص«رشد متوازن »انداز  چشم  نيکند. در ایم  یتلق

مؤلفه سازنده آن در نظر گرفته   کي  عنوانبه  رونيازاو    يرشد اقتصاد  از ينشيپ   عنوانبهمرزها(    يسوآناز    ا ي)در داخل    یصنعت

)شویم دهه  ت  با(.  Todaro, 1969: 138-148د  غالب  نظرات  به  تئور  1960و    1950وجه  مهاجران    يدر   عنوان به توسعه، 

، دانش و  دي جد  يهادهيانداز کنند بلکه اپول پس  تنهانه رفت که مهاجران  یشدند. انتظار میم  یتلق  يو نوآور  رييعوامل مهم تغ

کارآفر ن  ینينگرش  از  زيرا  آورند.  م  قيطر  نيا  به دست  مثبت  رفت که مهاجرانیانتظار  به    ینقش  و  باشند  داشته  توسعه  در 

در مطالعات    شهير  نانهيبخوش  ي هادگاه يد  نيچن(.  De Haas, 2010: 232)  کمک کنند  توسعهدرحال  يدر کشورها  ينوساز

ه داشت  یشمال  يکايه آمرز اروپا بمهاجرت ا  یخيو بر اساس تجربه تار  متحدهاالتيادر اروپا و  ي  در مورد مهاجرت شهر   پيشين

توسعه   هيرنظ  در  دوم   یاست که در دو دهه اول پس از جنگ جهان  «گراتوسعه»  يهادگاهي د  کننده منعکس  نيهمچن  ني. ااست

 ,Keely & Tran)  گرددمنجر    پذيرمناطق مهاجر  و اجتماعی  يمهاجرت به بهبود اقتصادرفت که  یانتظار م .  حاکم بوده است

می  اگرچه  (.500 :1989 نظر  کهبه  از    هاینيبخوش  ن يا  رسد  ديدگاه   افتهيکاهشميالدي    1970بعد  اين  پس  در  و  ها،  است 

 است. شده مطرحهاي بدبينانه ديدگاه

 

 « سندرم مهاجرت»و    ی: علت انباشتگنانهیبدب  یهادگاهید  5-3

تغ  ی بيترک  تأثيرتحت    نانهيبخوش  ي هادگاه ي، د 1960اواخر دهه    از نظر  م يارادپا  ريياز    سوي   ازو توسعه    یاجتماع   هيدر 

وابستگ  انهيساختارگرا-دگاهيد چالش  1969،  17)فرانک   ی خيتار  ی و  به  شدند(  حقکشيده  در    دي جد  يهادگاهي د  نيا   ،قتي. 

رو توسعه  کينوکالس  يکردهاياستدالل  م  انهيگراو  وارونه جلوه  بودند که    ددندایرا کامالً  افزاو معتقد  به  اکنون   ش يمهاجرت 

، مهاجرت را  انهيساختارگرا-یخيتار  يالگومنجر شده است.  توسعه    ح( در سطیالمللنيب  و  يامنطقه  ني)ب  یمکان   يهاينابرابر

از بدبخت بنابرایم  یجهان  يدارهياز گسترش سرما  یناش  یفرار   جاد يا  يساختار  طيشرا  وفصل حل قادر به    یذات  طوربه  نيداند، 

ن م  به(.  Papademetriou, 1985: 211-212)  ستيمهاجرت  ا  درسینظر    تيعل  هينظر  با  ويژهبه  نانهيبدب  يهادگاهيد  نيکه 

 ي دارهيمعتقد است که توسعه سرما  تجمعی  تيعل  هياست. نظر  ب( ارائه شده است، متناس1957)  18ردال يکه توسط م  یتجمع

که    يی در مناطق و کشورها  ي اقتصاد  يهاتي، فعالنيشود. بنابرایمشخص م  ی رفاه  يهاينابرابر  قيبا تعم  ريناپذاجتناب   طوربه

  یرامونياز مناطق پ  تيجمع  نيکند و مهاجرت خارج از کشور با استعدادتریم هيرا تخل يگذاره يهستند، سرما هياول تيمز يدارا

ترغ  را  نزد  تيعل  هينظر  کند. یم  بيو کشورها  نظر  يمرکز  هيحاش  يهابه مدل   کيانباشته  نئومارکس  هيو    .است  یستيتوسعه 

در مورد مهاجرت و توسعه به کار    یخيتار  يیساختارگرا  يها دگاه يدر مورد د  یخوببه توان  یرا م   یتجمع  تيعل  هي، نظرنيبنابرا

 (.De Haas, 2010: 235) مهاجرت بر توسعه است تأثيراتاز  ناکه نش برد

 

 و سازگاری  شتیمع یاستراتژ عنوانبه مهاجرت-6

 شت یمع یاستراتژ  کی  عنوانبه  مهاجرت  6-1
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معيشت دهه  استراتژي  اواخر  ب  1970  از  انساندانانيجغراف  نيدر  جامعه،  و  گرفت.    شناسانشناسان  قرار  بررسی  مورد 

دارايیاناتو  ل شام  شتيمع  تيوضع )يیها،  ماد  ازجملهها  اجتماع   ي منابع  فعالیو  و  ن  ي هاتي(  است   ی زندگ   يبرا  از يمورد 

(Carney, 1998: 99  .)روابط درون خانواده  یکه مؤسسات اجتماع خانوارها، بل  يیدرآمدزا  ي هاتيفعال  تنهانه  شتيمع  تيوضع ،

موارد از خانواده    نيا  ازآنجاکه(.  Ellis, 1998: 3-4)  رديگیبرم   رد  یچرخه زندگ  قيرا از طر  منابع به    یدسترس  ي هاسميو مکان

  ي عنابه م  شتيمفهوم مع  ظهور.  ناهمگن است  اريبس  شتيمع   يهايمتفاوت است، استراتژ  گريبه فرد د   يبه خانواده و از فرد

از د ا  یبرجت  يکردهايبه سمت رو  ينظر  ازلحاظو    وسختسفتنسبتاً    انهيگرايساختار   يهادگاهيدور شدن  با    نياست.  اتفاق 

مردم    ش يپ   نشيب  نيا که  نه    ودخ  شتيمع  طورکلیبهرفت  بسترها   ،جداگانه  صورتبهرا  در    رينظ  ی اجتماع   عيوس  يبلکه 

جواخانوار روستاها،  اقوام    يیمع  برایم  یهدسازمانو  مح   ياريبس  يکنند.  خانواده  یاجتماع   يهاطياز   ن يترمناسب  عنوانبه، 

مهاجرت  نهيزم  نيا  در(.  McDowell & De Haan, 1997: 3)اخته شد  نش  وتحليلتجزيه واحد   عناصر   یکي  عنوانبه،  از 

برا  يی راهکارها   یاصل خانوارها  تأ يسازمتنوع  يکه  وضع  تيامن  ن يم،  دوام  ب  شتيمع  تيو  مخود  کار    شده شناخته،  رند يگیه 

-ی م  مهيب  ی آت  يکه در برابر فشارها  يیهايیاز دارا  یعيبه دست آوردن دامنه وس  يبرا   يابزار  عنوانبهتواند  یمهاجرت م.  است

 ريفق  يدر کشورها  به شهر  ستارو  یداخل  هايمهاجرت  يبرا  عمدتاًامر    ن(. ايDe Haan et al, 2000: 30)شود    ده ي شوند، د

ها ونيليزانه مور  یگزند  يها تي، واقعشدهگذاشته به اشتراك    که توسط هر دو روش  دگاهيد  نيرسد ایبه نظر م.  است  فتهکارربه

 . دهدیبهتر نشان م را انهيساختارگرا اي کي نوکالس يکردهايرا نسبت به رو توسعه درحال يمهاجر در کشورها

 

 ی سازگار  ی استراتژ  ک ی  وانعنبهمهاجرت    6-2

 هايشو چالمقابله با خطرات    يبرا  تيسازگار با موفق  ياستراتژ  کيتواند  یاند که مهاجرت معه نشان دادهمطال  نيچند

توسعه براي  م(.  Kleemans, 2015; Warner & Afifi, 2014)  باشد  موجود  معرض  یمهاجرت  در  گرفتن  قرار  از  تواند 

مع  ا ي کرده    ير يخطرات خاص جلوگ به  و  بکاهد  آن  متنوع  شتياز    نمايدکمک  اند،  مردمی که مهاجرت کردهدرآمد    يزساو 

(Black et al, 2011; Zhao et al, 2014  .)  و متعادل را آرام    ياقتصاد  يسازگار  يهاتيتواند محدود یمچنين  مهمهاجرت

مجبور به   یحت  ا يشوند  یمجبور به مهاجرت م  اي دارند    یمردم انتخاب  ايکند که آیم  نييتع  يريپذبي، سطح آسحالنيباا.  کند

روستا  ماندن من(.  Adger, 2014: 755-791)شوند  یم   در  براي  شهري  مناطق  بر  عالوه  امر  که  طااين  مهاجرت   ازآنجاقی 

باشند. جمعيت روستايی  پذيري است که عمده اين مناطق هم مناطق روستايی و مرزي می گيرد نيز داراي آسيبصورت می

تواند عالوه  ت میبسياري بينشان برقرار است و مهاجرهستند و ارتباطات اجتماعی  پيوندهاي قومی و فرهنگی با يکديگر    داراي

اقتصابر جنبه روستا  يدهاي  مناطق  از سکنه کردن  ارتباطات  و خالی  و کم شدن  يکديگر  از  يی، موجبات دور شدن خانواده 

منفی بگذارد و بر امر توسعه و    ثيراتتأ   و هم جامعه مقصد  مبدأ جامعه  تواند هم بر  اجتماعی گردد که تمامی اين مسائل می

 تأثيرگذاريات آن را فراهم نمايد، تواند موجبجمعيت روستايی می بنابراين امر مهمی که مهاجرت باشد.  تأثيرگذارامنيت پايدار 

پايدار است. امنيت  امر توسعه و  ن  شهيمهاجرت هم  جينتابنابراين    بر  ا  يريپذبيتواند آسیمهاجرت م  و  ستيمثبت   ش ي فزارا 

  مدنظر   ديمسئله با   نيا.  است  قدصا  يشهرحاشيه  اجران مستقر در مناطق  در مورد مه  ويژهبهامر    نيکند. ا  تيداده و فقر را تقو

روند مهاجرت  رايز  ، گذاران باشداستيس روستا  ی حرکات،  عمده  را    یاساس   يهااست که چالش  يبه مناطق شهر  يیاز مناطق 

 (. Schwan & Yu, 2018: 43-64)کند ی م جاديا يشهر يداريپا يبرا

 

 ه پایدار امنیت و توسع درنقش مهاجرت  -7
از  ی گروه ا يحرکت شخص " عنوانبهخاص  طوربهو  "دائم اقامت  ا ي  یموقت رييتغ" قياز طر عيوس  ياغلب به معنا مهاجرت

  ی استقرار در مکان  يه خود برااراد  ي، برايو ادار  یاس يس  ي، عبور از مرزهايگريخاص به سمت د  يی ايواحد جغراف  کيافراد از  

 ی اثرات منف  ياست و دارا  تيجمع  ريياز عوامل تغ  یکيمهاجرت  (.  Noja et al, 2018: 5-6)   شودیم   فيتعر  "مبدأ  زمتفاوت ا
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-ستيز  نيو همچن  یفرهنگ  ، ی اجتماع   ، ياقتصاد  يرا در ساختارها  یراتيياثرات تغ  نيمدت است و او مثبت، درازمدت و کوتاه

ر، در  وشيک جزء يا زيرسيستم از سيستم کل ک  ه مثاببهمناطق مرزي  آورد.  میرا به وجود    ی بروز ناامن  يهانهيو زم  یطيمح

مداوم تعامالت الزم بين خود را    طوربهود هماهنگ عمل کند که اجزاء و عناصر درونی آن بتوانند  تواند به وظايف خصورتی می

امنيت ملی    و توسعه در مناطق مرزي ارتباط مستقيم و متقابلی با توسعه و  (. امنيت197-195:  1380زند )عندليب،  ابرقرار س

اقدام   هر  و  مرزي،  ام  بر  مؤثردارد  مناطق  توسعه  يا  نسبت  يی رها يتأثنيت  میبا  ملی  امنيت  و  توسعه  بر  متفاوت  گذارد.  هاي 

می اثر  ملی  امنيت  و  توسعه  بر  که  نسبتاقداماتی  به  نيز  توسعگذارند  بر  متفاوت  مرزي  هاي  مناطق  امنيت  و  .  مؤثرنده 

نيت فراگير در کل جامعه دارد. بنابراين تحقق تحقق ام  ددر فراين  ياکنندهنييتعق مرزي نقش  ، توسعه در مناطگريدعبارتبه

پايدار در مناطق مرزي، مستلزم توجه خاص و   امنيت و توسعه  بر توسعه  هايمؤلفه به    نگرجامعرابطه منطقی ميان  اي موقر 

مند ميان دو  ماظ لزم برخورداري از ديدگاهی منسجم و نبر توسعه است. چنين ارتباطی مست  مؤثرامنيتی    هايمؤلفهيت و  امن

-امنيت يکی از بارزترين وجوه بالندگی يک جامعه و زمينه(.  56-55:  1393رضازاده و همکاران،  توسعه و امنيت است )  مؤلفه

تواند باعث  میريزي براي توسعه  گذاري، برنامهو شکوفايی يک جامعه، سرمايهگردد. توسعه  ساز رشد و ثبات آن محسوب می 

اقت  ی پيشرفت هرگونه فعاليت اجتماعی و  بهبود  براي  امنيت باشد که  امنيت و احساس  بر بستر  صادي يک جامعه الزم است، 

باشد.   از مهم  درواقعاستوار  پايدار جامعه محسوب میامنيت  اهداف  مترين  البته  و  امنيت همشود  احساس  امنيت وجود  از  تر 

تواند انگيزه اقامت در اين مناطق را براي اهالی  ي می اطق مرزنمامنيت در قرار دارد.  ها مؤلفهي از اجموعهم تأثير است که تحت  

هد به سزايی خوا  تأثيرمرزنشين بيشتر کند و از طرف ديگر حضور مردم در اين مناطق روي شرايط اقتصادي اين مناطق نيز  

 (.  12:  1381داشت )رازينی و باستانی، 

گرفته   ی و آکادميک مورد بررسی قراردانشگاه در محافل  که    است   یموضوع   پايدار  توسعه  با امنيت و مهاجرت    ميان  ونديپ 

باشند، طوري که  ، الزم و ملزوم يکديگر  میوستهيپ همبه(. توسعه و امنيت مفاهيمی  De Sherbinin, 2008: 38-53)  است

توسعهدست و  بوده  ناممکن  امنيت  از  برخورداري  بدون  توسعه  به  سزا  يابی  به  نقش  امنيت  برخورداري  در  اين    یينيز  و  دارد 

پيوند    اگرچه(.  Tadjbakhsh, 2008: 10کند )اي و جهانی مصداق پيدا میف محلی، ملی، منطقهپيوستگی در سطوح مختل

ق مناط  چراکهتر و بيشتر است،  اين پيوند در مناطق مرزي مستحکمتوسعه و امنيت در همه مناطق صادق است، اما اهميت  

اي نيافته و حاشيه مناطق توسعه  عنوانبهطق مرزي  پذيري بيشتري برخوردارند و منايبسآاي از  مرزي به دليل موقعيت حاشيه

هاي آن  ز امکانات و قابليتتواند بر بسياري ااي بودن می(، اين حاشيهJones & Wild, 1994: 259-273شوند )شناخته می

تواند علت مهاجرت جمعيت اين مناطق که  خود می  ی ماندگعقبگی را به بار آورد که اين  ماند باشد و عقب  تأثيرگذارمنطقه  

امنيت ملی   جهيدرنتآن به تقويت مبانی قدرت ملی و    يسوبه توسعه و حرکت  باشند را موجب گردد.  وستاييان میاکثرا هم ر

را در کشور می از بسترهاي مناسب جهت توسعه ملی  نيز،  امنيت ملی  باي آوردیفراهم م   انجامد و  بنابراين، نخست  امنيت    د. 

بايد تحقق امنيت را شرط الزم و مقدم بر تحقق توسعه دانست.    گريدعبارتبهتا در مرحله دوم توسعه صورت گيرد.  برقرار باشد  

(.  56:  1389نيا،  ظها است )حافها با توجه به مزيت مکانی آنها و سکونتگاه ليتساز استقرار فعادر چنين حالتی، امنيت زمينه

معتق ديگر  توسعه    د ديدگاه  طريق  از  امنيت  تحقق  که  که   محور  درواقعاست.  است  است  استوار  عقيده  اين  بر  ديدگاه  اين 

استفاده کرد  ار برقراري امنيت در اين مناطق  ابز  عنوانبهتوان از توسعه  می  طورکلی به، عامل اصلی ناامنی است.  ی افتگينتوسعه 

عدم توسعه مناطق    چراکهمضاعف دارد    يو آثار  تياهم  يمناطق مرز  رد  تيو تاثر توسعه و امن  تأثير(.  193:  1380)عندليب،  

-اه شدن سکونتگ ینموده و با خال  د يو تشد  عيتسر يمناطق شهر يسوبه يمرز طق مهاجرت را از منا انيجر ،ياهيو حاش يمرز

با    يق مرزمناط  و هم   يهم مناطق مرکز  ت،ياز جمع   يشهرو    يو انباشته شدن مناطق مرکز  تيفعال  ،تياز جمع  يمرز  يها

 يدر منطقه ارتباط معنادار  تيامن  نيتأماشتغال و    جاديا  نيب  روستاهاي مرزي. در  گردندیمواجه م  یتيمسائل و مشکالت امن

سالم    يهاتيعالف  قياز طر  روستانشينان  يرفاه و درآمد اقتصاد  شيو افزا  يرزم  مناطق  تيوجود دارد و توجه به توسعه و امن

کاهش مهاجرت تواند موجبات  و اين امر می   مثبت دارد  تأثيرمرز    یتيدولت، بر کارکرد امن  يگذارهيرما س  و   تيبا حما  ،ياقتصاد
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قومی و فرهنگی    هايمؤلفه   تأثيريالت و  احساس محروميت نسبی و ضعف امکانات و تسه  کهنياضمن    مردم اين مناطق گردد. 

بوده و   تأثيرگذارسعه پايدار دهند که بر امنيت و تورا شکل می یي ر کنار مسائل اقتصادي، ديگر متغيرهاموجود در اين مناطق د

اين روستاها می  را تحت    مبدأهم جامعه    درنهايتگردند که  موجبات مهارت مردم  ند و  دهقرار می  تأثيرو هم جامعه مقصد 

 سازند. رو میتوسعه و امنيت را با مشکالتی روبه

 

 گیریجهینت
امن  يیروستا  تيمهاجرت جمعنقش    یشناسجامعه   یبررس  باهدفمقاله حاضر   ي انجام مناطق مرز  دار يپا  تيبر توسعه و 

مطرح می پژوهش  فرضيه  که  شد.  بر  کرد  عالوه  روستايی،  می  تأثيراتمهاجرت جمعيت  حواقتصادي  در  و  تواند  اجتماعی  زه 

  تيمحروم  اي   یعدالتیاحساس ب  شيدايپ   ،احساس فقرو    باشد  تأثيرگذارمرزي  فرهنگی نيز بر توسعه و امنيت پايدار در مناطق  

مؤثر  ینسب دامنه مهاجرت   يعامل  و گسترش  بروز  است.  تا روس  ي هادر  مقاله چنينيی شده  اين    ف يطکه    استدالل شد  در 

رو  ياگسترده نابرابرمه  تأثير  کردها ياز  بر  را  ياجرت  کردهها  که  بررسی  دیماند  مورد    یمختلف  ينظر  ياه دگاهي توان  در  را 

براحالنيباا.  دو ادغام کر  قيتلفبا يکديگر    ارمهاجرت   پ   يامسئله  ،مختلف  يهادگاهيد  بيترک  ي، تالش    شنهاد ياست که گاه 

طريق  شودیم نهادها   یعموم  ي هااست يس  از  عملکرد  بهبود  حقوقیاع اجتم  يباعث  اقتصادی،  س  ي ،  مردم    ی ، دسترسیاسيو 

امکانات    يعاد بازارهابه  اعتم  یاساس  يو  بازگرداندن  امنيتزمينهو    شود  هادولتبه    داو  و  توسعه  نمايد.    هاي  ايجاد  را 

با    یوابستگ  انپردازه ي. نظرابديیبازمتعادل خود را    یآن نظام اجتماع   واسطهبهکه    دانندیم  یسم يرا مکان  مهاجرت  انيکارکردگرا

از کارکردگرا روستا  ان،يانتقاد  را    به  انيئمهاجرت  برا  دانند یم  يرداهينظام سلطه سرما   حاصلشهرها  کار    يروين  نيتأم  يکه 

روستا م  انيئارزان،  به شهرها  دکشاندیرا  متعدد  ی،اجتماع  يبندشکل  دگاهي.  عوامل  و  علل  به  ا  یبررس  يبرا  ياما   گونه ن يبه 

رت جانقش مه صورت گرفته در رابطه با    يهاليحاصل از تحل  ج ينتا  ،موجود  ات يو نظر  م ي. با مرور مفاهکندیها توجه م مهاجرت

 ، ینسب  تيچون: احساس محروم  ،يیرهاياز روستا، نشان داد که متغ  زيترك و گر  بهو اقدام افراد    ليدر تما  معيت روستايیج

ن و  و س  زانندهيکننده و برانگکيتحر  تأثيرنقش و    التيانات و تسهو ضعف امک  یرزراع ياشتغال و درآمد غ   يهارساخت يفقدان ز

  ک ياز    یتواند بخشیم   یاجتماع   ت يحمابر همين اساس،  .  اند نموده  فايرابطه ا  ن يرنده در اادزبا   ینقش  ز ين  ی اجتماع   يهاهيسرما

اشتغال    ي هابرنامهبا ايجاد    شود و   ليانتخاب تبد   ک يبه    تواندمی  مدت یمهاجرت باشد. در طوالن   تيريدر مد  رانهيشگيپ   کرديرو

را  ی اجتماع  ي هايی و مداوم بازنما قي، عميقو تأثيرمطالعه  ن يا. دهد  شيرا افزا و سازگاري شتيمع ي هافرصتتواند یم  یعموم

م پتانسی م  آمدهدستبهنتايج    و  دهدینشان  درك  به  دولت  یاجتماع   يها ليتواند  مقامات   روند  يسازنهيبه  يبرا  یتعامل 

  ازنظر کم  زياد و    تيکه جمع  دهد ی نشان مشناسی  ی جامعهبررس  يهاتجربه.  نمايدکمک    و روستائی  مرزي  مهاجرت در مناطق

ممسئله  یتيامن توسعه    شوندیساز  امر  با  پيوند  در  امر  اين  تحت    درنهايتکه  را  مرزي  مناطق  در  می  تأثيرامنيت    دهد.قرار 

روستا  تأثيربرآورد   بر جوامع  به مداخالت  يیمهاجرت  و سازماندولت  يگذاراستيس،  ت  یعمران  ي هاها  برادر   ليتسه  يالش 

احساس    شي دايپ   ،احساس فقرگيري نمود که  گونه نتيجهتوان اينمی  درمجموعخواهد رساند.    ياري  يیاتجوامع روس   نيتوسعه ا

 تأثيرتحت  را  مناطق  اين  که    است  يیتاروس  يهادر بروز و گسترش دامنه مهاجرت   يعامل مؤثر  ینسب  تيمحروم  و  یعدالتیب

هاي  تواند براي استاندارينتايج اين تحقيق می زده است. ن م ابه سمت شهرها د يشتريب يهاه مهاجرتب تبعبهو  قرار داده است 

شهرداري کشور،  وزارت  مرزي،  دهياريمناطق  همچنين  و  نظامی  نيروهاي  را  ها،  کاربردهايی  و  فوايد  مرزي  روستاهاي  هاي 

هاي  با ايجاد زمينه  اهها و شهرداريهمچون استانداري  ربطيذهاي  گردد تا دستگاهدر همين راستا پيشنهاد میشته باشد.  دا

نمايند که اين امر از طريق ايجاد    يديگر نقاط همچون شهرها جلوگير  بهزندگی جمعيت روستايی از مهاجرت    مناسب براي

 ي ستور کار را براد  پذير باشد. پژوهش حاضرتواند امکانمیبه روستائيان    بهرهکمهاي  هاي شغلی مناسب و اعطاي وامفرصت

ها ليتحقق پتانس  يدر مورد اقدامات برا  يگذاراستيس  ينقاط بالقوه و دستور کار برا  نيبه ا  ی ابيدست  یگندر مورد چگو  قيتحق

 . دهدیم شنهاديپ را 
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 چکیده  
  جمله   از  ديگري  نظامی،ابعاد  بعد  بر  عالوه  و  است  برخوردار  اي  ويژه  جايگاه  ژئوپليتيک،از  و  سياسی،استراتژيک   علوم  در  امنيت

محيطی    کلی   طور  به  و  آبی  منابع  از  حفاظت  و  آب  وزهامر.گيرد  می   بر  در  را  ...واقتصادي،اجتماعی،سايبري،بيولوژيکی،زيست 

  چنين   در.است  خاورميانه  منطقه  در  ويژه  به،آبی  کم  بحران  با  درگير  کشورهايپيش روي    هاي  چالش  ترين  مهم  از  هيدروپليتيک،يکی

  دارند،چالش   که  یمواهب  و  محاسن  کنار  همجوار،در  کشورهاي  براي  المللی  بين  و  مرزي  هاي  رودخانه  ويژه  به  شيرين  آب  وضعيتی،منابع

  رودخانه   تنها  و  مرزها  انگيزترين  بر  چالش  از  يکی  عنوان  به  اروند  ميان،رودخانه  اين  در.کنند  می  تهديد  را  ها  آن  تامني  و  ايجاد  را  هايی

ابعاد    از  لذا.  است  برخوردار  اي  ويژه  اهميت  فارس،از  خليج  به  عراق  ورود  دروازه  همچنين  وايران    کشتيرانی  قابل  مرزي

  با   و  اسنادي   صورت  به  مقاله  اين.  دهد  می  قرار  تأثير  تحت  را  خود  همجوار   کشور   دو  محيطی،امنيت  زيست  و  ئواکونوميکیتيکی،ژژئوپلي

  است  نتيجه  اين  به  قائل  و  است   پرداخته  ايران  اسالمی  جمهوري  ملی  امنيت  بر  اروند  هيدروپليتيک  تأثير  بررسی  به،تحليلی  توصيفی  شيوه

 کلی  طور به  و آب بحران مسئله ايران،چنانچه ويژه به خود همسايگان به عراق کشور  محيطی زيست و  وپليتيکیئژ وابستگی به  توجه با که

  جمهوري   ملی امنيت براي  جدي يتهديد  تواند  نگيرد،می  قرار  ويژه توجه  مورد  کشور  دو  روابط  و  مناسبات اروند،در رودخانه  هيدروپليتيک

 . باشد  ايران  اسالمی

   وند رودتيک ، امنيت ملی ، ژئوپليتيک ، اروپليهيدر: واژگان کلیدی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:k.asghari276@gmail.com


 

96 

 

 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

   مقدمه -1

به    .گذار باشدروابط ميان دولتها و ملتها تأثيرامروزه می تواند در  استراتژيک،  یبه عنوان عنصري حيات بخش و کااليآب  

جدي شدن  ت. امروزه با توجه به  به راحتی با واژه سياست و امنيت پيوند خورده و ماهيتی سياسی پيدا کرده اسکه  گونه اي  

ی از مهمترين مسائل مورد بر رودخانه هاي مرزي،يکب و ارزشمند شدن بيش از پيش منابع آبی، تصاحب و حاکميت  بحران آ

پيتر هاگت در الگوي فرضی خود به هنگام بر شمردن عوامل جغرافيايی تنش زا ميـان کشورها،شش   . می باشد هااختالف کشور

ين نحوه و ميزان بهره ــرك نسبت می دهد.بنابرامورد را به آبهاي مشتچهار    باط با موضوع آب و از ميان آنهاتنش را در ارت

می تواند به اختالف بين کشور ترك و تحت حاکميت دو يا چند دولت، ودها ،درياچه ها و سفره هاي زيرزمينی مشبرداري از ر

(.با توجه به اينکه قريب به  54:1393ران ،خالدي و همکا)امدرار دارند،بيانجاين منابع آبی قهايی که در باالدست يا پايين دست  

منابع  و در واقع آنها به اين    دارندمجاورت آبهاي مشترك قراردر  ه اند که  در مناطقی سکونت گزيد  جهاندرصد از مردم    90

وابسته هستند، کليدي  و  است  اين مسئله  حياتی  زمينه  ممکن  اختالفااز سويی  و  ها  از سوي ديگر  تنش  و  و  ت  زمينه صلح 

سازمان ملل، چنين اظهار    2006در گزارش توسعه انسانی سال در همين رابطه کويين واتکينز  کند. ولت ها را فراهم  دهمکاري 

براي صلح و مناقشه باشد،لذا اين صحنه سياسی است که تصميم خواهد که    داردمی   »اداره آبهاي مشترك می تواند عاملی 

بيش از ساير مناطق جهان با  خاورميانه  (. در اين ميان  122:1389زي،و حجايشگاه هاديان  گزيده شود«)پ برسير  گرفت کدام م

د سياسی  ابعااين بحران  روبرو می باشد،به گونه اي که  و بين المللی    بر آبهاي مرزي  و به ويژه موضوع حاکميت    ی آبکم  چالش  

رودخانه اروند به عنوان    محيطیيت ژئوپليتيکی،ژئواکونوميکی و زيست  ضعو  بررسیامنيتی به خود گرفته است.مقاله حاضر به  

اي رودهاي  ترين  مهم  و  برانگيزترين  چالش  از  تنها  يکی  و  فارس  خليج  به  ورودي  رودخانه  بزرگترين  همچنين  و  منطقه  ن 

ردازد و  ر برخوردار است می پ که از اهميت استراتژيک ويژه اي در مناسبات دو کشوقابل کشتيرانی ايران و عراق، رودخانه مرزي

 منيت ملی جمهوري اسالمی ايران بررسی می کند. بر ارا روپليتيک اين روخانه تاثير هيد

 روش تحقیق  -2
   سر  بر  عراق  و  ايران  کشور  دو   هيدروپليتيکی  مناسبات  بررسی  تحليلی،ضمن  توصيفی  روش  به   و   اسنادي  صورت  به  مقاله  اين

تشريح و تأثير هيدروپليتيک آن   را  استراتژيک  انهرودخ  اين  محيطی  زيست  و  وميکیی،ژئواکونژئوپليتيکاروند، اهميت    رودخانه

  می  ارائه  آن  از  ناشی   تهديدات  کاهش   جهت  پيشنهاداتی نيز    پايان   در .کند  می   بررسی  ايران  اسالمی  جمهوري  ملی   امنيت  بررا  

 . گردد

 پیشینیه تحقیق   -3
به طور    اما.است  نگرفته  صورت  ايران  میاسال  جمهوري  ملی  امنيت  بر  اروند  ليتيکهيدروپ تأثير    با  ارتباط  در  تحقيقی  کنون  تا

هيدروپ   کلی  به  مربوط  مسائل  مورد  عراق،در  و  ايران  کشور  دو  ميان  اتليتيک  گرفته  انجام  بسياري  رو،  ست.  حقيقات  اين  از 

 ،   با تاکيد بر آبهاي کشور ايران«  اهمقدمه اي بر جغرافياي سياسی دريا » در کتابی تحت عنوان  1384پيشگاهی فرد در سال  

را به رودخانه اروند رود اختصاص داده است و به هيدروپليتيک اين منطقه و مهمترين قراردادها و پيمان    شی از کتاب خودبخ

در پرداخته است.  ، منعقد شده  ارتباط با رودخانه اروند    هايی که ميان کشور ايران و همسايه هاي غربی خود)عراق/عثمانی( در

د پور  تحقيقی  محمد  و  نامی  توسط  ساليگر  کشور)نم،به»1389در  غرب  هاي  حوزه  هيدروپليتيک  ونه  بررسی 

الـوند(« پرداخته شده   اقليم هر دو کشور بررسی  موردي:زاب،سيـروان و  است. در اين مقاله سعی شده وضعيت منابع آبی و 

روابط د  شود بحرانی تر شدن تنش ها در  تجزيه و تحليل قرار  ،  و کشور شده و تمام عواملی که سبب  در  .  رفته استگمورد 

مهمترين «،چالش هاي هيدروپليتيک ايران و عراق با تاکيد بر اروند رود،با عنوان»1388در سال  تحقيق ديگر توسط ميرزايی  

 پرداخته شده   سپس به تجزيه و تحليل آن  وشناسايی شده    رابطه با رودخانه ارونددر  هاي هيدروپليتيکی هر دو کشور    چالش

حجاست و  هاديان  سال  ا.پيشگاه  در  با  1389زي   اي  مقاله  ايران،  عنوان»چالشطی  هيدروپليتيکی  مشترك  و  هاي  عراق 

که سبب بروز تنش ميان    مهمترين چالش ها و عواملیهيرمند«،مطالعه موردي اروند رود و    2010تا    2001افغانستان از سال   
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ي  تهديدک ايران،عراق و کشور افغانستان را  ش هاي مشترك هيدروپليتيالآنها چجه،نتيدر  دو کشور شده را بررسی کرده اند.

مديريت  براي و  زمين  ،مديريت  انسانی  اند.   امنيت  کرده  قلمداد  آب  منابع  پور  جامع  رحيمی  و  تحقيق محسنی  با    1391در 

بر اروند رود  ايران و عراق«،  عنوان»تأثير هيدروپليتيک  آينده  بمناسبات  بر  به ر  ررسی وضعيتعالوه  ايران   ودخانه هاي مرزي 

.خالدي  راهکارها و پيشنهاداتی ارائه شده استو در پايان  ات هر دو کشور تشريح  در مناسبوردي،اهميت رودخانه اروند  صورت م

سال   در  همکاران  رودخانه  در    1393و  نقش  عنوان»بررّسی  با  عراق«،تحقيقی  و  ايران  روابط  در  مرزي  بررسی هاي  با 

که    دو کشور بر سر رودخانه اروند،به اين نتيجه رسيده انددنامه هاي مرزي  بررسی عههمچنين  و عراق و  ليتيک ايران  هيدروپ 

ا وابسته به منابع آبهاي سطحی و زير سطحی در  زيع ناهمگون بارندگی در اين کشور،آن راقليم خشک و نيمه خشک ايران و تو

در مقابل  ورودي مرزها،اين کشور نيز    جريان هاي  ي کشور عراق بهاتکاديگر با  از طرفی  ی و فراملی کرده است.محدوده هاي مل 

از هسايگانش آسيب پذير شده و بر ،  1397نيرومند و شهيدي در سال  است.  بهاي همسايگانش وابسته گشته  به منابع آ  خی 

در اين تحقيق عالوه  و    داده اندرا مورد بررسی قرار  »هيدروپليتيک ايران و عراق و بهينه کردن مصرف آبهاي مشترك مرزي«  

عربر وضع و  ايران  هر دو کشور،يت هيدروپليتيکی  آبی  منابع  و وضعيت  آينداق  در  را  عراق  و  ايران  بر سر  مناسبات  و حال  ه 

 . و تحليل نموده اند بررسی و تجزيهاروند  رودخانه

 طرح مسئله و ضرورت تحقیق   -4
  ري ها بر سر دستيابی،حاکميت،درگي  تنش ها و   ، در روابط ميان کشور هاامروزه با توجه به اهميت منابع آبهاي مشترك  

است. کشور ايران گشته  از اهميت ويژه اي برخوردار  اين منابع در ميان کشورهاي همجوار،چگونگی بهره برداري و نحوه تقسيم  

. با توجه به اينکه  ا تشکيل می دهدمشترك ميان آن دو ر  مرزم مرز می باشند که رودخانه اروند،قسمتی  از  و عراق دو کشور ه

مطلوهر   وضعيت  در  آبی  منابع  لحاظ  از  دو  دو کشور  هر  و  برند  نمی  سر  به  جهان محسوب  جزو  بی  می کشور هاي خشک 

آنها،شوند در  آب  برخوردار است  بحران  اي  ويژه  اهميت  دليل  از  به  عراق  ويژه کشور  به  آبیمحدوديت  .  از    ،منابع  اين  بيشتر 

در   مناسب براي دستيابی به آبهاي آزاد و همچنين وابستگی ژئوپلتيکی  به دليل نداشتن راه ارتباطی. عراق  بردمسئله رنج می  

م به کشوزمينه  آبهاي سطحی  هاي همسايهنابع  خود  ،ر  وابسته  ژئوپليتيک  بر  غلبه  و  آبی  منابع  تأمين  انجام  جهت  به  دست 

اياي    سياست هاي خصمانه جه به اهميت رودخانه از اين رو با تو  .د ران و اشغال کويت زمانند تحميل جنگ هشت ساله به 

نسبت به گذشته    امروزه نيز با کمبود منابع آب شيرين اهميت آن  ، مذکور در ابعاد نظامی،امنيتی،زيست محيطی و اقتصادي

  می تواند در آينده ود  ليتيکی کشور عراق به اين رودخانه، ارودندرهمچنين وابستگی ژئوپ   و با تداوم اين وضعيت وبيشتر شده  

تبديل و امنيت ملی جمهوري اسالمی ايران را تهديد  هاي بالقوه در ايجاد تنش ميان دو کشور ايران و عراق    يکی از کانونبه  

اين زمينه تعامالت و گفتگوهاي  کشور  بايد هر دو  کند.لذا   بهتر  مديريت  جهت  را    کارآمديدر  انجام  هر چه  منابع آبی خود 

تصويري روشن از هيدروپلتيک دو کشور بر سر  که  ين تحقيق بر آن است  ضرورت ابنابراين  بپرهيزند.    نه منازعهو از هرگودهند

دهد   نشان  رود  او  اروند  در  اروند  رودخانه  اهميت  تشريح  و  ضمن  ژئواکونوميکی  ژئوپليتيکی،  دو  بعاد  براي  محيطی  زيست 

پيشنهاداتی جهت  در پايان  ران بررسی کند و  ملی جمهوري اسالمی ايکشور،تأثير هيدروپليتيک اين رودخانه مرزي را بر امنيت 

 تغيير نگاه و نگرش نظامی و امنيتی به نگرش توسعه اي و تعاملی ارائه کند . 

 مباحث نظری  -5

 هیدروپلیتیک -1-5

ها بر سر  که نقش آب را در روابط ميان دولت ها و ملتبی از دو واژه »آب و سياست« است  اصطالح»هيـدروپليتيک«ترکي

و   بررسی  آن  تصاحب  و  همکاران،دستيابی  و  نمايد)عزتی  می  تحليل  و  تجزيه  به 96:1390سپس  توجه  با  امروزه  بنابراين   .)

اهميت منابع آبهاي سطحی و زير سطحی و افزايش رشد جمعيت و تقاضاي شديد براي مصرف آب باعث شده اهميت منابع  

ژئوپليتيک آب يا    ،انسان ها و جوامعروي با توجه به اهميت آب در سرنوشت  ن  آشکار شود. از هميبيشتر  آب نسبت به گذشته  

هيدروپليتي تعبيري  روبه  اين  از  گردد.  می  پديدار  نيز  اصطالح    ک  »هيدروپليتيک  اين  که  تعريف کرد  چنين  توان  می  به را 
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آنکه در بعد فرو ملی و يا  اعم از  د،نی و ملت ها و دولت ها می پردازماعات انسامطالعه نقش آب در مناسبات و مناقشات اجت

هيدروپليتيک  به عنوان يک دانش، شاخه اي از علم  (.بنابراين 102:1393،منطقه اي،جهانی و بين المللی باشد.«)حافظ نيا،یمل

در چارچوب سياست هاي خارجی ميان  و اهميت آن  مفهوم آب  می کند    تالش،نوياي سياسی است و به عنوان رشته اي  جغراف

 را بررسی کند.   منابع ابهاي مشتركدر زمينه ا به ويژه کشوره

 رودخانه های بین المللی-2-5

که قابل کشتيرانی بوده و بيش از يک کشور از طريق آن به ابهاي ازاد مرتبط  للی عبارت است از رودخانه اي  رودخانه بين الم»

باشد. المللی در  (.  608:1367، )آقايی«شده  د. در  نسه حالت کلی بين کشورها در جريان باشممکن است رودخانه هاي بين 

وارد کشور همسايه می شوند. در اين حالت از جريان  يان خود خط مرزي را قطع می کنند و  حالت اوّل:رودخانه هايی که با جر

در بهره    مطرح می شوند. که هر دو آنها داراي قوانين خاصیه  باالدست و پايين دست رودخانرودخانه دو کشور به عنوان کشور 

و ر   برداري  آب  تقسيـم  هاهستندودخانه  چگونگی  دوّم؛رودخانه  حالت  در  که  .  است  مدنظر  خود  يی  مسير  است در  ممکن 

باشد گرفته  قرار  کشور  دو  ميان  مشترك  مرزي  رودخانه  عنوان  به  آن  از  نشود  ، قسمتی  همسايه  کشور  وارد  آن .کولی  به  ه 

ر قسمتی از مسيـر خود خط مرزي نوع ترکيبی غالب است. يعنی رودخانه د،ه می شود. در حالت سومرودخانه مرزي نيز گفت

 (. 237،238:1397ميان دو کشور را تشکيل می دهد و بعد وارد کشور همسايه می شود. )نيرومند و شهيدي،

 

 
(1397:238نیرومند فرد و شهیدی، منبع:مختلف رودخانه های مرزی) اشکال(: 1شکل شماره)  

 

   امنیت  -3-5

 کشور،ايجاد   سرزمينی  و  سياسی   بقاي  از  پاسداري  ازعبارت است    ها  ارزش  ينا.است  ملی  ارزش  چندين  از  مرکب  امنيت  ممفهو

  منظر   از  امنيت  گذشته  در(  18؛1377يزيد،.)کشور  درون  طوايف  و  اقوام  ميان  هماهنگی  حفظ  واقتصادي    رفاه  براي  الزم  شرايط

  می  پيشنهاد  نظامی  کار  و  ساز  آن  با  همقابل  براي  و  شد  می  ديده   مرزها  از  رجاخ نيز  آن سرچشمه  که  بود  دار  معنی  نظامی  تهديد

  بر   و.است  نوشدگی   و  گسترش  حال  در   روز  به  روز  امنيتی  تهديدات   گوناگون  ابعاد   امروزه  ولی(  327؛1393نيا،  حافظ.)گرديد

 در   نيز  محيطی،اجتماعی  ادي،زيستتصاق  سياسی،ابعاد  و  نظامی  ابعاد  بر  عالوه  که  اي  گونه  به.  شود  می  افزوده  ها  آن  تنوع

  می   ديده   مرزها  از  خارج  و  داخل  در  نيز  آن  منبع  و(  230؛ 1397نيا،  حافظ .)گيرد  می  قرار  توجه  مورد  امنيت  به  مربوط  لمسائ

 کرد   توصيف  شرايطی  را  امنيت  توان  می  کلی  طور  به(.327؛ 1393نيا،  حافظ.)است  ترکيبی  صورت  به  نيز  آن  با  مقابله  راه  و  شود
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  ماندن  مصون و  بقا  حفظ ضمن ... و محيطی  نظامی،اقتصادي،زيست  نظر از کشور يک  يا  و ( ملت)فرد،گروه،جامعه يک  آن طی  که

 . باشد  امان در نيز داخلی  تهديدات خارجی،از خطرات و تهديدات برابر در

 ملی  امنیت-1-3-5

 دي فر  امنيت  از  منظور.شود  می   تقسيم   گروهی   و  فردي  سطح  دو   به  امنيت  ابتدا  در .دارد  معنی  مختلف  ابعاد   و  سطوح  درامنيت  

 ملی،منطقه  سطح  سه  به   خود  نيز  جمعی  و   گروهی   امنيت  و  است  زندگی   براي  شخص  يک  ضروري  نيازهاي  تأمين   و  بقا  حفظ

  نوع  دو   به   خود  نيز  ملی   امنيت.شود  می   تقسيم  ژئوپليتيک  و   سياسی   الملل،جغرافياي   بين  روابط   ادبيات  در  المللی   بين   و  اي

  و   شده  مربوط  کشور  مرزهاي  داخل  به  ،تهديد   عنو  و  منبع،جهت  حيث  از  لی داخ  امنيت.گردد  می   بندي   تقسيم  خارجی  و  داخلی

  امنيت(  328؛1393نيا،  حافظ .)باشد  می  زيستی  و  طبيعی  حکومت،امنيت  و  سياسی  سيستم  اجتماعی،بقاي   امنيت  شامل  عمدتأ

  که   دارد  اشاره  همسايگان  سوي  از  ويژه  به  فرامرزي  و  خارجی  داتدي ته  برابر  در  ملت  يک  حفظ  و   بقا  به  نيز  خارجی  بعد  در  ملی

 . شود می  محيطی زيست و  سياسی تهديدات و  سايبري هاي  اقتصادي،فعاليت نظامی،جنگ تهديدات شامل  عمدتأ

 محیط شناسی تحقیق   -6

جدا می کند و درازاي بخش    يکی از رودخانه هاي مرزي بشمار می رود که مرز دو کشور ايران و عراق را از هم   اروند رود 

اين رو پيوستن دو رودخانه دجله و  114:1395کيلومتر است)پيلتن وبطحايی اصل،  84دخانه  مرزي  از به هم  اين رودخانه   .)

کيلومتري   110روستايی در نزديکی بصره به نام »القرنه« است که در  رودخانه،شود که محل تالقی اين دو  فرات تشکيل می  

شهر بصره می گذرد.اين رودخانه از قرنه به طرف ايران کج شده    از کنار تشکيل و به سوي جنوب خاوري،ان  بادشمال باختري آ

ست به مرز ايران می رسد و از اين نقطه بنام »نهرخين« که در جنوب شلمچه واقع ا  و بعد از عبور خود از شهر بصره ،در محلی

 .(136،1391ی ورحيمی پور:خليج فارس ادامه می يابد)محسنرود در  شود و تا مصب ارونداست که مرز ايران وعراق شروع می 

ها رودخانه  از  ديگر  يکی  کارون  کهيرود  است  فرا  ی  و  دجله  با  دهند.  همراه  می  تشکيل  را  در  اروندت،اروندرود    110رود 

می دهد)خالدي  ل  کيلومتر تشکي84ه مرز مشترك دو کشور را به طولکيلومتري شمال بصر  64متري شمال غربی آبادان وکيلو

 ر نهايت به خليج فارس می ريزد.(.و د75،1393وهمکاران:

 یافته های تحقیق  -7

 سیر مناسبات هیدورپلیتیک ایران و عراق بر سر اروند رود -1-7

مورد منازعه در بين دو دولت ايران   يکی از پيچيده ترين و مناقشه برانگيزترين مسائلد  اختالف حاکميت بر سر اروند رو

اختال  وعراق  اين  است که  به دوران صبوده  وفات  می گردد)صادقيان،فويه  بر  بهره  100(.حدود  2:1387عثمانی  است که  سال 

آ تقسيم  و  وحال  برداري  وعثمانی  ايران  ميان  قبالً  رودخانه  اين  از  است)جعفري  ب  مطرح  وعراق  ايران  ميان 

براي ی بود که  ه زد وخورد ها ميان دولت ايران وعثمانحاکميت بر سر اروند رود در طول تاريخ کانون عمد(.70:1388انی،ولد

انی منعقد  کنوانسيون ها و قرارداد هاي زيادي منعقد شد. اولين قراردادي که ميان ايران وعثمحل اختالف ميان اين دو کشور،

ر داد بر اين قرا.شدصادر  وعثمانی  براي تعيين مرز آبی ميان دولت ايران  م بودکه با وساطت انگليس  1847شد معاهده ارض روم

به موجب اين قرار داد حقوق .(13:1387)صادقيان،وعرفی،اروندرود را تحت سيطره دولت عثمانی در آوردخالف قانون حقوقی  

قرار داد به نفع دولت عثمانی منعقد شد.اما دولت ايران انگاشته شد و    به طور کامل ناديدهايران براي بهره برداري از اروند رود  

را ممعاهد   اين بر زيرا حقوق  ورد پذيرش قرار نداد،ه  بود و هيچ حاکميتی  اين معاهده مورد تضييع قرار گرفته شده  ايران در 

ه امضاي دو طرف رسيد که درواقع به  م ب1913وتکلی مورخاز سوي دولت ايران، پر رودخانه نداشت. بعد از ملغی کردن معاهده  

پروتکل   اين  شد)پيشگانيز  نوعی  تحميل  ايران  وحجازي،به  هاديان  انع148:1389ه  از  تاريخ  (.پيش  در  مذکور   پروتکل  قاد 

ان نظر خواهی بدونه اينکه از کشور ايری انجام داد و اين سه کشور  با دو دولت روس وعثمان   دولت انگليس مذاکراتی رام،1913

ايران دعوت  همچنان از نماينده  دند و  فق رسيکرده باشند،در مورد مرز ايران وعثمانی به  طوري که به نفع خودشان باشد به توا

الريجانی،ک گذارد)منصوري  صحّه  خود  مرزهاي  مورد  در  ها  آن  توافقات  بر  تا  نتيجه  32:1389ردند  پروتکل  (.در  اين  نيز در 
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بعد از فروپاشی امپراطوري عثمانی و    عثمانی ناديده انگاشته شد.  توسط دولت هاي روس ،انگليس وحقوق مرزي ايران کامال

عراق تشکي دولت  ع   ،ل  نام  به  نامه  عهد  نامه  سومين  شد)آق،1937هد  منعقد  وعراق  ايران  دولت  (قراداد 602:1367ايی،ميان 

   ن ايران وعراق پايان ببخشد،اما خود عاملی براي ظهورمعاهده ي بود که در ظاهر می خواست به اختالفات ميام،1937ژوئيه  4

از نقاط ديگر شد.زيرا    رود و  اروند  دوباره اختالف هاي ديرينه بر سر مسئله مل خارجی وداخلی زمينه ساز تاسيس عوابرخی 

در واقع در    (. اين عهد نامه به وساطت دولت انگليس ميان طرفين منعقد شد. و234:1383چنين قراردادي بودند)گنج بخش، 

ت کشور    1913پروتکل    ائيدچارچوب  منافع  بود،اما صرفاً  دو کشور  مرز  تعيين  مورد  درعراق  در  هاديان    را  داشت)پيشگاه  بر 

م. براي جلوگيري از اعمال حاکميت ايران بر  1914ش./1313دولت عراق در سال  (. به موجب اين قرارداد،148:1389،وحجازي

وعراق  ايران  دولت  دو  ميان  مذکور  داد  قرار  عقد  به  سرانجام  عراق  دولت  شکايت  کرد.  شکايت  ملل  سازمان  به  رود  اروند 

ابادان تا خط تالوگ،به دولت عراق  هاي  تر از آب  کيلوم5د رود ،بجز  حق کشتيرانی در سراسر ارونن قرار داد،انجاميدکه طی اي

و روابط دو  و کشور آغاز شد (با روي کار آمدن رژيم بعث در عراق،دوره اي از تيرگی ها ميان د14:1387)صادقيان،واگذار گرديد

ا می کرد که دولت عراق حاکميت  عراق ،ادعلبکر رئيس رژيم بعث  تا حسن ااين راس  کشور دوباره به حالت بحرانی درآمد. در

اسناد    ستندتصميماتی را در خصوص اين موضوع اتخاذ کردند که حتی می توانود را دارد و مقامات رژيم بعث  طلق بر اروند رم

را جزء خاك راهه اروند  ه عراق آبخارجمور که وارد اروند رود می شوند را مورد بازرسی قرار دهند. وزارت اك کشتی هايی  ومدار

پ خ ايران خواست که  از  و  ناميد  روي کشتیود  از  را  پايي  رچم هاي خود  بکشد. ها  تصميمات    ن  اين  دنبال  موبه  رد عراق در 

-15حت سيطره دولت عراق درآمد)همان،صصييع شده بود و تکامالً تضقوق طرف ايرانی  ححاکميت مطلق خود بر اروند رود، 

به  آن  از منابع و مواهب    اي مجاورور هالمللی بايد کش  قوانين بيناساس  ودخانه بين المللی است که بر  رود يک ر(.اروند  14

ب استفاده بکنند.رود خانه هاي  المللی داراي دو ويژگی هستند؛طور عادالنه و مساوي  استفاده کشتيين  اينکه مورد  رانی  يکی 

و يا مجاور هستند که از داخل    ينی کشور يا کشورهايالينفک قلمرو سرزمو ديگر اينکه بخش  ساير کشورها قرار می گيرند  

براهه  کم است. هر آابر آنها ح«اصل آزادي ارتباطات  »و«حاکميت سرزمينی کشور ساحلی»عبور می کند . لذا دو اصل  نها  آ

است که توسط يک يا چند سند    ی نيزخاصحقوقی  تابع نظام  ،بين المللی عالوه بر تبعيت از اصول و نظام عام حقوق بين الملل

با  1921(.کنوانسيون  99:1395،مشخص شده است)پيلتن وابطحی اصل  معاهده اي ارتباط  رژيم حقوقی رودخانه  بارسلون در 

ا را از يکديگر جدا  از سرزمين چند دولت می گذرند يا آن ه  کليه رود هايی که»که  داردمی  هاي بين المللی چنين مقرر  

دريا   به  و  سازند  و وضع کشتير می  تجاري  لحاظ  از  و  ريزند  استفاده هستند،  انیمی  قابل  دائم  طور  می  به  اعالم  المللی  بين 

)331ماده  .  «گردد. ورساي  که1919معاهده  دارد  می  الم»(مقرر  بين  اي  رودخانه  رودخانه  از  است  عبارت  قابل  للی  که 

ا اين  ق ب دولت عرا  (.608:1367)آقايی، «شده باشد.اد مرتبط  بيش از يک کشور از طريق آن به آب هاي آزکشتيرانی بوده و  

داشته باشد و حقوقدانان کامال حاکميت يک جانبه دولت   اروندرود حاکميت مطلق  المللی  بر رودخانه بين  تواند  اوضاع نمی 

و تصميم گرفت  دولت ايران از برخورد غير اصولی عراق به خشم آمد  »عراق بر اروند رود را رد می کنند . در اين راستا بود که  

قرارداد   رسماً  1937که  لرا  المللی 41:1389)منصوري الريجانی،«غو کند  بين  آبراهه  بر  را  عراق حاکميت خود  زيرا دولت   .)

وند رود يا  اين وضعيت يعنی وضعيت تنش آميز در روابط حقوقی ايران وعراق در رابطه با ار.اروند رود حاکميت مطلق می ديد  

تا سال   العرب  آخاين سال(.در  149:1389گاه هاديان وحجازي، ادامه داشت)پيش  م1975شط  رژيم حقوقی  ، چهارمين و  رين 

دو کشور ايران  م،1975مارس 6-4طی اين معاهده در با وساطت دولت الجزاير بين ايران و عراق منعقد شد. 1975،طی معاهده 

دم  ع  ومرزها  ه تماميت ارضی و تجاوز ناپذيري  بر اساس رعايت اصول و احترام  بص نحوه حل اختالفات خود  وعراق در خصو

از جمله می توان به تعيين مرزهاي زمينی خود بر اساس  فق وبيانيه هايی را منتشر کردند که توادخالت در امور داخلی يکديگر، 

بر اساس  اي آبو تعيين خط مرزه  1914م و صورت جلسه هاي هيئت تعيين مرز مورخ    1913پروتکل قسطنطنيه مورخ   ی 

گ يا ژرفآب را به عنوان خط مرز آبی  طرفين خط تالو(. در اين معاهده،46-47:1394ره کرد)مراد پيري وشربتی،ط تالوگ اشاخ

که کليه مسير خط مرزي را در اروند رود معلوم کرده و کشتيرانی را  رسميت شناختند و توافق کردند ه دو کشور در اروند رود ب
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داراي سه پروتکل و    1975عهدنامه  (.609:1367حقوق خود از اين رودخانه برسند)آقايی،در رودخانه آزاد بکنند تا هريک به  

 ضمايم مختلف است که اين سه پروتکل به ترتيب عبارتند از: 

 تعيين مرز رودخانه اي بين ايران وعراق پروتکل -1

 عالمت گذاري مجدد مرز زمينی بين ايران وعراق.پروتکل  -2

 (.66:1377زاده،مرز بين ايران وعراق)موسی   پروتکل مربوط به امنيت در-3

نامه  » در    1975عهد  آن  تصويب  اسناد  و  کردند  تصويب  وعراق  ايران  گذاري  قانون  مجلس  را  آن  به  منضم  هاي  وپروتکل 

منشور ملل 102الزم االجراء گرديد و چون طبق ماده  ز همان تاريخ قرارداد هاي مذکور  در تهران مبادله شد و ا1976ژوئن  22

چن م يا  و  دو  بين  بايتحد،معاهدات  کشور  سازم د  دفتر  در  ،کليه  د  برسد  ثبت  به  متحد  ملل  هاي  ان  شماره  به  فوق  اسناد 

رسيد14907تا14903 ثبت  به  متحد  ملل  سازمان  خانه  دبير  وعراق«در  ايران  »معاهدات  عنوان  .«)منصوري تحت 

از اين معاهده46:1389الريجانی، ارامش نسبی ميان دو کشو  (.پس  از لحاظ ب برقرار  ر  يک  عراق به اين  اطنی دولت  بود ولی 

ايران را در    با توسل به زور وتهديد حقوق ه اي براي لغو اين قرارداد بود تا  قرارداد رضايت کاملی نداشت و هميشه به دنبال بهان

صدام  ،1357در سال  سالمیسرانجام با وقوع انقالب ابه دست بگيرد.اين رودخانه  حاکميت خود را در  اروند رود پايمال کند و  

را    حسين زيرپا  شرايط  با  مناسب ديد؛درنتيجه  عراق  وابسته  ژئوپليتيک  از  رهايی  و  اروند  بر  به حاکميت مطلق  براي رسيدن 

جنگ تحميلی هشت ساله عليه ايران را آغاز   1359،اين قرارداد را يک طرقه ملغی اعالم کرد ودر شهريور 1975گذاشتن قرارداد

-1برقرار گشت که مفاد آن عبارت است از:1975دوباره قرارداد  ازمان ملل، س  598ه جنگ بر اساس قطعنامهکرد.پس از خاتم

القعر)ماده   يا خط  تالوگ  اساس خط  بر  مرزي  تعيين حدود  بودن   -2(  1اصل  هميشگی  و  ناپذيري  ،تغيير  بودن  قطعی  اصل 

له طرفين انه به وسيمند کردن کشتيرانی در رودخ  اصل قاعده-4(7اصل ازاد سازي کشتيرانی )ماده  -3(5خطوط مرزي)ماده  

 (. 17( )همان،ص 8ماده 1،بر مبناي اصل حقوق متساوي کشتيرانی دو دولت)بند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

(  1396:221مجتهدزاده،پيروز.) منبع:مرز تالوگ ایران و عراق در شط العرب( : 2شکل شماره )    

 

 عراق یکی رودخانه اروند برای کشور  م اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونو  -2-7



 

102 

 

 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

   عراق   شورشود،ک  می  انجام  دريايی   نقل  و   حمل   و  دريا  طريق  از(  وزن  اساس  بر )جهانی  تجارت  از  درصد  90  حدود   که   الیدرح

  هاي   آب  با   ساحل  کمترين  از  اين کشورها  ميان   در که  نفت در ميان چهارده عضو اوپک است  دومين توليدکننده و صادرکننده  

 نفت   صادرات  بشکه  هزار  3603  از  بشکه  هزار3468عراق،  نفت  وزارت  آمار   اساس  بر  که  است  حالی  در  اين.است  اروردخبر  آزاد

  به  ورشک  و اين (  https://www.ilna.news/fa/tiny)  شود  می  انجام  دارد  قرار  اروند  رودخانه  مجاورت  در  که  بصره   بنادر  از  عراق 

  اين  براي  رود   اروند  طريق  از  کاال  نقل   و   حمل  و   نفت  صدور  بنابراين.دارد  مشترك  مرز  ايران  و   فارس  خليج  با   اروند  رود  واسطه

  براي  عراق  اينکه  وجود  با .دارد  قرار  رود   اروند   اطراف  در  عراق   جنوب  مهم   نفتی   منابع   اينکه  خصوص  به.است  حياتی  امري  کشور

ه  قمنط اين بودن نزديک دليل  به اما  است کرده  فاو به فتین لوله خط کشيدن  به اروند،اقدام به گیتوابس از پذيري آسيب کاهش

  که  دريافت  توان  می   عراق   طرف   از  اروندرود  اکونوميکی   و  راهبردي  اهميت  درك   با  لذا.است  پذير   ضربه  اروند،همچنان  دهانه  به

  اطراف   نفتی  طقمنا  نظامی   اشغال(  63؛1384باي،.)گرفت  شيپ   در  تهاجمی  آبراه،سياست  اين  بر  کامل  تسلط  براي  عراق   چرا

  طريق  از  نظامی   تجهيزات  ارسال  همچنين  و  اول   جهانی  جنگ  در  عثمانی   نفتی  منابع   چپاول  و  بصره   و   فاو  بندر   مانند   اروند  رود

 ژئواستراتژيکی  و یکژئوپليتي اهميت بر مبتنی  تاريخی شواهد  ديگر  از دوم،  جهانی  جنگ در متفقين توسط شوروي به  اروند رود

 .ستا مرزي رودخانه اين

 را   باشد  سرزمين  داخل  در   آن  سرچشمه  و  منبع  که  رودي  هيچ  آن  بر  عالوه  و  است  خشکی  در   محصور  کشور  يک  تقريبأ   عراق 

  از   عراق   بنابراين.دهند  می  تشکيل  را  رود  اروند   ،  کارون  رود  کنار  در  که  داند  می  فرات  و  دجله  گروه  در  را  خود  حيات  و  ندارد

  و   آب  روزافزون  اهميت  و   زمان  گذشت   با   نتيجه  در.است(  ترکيه،سوريه،ايران)همسايه  کشورهاي  به   وابسته  سطحی   هاي  آب  نظر

  لذا.شود  می  وابسطه  ايران  ويژه  به  همسايه  کشورهاي  به  پيش   از  عراق،بيش  اروند،ژئوپليتيک  مسير  از  نفت  صادرات  طرفی  از

 اين  حيات  چراکه.کند  ايفا  ايران  ملی  نيتام  در  مهمی  نقش  عراق   و  ايران  تيکیوپليرهيد  روابط  تا  شود  می  باعث  مسئله  همين

  شود   می  را  کويت  اشغال  سپس   و  ساله  هشت  جنگ   در  صدام  تقالي.  بود  خواهد  ايران  با  دشمنی  يا  و  دوستی  گرو  کشور،در

 .دانست وابسته ژئوپليتيک اين بر غلبه براي  عراق  هاي تالش از اي نمونه

 ایران   برای  ندارو  رودخانه  ژئواکونومیکی  و  وپلیتیکیئژ  اهمیت  -3-7

  و  شصت  و  ورودي  رودخانه  همجوار،چهار  کشورهاي  با  مشترك  رودخانه  17  شامل  که  است  برخوردار  مرزي  رودخانه89  از  ايران

  قابل  مرزي  رودخانه   تنها  ترين،و   پرآب  رود   اروند  ميان   اين  در.(65؛1393همکاران،  و   خالدي)است  خروجی   رودخانه  هشت

(  خرمشهر  و  آبادان)  بزرگ  بندر  دو  که  است  اي  رودخانه  تنها  ايران،اروندرود  مرزي  هاي  انهرودخ  ميان  در.است  ايران  کشتيرانی

  قابل  هاي  رودخانه  ترين  عريض  از  متري،يکی  1300تا1200  پهناي  با   رود  اروند  همچنين. است  داده  جاي  خود  کنار  در  را

 همچنين .( 46؛1376نويان،)هستند  آن  از  عبور  به  قادر  پيما  اقيانوس  بزرگ  هاي  کشتی  هک  اي  گونه  به.است  جهان  در  کشتيرانی

  خمينی،بنادر  بندامام   و  آبادان  در   پتروشيمی  هاي   آبادان،مجتمع  اروند،پااليشگاه   نفتی  ميدان  قبيل   از  بسيار  نفتی   منابع   وجود

  استراتژيک   خانهرود  اين  اهميت  بر  در عراق،   رود  اروند  لساح  در  فاو  و  بصره  بنادر  و  ايران  در  اروندکنار  و  خرمشهر،آبادان  بزرگ

  بندر   اين  در  وارداتی  کاالهاي  و  آمد  می  حساب  به  ايران  بازرگانی  اصلی  بندر  خرمشهر  ،بندر1357  انقالب  از  پيش.است  افزوده

  صادر   کشور  از  خارج  هب  بندر  اين  طريق  از  نيز  صادراتی  کاالهاي.شد   می  منتقل  ايران  سراسر  به  آهن   راه  طريق  از  سپس  و  تخليه

 راه   از  ايران  مالی  رقم  ترين  عظيم   منبع  آبادان  و   مالی  رقم  بزرگترين  گمرکی  درآمد  لحاظ  از  يگر،خرمشهرد  عبارت  به.شد   می

  کاهش   روند  اين  تحميلی  جنگ  اغاز  سپس  و  57انقالب  با  .(113؛1371ولدانی،  جعفري)بود  نفتی  هاي  فرآورده  و  نفت  صدور

  تالقی   محل  در  اروند  صنعتی  تجاري  آزاد  منطقه  ايجاد   شتاد،با ه  دهه  در  و  جنگ  از  بعد   هاي  بازسازي  از  پس   اينکه  تا   کرد   پيدا

 شبکه   به  دسترسی  واسطه  به   اروند   آزاد  منطقه.شد  افزوده   منطقه  اين   ژئواکونوميکی  و  ژئوپليتيکی  اهميت  کارون،بر  و   رود   اروند

  ضمن (425؛1393نيا،  حافظ)کاال  ترانزيتآبی و    برق   انرژيشيرين،  آب  به  ،دسترسی(هوايی،دريايی،ريلی،زمينی)ترکيبی  ارتباطی

  همکاري  هاي   زمينه  و  شرايط  آوردن  فراهم   پتانسيل.است  برخوردار  کشور  آزاد  مناطق  ميان  در  ممتازي  شرايط  از  اينکه

 .است شده  اروند ژئواکونوميک پيش از بيش اهميت موجب  و باشد   می دارانيز  را فارس خليج ساحلی  دول  ساير با  اقتصادي

https://www.ilna.news/fa/tiny
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 اي   گونه  به.اند   نکرده   ايفا  نقش  ايران  نظامی   و   سياسی   حيات  اروند،در  رودخانه  اندازه  به  زي،هيچکداممر  رودخانه  89  ميان  در

  خليج   امنيت  سو  يک  از  که؛بود  ويرانگر  و  سوز  خانمان  جنگ  سال  رودخانه،هشت  اين  حاکميت  سر  بر  مرزي  اختالفات  نتيجه  که

  هيچ  نفع  به  که  جنگی.گرديد  منطقه  مسائل   در  خارجی  تهايقدر  دخالت   باعث  ديگر  سوي  از   و  قرارداد  الشعاع   تحت  را  فارس

 مکاتبه   درحسين    صدام   اينکه  تا .(29؛1385فر،  ابراهيمی)نکرد  حل  نيز   را  اختالفات  ماهيت  حتی   و   نشد   تمام   کشور  دو   از  يک

 می نظا  غير  خصوص  در  پيشنهادش  به  نسبت  قافوت  جلب  براي م  1990  دهه  در  ايران  اسالمی  جمهوري  رئيس  با  رسمی  اي

 را  الجزاير  1975  توافق  به   بازگشت  براي  عراق  رسمی  موافقت(  1369مرداد23)1990اوت  در  کشور  دو   مرزي  مناطق  کردن

  نقش  و  تأثير  بر  ها  آن  اساس  و  دارد  وجود  ژئوپليتيک  از  که  تعاريفی  به  توجه  با  بنابراين.  (222؛1396مجتهدزاده،)نمود  اعالم

 ايران   مرزي  رودخانه  ترين  ژئوپليتيکی  را  رود  اروند  توان  می،دارد  تمرکز  خارجی  سياست  ويژه  بهسياست    در  جغرافيا  رينیفآ

 . ناميد 

 اروند  رودخانه محیطی  زیست  اهمیت  -4-7

  ميالدي   هشتاد  دهه  اوايل  محيطی،از  زيست  ژئوپليتيک  شدن  مطرح  و  ژئوپليتيک  حيطه  در  زيست   محيط  مباحث  گرفتن  قرار

  نمی  محدود  منطقه  و  کشور  يک  به  و  نوردد  می  در  را  محيطی،مرزها  زيست  تتهديدا.(72؛1392فرد،  پيشگاهی)است  بوده

 محيطی  زيست  قوانين  که  هم   هرقدر  بنابراين.کنند  می  محدود  را  محيطی  زيست  هاي   نظام  ندرت  به  المللی  بين  مرزهاي.شود

  در   کامأل  که  شود  می  واقع  هايی  فعاليت  معرض  کشور،در  آن  خاك  و  ها  کشور،آب  آن  باشد،آسمان  شديد  و  سخت  کشور  يک  در

  بد   قوانين  با   کشور  يک  خوب  قوانين  است  ممکن  حتی.هستند  آن  کنترل  از  خارج  بنابراين.دارد  قرار  کشور  آن  مرزهاي  از  خارج

 و  يطیحم  زيست  مالحضات  تالقی  محل  که  مسائلی  جمله  از.  (283؛1379موير،)شود  اعتبار  بی  و  خنثی  ديگر  کشوري

  قرن  عمده   ژئوپليتيکی  عامل  يک  ها،به  رودخانه  فزاينده   نقش  بسب  به  آب.کرد  اشاره  آب  لهمسئ  به  توان  می  است  ژئوپليتيکی

 توسط   آبی   سد   تأسيس   مسائل  سر  بر  عراق  و  ترکيه،سوريه  کشورهاي   رويارويی   به  توان  می   نمونه  براي.است  شده   تبديل  حاضر

  است   داشته  درپی  را  عراق   کشور  در  خانهرود  دو  اين  ظرفيت  کاهش  که  فرات  و  دجله  رودخانه  دو  باالدست  قسمت  در  ترکيه

 از   رودکارون  و  ترکيه  کشور  در  آن  سرچشمه  که  فرات  و  دجله  رود   دو  حاصل  اروند  رودخانه  .(127؛1381توال،  و  لورو)کرد  اشاره

  هاي  آب  جزء  را  آبی  منابع  است،اين  شده   عواق  مذکور  حياتی  رودخانه  دو  باالدست  در  ترکيه  کشور  که  آنجايی  از.است  ايران

  سال   در   اساس  همين  بر. داند  می   محفوظ  خود  براي  را  برداري  بهره   و   استفاده  هرگونه  حق  نتيجه  در   و  دانسته  خود  داخلی

  هاي   سازي  سد  به  اقدامم  1977  سال  از  آن  موجب  به  کرد،که  آغاز  )گاپ(21شرقی  جنوب  آناتولی  طرح  نام  با  طرحیم،1936

 محيط تخريب دارد،از دنبال به  پروژه اين  که بسياري فوايد  آوردن دست به براي ترکيه دولت. کرد فرات  و دجله يرسم در  متعدد

  بر  عالوه  سازي  سد  پروژه  اين.(312؛1398اکبري،  و  مشهدي)است  شده  غافل  آن  از  ناشی  محيطی   زيست  خطرات  و  زيست

 اقدام  اين  يجه،نت  در.شود  می   اروند  رودخانه  آب  حجم  ندش  کم  به  فرات،منجر  و  دجله  رودخانه  دو  آب  حجم  چشمگير  کاهش

  و  غرب  در  ريزگردها   پديده   عراق،افزايش   کشاورزي  هاي   زمين  از  زيادي  مساحت  شدن  خشک  بر  عالوه (ترکيه)باالدست  کشور

  بسياري  ريم  و   ها،مرگ  تاالب  شدن  خشک.کرد  خواهد  تشديد   را  زايی  بيابان  روند   و   گرفت  خواهد  بر  در  نيز  را  ايران  غرب  جنوب

  پديده   تشديد  همچنين  و  ايران   به(  سوريه  و   عراق )  خارجی  و  کشور  مرکز  به  داخلی  هاي  جرتمها  دريايی،سيل  هاي  گونه  از

  ايران   در  آن  سوم  يک  که  افزود  بايد  هورالعظيم  تاالب  مورد  در.است  محيطی  زيست  تهديد  اين  اثرات  ديگر  ز،انشينی  حاشيه

  تعداد   آن  طبع   به  و   رفت  خواهند  بين   از  آن  يان آبز  و   شود  می   خشک  کامل  طور  به   تاالب   ني گاپ،ا  پروژه  پايان   با   و   است  واقع

  حالی  در  اين.(اکبري،همان  و  مشهدي)شد  خواهند  ريزگردها  پديده  دچار  ايران  در  استان23و  شوند  می  بيکار  صيادان  از  زيادي

  منابع   از  منصفانه  و  معقول  برداري  رههب  معاصر،اصل  زيست  محيط  الملل  بين  حقوق   اساسی  و   مهم  اصول  از  يکی  که  است

  تقسيم   و  حفاظت،استفاده  به،برخوردارند  مشترك  زيرزمينی  و  روزمينی  شيرين  آب  هاي  جريان  از  که  را  کشورهايی  ه؛کاست

 (.  convention on the law,1997)کند  می  متعهد  ازآن  معقول  و  منصفانه
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 الملل   بين  حقوق   اوليه  اصول  ديگر،از  ايهکشور  به  توجه  قابل  آسيب  آوردن  وارد  از  خودداري  اصل  و

 دولت   توسط  ها  رودخانه  آب   جريان  الملل،انحراف  بين  حقوق   و  مقررات  اساس  بر»  همچنين  و  .(P.MDupuy,2000,p630)است

  ندارد  اجازه  دولتی  هيچ  و (  342؛1396ولدانی،  جعفري)  «است   ممنوع  رودخانه  دست  پايين  دولت  زيان  به  رودخانه  باالدست

  پتروشيمی  صنايع  هاي   پساب  ورود (.     Hall1924:175)  دهد  تغيير  خود  همسايه  دولت  زيان  به  را  خود  سرزمين  عیيطب  شرايط

  شناورهاي   از  ناشی   نفتی  هاي  آلودگی  همچنين  و   رود  اروند  به  عراق   در  بصره  و  آبادان  خرمشهر،بندر    شهري  فاضالب  و

 ايجاد  منطقه  مردم  براي  را  نامطلوبی  ريزگردها،شرايط  بحران  کنار  رد  و   يابد  افزايش  اروند  رودخانه  آلودگی  تا   شده   نفتی،باعث

 مسير   انحراف  و   اروند  نشدن  آن،اليروبی   به  فارس  خليج  آب  نفوذ  و   آب  حجم  کاهش  دليل  به  اروند  رودخانه  شدن  شور.کند

 محيط   که  است  ائلیسم  ديگر   جنگ،از  دوران  هاي  مغروقه  سازي  خارج  اليروبی،عدم  عدم  نتيجه  در  تالوگ  خط  تغيير  و  رودخانه

 . کند  می تهديد  را  اروند تژيکاسترا رودخانه زيست

 پیشنهادات   و گیری  نتیجه  -8

 تهديدات   انواع  از  بودن  امان   نظامی،در  مسائل  از  ملی،فراتر  امنيت  ويژه  بهامنيت    تعريف  شد،امروزه   گفته  آنچه  به  توجه  با

 که   کند  می  روزب  هنگامی  ناامنی  و  گيرد  می  بر  در  نيز  ار  محيطی  زيست  و  نظامی،اقتصادي،اجتماعی،سايبري،بيولوژيکی

  منطقه   در  گرفتن  قرار  و  همسايه15  با  ايران  کشور.شود  تهديد   ديگر  کشورهاي  سوي  از  کشور  يک  ملی   منافع  و  موجوديت

 و  ايران  هلسا  هشت  جنگ.باشد   می  دارا  را  تهديدات  اين  انواع  با  شدن  روبرو  براي  الزم  ظرفيت  و  خاورميانه،پتانسيل  زده  آشوب

  سر  بر   کشور  دو   مرزي  اختالفات  آن  اصلی   عوامل   از  يکی  و   جغرافيا   آن  بستر  که   است  هديداتت  نوع  اين   از  اي   نمونه  عراق 

 اي  ويژه  اهميت  از  محيطی  زيست  و  ژئوپليتيکی،ژئواکونوميکی  ابعاد  از  اروند  مرزي  رودخانه.است  بوده  اروند  رودخانه  تقسيم

 گره   خود  همجوار  کشور  دو  امنيت  مسئله  اب  مرزي  رودخانه  اين  سرنوشت  تا  شده  عثاب  اهميت  همين  و  است  برخوردار

  درصد   90  به  قريب  که  آنجايی  از  و  است  آزاد  هاي  آب  به  ارتباط  جهت  در  عراق   کشور  براي  حياتی  مسيري  چراکه؛بخورد

  داشتن   اختيار  در  بنابراين.دانست  ق اعر  کشور  حياتی  رگه  را  آن  بايد   تعبيري  شود،به  می  انجام  مسير  اين  از  عراق   نفت  صادرات

 به   دسترسی  نظر  از  عراق   پذيري  آبی،آسيب  کم  بحران  مسئله  بر  عالوه  از طرف ديگر.دارد  اي  ويژه  اهميت  عراق   براي  رود  ندارو

  بعث   حزب  تالش  ويژه   به  ايران  با   کشور  اين   هيدروپليتيکی  مناسبات   سير   که  است  کشور  اين  ژئوپليتيکی   چالش   ترين   دريا،مهم 

 نسبت   که  زمانی  هر  عراق   کشور  که  است  اهميت  اين  کويت،گوياي  اشغال  سپس  و  ايران  به  ساله  هشت  جنگ  تحميل  طريق  زا

 . کرد خواهد اقدام خود وابسته ژئوپليتيک از رهايی باشد،براي داشته را باالتر دست  نظامی نظر از ويژه  به خود همسايگان به

 منطقه   ارتباطی  موقعيت  همچنين  و  وشيمیپتر  صنايع  و  ها  پااليشگاه  و  نفتی  يناديم  و  آبادان،خرمشهر،بصره  بنادر  گرفتن  قرار

  از   بيش  فارس  خليج  منطقه  که  است  حالی   در  ين؛ااست  افزوده  رودخانه  اين  ژئواکونوميکی  و   ژئوپليتيکی  اهميت  بر  اروند  آزاد

  قابل  رودخانه  تنها  و  مرزي  رودخانه  ينرت  عريض  که  اروند  رودخانه  و  است  داده  جاي  خود  در  را  جهان  نفتی  منابع  درصد  60

  به   مجاورش  بنادر  و  رود  اروند  بنابراين.  شود  می  وارد  خليج  اين  به  که  است  اي  رودخانه  بزرگترين  است،  ايران  مرزي  کشتيرانی

  به  و  اقتصادي  هاي  همکاري  توسعه  براي  مناسبی  هاي  ظرفيت  و  پتانسيل  باشد،  خطرآفرين  و  تهديدزا  تواند  می  که  ميزان  همان

  مسائل  از  اروند،نبايد   ژئواکونوميکی  و  ژئوپليتيکی  اهميت  کنار  در.  دارد  را  فارس  يجخل  ساحلی  کشورهاي  همگرايی  کلی  طور

  و  نيستند  سياسی   هاي  مرزبندي   به  قائل   محيطی   زيست  تهديدات   که  شد،چرا  غافل  استراتژيک  رودخانه  اين  محيطی  زيست

 . کند درگير را ديگر کشورهاي ستيز محيط تواند می کشور  يک غفلت  يا اقدامات

  همچنين،عدم   و  باشد  می(  ترکيه،سوريه)باالدست  کشورهاي  هاي  سازي  سد  حاصل  که  اروند  رودخانه  آب  حجم  شدن  کم

  صنايع   و   رودخانه  مجاور  بنادر  هاي  نفتی،فاضالب  شناورهاي  تردد  از  ناشی   همجوار،آلودگی  کشور  دو   توسط  رودخانه  اليروبی

براي   را  متعددي  محيطی  زيست  مشکالت  که  هستند  املیعو  رودخانه،  آب  شدن  شور  همچنين  و  طقهنم  در  مستقر  پتروشيمی

  صيادان،مهاجرت آبزيان،بيکاري رفتن ريزگردها،ازبين بحران  تشديد: آن جمله می توان از که  اند  کرده  ايجاد اين رودخانه مرزي 

  در   و  تالوگ  طخ  تغيير  همچنين  و  رودخانه  نشدن  يروبیال  دليل   به  نفتی  شناورهاي  تردد  عدم  و  منطقه  مردم  از  عظيمی  حجم
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  آبی،در  منابع  بر   تسلط  بحث  در  کشور  دو   هاي   تنش   بر  عالوه   تواند  می   روند   اين .  را نام برد  کشور  دو   بين  تنش   باالگرفتن   نتيجه

 اين   نمونه  که.شداب  داشته  مرزها   داخل  در  کشور  امنيت  بر  سوء  تأثيري  و  شود  درگيري  و   تنش  موجب  نيز  محلی   و   فروملی   بعد

 .پيوست وقوع به1379 سال در مرکزي فالت  به کارون آب انتقال به اعتراض رد آبادان شهر در امر

 

 :پیشنهادات  -1-8

 .رودخانه همجوار کشور دو روابط و  مناسبات در هيدروپليتيک  و  آبی ديپلماسی  به ويژه توجه( 1

 اقتصادي،گردشگري   هاي  حوزه  در  همکاري  و  تعاملی   نگاه  به  اروند  نهارودخ  موقعيت  بهموجود    امنيتی  و  نظامی   نگرش  تغيير(  2

 . بصره و اروند  آزاد مناطق  هاي ظرفيت از استفاده با  همگرايی  عوامل تقويت و

 خليج   حوزه  ساحلی  کشورهاي  همگرايی  جهت  اروند  آزاد  منطقه  استراتژيک  موقعيت  هاي  ظرفيت  و  ها  پتانسيل  از  استفاده(  3

 . فارس

 خانه  تسويه  توسعه  با  بصره  و  آبادان،خرمشهر  شهري  هاي  فاضالب   و   پتروشيمی  صنايع  از  ناشی  هاي  آلودگی  از  جلوگيري(  4

 . فاضالب  هاي

  تاالب   احياي  همچنين  و   آب   شدن  شورتر  از  جلوگيري  جهت  رودخانه  آبه  حق  تأمين  و   اروند  اليروبی   جهت  فوري  اقدام (  5

 .هورالعظيم

 محيطی   زيست  معضالت  حل  جهت(  ترکيه)هرودخان  باالدست  کشور  با  جانبه  چند  و  هبجان  دو  مذاکرات  جهت  فوري  اقدام(  6

  و  ها   سازمان  دادن  قرار  جريان  در   و   فرات  و   دجله  رودخانه  دو   مسير  در  کشور  اين  هاي   سازي  سد  و  عمرانی  اقدامات  از  ناشی 

 . مذاکرات نرسيدن نتيجه به صورت در  المللی بين نهادهاي

 

 :منابع  -9
 628تا607،صص8خارجی،شماره  سياست  ،فصلنامهرود اروند  قیحقو الملل؛رژیم بین حقوق مباحث(.1367).آقايی،بهمن _1

  امور   وزارت  المللی  بين  و  سياسی  مطالعات  ،دفترفارس  خلیج  منطقه   در  سازی  اعتماد  الگوهای(.1385.)فر،طاهره  ابراهيمی  _2

 دوم،تهران   خارجه،چاپ

 اول،تهران   معاصر،چاپ  ابرار  المللی  بين  تحقيقات  و  مطالعات  ،مؤسسهمرزی  های انه خرود هیدروپلیتیک(.1384.)محمد  باي،يار(  3

 تهران گستر،چاپ اول،  دانش  ،آوايملی  امنیت و  محیطی زیست  تهدیدات .(1392.)مهکويی،حجت.فرد،زهرا  پيشگاهی(  4

  تا   2001  سال  از  تانس افغان   و   عراق  با  ایران   هیدروپلیتیک  های   چالش(.1389.)،حميد.حجازي،عليرضاهاديانپيشگاه  _5

 167تا119،صص12پژوهشی،شماره  علمی  ،فصلنامه(هیرمند و اروندرود موردی مطالعه) 2010

  حوزه   در  همسایگان  و   ایران  محیطی  زیست  های   همکاری  مکانیزم   مبانی(.1395.)ابراهيم  اصل،مير  بطحايی  صديق.پيلتن،فرزاد_6

 122تا91،صص21گی،شمارههنرف  اجتماعی  راهبردي  ،فصلنامهمشترک های  رودخانه های آب 

 اول،تهران   کيهان،چاپ  ،مؤسسهفارس  خلیج در بحران   های کانون(.1371.)ی،اصغرولدان  جعفري_7

 اول،تهران   ،ميزان،چاپفارس   خلیج ژئوپلیتیکی مسائل(.1396.)ولدانی،اصغر  جعفري_8

 ن راه ت.دوم  ،سمت،چاپفارس خلیج ای  منطقه مطالعات (.1397) ربيعی،حسين.نيا،محمدرضا  حافظ_9

 چهارم،مشهد   ،پاپلی،چاپ ژئوپلیتیک  مفاهیم و اصول(.1393.)نيا،محمدرضا  حافظ_10

 هفتم،تهران   ،سمت،چاپایران سیاسی جغرافیای (.1393.)نيا،محمدرضا  حافظ_11

  روابط   در  مرزی  های  رودخانه  نقش  بررسی(.1393.)حسن. گلستان  صمدزاده.پيردشتی،حسن.ميرزايی،محمدعلی.خالدي،حسين_12

 81تا 53،صص3مرز،شماره  فنون  و  علوم  دانشکده  ترويجی  لمیع  فصلنامه،(اروندرود موردی مطالعه)اقرع  و ایران 

  ،فصلنامه موجود  اسناد   و  الملل   بین   قوانین  مبنای   بر  رود  اروند  در   ایران   حقوق   اجمالی  بررسی (.1387.)صادقيان،نادعلی_13

 20تا9،صص2،شماره18گنجينه،دوره
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  پژوهشی   علمی  ،فصلنامهایران  شرق  روپلیتیکهید  بر   تحلیلی(.1390.)فرجان،محبوبه  کين.خضري،محمدحسن.اله  عزتی،عزت_14

 113تا95،صص1،شماره4انسانی،دوره  جغرافياي  در  نو  هاي  نگرش

  روابط  ،فصلنامه( عراق  و  ایران )1937سرحدی   معاهده  انعقاد   در   انگلیس   نقش(.1383.)زمانی،محسن  بخش  گنج_15

 274تا233،صص19خارجی،شماره

 اول،تهران   بهشتی،چاپ   شهيد  صدوق،دانشگاه  حسن  ،ترجمهژئوپلیتیک  کلیدهای(.1381.)تاوال،فرانسوا.کال،پاس ولور _16

 دوم،تهران   محمدي،سمت،چاپ  ملک  حميدرضا  ،ترجمهایران  المللی بین  مرزهای  و مرزی های سیاست(. 1396.)مجتهدزاده،پيروز_17

 ششم،تهران   ،سمت،چاپاییافیر جغ سیاست  و سیاسی جغرافیای(.1392.)مجتهدزاده،پيروز_18

  هاي   پژوهش  ،فصلنامهعراق   و  ایران   آینده  مناسبات   بر  اروندرود  هیدروپلیتیک  تأثیر (.1391.)پور،مهدي  رحيمی.راممحسنی،به _19

 180تا157،صص3،شماره1سياست،دوره  اهبردير

  آثارسوء   به   نسبت   گاپ   هوژ رپ  اجرای   در  ترکیه  دولت  محیطی  زیست  ات دتعهو    هایدتهد(.1398.)اکبري،نرگس.مشهدي،علی_20

 351تا311،صص61المللی،شماره  بين  حقوق  ه،مجلایران  رد  محیطی زیست

 اول،تهران   مسلح،چاپ  نيروهاي  جغرافيايی  ميرحيدر،سازمان  دره  ،ترجمهسیاسی جغرافیای  بر  نو  درآمدی(.1379.)موير،ريچارد_21

 اول،قم   ،چاپ(ع)رضال ا   ،خادممقدس دفاع  با  آشنایی(.1389.)الريجانی،اسماعيل  منصوري_22

 تهران چاپ اول،،ميزان، المللی بین ات دمعاه  حقوق (.1377).زاده،رضا   موسی_23

   و   جغرافيا  ،مجله(زاب،سیروان،الوند) کشور  غرب   های  حوضه  هیدروپلیتیک  بررسی(.1389.) ور،علیپ محمد.نامی،محمدحسن_24

 165تا133،صص14اي،شماره  ناحيه  توسعه

 ول،تهران ا  ،ما،چاپزمان  بستر  در افیایی رجغ های نمکا(.1376.)نويان،مهرالزمان_25

 ،سمت،تهران مقدس دفاع معارف  و علوم  با  آشنایی(.1394.)شربتی،مجتبی. مرادپيري،هادي_26

  علمی   ،فصلنامهمشترک   آبهای  مصرف   کردن   بهینه  و  عراق   و  ایران   هیدروپلیتیک (.1397.) شهيدي،علی. فرد،فريبا  نيرومند_27

 259تا233،صص2،شماره7هرجهانی،دو  هاي  سياست  پژوهشی

 فرهنگی،تهران   و  علمی   انتشارات  ايمانی،شرکت  مصطفی  ،ترجمهتوسعه  حال در کشورهای در امنیت(. 1377.)يزيد،سايق_28

 
_Convention On the Low Of the Non_Navigational Uses of international Watercourses,1997 
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تبیین مبانی اکوتوریستی شرق کشور   ژئواکونومی وپایش   

ه محمد مسلم مومن زاد  

momenzade@iran.ir 

 

   دهچکی

درآمد مناسبی براي کشورها  مناسب ژئواکونومی و آورده    ان داده که ميتواند منبعگردشگري در طول دوره زمانی گذشته نش

اي زيست محيطی، اثرات مختلف در فرهنگ مردم،  ن پديده يعنی آلودگيهينه متوجه مخاطرات ايولی به مرور در اين زم  .   باشد

ب زمين چه از لحاظ منابع زمينی و انرژي بين افراد گوناگون و به طور کلی تخري  لفعدم تقسيم مناسب درآمد در مناطق مخت

دانشی  رون رفت از اين معضل  ن برآمدند و به سبب بو چه از لحاظ ايجاد اختالفات طبقاتی در جوامع گشتهاند و در پی حل آ

مقابل   در بسياري از موارد اکوتوريست در نقطهه  هاي متفاوت از گردشگري بنا نهادند به طوري ک  به نام اکوتوريست با بن مايه

نظر قرار دارد توجه   گردشگري و حتی طبيعتگردي قرار ميگيرد و با مبانی متفاوتی کار را دنبال ميکند. در اين مقاله آنچه مد

اکوتوريستی اين نوع گ  به مفاهيم  به  اندکی  اين منطقه توجه  براي توسعه شرق کشور ميباشد. در  نتايج آن  شگري شده ردو 

تا با روش توصيفی تحليلی ضمن بيان اصول و مبانی الگوي ايرانی اسالمی پيشرفت در زمينه    است. نگارندگان در صدد هستند

پردازند.  باتوجه به اينکه اين منطقه داراي پتانسيل بااليی در  صنعت در اين منطقه ب  نتايج استفاده از اينبه بررسی  م  اکوتوريس

ريست است اميد است که از نتايج اين تحقيق در جهت توسعه  هنگی، مذهبی و ... در جهت توسعه اکوتوفرزمينه هاي طبيع،  

 اين منطقه از کشور بهره برداري صحيحی گردد.  

 

  شرق کشور ،  م  اکوتوريس  ، توسعه پايدار ،  ومیاکونژئو  :کلمات کلیدی     
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 مقدمه  -1

اقتصادي،  -مردم جهان اجتماعی  هاي زندگی  نی شدن گردشگري، تمامی عرصهگاامروزه به دنبال گسترش جغرافياي و هم

گردش توسعه  آن،  بر  عالوه  است.  گرديده  متاثر  آن  از  سياسی  و  فراغتی  پيامدها  فرهنگی،  به  منجر  زيست گري  تغييرات  و 

به عنوان يک رشته    راعمدهاي در مقاصد گردشگري شده است. در ايران نيز گردشگري هر چند با تاخير، جاي خود    محيطی

زش عالی باز کرده است.  امروزه صنعت گردشگري به عنوان يکی از پر درآمدترين فعاليتهاي بشري علمی در موسسات آمو

هاي سفر، احياء و توجه به    وزه به جهت پيشرفت در فناوريمل است. اين صنعت امره به سرعت در حال تکاتبديل شده ک

رات آن بعد از محصوالت نفتی، شيميايی  و اتومبيل  حاصله از صاد  بزرگ دنيا بوده و درآمد   عتها و ... يکی از سه صن  جاذبه

ي از جهان در رقابتی  رد. بدون ترديد بسيارالم جهانی به عهده دادر رده چهارم تجارت بينالمللی نقش ويژهاي در اقتصاد س 

برد  دينزديک به دنبال کسب منافع و مزاياي هر چه بيشتر اجتماعی، اقتصا ن سطح  و سياسی در کشورهاي متبوع و باال 

ند و گردشگري به  اشتغال ناشی از بهينه سازي اين صنعت هستند. طی نيم قرن گذشته افراد بيشتري امکان سفر پيدا کردها

 اقتصادي تبديل شده است.   -اي اجتماعیاز قدرتمندترين نيروهيکی 

ی از مهمترين انواع گردشگري ي گردشگرپذير هم افزايش يافته است. يک هاهم زمان با افزايش تعداد گردشگران، تعداد کشور

اهميت باالي  ان ملل متحد به دليل  که حجم بزرگی از صنعت گردشگري را به خود اختصاص داده، اکوتوريست است. سازم

استاکوتوريس  ناميده  اکوتوريستی  قرن  را  يکم  و  بيست  قرن   ، به(216:  1385پاپلی،  )تی  اکوتوريست  از ع   .  گونهاي  نوان 

با ظرفيتهايی که  ردشگري دوران پست مدرگ است،  يافته  توليد  پايدار  توسعه  مفاهيمی چون  گيري  پی شکل  نيسم که در 

ابعاد فراهم سات توسعه روستايی را ددارد، ميتواند فرص خته و به عنوان راهکاري اساسی در توسعه روستايی مطرح ر همه 

در گزارش آينده مشترك ما مطرح  1987رانت لند در  را اولين بار به طور رسمی بعه پايدار  وس. واژه ت(58:  1389هاشمی ،)شود  

تامين رفاه و  هاي کيفی و اجتماعی،  يعنی دخالت دادن شاخص. هدف اصلی آن ارتقاء کيفيت زندگی  ( 16:  1378زياري ،)کرد

است اجتماعی  ،)عدالت  قا(39:  1385بيگدلی  از  که  کشورهايی  ميرسد  نظر  به  زمينه   يتبل.  اين  در  مناسبی  بالقوه  هاي 

توجه به نقش    خوردارند، بتوانند توسعه گردشگري را در برنامههاي توسعه ملی خود گنجانده و راه تکامل را طی نمايند .با بر

ه  هردر آموزش پذيري جامعه، به عقيدة بسياري از صاحبنظران، راهکار نهايی پايان دادن به بهنگ و اعتقادات دينی  عمده فر

ط منابع  از  انسان  حصر  و  بيحد  احياء برداري  زيست  محيط  حفاظت  جهت  مشترك  مسؤليتپذيري  روحية  ايجاد  و  بيعی 

ی است. بسياري از مبانی فرهنگی ما که  رهنمودهاي اديان اله  م دينی و بهرهگيري ازفرهنگهاي اصيل ملل و رويکرد به تعالي

ي مشکالت کنونی نسل بشر ودهاي ارزشمندي است که ميتواند راهگشانمبا اعتقادات دينی آميخته است حاوي تعاليم و ره

ايرانی و منابع اسالمی با طبيعت به از آن جمله نحوه نگرش و برخورد فرهنگ  رکت و مذموم عنوان آثار رحمت و ب  باشد. 

است .از آنجا که ر  بارزترين و عمدهترين عامل کاهش منابع طبيعی و افزايش ضايعات يعنی خصلت اسراف و تبذيدانستن   

می به کرات مسلمانان را به ديدن سرزمينهاي مختلف و مراودات فرهنگی تشوييق نموده است بستر  تعاليم حيات بخش اسال

نوينی در عرصه ارتباطات مسلمانان عالم گردد.  رواج گردشگري   ند راهگشاي رهيافتهاياسب جهان اسالم ميتواجغرافيايی من 

آم و  رفت  اساس تسهيل  و  د  بر  است  وااليی  اسالمی هدف  و جغرافيايی جوامع  بين کشورهاي  ويژگيهاي محيطی  به  توجه 

اما به صورت سنتی مورد توجه است    چند اکنون در غالبهاي اسالمی ميتواند انواع جديدي از گردشگري را بنيان نهد. که هر

عد  هم در قرآن و هم در سنت به کرات به ب  مسيستماتيک و مدرن ميتواند مورد توجه کارشناسان قرار گيرد. دين مبين اسال

سيروسفر مورد تبادل فرهنگی و تعامل صلح آميز ناشی از سفر اشاره فرموده است. در بيش از بيست آيه شريفه قرآن مجيد  

امر رار گرفته و به صيغه  سفارش ق از  نماز مسافر هم مشمول تخفيف قرار گرفته و شکسته است همچنين  امر آمده است. 

پارادايم   روزه نيز معاف شده است. در اين مطالعهب  واج هاي اکوتوريستی شامل چه   در پی پاسخ به اين سواالت هستيم:  

 ه تاثيراتی دارد؟در منطقه شرق کشور چ مواردي ميباشد؟ و توسعه اکوتوريست
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 مبانی نظری و چهارچوب تحقیق  -2 

 تعریف و مفهوم گردشگری   -2-1

را در برگرفته است. يکی از صاحب نظران در يک    افته و قلمرو وسيعیشگري گسترش زيادي يدهاي اخير مفهوم گر  در دهه

. در تعريفی که  (4:  2000فنل،  )ود  تبط به آن مربوط  ميشتعريف ساده گردشگري را هر آنچه که به گردشگران و خدمات مر

سال محلی غير از محل اصلی اقامت خود   ک سازمان ملل ارائه کرده گردشگر فردي است که بيشتر از يک روز و کمتر از ي

کنان نظامی،  . اين تعريف، سفرهاي تجاري و بازرگانی را شامل ميشود، اما سفرهاي مرتبط با کار(747:  2000گودنر ،)بماند  

 عوامل عمده در صنعت گردشگري عبارتند از توريستها که درصدد کسب   ان را در بر نميگيرد.ا، مهاجران و دانشجويديپلماته

ی سفرند؛ سازمانهاي فعال در زميته تهيه و تدارکات کاالها در خدمات مورد نياز  تجارت فيزيکی و روانی  و رضايت و راحت

ور ميزبان، شامل سياستمدارانی که گردشگري به  د ميانديشند؛ دولت کشاين طريق به منافع خوتوريستها سازمان مذکور از  

شهروند درآمد  ايجاد  براي  وسيلهاي  و اعنوان  مستقيم  مالياتی  درآمدهاي  افزايش  و  ميزبان،    ن  جامعه  مينگرن؛  غيرمستقيم 

اس  اشتغال  پديدهاي توجه ميکنند که موجب  به عنوان  امکان تعامل فرهنمردمی که به گردشگري  را بين مردم و  ت و  گی 

بدين ترتيب ميتوان اين    (4:  1386زاهدي،  (يستها فراهم ميآورد که اين تعامل ميتواند اثرات مثبت يا منفی داشته باشد.  تور

ا براي گردشگري پيشنهاد کرد: گردشگري مجموعه تعاملهايی است که فرآيند جذب و ميهمانداري، بين توريستها،  تعريف ر

   . 4):  1386زاهدي، (ميزبان و مردم محلی برقرار ميشود   ولتهاي مبدا، دولتهايسازمانهاي مسافرتی، د

 

 تی  ستعریف و مفهوم اکوتوری   -2-2

د اکوتوريستی را به عنوان گردشگري در طبيعت تعريف کردهاند که گردشگر به علت  الرمن و دارست در جديدترين اثر خو

ميکند. اين بازديد تلفيقی از آموزش، تفريح    توريستی به آنجا سفر  تاريخ طبيعی يک منطقهعالقهاش که يک يا چند ويژگی  

يعت را از طريق توليد سرمايه  يک گردشگري طبيعی است که حفاظت از طب  یو گاهی اوقات ماجراجويی است. اکوتوريست

ارائه آ براي جوامع محلی و  اشتغال  از منابع طبيعی و خلق فرصتهاي  دشگري بوم موزش گسترش ميدهد. گربراي حمايت 

نها باالبرده و عالوه بر  آيدار در نواحی طبيعی که در محيط و فرهنگ جامعه را تفسير ميکند فهم توريستها را از  شناسانه پا

. سفر به  (Richardson,   893:19  ) ع طبيعی را پرورش ميداده و منافع مالی جامعه محلی را افزايش ميدهداين حفظ مناب

عی محسوس و ميراث فرهنگی بدون آسيبزدن يا زوال طبيعی انجام  زايش فهم از محيط طبيبيعی و دور با هدف افمنابع ط

 .  ( ,1994Tickell ix )ميشود

بايد  يک تجربه سفر به طبيعت، مسئوليت ح اينکه فعاليتها  از  اطمينان  را گسترش ميدهد و  آن  از محيطی و حفظ  فاظت 

 ,1993:13butler    )ند را ضروري ميسازدکوسيستم فعلی وارد کنکمترين آسيب را به ا  متمم و همساز با طبيعت باشند و 

طبيعی و يا غيرمستقيم بوسيله را مسقيما از طريق گسترش حفاظت منابع  . گونهاي از گردشگري که انواع نگهداشت محيط(

نواحی را به    ات وحش و ميراث طبيعیانتقال منابع مالی و درآمد به جامعه محلی گسترش ميدهد و همچنين حمايت از حي

ي بر مبناي محيط ر. اکوتوريست خلق مجدد گردشگ( ,288Goodwin,  1996:)نابع درآمد بومی آنها بيان ميداردعنوان م

پاي  را حفظ  ( , 1997:67Lindberg &Mckercher  )د  دار ميباشطبيعی و  اين مسوليت که محيط طبيعی  با  . سفري 

 .Ecotourism Society in Orams 1995:5) )فراهم کند یمحلجامعه ميکند و سود پايدار براي 
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اسالمی نظري  پ ايرانی  -الگوي  الگوي  يک  هنجاريشرفت،  کارکرد  نظريه  با  توضيح  به  که  است  ساختاري  يعنی  است؛  ي 

الگوي    به سمت وضعيت مطلوب.حرکت از وضعيت موجود  ايرانی پيشرفت ميپردازد. پيشرفت عبارت است از فرآيند  -اسالمی

ايرانی    -که به توضيح نظريه اسالمی   ايرانی پيشرفت يک الگوي نظري با کارکرد هنجاري است؛ يعنی ساختاري است-اسالمی

 رفت ميپردازد .پيش

ر پيچيده  امروز براي توضيح امواين الگو ميتواند به زبان رياضی يا منطقی ارائه شود و الزم است که در آن از روش هاي علم  

و مانند آن است. نظريه    . اين روشها از قبيل تجريد، ساده سازي، توجه به عوامل مهم، طبقه بندي و تقسيم اموراستفاده شود

پيشرفت، چنانچه در ادامه به تفصيل توضيح خواهيم داد، نظريهاي است که بر اساس مبانی بينشی اسالم و  ايرانی  -اسالمی

چار اسالدر  حقوق  و  اخالق  شرايطچوب  بر  منطبق  و  اسالمی  می  نظريه  از  متعددي  الگوهاي  اساس،  اين  بر  ايرانی -است. 

ايرانی پيشرفت در آنها صحيح  -جمالت نظريه اسالمی  ود. همه اين الگوها به شرط آنکه تمام  شپيشرفت ممکن است ارائه  

وش مدلسازي در  بايد توجه داشت که ر  شرفت محسوب شوند. ولی ايرانی پي-باشد، ميتوانند به عنوان مدل يا الگوي اسالمی

متعارف در علوم  -الگوي اسالمی با مدلهاي نظريه هنجاري  پيشرفت  اينکه در ساختنتايرانی  دارد و آن  اساسی  اين    فاوتی 

از عقل و وحی نيز کمک خواهيم گرفت و اين مقتضاي تفاوت مبانی معرفت شناسی اسال م و مکاتب  الگو، افزون بر تجربه 

ايرانی پيشرفت را صحيح -ايرانی پيشرفت ساختاري است که تمام جمالت نظريه اسالمی -میبنابراين، الگوي اسالديگر است.  

پيشرفت به ص-کند. نظريه اسالمی يم اصول موضوعه و قواعد  ايرانی  بر  ارائه ميشود که مشتمل  از جمالت  ورت مجموعهاي 

که به تفسير اين نظريه ميپردازد، به شرفت هر ساختاري است  ايرانی پي  -وي اسالمیمتخذ از عقل، وحی و تجربه است و الگ

 ح باشد.  يگونهاي که همه جمالت نظريه در آن صدق کند و صح

 روش تحقیق -3

تحليلی بوده است. بدين صورت که ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانهايی و مقاالت به تعريف و    -وصيفیپژوهش از نوع ت

ايرانی پيشرفت به تحليل و بررسی زمينه هاي استفاده از اين  -وي اسالمی پس با استفاده از الگين موضوع پرداخته و ستبي

عات با استفاده از مطالعات کتابخانهايی، سايتهاي اينترنتی، خروجی  ور پرداخته ميشود. ابزار گردآوري اطالشالگو در شرق ک

 ي و پلت فرمها ميباشد.  و مقررات، فيش بردار شيوه نامهها، قوانين مراکز تحقيقات استراتژيکی، آييننامهها،

 یافته های تحقیق  -4

 محیط شناسی تحقیق -4-1

بابلوچستان:    استان سیستان و بلوچستان  و  مربع معادل    187502وسعت حدود    استان سيستان  درصد    11.5کيلومتر 

دقيقه عرض شمالی و    29درجه و    31دقيقه تا    3درجه و    25مساحت کشور را به خود اختصاص داده است. اين استان بين  

ه بمال به استان خراسان جنوبی، از جنوب  شدقيقه طول شرقی واقع شده است و از    20درجه و    63دقيقه تا    49درجه و    58

محدود شده   هرمزگان  و  کرمان  هاي  استان  به  غرب  از  و  پاکستان  و  افغانستان  به کشورهاي  از شرق  عمان،  است(  درياي 

استان سيستان و بلوچستان به عنوان يکی از پهناورترين استان هاي کشور به دليل ويژگی    ).111:1395،معبودي و حکيمی  

است گذاران و برنامه ريزان در دهه هاي گذشته يکی از محروم ترين  فيايی و مورد غفلت واقع شدن از طرف سياهاي جغر

ياس ناحيه اي بين شهرستان  يرسد اين وضعيت در مقرود و به نظر م-ار میمناطق کشور به لحاظ شاخص هاي توسعه به شم

  ).106:1395هاي استان نيز وجود دارد (معبودي و حکيمی ،
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اقليمی ويژه اي برخوردار است و  استان بيشتر آب و هواي گرم و خشک دان  يا از تنوع آب و هوايی و  رد اما در عين حال 

باتالقی و  جنگلی  کوهستانی؛  په  مناطق  استان  اين  در  ميخورد.  نيز  چشم  به  داشتن  ناور  با  بلوچستان  و  سيستان  استان 

ا  موقعيت راهبردي بازرگانی و ترانزيتی و دارا بودن  به ويژه ميوه هاي  ستوايی و گرمسيري و همچنين کشاورزي و باغبانی 

ف ظرفيت  و  توانايی  از  رشد  حال  در  نيز صنعت  و  طبيعی  و  تاريخی  فراوان  هاي  توسجاذبه  براي  العادهاي  آبادانی  وق  و  عه 

است  برخوردا  محمدي،(ر  توفيقی  و  تو  (..163:1393زرآبادي  قابل  و  زياد  هاي  قابليت  استان  توسعه جطبيعت  براي  هی 

است که اگر مسئوالن به آنها عنايت کنند ميتوانند در جهار فصل مورد توجه گردشگران قرار گيرند.   اکوتوريسم دارد و بديهی 

کيلومتر از    300گل فشان هاي ديدنی کشور، دو آتشفشان نيمه فعال کشور، بيش از  صد  در  60کر است که حدود  الزم به ذ

ادي از جنگل هاي حراي کشور، بزرگترين درياچه آب  اکثر خليج هاي نعل اسبی ايران ،بخش زي  سواحل زيباي درياي عمان، 

اي غيره در  بيابان جهان و  از گرم ترين  ايران، بخشی  استان قرار دارند  شيرين  برنامه ريزي (62:1385نگارش ،)ن  بنابراين   .

م سرلوحه  بايد  استان  گردشگري  هاي  قابليت  درآوردن  فعل  به  و  شايد  ساصولی  تا  گيرد  قرار  و کشور  محلی  اين  ئوالن  از 

.  (82:1385نگارش،)د  رهگذر عالوه بر ارزآوري و ايجاد اشتغال، بر توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی اين منطقه افزوده شو

منطقه و کشور    با اينکه اين استان داراي قابليت هاي گردشگري زيادي می باشد و ميتواند به عنوان منبع درآمدزايی برايما  ا

مردم منطقه بکاهد، واقعيت امر اين است که صنعت توريسم و گردشگري نتوانسته در اين منطقه باشد و از فقر و بيکاري  

  . (2:1387يتی ،توکلی و هدا)ست آورد  موفقيت چندانی بد

کيلومتر مرز   331ي  اخراسان جنوبی سومين استان پهناور کشور و در شرق آن واقع بوده و داراستان خراسان جنوبی:  

درصد مساحت کل کشور را   9کيلومتر مربع بوده که    150800نستان می باشد. مساحت استان معادل  مشترك با کشور افغا

). استان خراسان جنوبی به دليل برخورداري از کوير و اکوسيستم  61:1393گران ،اده است( رمضانی و دي به خود اختصاص د

از روستاهايی با فرهنگ اصيل، از قابليت توسعه    دشگري بوم شناختی و به دليل برخورداريرهاي کويري از قابليت توسعه گ

ستان فراوان است که تاريخی در اين ا. آثار و اماکن  (1391: 25شريفی تهرانی و يوسفی ،)گردشگري روستايی بهره مند است  

 10را بودن  ان با داآثار ملی اشاره کرد. اين است  تاثر تاريخی ثبت شده در فهرس  450از جمله آنها ميتوان به وجود بيش از  

عالو ميشود.  قلمداد  ارزشمند  هاي  موزه  با  رابطه  در  ها  استان  ترين  غنی  شمار  در  شناسی  مردم  از  موزه  هريک  آن  بر  ه 

  نی اين استان از وجود حداقل يک جاذبه تاريخی و گردشگري مهم برخوردارند که از آن مياتان ها و مراکز جمعيتشهرس

ه فرنگی بيرجند ،مسجد تاريخی قاين، مساجد و آب انبارهاي سرايان و... اشاره کرد.  ميتوان به آبگرم معدنی فرودس، ارگ کال

  .( 70:1389صابري فر،)آن است  گردشگري نقش ارتباطی  ن استان در ارتباط بااما مهم ترين قابليت اي

يت مشهد است  مرکزاي خراسان در شمال شرقی ايران به  ه استان خراسان رضوي يکی از استان  استان خراسان رضوی:  

و جنوب غربی  از جنوب  استان سمنان،  با  غرب  از  استان خراسان شمالی،  و  ترکمنستان  با  از شمال  استان خراسان   که  با 

جاد  يبا تقسيم استان خراسان به سه استان ا  1383افغانستان همسايه است. اين استان در سال  بی و از شرق با کشور  جنو

صاميان گرجی و ديگران   ) به مقبره علی بن موسی الرضا در مرکز اين استان اشاره داردشد. واژه رضوي در نام اين استان،  

ذهبی است و مشهد بزرگترين شهر زيارتی ايران  ي در ايران گردشگري مترين بخش هاي گردشگر  . يکی از فعال(50:1393،

صنعت گردشگري است. از اين رو به   کانات و ويژگی هاي بسيار غنی در زمينهماست. همچنين استان خراسان رضوي داراي ا

  ) وري به نظر ميرسدتعداد آنها کامال ضر  کارگيري روش هاي نوين جذب و نگهداري مشتريان فعلی و در مرحله بعد گسترش

   .(23:1390رحيم نيا و فرزانه حسن زاده ،

جاي داد و با توجه به الگوي   دسته به شرح ذيل  4کشور را ميتوان در    ق به طور کلی مفاهيم مرتبط با اکوتوريست د رشر

فرهنگی-ايرانی عوامل  اقتصادي،  عوامل  داد:  قرار  بررسی  مورد  را  آن  و  آم  -اسالمی  طبيعی  عوامل  زيست وزشی،  پايداري 

 محيطی.  
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 مفاهیم اقتصادی اکوتوریستی منطقه شرق کشور -4-2

اتی است، از اين رو درآمد حاصل از  شگري يکی از صنايع خدماکوتوريست و گرد  از آن جايی که  رشد اقتصادی:-4-2-1

مستقي و  ميشود  محسوب  ميزبان  کشور  داخلی  ناخالص  توليد  از  بخشی  صنعت  آناين  اقتصادي  رشد  بر  تأثير    ما  کشور 

يز افزايش مييابد. از اين  نهر چه تعداد ورود گردشگر بينالمللی در سطح جهان افزايش مييابد، درآمد حاصل از آن    ميگذارد.

دشگري ميتواند راهکاري مناسب براي کسب درآمدهاي ارزي سرشار براي کشورها و در نتيجه رشد اقتصادي  رو، صنعت گر

% از صادرات بخش  37% از کل درآمدهاي جهان و  8گردشگري بينالمللی حدود    1998در سال    اشد. به عنوان نمونه،باالتر ب

ي رسمی سازمان جهانی گردشگري، درآمد حاصل از  ص داده است. هم چنين براساس پيشبينيهااخدمات را به خود اختص

تا سال تريليون2020گردشگري در سطح جهان  تقريبی دو  ارزش  به  نمدالر در هر سال خواه  ،  توجه  بايد  رسيد.  ود که  د 

ب و  سيستان  استان  بخش  در  يافتگی مخصوصا  توسعه  عدم  به  توجه  با  اين  لمنطقه شرق کشور  مرزي  و شهرهاي  وچستان 

 ده از اين نوع گرشگري ميتواند درامد بسياري را منطثه و خصوصا استان سيستان و بلوچستان به ارمغان آورد .  استان استفا

باتوجه به ماهيت کاربري صنعت گردشگري، به رغم پيشرفتهاي فنآورانه در جهان، اين  : 22استخداماشتغالزایی و -4-2-2

وار است. اين ويژگی براي کشورهايی که با مشکل بيکاري روبه  نقش قابل توجه محور نيروي انسانی است  ر صنعت همچنان ب

عه گردشگري برخوردارند، اهميت  و اجتماعی) براي توس بيعی، فرهنگی، تاريخیرو هستند و از تواناييهاي الزم (مانند منابع ط

ار زيستی،  تنوع  به  اکوتوريستی  بين  اين  در  دارد.  هزخاصی  که  اکوتوريستهايی  و  ميدهد  اقتصادي  مناطق ش  به  ساله  مه 

راي بسياري ان ارز وارد کرده و بطبيعی جذاب (کنيا در آفريقاي شرقی) مسافرت ميکنند، ساالنه ميليونها دالر به کشـور ميزب

م مردم  ،از  ميکنند(زاهدي  ايجاد  اشتغال  در  91:  1385حلی  گردشگري  که  گستردهاي  فعاليت  مجموعه  ايجاد  ک).  شورها 

اقتصادي ديگر فرصتهاي شغلی فراهم ميآورد. اين بدان علت است که اصوالًًًگردشگري صنعتی ميکند، بيش از هر فعاليت  

ا ساير بخشها دارد. نسبت کارکنان اين صنعت دربرابر منابع  ي انسانی در مقايسه ب به تعداد زيادي نيرو  خدماتی است کـه نياز

ب بسيار  شده،  کا سرمايهگذاري  صنعتی  گردشگري  ديگر،  عبارت  به  است  الست.  اشتغالزا  و  ،)ارطلب  .  (188:  1380محالتی 

غذ صنايع  ساختمان،  صنايع  شامل  عمدتا  گردشگري،  جهانگفعاليتهاي صنعت  تجارت  بخش  ونقل،  ايی،  ردي، صنعت حمل 

افز اشتغال  ميباشد.  تفريحی  مراکز  و  صنايع دستی  هدايا،  و  سوغاتی  کاالهاي  فروش  غير امراکز  و  مستقيم  مشاغل  از  ينده 

ش گردشگري در اقتصاد ملی شکل ميگيرد. به طورکلی، صنعت گردشگري با اشتغالزايی مستقيم و غير مستقيم  مستقيم بخ

.  (256:  1385گی، واي، چاگ ،)اليی از نيروي کار به استخدام درآيند  وجب ميشود که درصد باين اشتغال افزاينده مو همچن

متروکه ،بخشهاي خصوصی يا دولتی ميتوانند با ايجاد امکانات    جوار آثار تاريخی  ق خوش آب و هوا و درطدر روستاها و منا

از  روستاييان به سوي مر  ايی، از هجوم سيآلسايتفريحی و پذيرايی و به خدمتگرفتن جوانان روست اکز شهري که بازارشان 

داشته و ازخالی  ر در جهت کاهش ميزان بيکاري درکشور برثنيروي کاراشباع است، جلوگيري کنند و از اين طريق، گامی مؤ

طثه  بايد بيان نمود که من.  (85:  1380محالتی،)شدن و ويرانی روستاها و انباشتگی ناهنجارشهرها ازجمعيت جلوگيري کنند  

اين عامل   استان هاي جوان کشور محسوب ميگردد که با نرخ باالي بيکاري نيز مواجه هستند اگر به  شرق کشور از جمله

فراهم نودن زيرساختهاي الزم درامد زايی و اشتغال را براي جوانان اين منطثه فراهم نمود که  توجه شود در واقع ميتوان با  

 امنيت اين منطقه تاثيرگذار باشد .  ستقم نيز ميتواند بر ه صورت مستقيم و غيرماين عامل خود ب

گردشگري  :  23افزایش درآمد  -4-2-3 از صنعت  قدرتمند بامروزه  بازوي  يک  عنوان  افزايش    ه  فقرزدايی  جهت  و  درآمد 

چشمگير بسيار  طبيعتگردي  اجتماعی  و  اقتصادي  منافع  ميشود.  برده  نام  توسعه  حال  در  برخالف    کشورهاي  ميباشد. 

 
22 employment 
23 revenue 
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رويسهاي  سوريستها پول بيشتري ميپردازندو توقع کمتري دارند. اکوتوريستها به تسهيالت اقامتی،  ستهاي قراردادي ،اکوتتوري

نياز ندارند و بدين ترتيب اکوتوريستها تفاوتهايی عمده با توريستها دارند. اکوتوريستها جهت هاي لوکس  -پذيرايی در رستوران

تن از  يا  استفاده  پول ميپردازوع زيستی يک کشور  ارتقاي پارك ملی  از محيط زيست و  مبالغ بيشتري جهت حفاظت  ند و 

عن بـه  ميکنند.  افتاده »مونوسطح معمولی طلب  مثال، منطقه جنگلی دور  اين  ان  ميپردازند.  اهالی محلی  زندگی  ورده«  ته 

به   نسبت  کمتري  اقامتی  امکانات  و  رفاهی  تسهيالت  که  است  کاستاريدرحالی  در  ساالنه  توريستهاي  نفر   15کا،  هزار 

ن صرف  تا  ميپردازند  اضافی  ورودي  مبلغی  اکوتوريستها  از  يک  هر  و  دارد  شود. گبازديدکننده  منطقه  بيشتر  چه  هر  هداري 

وبسياري   بهتر ساختن  براي  درآمد  اين  از  ميتوانند  ،به طوري که  دارند  اکوتوريستی  از  بااليی  بسيار  ضع  از کشورها درآمد 

مر معيشتی  و  رازندگی  استفاده  حداکثر  هستند  دم  دست  اين  از  آفريقايی  کشورهاي  اغلب  .  (17:  1382ذاکري،)ببرند. 

يکی   گرااکوتوريستی  فضايی  الگوهاي  پسامدز  عصر  در  نيز  دشگري  اقتصادي  نظر  از  که  است  حالی  در  اين  و  اسـت  رن 

اشتغ ايجاد  با  را  محلی  جوامع  اقتصاد  پويايی  ميشوداکوتوريست،  سبب  درآمد  و  اال  ناشی  درآمد  مجموع  گروههاي  .  ز 

اندونز و  آفريقا  التين،  آمريکاي  اکوتوريستی در  گردشگران  بهويژه  برز  55حدود    يگردشگري،  .در  ميباشد  دالر  يل  ميليارد 

زي  مسافرت به طبيعت بزرگترين منبع درآمد براي کشور محسوب ميشود. اکوتوريست سومين و بزرگ بخش جنوبی و مرک

حساب ميآيد. بيشتر اين رقم توسط گردشگران صخرهنوردي به کوههاي کوريال در    ترين منبع ارزآور به  آفريقا مثل رواندا 

موفقيت اکوتوريست در گرو تهيه يک برنامهريزي جامع بين بخش  .  (226:  1386قره نژاد ،)شده است  کشور  بنصي  1970

تصادي، زيستمحيطی و  صحيح از قابليتهاي اقدر اين ميان شناختی    . ( ,1990Engles:  23) دولتی و بخش خصوصی ميباشد  

امري اکوتوريست،  توسعة  برنامهريزي  منظور  به  مختلف  مناطق  ب  فرهنگی  اکوتوريست  توانهاي  توسعة  است.  به  ضروري  ايد 

محقق شود  صورت هماهنگ و مکمل درسطح مناطق صورت پذيرد تا تعادل در بهرهبرداري از منابع طبيعی به طور منطقی  

ی در اين بخش ميتوان بيان نمود که عوامل اقتصادي و رشد و اشتغالزايی مردم در سيرو  تاکيد قران بر سازندگ .باتوجه به  

اينکه بازرگانان مسلمانان با سفر به ساير نواحی ميتوانستند موجب رشد و توسعه   فر مود توجه قران بوده است .باتوجه بهس

بازرگانان مسلمان با ساير سرزمينها اشاره نموده    فزايش روند و مبادالتوند قرآن همواره به ااقتصادي در جوامع اسالمی ش

قرار داده و به فوايد گوناگون مسافرت اشاره    الم هم سير و سفر را بسيار مورد تاکيدساست .از سوي ديگر معصومين عليهمال

. قرآن براي گردشگري و سير (146:  1377تنکابنی ،)کرد  کرده اند از آن جمله می توان به تامين معيشت و کسب شغل ياد  

و زرگانی از سير و سياحت و گردش سرمايه  او سياحت، اهداف و منافعی بيان کرده که يکی از آن ها برخورداري تجاري و ب

وقتی انسان به  اقتصاد پويا و زنده است. در آياتی از قرآن که درباره قريش و سبا آمده به اين هدف مهم، اشاره شده است.  

و يا    دمناطقی ميپردازد با خود کاال و اشيايی را منتقل ميکند که در مناطق ديگر يافت نميشوسياحت در منطقه و يا  سير و  

تجاري امري است که در گردشگري صورت ميگيرد و انسانهاي مناطق مختلف از داشتههاي  نادر است. داد و ستد و مبادالت  

 ه ميبرد.  ز سود و منافع آن بهرد و فرد گردشگر نيز اديگر مناطق بهرهمند ميشون

َع اَلدر حديثى از پيامبر اکرم به على عليه السالم چنين وصيت مى فرمايد: يا  العاقِلِ  اِالّ  ىُّ اليَنْبًََغى لِلّرجُلِ  نْ يکون طاِعناً 

. يا على انسان عاقل براى يکى  (لشيعهوسائل ا  14975حديث  )  فى ثالثٍ: مَرَمَّةٍ لِمَعاشٍ و اَوْ تزدُدٍ لَمِعادٍ او لَذّةٍ فى غيرِ مُحرًّّم

حالل. در    ه اُخُروى ،براى آسايش و لذًّّت و خوشىشاز سه امر مسافرت مى کند: بهبود و تأمين زندگى، براى تهيه زاد و تو

عنوان گرديده است.  اين وصيت همانگونه که مشاهده ميگردد سفر يکی از داليل رفع نيازهاي معشيتی و تامين زندگی بهتر  

 . گوي اسالمی را در اکوتوريستی عصر حاضر به خوبی مشاهده نمودتوان نشانههايی از المي

 زشی اکوتوریست وآم -مفاهیم فرهنگی-4-3

افراد و جامعه،    فرهنگی   –آثار اجتماعی   ارزشهاي  اکوتوريست به اين موضوع اشاره دارد که گردشگري و مسافرت در نظام 

رفتاري،   سالگوي  اجتماعی،  جام ساختارهاي  زندگی  کيفيت  و  استبک  تأثيرگذار  گردشگران  و  ميزبان  بيچريل،  )  عه  و  وال 
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اثرات گون(166:  1384 اثرات ميزبان به جاي م  گونی بر مقصد و جامعها. گردشگري  از  اثرات طيف گستردهاي  اين  يگذارد. 

ميشو  –اجتماعی   شامل  را  زيستمحيطی  يا  و  سياسی  اقتصادي،  و فرهنگی،  تنوع  به  توجه  با  فعاليتهاي   د.  پيچيدگی 

يد در مطالعه اثرات گردشگري به آنها  اردشگري، اثرات ناشی از اين فعاليتها نيز ابعاد گسترده و به هم پيوستهاي دارند که بگ

شود  ت جمله (27:  2003ميسون،  )وجه  از  ميشود؛  متأثر  متعددي  عوامل  از  مقصد  يک  در  گردشگري  اثرات  ميزان  و  نوع   .  

و عوامل  اين  ميزبانمهمترين  جامعه  بين    يژگيهاي  زيادي  اختالف  که  زمانی  در  گردشگر  فعاليتهاي  ماهيت  و  ميهمان  و 

ان و جامعه مبدا وجود داشته باشد، احتمال افزايش اثرات بسيار  نظر برنز و هلدن جامعه ميزب  اشند. طبقبمقصد مي  2فرهنگ  

  . (65: 1995برنز و هلدن ،)زياد خواهد بود  

در منطقه، گردشگري داخلی باعث ايجاد مفاهيم فرهنگی مشترك ميشود و  :  24جام اجتماعیهمبستگی و انس   -4-3-1

. خاستگاههاي اقتصادي متفاوت در منطقه، خواه ناخواه  نسجام فرهنگهاي متفاوت را فراهم ميکندااين زمينه همدلی ملی و  

جتماعی است  متفاوت باعث گسستگی الها و سطحهاي درآمدي  قشرهاي متفاوت فرهنگی جدا از يکديگر پديد ميآورد، شغ

اين  ت جامعه را ميفرسايد براي جلوگيري از  فاين جدايی فرهنگی در ساختار سياسی منطقه انعکاس پيدا ميکند و توان پيشر

داراي حس  و  بپذيرند  را  همديگر  بايد  دوردست  نقاط  نيست.  رودررو  تماسهاي  از  کارآمدتر  ابزاري  هيچ  و    فرسايش  روانی 

 باشند .  عاطفی مشترك

متقابل، شناخت  ايجاد  با  گردشگري  و  ميشود  تزريق  رودررو  تماسهاي  طريق  از  هر کشور  فرهنگی  کثرت   ارزشهاي  تهديد 

ف وحدت و انسجام ملی ميبرد. گردشگري داخلی به عنوان عاملی در ايجاد ارتباط فرهنگی و  هاي متفاوت را به طر-فرهنگ

گردشگر با ديدن فرهنگهاي نزديک به فرهنگ خود   تر است. از طرفی ديگري تأمين وحدت ملی بيشقومی در سطح ملی برا

شگر احساسات خفته وطنپرستی يا قوميتی را  يخی داراي معنا هستند ميتوانند در گردرو مکانهاي اين فرهنگها که از لحاظ تا

زدن  که در آن، تنها گام    ست. گردشگري راهی استبيدار کنند که در حالت مثبت باعث وحدت و انسجام قومی و فرهنگی ا

ايجاد کند و باعث بازيابی هويتی و    در طبيعت ميتواند احساس مليگرايی و نوستالوژي نسبت به مکانهاي خيالی را در شخص

زدواج  مثل تولد، بلوغ، ا) ی گردشگران شود .از طرفی اگر به گردشگري به عنوان يک دوره گذر در زندگی شخص نگاه کرد قوم

به محيط مبدأ باعث تقويت و پيوند دوباره وي با اجتماعش ميشود و اين زمينه همبستگی و انسجام   گردشگر  بازگشت  (  و ...

يلت ها قومی و مذهبی در استان سيستان بلوچستان و خراسان رضوي و جنوبی اع را فراهم ميکند. باتوجه به حضور اقماجت

  اجتماعی اقليت ها موثر باشد .بر همبستگی و انسجام مر ميتواند تا حدودي ميتوان بيان نمود که توجه به اين ا

 رهنگی جامعه  توسعه اکوتوريستی، حفظ ميراث فسنتی:    ینوزایی هنرها و فنون محلی و فعالیتهای فرهنگ  -4-3-2

  ، مراسم، شيوه زندگی، ميزبان را در پی دارد فولکلور، هنرهاي قومی الگوهاي فرهنگی موسيقی، رقص، نمايش، مدهاي لباس

شده يا در    شنهادها، نمادها و سنتها، فعاليت هاي سنتی اقتصادي و سبکهاي معماري فرهنگ که فرامو  رفتارها و برخوردها، 

و بازسازي کنند تا بدين وسيله در قدرت بخشيدن به هويت فرهنگی اجتماعشان سهمی داشته حال از بين رفتن است زنده  

فرهنگی و هنري خود ميشود و سنتها کمرنگ و نزد    ن توجه مردم از ميراثوامع گاهی موجب کم شدباشند. گذر زمان در ج

نماد فقط  يا  و  ميشود  ،بياعتبار  ام   يمردم  ميماند  باقی  کهنساالن  نزد  آنها  ابعاد  از  به  توجه  با  اکوتوريستی  صنعت  وقتی  ا 

روب تقاضا  با  آيينها  اين سنتها، جشنها و  پيدا کند  نتيجه  فرهنگی گسترش  تقويت  آن ميتواند زندهسازي  هرو ميشوند که  و 

م فرهنگی  آينده  بر  ميتواند  تنها  نه  ترتيب گردشگري  بدين  باشد.  فرهنگی  الگوهيميراث  ميتواند  بلکه  بگذارد  تأثير  و  زبان  ا 

در واقع  ميراث فرهنگی فراموش شده را احيا کند چرا که ويژگی بنيادي گردشگران فرهنگی جستجوي چيزهاي اصيل است.  

ميتو و گردشگري  نگهدارنده  عامل  تاريخ،    اند  در  مطالعه  و  کاوش  با  پژوهشگر  اکوتوريستها  باشد  سنتی  فرهنگ  احياکننده 
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د مطالعه خويش، تاريخ را بازسازي ميکنند و ماحصل چنين رويکردي، هويت و اسطورههاي موجود در جامعه مور  ،فرهنگ

ي روي ساير افراد، زبان و فرهنگ  واند به ارضاء کنجکاوواهد بود .مسافرت ميتاحياي ميراث و هويت فرهنگی کشور ميزبان خ 

اريخی و باستانی ميانجامد. از  ي و فولکلور. به درك عميقتر مکانهاي ترآنها بينجامد؛ محرکهاي است براي هنر، موسيقی، معما

م مدد  فرهنگی  امکانات  و ساير  تئاترها  توسعه و حفظ موزهها،  به  تطرفی گردشگري  .اکوتوريستی  اين  يرساند  از  ا حدودي 

زهها، اماکن باستانی و تاريخی و  ومند ميشوند. بسياري از م-و ميراثها حمايت ميکند ولی ساکنان بومی نيز از آنها بهره   منابع

ور  ها، بيشترين حمايت مالی را از طريق خريد بليطهاي ورودي گردشگران دريافت ميکنند و در روندي اقتصادي به مرتئاتر

اقتصاد توسعه  ميزبان  باعث  فرهنگی  و  ...)ي  و  محروم  مناطق  توسعه  ميهمان،  به  مثبت  تلقی  فقر،  کاهش  (                     چون 

منافع گردشگري بهرهمند گردند، در غير اين صورت باعث نزاع گروهها و طبقات به شرطی که تمام اجتماع ميزبان از  ود  شمي

فرهنگی ميشود بدين ترتيب گردشگري   پويايی آثار تاريخی واصل از گردشگري موجب  اجتماعی محلی خواهد شد. درآمد ح

 از طريق 

اي براي طبقات مختلف مردم، از مه هاي اکوتوريستی در سطح منطقه  برنا  ياجراافزایش دانش و اگاهی مردم:  -4-3-3

مشارکت آنان را در   ق به خود آنها، زمينهطريق آشنايی و آگاه سازي آنان با اهميت حفاظت و ارزش هاي ميراث طبيعی متعل

طح از آشنايی رسيده اند، حتی  سمر حفاظت فراهم می کند؛ چنان که امروزه در بسياري از کشورهاي دنيا که مردم به اين  ا

د دولت ها نظارت می کنند و مانع تخريب طبيعت می شوند. جنگل هاي سرسبز در صورت مديريت صحيح براي  بر عملکر

يشتري (در مقايسه با استفاده از چوب آنها) فراهم کند. همچنين ارزش  جامعه ميزبان درآمد بت ها، می تواند براي  اکوتوريس 

ر از ارزش الشه آنها در بازار پراضطراب و ناامن غيرقانونی باشد.  ه در زيستگاه طبيعی شان می تواند بيشتدجانوران وحشی زن

د برقرارشده  تعامالت  و  گردشگران  ابا حضور  مختلف،  هاي  زمينه  فرهنگیر  تبادالت  در  زجمله  ازپيش  بيش  بومی  جامعه   ،

رابطه من و يت اصيل خود قرار می گيرد: من کيستم؟  ومعرض پاسخ گويی به پرسش هاي مرتبط با ارزش هاي بومی و ه 

طرفی پرسش هاي   طبيعت پيرامونم چيست؟ چه باورها و خرده فرهنگ هايی دارم؟ اين خرده فرهنگ ها ناشی از چيست؟ از

ته شعت و فرهنگ نيز آنها را بيشتر با هويت خود مواجه می کند. آنها می خواهند درباره گذران عالقه مند به طبيگردشگ

بومی از ارزش هايی که تاکنون براي آنها عادي بوده است، بيشتر شود ارتباط منطقی   خود بيشتر بدانند. هرچه شناخت مردم

حفظ آن بيشتر تالش می کنند. ارتقاي خودباوري و  کنند؛ بنابراين براي  شان را بهتر درك می    و اصيل ميان خود و طبيعت

واند يکی از دستاوردهاي ارتقاي آگاهی  انجام فعاليت هاي اکوتوريستی نيز می ت  عزت نفس و رضايت مندي از زندگی، حين

رابر و احساس مسئوليت در بامعه را باال می برد  جوامع بومی محسوب شود. مجموعه اي از اين تأثيرات، سرمايه اجتماعی ج

ج شرايطی،  چنين  در  کند.  می  تقويت  و  ايجاد  آنها  در  را  فرهنگی  و  طبيعی  هاي  جنگل اارزش  آتش سوزي  به  بومی  معه 

ی ل زيست خود بی اعتنا نمی ماند و هنگام استفاده از منابع آبی، براي مزرعه و دام خود غيرمسئوالنه رفتار نمپيرامون مح

 کند . 

ومی با استان مجاور، مسير آب رودخانه را منحرف نمی کند و به صرف اينکه گونه جانوري در  ب اختالفات قهمچنين به سب

است، براي حفاظت از آن گونه دچار ترديد و ابهام نمی شود. افزايش دانش و   نقراضی با نام استان ديگري شناخته شده اخطر 

اشته اند فاصله بگيرند و اين خود به صورت  ز دديگاه امنيتی مه دا شدن با اين مناطق اآگاهی مردم سبب ميشود تا با اشن

  و همسويی گردد.يکديگر موثر باشد و سبب افزايش همدلی  بسيارمفيدي بر بهبود روابط مردم مناطق با 
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ی گردشگري که  فرهنگ-ازجمله پيامدها و اثرات اجتماعی افزایش سطح استانداردهای زندگی مردم محلی:    -4-3-4

ريم به  ابا مسافران حاصل شود تغيير در نگرشها است و اين تغيير ديدگاه را چنانچه مثبت بپند از آشنايی مردم محلی  ميتواند

که پيش آمده است ميتواند در استانداردهاي زندگی مردم تأثيرگذار باشد و سطح رفاه    همراه گشايش و فرصتهاي اقتصادي

ولی در بسياري از خانوارهاي محلی ميتوانيم باشيم و  يی شاهد بروز چنين تحر جامعة ميزبان روستااجتماعی را باال ببرد د

افراد نيز آن  يخوشبختانه ميزان شعور و آگاهيها از فرصتهاي شکل گرفته، به   اجتماعی و تحمل و ظرفيت  حدي بوده که 

عنوان واده بکار گيرند. به  رفاه خود و اعضاي خاننحوي عقاليی و مثبت استفاده کنند و درآمدهاي حاصله را جهت تأمين  

ي داخل سکونتگاهها و يا خريد اتومبيلها  ینمونههاي موردي ميتوان به فرم مساکن خانوارهاي محلی و استفاده از لوازم خانگ

. با  (137:  1391تقديسی ،)شخصی و مصرف مواد غذايی با کيفيت باال و توجه به تحصيالت فرزندان خود و... اشاره نمود  

وصا استان سيستان و بلوچستان جزو مناطق محروم کشور محسوب ميگردد گسترش فعاليت که اين منطقه مخص توجه به اين

 م کمک شايانی نمايد.  يستی ميتواند بر افزايش سطح زندگی مردرهاي اکوت

،:  25میراث فرهنگی  -4-3-5 اهرام ثالثه خيره شد، يک    2700زمانی که هرودوت  به  بود.  سال پيش  گردشگر فرهنگی 

گردشگري که   يادگاريهاي روي بنا وجود دسته راهنمايان ارائه ميدهد نشان ميدهد که چقدر از اولين فاسيري که با توجه بهت

تالش ميکرد شناختی نسبت به سازندگان آن داشته باشد فاصله داشته است. در اکثر تاريخ مکتوب،  از بنا بازديد کرده بود و  

اپذير انسان مربوط ميشد. ميل شناخت ديگر مردمان و  د، به کنجکاوي سيري نگردشگري شناخته ميشو  چيزي که اکنون

را به خوبی به اين صورت بيان کردهاند: هيچ    سی بوده است. هانزيکر و کراپ اين نکتهافرهنگشان همواره انگيزانندهاي اس

نگی  دشگري گردشگري فره. سازمان جهانی گر( 6  :1998سازمان گردشگري جهانی،  )گردشگري بدون فرهنگ وجود ندارد  

تحصي تورهاي  مانند  فرهنگی  صرفاً  انگيزه  با  انسانها  حرکت  ميکند:  تعريف  چنين  اين  براي لرا  مسافرت  هنر،  يادگيري  ی، 

: 2005تز ،ا و ساير رويدادهاي فرهنگی ،بازديد از سايتها و بناها، سفر با ماهيت تحصيلی، فولکلور يا هنر و زيارت (لوفستيواله

در کل ميتوان گردشگري فرهنگی را به صورت نمود(تجلی) تجاري اميال انسان براي ديدن نحوه زندگی  ر خالصه  ). به طو39

س ارضاي نياز گردشگران کنجکاوي قرار دارد که ميخواهند مردمان ديگر را در ر مردمان تعريف کرد. اين تعريف بر اسايسا

يات، رقص، غذا، بازي، صنايع دستی، زبان  و صنعت، موسيقی، ادب  ندگيشان را که در هنرمحيط اصيل ديده و نمود فيزيکی ز

2000Jafari 126,)و مراسم آئينی بروز پيدا مينمايند   به نشانه وجود تناسب، داشتن پيش    در اين مورد اصطالح اکو  (.125

  تقسيم عادالنه پاداش   شارکت جوامع ميزبان و فرض درباره احترام به فرهنگهاي مختلف، استفاده منطقی از منابع طبيعی، م

گردشگر واقع  در  و  است  اندك  بسيار  فرهنگی  گردشگري  و  اکوتوريست  مرز جداسازي  است.  اکوتوريستی   يها  و  فرهنگی 

ی و آثار باستانی و حفظ و نگهداري آنها و جلوگيري از بسياري هستند. در زمينه مشاهده طبيعت فرهنگ داراي همپوشانی  

خسارت وارد کردن به اين آثارنقطه اشتراك اکوتوريستی و گردشگري فرهنگی است. اين منطقه داراي آثار تاريخی بسياري  

باستانی    هاز جمله شهر وخته، کو ،قلعه  باشکوه خسب شهرستان سوراخواجه  آرامگاه  ،اسپيدژ،  ربيع، ن، دهانه غالمان  واجه 

آباد شهرستان بردسکن، برج کرات، برج   فيروزآباد شهرستان بردسکن، برج علی  برج آسياب، برج  باستانی خسروآباد،  خش 

ابوالمعجن، بقعه امامزاده م  بناي قدمگاه،  مد محروق، بقعه عالمه شهرستانی درگز،  حنادري، بقاياي شهر کهن نيشابور، بقعه 

 بناي گنبد کليدر و ... است.  

در عصر حاضر گردشگري به عنوان يک صنعت خدماتی تاثيرگذار در حوزه اقتصادي، اجتماعی  :  5مشارکت محلی  -4-3-6

ين نوع گردشگري بوده و از نظر رو زيست محيطی به شمار می رود. اين در حالی است که در اين ميان اکوتوريستی فراگيرت

 
25 cultural heritage 

5Localparticipation 
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از بين راهبردهاي  ،اهميت، نقش و کارکرد آن نسب به ساير گونه  جايگاه   از اهميت بااليی برخوردار است  هاي گردشگري 

پايدار شناخته شده   پايه اي در توسعه اکوتوريست و به ويژه اکوتوريست  به عنوان راهبردي  مختلف، مشارکت مردم محلی 

دي و اجتماعی و  واحی مختلف، بعنوان ابزاري جهت توسعه اقتصابا هدف توسعه پايدار جوامع محلی در ن  یاست .اکوتوريست

يکی از مهمترين مشاغل مدرن در مناطق مختلف تجسم يافته است که با تاثيرگذاري در سه بعد پايداري اقتصادي، اجتماعی  

ب اقتصاد ملی  از منابع طبيعی    ا و محيطی ضمن جلب مشارکت جامعه محلی در توسعه  و محيط  پتانسيل حفظ و حمايت 

پايداري محيطی ميشود. در   باعث  افزايش و  زيست  اشتغال کوچک،  با توسعه مراکز  اقتصادي، گامی جهت کاهش فقر  بعد 

تغيير شکل منابع در معرض خطر به سمت منابع پر بازده و همراه با سودمندي و توزيع درآمد برميدارد و در بعد اجتماعی  

از مهاجرتين و جلوگيري  کارآفرينی  باعث  با ساير جوامعز  افراد محلی  بيشتر  ارتباطات  و شناساندن    ،  متنوع  فرهنگهاي  و 

هويت محلی و رفاه و نهايتا ايجاد توسعه پايدار ميگردد . منفعت و هدف گردشگري، انتقال فرهنگی و علم و تمدن است. هر  

. در گردشگري است که انسان با خواسته و يا ناخواستهاي به انجام برد  یکسی با گردشگري موجب ميشود تبادالت فرهنگ 

هاي فرهنگی و زبانی و تمدنی ديگران آشنا ميشود و زبان و فرهنگ و تمدن و علوم خود را به ديگران منتقل اقوام و تنوع 

ين مسأله توجه شده که زبان و درك  اميسازد و يا از آنها بهرهمند ميگردد و به قوم و منطقه خود انتقال ميدهد. در قرآن به  

ا وآن  پيشرفته  تمدنی  آثار  از  اقوام ديگر،  و    ز سوي  ياجوج  قوم  درباره  آياتی که  در  است.  انسان  از مدنيت  روشن  نشانهاي 

مأجوج آمده اين نکته در آن به روشنی تأکيد شده که ذوالقرنين به جايی رسيد که مردمانی در آن جا ميزيستند که با تعبير  

سوره    93فهم نميکردند. اين آيه    ه اين معنا که آنان مردمی بودند که سخنی رايکادون يفقهون قوال« توصيف شدهاند. بال»

کهف معلوم ميکند که ارتباطات فرهنگی و شناخت زبانهاي زنده دنيا، زيربناي آغازين تمدنهاست که اين قوم از آن بهرهاي  

اقوام مختلف مؤثر و سازنده باشد. به اين  گري ميتواند در ايجاد زمينههاي تمدنی  شنداشتهاند. بنابراين ميتوان گفت که گرد

ابتدايی بيرون رفته و در  مع از حالت بدوي و  اقوام ديگر آشنا شوند و  ارتباطات موجب ميشود تا با زبانهاي  نا که اين گونه 

ارتقاي براي  عاملی  به  گردشگري  که  است  اينگونه  شوند.  وارد  متمدنان  تبا  جرگه  و  دادهها  انتقال  و  تمدنی  و  دل  فرهنگی 

تبديل   توانمندها  استعدادها و  اهداف امکانات و  راه  آنان در  پيشينيان و زحماتی که  براين مسائل بزرگداشت  ميشود. عالوه 

رآن از قفرهنگی و تمدنی بشر کشيده اند از ديگر اهدافی است که قرآن براي گردشگري و ديدار از آثار باستانی بيان ميکند.  

هد تا آن را مورد توجه و احترام قرار دهند و از ابراهيم در مکه ياد ميکند و از مردم ميخوا  وجود نشانههاي گويايی چون مقام 

). بی گمان پيداست که هدف از ذکر آن، براي تجليل و بزرگداشت حضرت ابراهيم (ع) به  97آن ديدن کنند (آل عمران آيه  

ها و يا  هرگاه فردي از اين مقامها که به عنوان سازهتوحيد و مخالفت با بت و بتپرستی است.    عنوان پيشرو و پيشتاز عرصه

ابراهيمی (ع) مطرح است ديدار ميکند به ياد فداکاريهاي آن حضرت(ع) ميافتد و خود نيز در مسير فرهنگی آن   نمادهاي 

اي ن حفظ آثار فرهنگی و تمدنی گذشتگان بريحضرت حرکت ميکند و تالش هاي خود را در آن راستا قرار ميدهد. بنابرا

خاطره تالشها و جانفشانيهاي آنان يکی ديگر از علل بازديد از اين مکانها است.    عبرتگيري و پاس داشت و گرامی داشت ياد و

را بدانند و از   ناين آيه و آيات همانند آن نکته ديگري را نيز به ما ميآموزند و آن اين که انسانها ميبايست قدر تالشهاي ديگرا

به هر نحو آنان  براي    زحمات  براي ممکن سپاسگزاري کنند. ساخت سازههايی  آنان  يا حفظ سازههاي  اين تالشها و  حفظ 

انتقال اين فرهنگ، امري شايسته و ممدوح درنظر شرع است. از اين رو حفظ خانه پيامبران و ائمه(ع) با همان وضعيت و يا  

نسته درستی ياد کرده و آن را شايسته و بايسته داهاي ايشان امري است که قرآن از آن به  شساخت سازههايی براي حفظ تال

است. حفظ اين آثار براي گرامی داشت و يا عبرتآموزي ،مختص به سازههاي پيشينيان نيست. در قرآن آمده که براي عبرت 

ی که با  شود و از آن عبرت گيرند که چگونه کسان  و پند ديگران جسد فرعون را از آب بيرون انداختيم تا براي آيندگان حفظ

از آنان جز پوست و استخوانی نماند  آن همه قدرت و توان در برابر خداون د ايستادگی کردند، خوار و ذليل و نابود شدند و 

افراد ستمگري چون فرعون براي عبرت92(يونس آيه   اي-). حفظ بدنهاي    نگيري همگان است و گردشگران بايد به سراغ 

که باقی است وجه اهلل است و هرکس و  آنها و وضعيت خوارگونه ايشان ،دريابند آن    تنهاي بيجان مستکبران رفته و با ديدن
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هاي افراد شريف و بزرگواري که براي هدايت -چيز ديگري که باطل شد فانی و هالك شدنی است. در مقابل نيز ميبايست تن

را ن اقدام کرده و تالشهاي جانکاهی  يابند، حفظ  مبشر  تا به هدف خود دست  احترام نگهداري شود و در ميان ودهاند  با  و 

را   سازههاي ايشان  راه  و  ياد کرده  آنان  از  رفته  اماکن  آن  به  خود  در گردشهاي  مردم  و  نگهداري گردد  بقاع  محترم چون 

چو  بزرگی  دانشمندان  و  عالمان  و  مطهر(ع)  امامان  دهند، کسانی چون  قرار  الگو  و  و    نسرمشق  ،شيخ طوسی  سينا  بوعلی 

تند. عالوه بر اين رسول اکرم (ص) به زيبايی اين رهاورد  ه نصيرالدين طوسی که الگو و سرمشق همگان هسطبرسی و خواج

مهم را باز گفته است: سفر کنيد همانا اگر مالی در سفر به چنگ نياوريد و به حتم انديشه شما فزونی خواهد يافت بيشک 

و      براي کسب  و گسترههايی را فراروي انسان ميگشايد. حرکتو امتيازات تمدنهاي بشري افقهاي ژرف    امشاهده توانمنديه

 . (توبه 122کهف و60،82آيات )افزايش دانش و حکمت مانند حرکت حضرت موسی به سوي عبد صالح 

 محیطی اکوتوریست -مفاهیم طبیعی  -4-4

در چهار زير منطقه  اي جايگاهی است که  ر نواحی ساحلی، دارد: گردشگري و تفرج  سواحل دریایی و اقیانوسی-4-4-1

 د:موازي با ساحل، قرار دار

اين منطقه دريايی اکولوژيکی نزديک ساحل، از فالت قاره شروع ميشود و تا ساحل ادامه دارد. اين    منطقه آبهای ساحل:

سنگی جالب توجه ميباشد. اين قسمت   منطقه غنيترين منطقه براي ماهيگيري است و غالباً شامل صخرهها و ستونهاي

 ميگيرد.  سفر به جزاير نزديک نيز مورد استفاده قرار براي

هم محدودهاي از دريا و هم محدودهاي از خشکی را دربر ميگيرد. بخصوص اگر گسترده و شنی باشد،    منطقه ساحل:-2 

 بسياري از بازيها و ورزشهاي آبی گروهی را حمايت ميکند. 

ايی را حمايت  ساحل اطالق ميشود و بسياري از تفريحات دري اين منطقه به ناحيه پشت منطقه رانهای: کمنطقه پهنه  -3 

بر   در  را  مشاغل  برخی  و  هتلها  منطقه  اين  مکانها،  برخی  در  شهر.  بيرون  گردش  و  نيک  پيک  زدن،  چادر  .مانند  ميکند 

 ميگيرد. چشم انداز مهم اين منطقه منظره درياست. 

ريحی در  مناطقی است که خدماتی را براي فعاليتهاي تفاراضی پشت مناطق ساحلی عموماً شامل  :  همنطقه پسکران  -4 

بلنديها و پوشش گياهی شکل گرفته است. چند نوع فعاليت ساختاري وجود  بر ميگيرد. منظره ساحلی توسط پستيها و 

توسع سازي،  خانه  شامل  و  ميگذارد  تأثير  ساحلی  خط  فيزيکی  تغيير  بر  که  کشتيرانی،    هدارد  مسيرهاي  بنادر،  صنعتی، 

موجخاک دريا،  ديوارهاي  خشکی،  گذرگاههاي  نگهدارنده  ريزها،  موانع  ساحل،  و  شنها  سازي  استوار  پروژههاي  شکنها، 

ميشود غيره  و  امواج  و  دريايی  دليل  (  ,,1973:  87)طوفانهاي  به  وبلوچستان  سيستان  استان  در  واقع  چابهار  منطقه  در   .

تثنيه و جمع، در بار به صورت مفرد،    41»بحر« در قرآن کريم ،از اين نوع گردشگري بهره بسيار برد.    نسواحل بکر ميتوا

مقابل »بَرّ (دشت)« و يا به تنهايى به کار رفته است؛ امّاّ در احاديث اسالمى، در انواع امور گسترده و عميق، کاربرد دارد؛  

) النور  »بحر  دانش)«،  (درياى  العلم  »بحر  زندگى دمانند:  (درياى  الحياة  »بحر  نور)«،  (درياى  رياى  الرضا  »بحر  و   »(

 .  ( 22خشنودى)« (الرحمن: 

، اين است که دريا، در مقابل دشت، از منظر قرآن و حديث، يکى از بزرگترين داليل خداشناسى است.  تأمل نکته مهم و قابل  

و به برکت نام    و از قوانين تکوينى او پيروى مىنمايد  ددريا ،مانند همه پديدههاى هستى، از پديد آورنده خود، اطاعت مىکن

کرده، به تسبيح و تجليل آفريدگارِ جهان، مشغول است و با    مشخصنظام آفرينش براى آن  او در محدودهاى که در    مقدس

،  تنوعمنابع م قرار دارد (يس  انسان،  ناپذير خود، در خدمت  پايان  احاديث اسالم41و  قرآن و  ، جامعه  ى ). به همين جهت، 

ندگى انسان و داللت آن بر آفريدگار حکيم جهان،  ريا، آشنايى با شگفتىهاى دريا، نقش آن در زانسانى را به مطالعه درباره د

تشويق مىنمايند، تا آن جا که در حديثى منقول از پيامبر خدا صلى اهلل عليه و آله، نگاه کردن به دريا، عبادت شمرده شده  

 بادَةٌ: النَّظر الثَةِ أشياءَ ِعالنَّظَرُ فى ثَ  است:
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نگاه کردن به سه چيز، عبادت است: نگاه کردن به صورت پدر و مادر، به قرآن   فى وَجهِ الوالِدَينِ، وَ فى المُصحَفِ، وَ فى البَحرِ.

از توجه به سواحل دا. به همين دليل ميتوان نش( 14نحل:  )و به دريا   توريستی را در تمدن اسالمی نيز  ريايی و اکونههايی 

 .  مشاهده نمود

به رشد  :  10های آب معدنی  آب درمانی ،چشمه-4-4-2 از شاخههاي رو  عنوان يکی  به  بهداشتی  گردشگري سالمت و 

ردم آن جوامع بوده است، در  مگردشگري ميباشد، زندگی صنعتی و عوارض آن در بيشتر کشورها سبب ايجاد نيازهايی براي  

اي عصبی و دردهاي استخوانی و ...، از جمله عواملی هستند که  دم تحرك، چاقی، ناراحتيهاي پوستی و بيماريهحال حاضر ع 

سبب شدهاند تا مردم جوامع صنعتی براي تناسب اندام، استفاده از منابع طبيعی، کاهش درد، تسلط بر استرس و افزايش  

روا و  روح  فر  نسالمت  اساس  اين  بر  باشند.  عالقمند  هزيبسيار  طريق  از  درمان  به  نياز  عنوان  تحت  و ايندي  کمتر  نههاي 

اشکال   از  يکی  سالمت  گردشگري  ساخته  نمايان  را  خود  صنعتی  جوامع  در  ويژه  به  درمان،  طبيعی  اشکال  از  بهرهمندي 

 رشد داشته است . 1990گردشگري است که از دهه 

از   زشکی و تندرستی. گردشگري چشمههاي آبگرم يکیقرار ميگيرد: پ دگاه مختلف مورد بررسی  يگردشگري سالمت از دو د

زير مجموعههاي گردشگري سالمت است که جايگاهش با توجه به اهداف و نوع درمان دريافتی در زمان بازديد از چشمههاي 

چشمههاي آبگرم رشد  (2005  11ريجينز    مکنيل و)آبگرم ميتواند بين گردشگري پزشکی و تندرستی باشد. طبق تحقيقات  

امر چالشهايی را براي بهرهبرداري مناسبتر از صنعت چشمههاي آبگرم  گيري را در دهه گذشته شاهد بوده است که اين چشم

 به همراه داشته است: 

بيماري به از  آبگرم  پارادايم مفهوم چشمههاي  با درنظر گرفتن تغيير در  نيازهاي مشتريان  تندرستی. درك    در نظر گرفتن 

ط. به روز و همزمان بودن با پيشرفتهاي تکنولوژي در همافزايی در ارايه خدمات و فعاليتهاي مرتب  تري از ترکيب و-قابل فهم 

ارايه اطالعات چشمههاي آبگرم براي پشتيبانی کردن از مشتريان. حرفهاي بودن کارکنان سالمت. سازمان بينالمللی چشمه 

م کشتی ، چشمه آبگر26ي کرده است: چشمه آبگرم باشگاهرا به هفت نوع مختلف طبقهبند مه آبگرم  ش، حوزه چ12آبگرم ايسپا

و   3132، چشمه آبگرم سرچشمههاي آبمعدنی30، چشمه آبگرم پزشکی29، چشمه آبگرم مقصد28، چشمه آبگرم روزانه 27تفريحی

و  يين درمان و کيفيت باالي ارائه خدمات  ا. ايران با عنوان يکی از کشورهايی که هزينههاي پ19چشمه آبگرم هتل/ اقامتگاه 

ي آبگرم و لجن درمانی و ...، را دارد به عنوان مقصد بسياري از گردشگران همچنين جاذبههاي طبيعی درمانی چون چشمهها

درمانی قرار گرفته است. چشمههاي آب گرم، چشمههاي طبيعياي هستند که دماي آب آنها در تمام طول سال چند درجه از 

گرم کننده آب اين چشمهها ميتوان بخار آن ها را به وضوح ديد. عوامل    هواي محيط بيشتر است و در سرما و گرما  دماي

اثر فعاليتهاي آتشفشانی، درجه گرمايی زمين، واکنشهاي هستهاي و شيميايی درون زمين و   بر  تفاوت دارد و ممکن است 

اشته باشند (عباسی  چشمه د  1800چشمه و آمريکاي التين    1100حتی زلزله به وجود آيد. تخميمن زده ميشود که اروپا  

ن فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن که در استفاده از منابع آبهاي معدنی خود داراي سابقه طوالنی می  ) .کشورهايی چو34:  1388،

ع در کشورشان داراي وباشند. همه ساله تعداد کثيري جهانگرد به خود جذب کرده و از نظر توريستی و اقتصادي اين موض

است فراوانی  از  اهميت  بيش  ساالنه  ايتاليا  درکشور  معدنی  نف  1250000.  آبگرم  از  هستند  خارجی  آنها  چهارم  يک  که  ر 
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استفاده ميکنند، کشورهاي ديگر چون روسيه، چکسلواکی و آلمان نيز، شرايط درمان با آب گرم معدنی و نيز کادر پزشکی  

  اقدام مينمايند .بعنوان مثال پزشکان متخصص  تلف نسبت به پذيرش بيماران و گردشگرانخمتخصص با همکاري بيمههاي م

ايستگاه آب معدنی که حدود يک دهم آنها شهرت جهانی دارند و در    100نفر هستند و در  600آبهاي معدنی فرانسه حدود  

شت که در منطقه شرق  توان اذعان داي.  در واقع م(57:  1382غفوري ،)چشمه به راهنمايی بيماران مشغولند    1200حدود  

گردد. به عنوان مثال ميتوان از چشمه آبگرم مرتضی علی، چشمه خراسان جنوبی قطب آب درمانی کشور محسوب مي  کشور

هاي  -که از جاذبه  آبگرم گزيک و...    هالل فردوس،  معدنی  آبگرم،  آبترش سربيشه، آب گرم در دشت لوت، آبگرم ديگ رستم

به اين شيوه يم در خالل داستان حضرت ايوب عليه السالم،  ن کرخراسان جنوبی هستند نام برد. قرآ  رگردشگري طبيعی د

درمانی تلويحا اشاره و آنرا تجويز کرده است. ماجرا به اختصار از اين قرار است که وي داراى اموال و فرزندان و امکانات بسيار 

نى به خاطر نعمت فراوانى را شاکر مى بي  يوبعرضه داشت که اگر ا  دبود و همواره خدا را سپاس مى گفت. شيطان به خداون

اى، اگر اين نعمت ها از او گرفته شود او بنده  شکرگزارى نخواهد بود. خداوند به شيطان اجازه داد بر    است که به او داده

ا ا  لطمس  يوبدنياى  اموال و گوسفندان و زراعت هاى  ابتدا  او  اکرا دچار آفت و بال    يوبشود.  تأثيرى در  نگذاشت.   يوبرد 

با اين حال از مقام    ما درد و رنجورى اسير بستر گرديد، ا  شدت  سلطه يافت و او چنان بيمار گشت که از  يوبا  سپس بر بدن

ا او چيزى کاسته نشد. چون  او    يوبشکر  به  را  برآمد، خداوند دوباره نعمت هاى خود  الهى به خوبى  امتحان سخت  اين  از 

ضْ بِرِجْلِکَ هَذَا مُغْتَسَلُ   به اين ترتيب که به وي فرمان داد که: ارْکُ ؛ (سوره صاد43آيه )مت جسمش را بازيافت بازگرداند و سال 

بَارِدٌ وَ شَرَاب (پاى به زمين زن) زد و چشمه آبى پديد آمد، گفتيم (اين آبى است براى شستشو و نوشيدن در آن شستشو کن  

ل  آبی که در آن غس  -1دو گونه معنا کردهاند:    ) اهل لغت (مغتسل) را42)صاد/)بياسايى  م و از آن بياشام تا از هر درد و ال

. محل شستشو. نکته اول: اتصاف اين آب به وصف بارد (خنک) ميتواند اشارهاي باشد به خواص و تاثير بيماري زدايی  2کنند.

نکته دوم:   تاکيد ميورزد.  بر آن  نيز  امروز  پزشکی  يافتههاي  نيز ميتوان دراآب، چنانکه  يافت که  ز کلمه شراب (آشاميدنی) 

وشيدن آن نيز ميتواند دارويی شفابخش براي پاره اي براي بيماريهاي جسمی و پوستی  عالوه بر شنا و پا کوبيدن در آب، ن

از ب براي درمان بسياري  از آب  استفاده  نيز  قران  آيات  و در  ماريها يباشد. همانگونه که مشاهده ميشود در فرهنگ اسالمی 

 اشاره شده است.  
  

ي است که طيف بسيار گسترده اي داشته و اهداف  گردشگري حيات وحش، شاخه اي از گردشگر: 20وحشحیات  -4-4-3

بسيار زيادي را دنبال می کند. حمايت از حيوانات و آشنايی بيشتر با آن ها از هر نظر (که از مهم ترين آن ها می توان به  

رفتار نوع  براي ديدن حيوان   محل زندگی و  با حيات وحش منطقه اي خاصاشاره کرد)، سفر کردن  بيشتر  و   ات و آشنايی 

حتی عکسبرداري از حيوانات مختلف و در يک کالم هر چيزي که به سفر در راستاي بررسی حيات وحش از هر لحاظ مربوط 

ث شده اند تا اين حوزه از گردشگري  ع شود ،همه اين عوامل در شاخه گردشگري حيات وحش قرار گرفته و همين عوامل با

اهنماي گردشگري مناطقی است که سفر به آن ها صرفا براي بررسی ار وسيع و گسترده باشد. گردشگري حيات وحش، ربسي

گونه هاي جانوري و شناخت بيشتر اقليم آن منطقه صورت می پذيرد .در اين منطقه گونه هاي جانوري مانند تمساح پوزه  

رگ وکفتار وگربه  يايی، قوچ وميش اوريال، کل وبز وحشی، آهو، گخرس سياه، سنجاب بلوچی و الك پشتان در  کوتاه ايرانی، 

شغال و ...  وجود دارد. در قرآن کريم آيات متعددي در مورد حيوانات ديده می شود که بارها به اين    پاالس و گربه وحشی ، 

فع بی شماري براي انسانها  مايه ي عبرت بشر هستند و در آنها منا   و موضوع اشاره کرده اند که حيوانات نشانه  قدرت الهی  

. ولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاماً فهم لها مالکون و ذللناها لهم فمنها رکوبهم و منها ياکلون و  قرار داده شده است

از آنچه با قدرت پايانی برا  لهم فيها منافع و مشارب أفاليشکرون؛ »آيا آنها نديدند که  ي آنها  خود به عمل آورده ايم چهار 

را رام ايشان ساختيم ، هم مرکب آنان از آن است و هم از آن تغذيه می کنند. و براي   آفريديم که آنان مالک آن هستند؟ آنها 

و ان  (.  73-71يس ،(آنان منافع ديگري در آن حيوانات است و نوشيدنيهاي گوارايی، آيا با اين حال شکرگزاري نمی کنند؟«  
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منها تاکلون؛ »همانا براي شما در مطالعه حال چهار  کم مما فی بطونها و لکم فيها منافع کثيره و  لکم فی االنعام لعبرة نسقي

پايان و حيوانات اهلی عبرتی هست که از شير و گوشت و پوست خود به شما بهره می دهند و بسياري منافع ديگر براي شما  

آيات الهی و   اوند در آيات متعدد از انسان می خواهد که در. خد(21مؤمنين ،)آنها تناول می کنيد«    دارند و از گوشت و شير

از جمله خلقت خود و حيوانات تدبر کنند. براي مثال در سوره غاشيه آمده است: افال ينظرون الی االبل کيف خلقت؛ »آيا به 

ا به شناختن حيوانات، و  ند متعال در امثال اين آيات مردم رداوخ.  (17غاشيه ،)شتر نمی نگرند که چگونه آفريده شده است«  

آنها و کارهايی که می کنند ترغيب نموده و در آيات ديگر، انسانها را به عبرت گرفتن از بعضی از آنها تفکر در کيفيت خلقت  

آيات   است.  کرده  دعوت  عسل  زنبوران  و  مورچگان  پرندگان،   ، چهارپايان  بنسوره     8تا    5مانند  نيز  حيوانات  حل  منافع  ه 

خی منافع مادي چهارپايان از جمله تهيه پوشش و خوراك، روي  و شگفت انگيز دارد. بطوري که پس از بيان بر اشاراتی جالب 

جنبه استفاده روانی از آنها نيز تکيه کرده می گويد: ولکم فيها جمال حين تريحون و حين تسرحون؛ »در اين حيوانات براي  

اهان به صحرا می راحتگاهشان باز می گردانيد و هنگامی که صبحگکوهی است به هنگامی که آنها را به استششما زينت و  

). در تفسير اين آيه آمده است که منظره جالب حرکت دسته جمعی گوسفندان و چهارپايان به سوي 8-5فرستيد« (نحل ،

يک مسأله ظاهري  رآن از آن تعبير به »جمال« کرده تنها  قبيابان و چراگاه، سپس بازگشتشان به سوي آغل و استراحتگاه که  

گوياي  بلکه  نيست،  تشريفاتی  و    و  استغناء  »جمال  واقع  در  اين  کفاست،  خود  اي  جامعه  چنين  که  است  حقيقت  اين 

خودکفايی جامعه« است، جمال توليد و تأمين فرآورده هاي مورد نياز يک ملت و همان استقالل اقتصادي و ترك هر گونه  

ان يکی از موضوعاتی است که . اعجاز و شگفتی هاي علمی پيرامون جانور (160  -159:  1380مکارم شيرازي،  )ابستگی استو

 قرآن کريم به طور ضمنی به آن پرداخته است که زير مجموعه هاي آن عبارت است از: 

ط و حفظ زندگی بر روي زمين؛ آيه يسوره انبياء و تأثير آب در زندگی موجودات زنده. سرچشمه حيات؛ تأمين شرا  30آيه  

ات کالن جغرافيايی و جوي بر گسترش و پراکندگی جانوران. براي ترسيم سوره لقمان؛ بيان تأثير تغيير  10وره بقره و  س  164

  ن سوره نحل و اعجاز علمی در بيا 66تصوير کامل تري از آيه، نمونه هايی از اين تغييرات در زمان کنونی ارايه شده است؛ آيه  

هر ويژگی با فرازي از آيه و توضيح آن  سوره نحل و عجايب پرواز پرندگان و تناسب   79سوره ملک؛  19فرايند توليد شير؛ آيه 

 سوره نحل که در مورد زنبور عسل و بيان شگفتی هاي گوناگون آن می باشد.    68و در نهايت آيه 

ست. پرنده  خيص پرندگان در زيستگاههاي طبيعی آنهاشطبق تعريف پرنده کاوي عمل مشاهده و ت: 33پرنده کاوی -4-4-4

از طريق اکوتوريستی هستند و بزرگترين گروه اکوتوريستها را شامل ميشوند که اغلب آنها    کاو ها يکی از بهترين منابع درآمد 

ها، اين گروه از نداراي تحصيالت باال و وضعيت اقتصادي مناسب هستند. بدليل اهداف خاص پرنده کاوها و منابع مورد توجه آ

بار-اکوتوريست بازسازي مناطق تهديد شده و آسيبها نقش  اخير رشد   زي در حفظ و  .پرندهکاوي در سالهاي  پذير دارند 

سريع فعاليت پرنده پتانسيل باالي آن در تدارك منابع مالی براي جوامع محلی در جهت حفاظت بهتر از منابع، باعث توجه 

مل  بخش اعظمی از پرندهکاوي را شا  22رندگان نادراه زيستشناسی حفاظت شده است. مطالعه پ گفراوان به اين مقوله از ديد

سال در طول دوره بررسی به نوعی ارتباط    16ميشود .يکی از بررسيهاي انجام شده در آمريکا، در حدود يک سوم افراد باالي  

ب عکاسی  يا  از طريق مشاهده، تشخيص  ارتياط  اين  دارند.  پرندهکاوي  از  وبا  است. همچنين مشاهده شد که درصد    28ده 

يا در حدود   ،  19/3پرندهکاوها  نفر  از  ميليون  از سال    50بيش  پرندهکاوي مشغول بودهاند.  به فعاليت    1983روز در سال 

 نافزايش يافته است و پرندهکاوي در بين انواع مختلف تفرج باالترين ميزان رشد را نشا332جمعيت پرندهکاوها در امريکا%  

افر پرندهکاوها  به طور کلی  است.  مناسبی دداده  آمد  و در  بوده  باال  با تحصيالت  در  ادي  پرندهکاوها  آمد  ميانگين در  ارند. 

دالر بوده و يک سوم آنها حداقل يک مدرك دانشگاهی دارند. در کشور کاستاريکا اين فعاليتها منجر به ايجاد    50000آمريکا  

پرندگان و تنوع زيستی آنها به منظور   که در اين ذخيرهگاهها زيستگاههاي خوب  تذخيرهگاههاي طبيعی خصوصی شده اس
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پرندهکاوي محافظت ميشوند  کسب در از فعاليت  ،)آمدهاي حاصله  عقاب    (. 5:  1389بلمکی  پرندگانی مانند  اين منطقه  در 

قرقی عقاب صحرايی،  ديگر  انواع  دليجه  بوف  شاه  دار  شاخ  ها، جغد  سارگپه  شاهين،  کرکس  طاليی،  پرندگان      و  نيز  و   ...

 ار و... وجود دارد.  هوبره، زاغ بور، باقرقره، کبک، تيهو انواع سشاخصی چون 

قرآن در آيات گوناگونى به دو روش از پرندگان نام برده است: در دسته اى از آيات از پرنده اى خاص نام برده است، چنان که 

ره نوح در ضمن شمارش بت هاى  سو  23ابيل و قابيل سخن گفته و در آيه  هسوره مائده از نقش کالغ در ماجراى    31در آيه  

  160سوره بقره؛  57سر« ياد کرده که احتماالً به سبب شباهت به عقاب به اين نام شهرت يافته بود. در آيات قوم نوح از بت»ن

ى« اشاره کرده که بيشتر مفسران  وسوره طه در ماجراى فرستادن عذابى آسمانى براى بنى اسرائيل به»سَل  80سوره اعراف و  

بنىاسرائيل مى آمده و آنها از گوشت اين پرندگان استفاده مى کردند و     نوعى پرنده دانسته اند که از اطراف به اراضىآن را  

اِ يَروا  »اَلَمَ  است:  رفته  کار  به  عام  به صورت  »طير«  کلمه  آيات  از  ديگر  اى  دسته  .در  بِلْدِرْ ْچيناست  همان  الطَّيرِ لَظاهراً  ىَ 

. در يک آيه (17نمل/)ودُهُ مِنَ الجِنِّ واالِنسِ والطَّيرِ فَهُمُ يوزََعون«؛ »و حُشِرَ لِسُليَمنَ جن (79نحل/  )ماءِ...«مُسخّرت فى جَوِّ السَّـ

.  (20نمل/)مِنَ الغائِبين«    انَک م  ى الهُدهُدَنيز ابتدا واژه طير و سپس نام هدهد ذکر شده است: »و تَفَقَّدَ الطَّيرَ فَقالَ ما لِىَ ال اَر

آيات از پرنده اى خاص نام برده است و در دسته اى      در دسته اى از  جاي قرآن کريم به واژه پرنده اشاره شده است.  17در  

ديگر از آيات واژه پرندگان  بهصورت عام به کار رفته است. در آياتی که به صورت عام به پرندگان اشاره شده توجه عجيبی به 

ن که دقت در پرواز اين جاندار را خلقت الهی به شمار می رود ،شده است. جالب آ  رواز پرندگان که خود از اعجازهاي بزرگپ 

وسيله اي جهت شناخت قدرت خلقت الهی معرفی کرده است. که اين پرنده با جثه کوچک خود، پيچيده تر از هر هواپيماي 

با پرندگان اشاره شده و از    (ع)ي در سوره نمل به  گفتگوي حضرت سليمانردست ساز بشري به شمار  ميرود. در آيات ديگ

بهعنوان» سال  آن   در  اخيرثابت  تحقيقات  است.  کرده  ياد  الطير«  منظم    2015منطق  تفاوتهاي  که   است  کرده  مشخص 

ان خود و همچنين  ع صداهاي خارج شده ازحنجره پرندگان داراي معانی واضحی است که از آن جهت انتقال پيام ها به  همنو

م استفاده  جوجهها  ايبه   نشانه  عنوان  به  پرندگان  شده  زنده  کنند.  کردن   ی  ،زنده  پرندگان  تسبيح  به  اشاره  معاد،  براي 

انهدام   در  پرندگان  نقش  السابقون)،  بهشتيان  غذاي  عنوان  پرندگان(به  گوشت  به  اشاره  عيسی(ع)،  توسط حضرت  پرندگان 

موضوعات تعدادي  و  ابرهه  زمي  لشگر  اين  در  قرآنی  اشارات  جمله  از  اديگر  پندگان  شناخت  بنابراين  ميرود.  شمار   به  ز نه 

 ديدگاه قران الزم و ضروري است. 

                                                       

Birds 22 Rare  

م تصور خواهد شد، محيطی خشک،  ابا شنيدن نام بيابان، آنچه بيش از هر چيز ديگري در ذهن ع :  23بیابانگردی-4-4-5

يستمی را متصور نميشوند، در حاليکه بيابان چالشی بومشناختی  اري از پوشش گياهی است که براي آن ارزش اکوسبيآب و ع

در حيات کرة زمين است. درمقابل در تفکر سيستمی، بيابان نه تنها به دليل وجود گونههايی منحصربه فرد و توان اکولوژيکی 

ی را براي اين بومزيست رقمزده و ارزشهاي اقتصادي ـ اجتماعی آن، توان باالي ی الهی به شمار ميرود، بلکه قابليتها  تويژه نعم

عوامل جمله  از  هستند  است.  ژئوتوپها  نمايد  تبديل  اکوتوريستی  مکان  يک  به  را  بيابان  ميتواند  که  ،)ی  :  1391سپهر 

نحوة تاريخ تحول منطقه است. اريث طبيعی موجود در آنها، نشاندهندة  وژئوتوپها به محوطه گفته ميشود که آثار و م(.139

بيشتر مورد عالقة ژئومورفولوژيستها و ژئوتوريستهاست، از نظر علمی اهميت بااليی دارند و براي مطالعات  اين محوطهها که  

ژئوتوپها، ميتواند   جه به اينو. لزوم ت(5:  1389موسوي ،)زمين باستانشناسی، بستري مناسب از تحوالت تاريخ طبيعی است  

تثبيت شرايط پايدار اين مناطق و سودآوري اقتصادي ساکنان بيابان  ب گردشگران اکولوژيک را به نواحی بيابانی و  زمينة جذ

متر و    475. ريگ نيز رشته تپه يا بهتر بگوييم رشته کوههاي ماسهاي است که ارتفاع آن تا (18:  1388نوجوان ،)فراهم کند 

ورزش اسکی نيز مناسب   تر است .ريگ عالوه بر داشتن منظره زيبا برايکيلوم60کيلومتر و عرض آن بيش از  200ن  آطول  
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اي و تپههاي پراکنده به اشکال مختلف هاللی شکل، شمشيري شکل ديده ميشوند. ياردانگها تپه هايی  هاي ماسهاست. تپه

 ه وجود ميآيند.  بهستند که بر اثر رفته شدن خاك اطراف آنها بر اثر باد 

ماسهاي  تپههاي  معادن  نبکاها  ميکند  رشد  انها  روي  بر  گياه  که  (کردوانی    هستند  ميباشند  زيبايی  مناظر  داراي  نيز  نمک 

،1383  : 

).  اين طبيعت زيبا همه ساله جهانگران بسايري را براي ديدن مناطق بيابانی جذب مينمايد. در اين منطقه مناظقی مانند  89

. در نگاهى کلى به آياتِ  سلم ،تاالب کجی نمکزار نهبندان و ... ميباشدلوت، کوير مرکزي ايران، ده    د، بياباناکلوت هاي شهد

مربوط به بيابان مى توان آنها را در دو دسته رده بندى کرد: رخدادهاى تاريخى و سرگذشت برخى پيامبران و اقوام پيشين 

ى الهى در راهها و جاده ها ياد شده که بر  در  پارهاى آيات ديگر از برخى نعمتها  ندر بيابان، و تمثيلها و تشبيهها، افزون بر اي

 ابانها نيز قابل اطالق است:  بي

البَرِّ« يُنَجّيکم من ظُلُمتِ  از سوى خداوند: »من  از هول و هراس »بَرّ«  انسانها  به وسيله (6،63انعام/)  نجات  انسان  راهيابى   ،

؛ »اَمّن يَهديکم فى ظُـلُمـتِ  (97،  6انعام/)تَهتدوا بها فى ظُلُمتِ البَرِّ«هُوَ الّذى جَعَلَ لَکُمُ النُّجومَ لِ  ستارگان در تاريکيهاى بَرّ: »و

 ( 27،63نمل/)البَرِّ«.

 

 بحث و نتیجه گیری    -5

خواصی   گردشگري در طول دوره زمانی گذشته نشان داده که ميتواند منبع درآمد مناسبی براي کشور ها باشد ولی به مرور

اين مخاطرات  متوجه  زمينه  اين  م  در  اثرات  محيطی،  زيست  آلودگيهاي  يعنی  تقسيم  پديده  عدم  مردم،  فرهنگ  در  ختلف 

مناسب درآمد در مناطق مختلف بين افراد گوناگون و به طور کلی تخريب زمين چه از لحاظ منابع زمينی و انرژي و چه از  

ون رفت از اين معضل دانشی به نام  ند و در پی حل آن برآمدند و به سبب برالحاظ ايجاد اختالفات طبقاتی در جوامع گشته

هاي متفاوت از گردشگري بنا نهادند به طوري که در بسياري از موارد اکوتوريستی در نقطه مقابل    ی با بن مايهاکوتوريست

اينرو اين رشته از علم که جزء علوم    زگردشگري و حتی طبيعت گردي قرار ميگيرد و با مبانی متفاوتی کار را دنبال ميکند. ا

آکادميکج به صورت  نيز  تازگی  به  و  ميباشد  تدقيق    ديد  و  تبيين  و  تدوين  نيازمند  است  به کار کرده  ما شروع  در کشور 

مبانی، اصول و پارادايمهاي آن ميباشد و با توجه به منابع مطالعاتی موجود در منطقه شرق کشور که در زمينه اکوتوريستی 

يباشد. اکوتوريستی با مفاهيم  و نياز به رصد لحظه به لحظه در محل زايش م  رير درآمدهاند و در حال تدوين ميباشندحبه ت

اجتماعی در ارتباط است. و توجه به اين فاکتور خود ميتواند در توسعه منطقه شرق کشور بسيار  -محيطی، اقتصادي، فرهنگی

شگري درقالب هايی چون و اجب و  مبين اسالم نيز توجه خاصی به امر گرد  نموثر واقع شود .همانگونه که اشاره گرديد دي

آيه    20ت و به کرات به بعد تبادل فرهنگی و تعامل صلح آميز ناشی از سفر اشاره دارد. قرآن کريم در بيش از  مباح کرده اس

مؤثر در تعامل فرهنگ ها، برقراري و   سير و سفر را مورد سفارش قرار داده و با صيغه ي امر آورده است و اين صنعت را عامل

ت بهبود ارتباطات بين المللی، بهبود سالمت جامعه و ساير منافع اقتصادي،  کيم انس و الفت بين ملت ها می داند و موجباتح

ا هاجتماعی، سياسی و توسعه ي مناطق می شود.  نگاه منابع اسالمی اعم از آيات و روايات به اين پديده همچون ساير مقوله  

ها آيه در قرآن و صدها روايت در    تعيين کننده و مؤثر می باشد، به طوري که ده نگاهی منطقی و متعادل و در عين حال  

را  و جوانب مختلف آن  آثار  اهداف،  انواع سير و سفر،  راهنمايی مؤمنان نظر داشته و ضمن معرفی  به  اين عرصه  سنت در 

زند به  قرآن  توأمان  عنايت  اند.  کرده  شناخت  گتبيين  بر  ويژه  تأکيد  و  آخرت  و  دنيا  گوناگون ی  آيات  از  برداري  بهره  و 

انی نگرش قرآنی به گردشگري را تشکيل می دهند و در عرصه ي روايات نيز بيان يکايک احکام مورد نياز بشر خداوندي، مب

اجتماعی و فوايد روحی و روانی    در سفر، ارائه ي مجموعه اي از آداب، روش هاي رفتاري، اخالقيات مطلوب و تأکيد بر آثار

نظر بوده است .بنابراين ميتاون اذعان داشت که با توجه به اهميتی که  ويژه يادآوري، هوشياري و عبرت اندوزي مورد  سفر به  
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از ان مفاهيم نيز در راستاي رسيدن به توسعه و حل مشکالت  اند ما ميتوانين  قران و احاديث براي اکوتوريست قائل شده 

 شرق کشور بهره بسياري ببريم.   منطقه
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   ، اهوازچمران اهوازدانشگاه شهيد  منابع آب، گروه هيدورلوژي و  ياراستاد  -3

 ی شرق جان يآذربا  یعيو منابع طب يو آموزش کشاورز قاتيمرکز تحق ياراستاد  -2

 a_hosinpour@yahoo.com.auل: ه مسئونويسند* 
 

 : چکیده

مسئله   فعاليت   :طرح  و  اقليمی  در  نوسانات  زيادي  دهه گذشته، سهم  و طی چند  آب هستند  منابع  بر  گذار  تأثير  عوامل  انسانی  هاي 

تواند به مديريت منابع  انه میاين بررسی سهم هر يک از اين دو عامل در تغييرات جريان رودخ  اند. بنابرداشته ا  هتغييرات جريان رودخانه 

 و توسعه راهبردهاي سازگار کمک کند.   گذاري  اي در سياست آب منطقه 

حجم و سطح حوضه آبريز  هاي زمانی بارش، آبدهی و  با بهره گرفتن آزمون پتيت نقطه شکست در سري   در اين پژوهش:پژوهشروش

اروميه تعيين   اقليو  درياچه  و  انسانی  از عوامل  اقليمی، رگرسيون    رويکردهاي از    می در تغييرات جريان رودخانهسهم هر يک  کشسانی 

    گرديد.    برآورد  خطی

 

نشان    اچهيحجم و تراز درو مشخصات  یآبده یزمان يشکست در سر خيتار نيو همچن راتييتغ زانيآزمون من کندال و م جينتا :هایافته

عدم    انگريب  کيدرولوژيه  يبارش واحدها  یزمان  يسرشته و همچنين در  د داجوو  يداریها روند کاهش معنحوضه  ريکه در همه ز  دهندیم

مود  ن  انيب  نيچن  توانیم  کيدرولوژيه  يواحدها  یآزمون دو بخش بارش و آبده  جينتا سهيبا مقا .است يدر نزوالت جو یوجود روند خاص

بــه   تيــ درصد( . لذا بــا عنا 80از  شياست )اکثراً ب یعيطب ريو غ یاز دخالت عوامل انسان یحاک رحوضهيآورد ز زانيکه در سطح حوضه م

منابع    یکل  استيس  ینيبه بازب  ازين  یو اجتماع  يتبعات معضالت اقتصاد  زين  وآن    یکنون  یدگيخشک  طيو شرا  هياروم  زيحوضه آبر  تيحساس

 .طلبندین حوضه و کشور را به خود مدر سطح کال  یآب

نمود که    انيب  نيچن  توانیم  ک،يدرولوژيه  يواحدها   روانابو    نزوالت جويش  دو بخ  پژوهش  جينتا  سهيمقابا توجه به    نتیجه گیری:

شد انسان   یحاک  هارحوضهيز  یآبده  زاني م  ديکاهش  عوامل  دخالت  غ  یاز  عنا  یعيطب  ريو  با  لذا  حساس  تي است.  موقع  تيبه    تيو 

در سطح کالن حوضه و   یمنابع آب یکل استيس ینيازببه ب ازين ، آن یکنون یدگيخشک طيو شرا هياروم اچهيدر زيحوضه آبر کيتيدروپوليه

    .طلبندی کشور را به خود م

 یانسان  يهاتيفعال  ه،ياروم  اچهيدر  ،یبارش و آبده  ،یمياقل  تهيسياالست  ت،يآزمون پت: کلیدی گانواژ
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 مقدمه  -1

ــتغ ــا ريي ــ ميقل ــان کي ــالش جه ــه یچ ــه ب ــت ک ــطه پ  اس ــدهايواس ــتيز يام ــيمحس ــاگون یط ــه  گون ــون درج همچ

ــارارتحــ ــزا يه ــاال، اف ــواتر خشکســال شيب ــبال و ليســ ،یت ــاد و غ  یعــيطب ياي ــان، گردب ــد طوف ــمانن ــر ح رهي ــب  همــه اتي

چرخـه   ريناپـذاباجتنـ  رييـتغ  ،یجهـان  دهيـپد  نيـتوجـه ا  قابـل  يامـدهاياز پ   یکـياسـت.    رگـذاريتأث  ن،يموجودات کـره زمـ

نبــوده و اثــرات آن  یمســتثن اسيــبــزرگ مق راتييــغت نيــاز ا زيــن رانيــبــارش و دمــا اســت. ا ميــدر رژ رييــتغ جـهيآب در نت

از طــرف ديگـر، تغييـر اقلـيم (بـه عنـوان اثـر غيـر مســتقيم  اسـت صيکشـور قابـل تشـخ زيـآبر يهـاحوضـه از ياريدر بسـ

تواننـد بـر منـابع عوامـل انسـانی بـه صـورت مسـتقيم نيـز مـی  .آب نيسـت  فعاليت هاي انسان) تنهـا عامـل مـؤثر بـر منـابع

کــاربري زمــين،  ي اقتصــادي، بزرگتــر شــدن شــهرها، تغييــر پوشــش گيــاهی ورشــد جمعيــت، توســعه ند.شــباآب اثرگــذار 

خشکســالی و .(1395)زهرايــی و همکــاران، عوامــل هســتند.سدســازي و برداشــت آب بــراي مصــارف مختلــف از ايــن دســته 

 طبيعـی در مقيـاس  يبـال. خشکسـالی بـه عنـوان يـک  شـوندمـی  در مـديريت منـابع آب محسـوب  يکليـد  ةبـی دو واژآکم

رويـه از منـابع و بـی فزآينـدهه آبـی کـه ناشـی از اسـتفادمـديران منـابع آب اسـت، در مقابـل آن کـم کنتـرل بزرگ، خارج از

در جهـت حفاظـت از منـابع   يگسـتردها  مـديريتی بـه طـور  درسـت  يهـاتوانـد توسـط تصـميمشـود مـیآب محسوب مـی

بحــران در منــابع آب  و ت همزمــان حــادث شــده و باعــث کمبــودصــور هه بــاغلــب مــوارد ايــن دو پديــد در .آب تغييــر کنــد

در  یدگرگــون ،یهــاي انســان تيــفعال شيو افــزا یمــياقل رهــايينوســان در متغ. (1396)صــانع و همکــاران، موجــود ميشــوند

و  تيريبــه منظــور مــد نيبنــابرا .دارد دنبــال هــا را بــه ســتميســاختار اکوس بيــتبــع آن تخرو بــه  کيدرولوژيــه نـدهاييفرآ

هــاي تيــفعال و یمــياقل رييرپــذييتغ یکمــ یابيــارز ،یطــيمح ســتيز-اقتصــادي  داريــمنــابع آب و توســعه پا زييــبرنامــه ر

ــان ــر فرآ یانس ــذار ب ــده اثرگ ــاکتور عم ــوان دو ف ــه عن ــدهاييب ــه ن ــ کيدرولوژي ــ اريبس ــم م ــیمه ــان)  دنباش و  ابراهيمي

   .(1396همکاران،

سـال   13000حـداقل    دهد بخش اصـلی درياچـه درستر درياچه نشان میبهاي رسوبات زير  گيري و بررسی رخسارهمغزه

شود. لذا تغيير اقليم و به ويژه افـزايش تبخيـر اي بوده و رسوبگذاري ديده میمتري رسوبات بستر( محيط درياچه  5/6گذشته )

خشکسـالی درياچـه اروميـه   گردد، امّا علت اصلیز آب درياچه محسوب میاخير اگر چه خود عاملی در کاهش ترا  هايدر سال

هاي کم عمق از قبيل هاي وسيعی بوده است و درياچهسال گذشته کشور ايران دستخوش خشکسالی  13000نيست. از حال تا  

اي خشکسالی بجز در نواحی کرانـههاي  مّا درياچه اروميه در آن بحراناند امهارلو، ميرآباد و زريوار به کرّات خشک شدهدرياچه  

همـه متـأثر از عوامـل   عوامل مؤثر در کم آبی و خشـک شـدگی نسـبی درياچـه اروميـه بـيش از.  رديده استگهرگز خشک ن

 (.1390مکاران،و ه  لک)د  باشويژه افزايش تبخير میه عوامل اقليمی و ب آنتروپوژنيک )انسانی( و در درجه دوم اهميت

عوامـل   هيـو کل  باشـدیمـ  یکيدرولوژيـه  النيبـ  کيـ  ريآب حوضـه تحـت تـأث  یکنـون  تياست کـه وضـع  نمبره  اريبس 

دارنــد. چنانکــه هرکــدام  يدرولوژيــو ه یهواشناســ يپارامترهــا راتييــدر تغ يديــنقــش کل یکيدرولوژيــمــؤثر در چرخــه ه

ــر م ــردد، ب ــاهش گ ــدچــار ک ــذخ زاني ــذاريتأث رهي ــوع خشکاســت. متأســف رگ ــاخ يهایســالانه، وق ــت و  ر،ي ــزايش جمعي اف

 ديمنجـر بــه کـاهش شــد تيــدر منطقــه باعـث عــدم تعـادل آبـی و درنها یو بـاغ  یعـابــه زر یمرتعـ یاراضــ يکـاربر رييـتغ

بـا نيـاز آبـی  یعـالوه بـر آن، کاشـت محصـوالت. (2011زاده،. )حسـناخيـر شـده اسـت يهاتراز سـطح آب درياچـه در سـال

آبـی کمتـر و  راتژيک و عـدم اسـتفاده از الگـوي کشـت مناسـب بـراي توليـد محصـوالت کشـاورزي بـا نيـاززياد امـا غيراسـت

هـاي کشـاورزي، سـبب کـاهش حقابـه شهـاي اخيـر و اشـتغال عمـده اهـالی حوضـه در بخـدرنهايت رشد جمعيت در دهـه

ر بـر خشـک شـدن درياچـه، اسـت. يکـی ديگـر از عوامـل مـؤث  هدسـطحی و زيرزمينـی شـ  يهـادرياچه اروميه از منـابع آب

ــين ــاحت زم ــزايش مس ــهاف ــاورزي و ب ــاي کش ــرفی آنه ــیتبع آن آب مص ــا م ــد ه ــوين،  .(1393 ،ي)الرباش ــدگاه ن در دي

يابـد، بلکـه افـزايش امنيـت ملّـی هـر کشـور در گـرو افـزايش افزايش امنيـت صـرفاً بـا افـزايش قـدرت نظـامی تحقـق نمـی
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 ژئوپليتيــکســی، اجتمــاعی و نظــامی اســت. ژئوپليتيــک انــرژي و بــويژه هــاي اقتصــادي، سياتمــامی حــوزه قــدرت ملّــی در

   (. 1398رگذار بر امنيت ملّی ايران در اين خصوص باشد )مظفري و همکاران،همترين عوامل تأثيمتواند از آب می

منطقه مورد  هاي انسانی در تغييرات آبدهی حوضه  هدف از اين پژوهش ارزيابی کمّی اثر تغيير پذيري اقليمی و فعاليت

وسط آزمون پتيت تعيين شده است. سپس با رويکرد  تدر اين تحقيق ابتدا وجود نقاط شکست در سري زمانی    . باشدیمطالعه م

از شود( و تغييرات اقليمی،  هاي انسانی ذکر میاز اين پس به اختصار فعاليت  ک اثر دخالت مستقيم انسان )دراين مطالعهتفکي

و  هايروش اقليمی  اقليم و فعاليت  کشسانی  از تغيير  اثرات ناشی  تا سهم  بهره گرفته  انسارگرسيون خطی  بر کاهش  نهاي  ی 

روش در هر يک از واحدهاي هيدرولوژيکی   رواناب از دوره مرجع به دوره دوم تخمين زده شد. در نهايت نتايج مربوط به اين دو 

      منتخب در حوضه آبريز اروميه ارائه و مقايسه شده است.   
 

    روش پژوهش -2

 مطالهرد  وم منطقه    -2-1

 ی اصل  زياز شش حوضه آبر  یکيمربع    لومتريک9/51761با مساحت    رانيرب اغ واقع در شمال    هياروم  اچهيدر  زي حوضه آبر

  اچهيقرار دارد. در(  %11و کردستان )(  %43)  یشرق  جاني، آذربا(%46)  یغرب  جانيآذربا  يهااستان  نيحوضه ب  نيکشور است. ا

.  ديآیو جهان به شمار م  رانيا  یآب  يهاستم ي اکوس  نيترو با ارزش  نيتراز مهم  و  رانيا  یداخل  اچهيدر  نيعنوان بزرگتربه   هياروم

حوضه به آن    يهادر رودخانه  يجار  يهارواناب  هيبسته است که کل  زيحوضه آبر  کيشاخص از    يانمونه   اچهيدر  نيا  ستمياکوس

 ، هياروم  اچهيدر  زيمرز حوضه آبر  جهيآن است. در نت   زيو حوضه آبر  اچهيل آن شامل درفعا  ستمي اکوس  ني. همچنگرددیم  هيتخل

دق برا  یقيمرز  در  تيريمد  يرا  بر  مؤثر  ز  اچهيعوامل  به   ي هاستگاهيو  در حوضه  است.مهم  آورده  درياچه  ح  وجود  آبريز  وضه 

هاي  س و دامنه جنوبی کوه سبالن و نيز دامنههاي زاگراروميه در شمال غربی ايران قرار گرفته و به وسيله بخش شمالی کوه

  و   شرقی  طول  47°  53/  تا   44°  07/صات جغرافيايی  شده است. اين حوضه بين مخت  هشمالی، غربی وجنوبی کوه سهند احاط
)%کوه  مناطق  را  آن  کيلومترمربع  33537  حدود.  اندشده  واقع  شمالی  عرض  38°  30/  تا  35  °  40/   12589(،  65/64ستانی 

متر  3800ازارتفاع نقاط آن  دهد. می کيلومترمربع آن را درياچه اروميه تشکيل 5750ها و ها وکوهپايهمربع آن را دشتکيلومتر

متري بصورت گسترده   2000تا    1280متر از سطح دريا، متغير است. بخش اعظم محدوده مطالعاتی در نوار ارتفاعی    1280تا  

کشور  را در روي نقشه    پژوهشتصوير موقعيت جغرافيايی محدوده    1شکل شماره    و محيط بر درياچه اروميه قرار گرفته است.

 .  دهد نشان می ايران

 
: موقعیت منطقه مورد مطالعه1شکل   
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و    یبه عنوان پارك مل   1346منحصر به فرد، از سال    یکيو اکولوژ  ی عيطب  يهایژگياز و  يبرخوردار   ليدلبه  هياروم  اچهيدر

به عنوان   1354در سال    اچهي در  نيا  نيجزو مناطق حفاظت شده اعالم شده است. همچن  یداغ  ونيو قکبودان    ريبه همراه جزا

اعالم    ونسکويسازمان    لهيبه وس  کرهستيشده زجزو مناطق حفاظت  1356سال    رو د  نيي( تعیالمللنيرامسر) تاالب ب  تيسا

اقليمی، مشخصات دشت  شد. نظر  از  بررسی  نيمهمنطقه مورد  با آبعرضمرتفع  هاي  ميانی  زمستان هاي  عمومی  هاي  وهواي 

از  ا داراسرمعتدل  هاي نسبتاً  سرد و تابستان آن،    یميليمتر متغير بوده و منشأ اصل  700تا    300ت. ميانگين ساالنه بارندگی 

آن   یجنوب  مهيعمده حوضه در ن  ي(. رودها1376باشد )طرح جاماب کشور  یبا بارش اندك تابستانه م  ياترانهيمد  يهاستم يس

 يهستند. از سو  يچایو نازل  ي زوالچا  ،يد رود، باراندوزچااباهم  رود،نه يميس  رود،نهيزر  ،يچایها آج آن  نيترقرار دارند و از مهم

آب است.حوضه کوچک و کم يعمدتاً دارا  یبخش شمال  يرودها گريد

 

 : بندی واحدهای هیدرولوژیکیتقسیم    -2-2

بع آب اهاي مندر بررسی   يکی از مهمترين نيازها  هياروم  اچهيدر  زيحوضه آبر  ی ده مطالعاتو محدو  ها رحوضه يز  يکد گذار

با   انجام میبوده که  آمار و اطالعات  به  از نشرهدف تسهيل در دستيابی  آبريز به کدگذاري حوضه   هيگيرد. بدين منظور  هاي 

پژوهش   نيا  انجام  يحوضه بهره گرفته شد. در راستا  هايو اطالعات رودخانه  آمارمنظور ايجاد يکپارچگی و دسترسی آسان به  

محترم   نيمسئول  اننامه،يمحترم راهنما و مشاور پا  دياسات  یاز نقطه نظرات کارشناس   یکيدرولوژيه  يروند پارامترها  یبررس  يبرا

  ي هااستان  یسمحترم ادارات کل هواشنا  سانکارشنا  نيو همچن  ياآب منطقه  يهاسازمان  یسطح  يهادفتر امور مطالعات آب

و    زيآبر  يهاحوضه   يو کدگذار  يبندميتقس  شد.  یکيژودروليه  يانتخاب واحدها  يبهره گرفته و مبنا  یو غرب  یجانشرقيآذربا

  ی يشناسا  يپژوهش، برا  نيدر ا  منابع آب است.  يهای در بررس  ليبا هدف تسه  ازهاين  نياز مهمتر  یکي  یمطالعات   يهامحدوده

  ورد با دقت م  تبرنامه قادر اس  نياستفاده شد. ا  ArcGIS   ط ي در مح  ArcHydroاز ابزار جانبی    هارحوضه يز  کيها و تفکآبراهه 

   بپردازد. ها رحوضه يز کيآنها، به تفک ب يو با توجه به جهت ش هيهر ناح ي ها در خط القعرهاآبراهه ی يشناسا  قينظر کاربر، از طر

 . (2)شکل 

ه یاروم اچه یدر زی حوضه آبر ینقشه رقوم  :2 شکل  

 

 : شیوه گردآوری اطالعات واحدهای هیدرولوژیکی-2-3
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ا داده  نيدر  دبشبار  يهاپژوهش    ،یشرقجانيآذربا  ياآب منطقه  يهاشرکت  يدرومتريو ه   یسنجباران  يهاستگاهيا  ی، 

امع آب طرح ج  يسازبهنگام  يهااز گزارش   ني. همچندياخذ گرد  رانيمنابع آب ا  تيريدو کردستان و شرکت م   یغربجانيآذربا

 شد.  گرفتهبهره  ازيکشور جهت استخراج اطالعات مورد ن

 . د يداشتند انتخاب گرد ی آمار و اطالعات ثبت شده کاف  يکه دارا یکيژدرولويه  يواحدها-1

و آمار    نييتع  هياروم   اچهيورود به در  يدرومتريه  ستگاه يا  نيآخر  ، منتخب در بند يک  یکيدرولوژيدر هر واحد ه-2

 . دي گردو مبناي محاسبات اخذ  يدرومترياطالعات ه

برخوردار   یخوب ی از پراکندگ هي اروم زيکه در سطح حوضه آبر یجو بارانسن کينوپتيس  یهواشناس يهاستگاهيا هيکل-3

 . د يآنها اخذ گرد المدتليو آمار بارش طو نييبودند تع

 برآورد شد. ها حوضه  ريز یوگرافيزيو اطالعات ف مياس ترسيایج طيها در مححوضه  محدوده-4

افزارها بعد  نرم  ازيو با فرمت مورد ن  خراجتاس  يبنددسته  هارحوضه يدر محدوده ز  يدرومتر يه  ،یاطالعات هواشناس-5

پ  تکم  شيراياز  مربوطه درج گرد  ليو  ايستگاه.  دياطالعات در جداول  متفاوت  آماري  منظور طول دوره  که  بدين  ها 

تلف بود، به يک پايه زمانی مشترك تبديل و سپس اقدام به تکميل و  هاي مخعمدتاً مربوط به تأسيس آنها در سال

 ناقص اين دوره گرديد.     تطويل آمارهاي

 ذکر شده است. تمنتخب جه واحدهاي هيدرولوژيکیدر جدول شماره يک   الذکر،فوق با عنايت مطالب  

: واحدهای هیدرولوژیک منتخب حوضه آبریز دریاچه ارومیه 1جدول    
 درصد )کيلومترمربع( مساحت   کد حوضه  د حوضه آبريز نام و حدو رديف

 100 9/51761 30 درياچه اروميه 1

 37/4 1/2260 3011 زوال چاي  2

 64/3 6/1881 3013 نازلوچاي  3

 89/0 1/458 3014 چاي  روضه 4

 38/1 3/712 3015 شهر چاي  5

 63/2 8/1362 3016 باراندوزچاي  6

 04/4 6/2092 3021 گادارچاي  7

 91/2 1508 3022 مهاباد چاي  8

 31/7 3785 3031 سيمينه رود 9

 88/22 2/11841 3032 زرينه رود 10

 96/0 8/497 30332 مردوق چاي  11

 12/2 1/1096 3041 صوفی چاي  12

 36/1 2/702 3051 ماهپري چاي  13

 35/1 4/699 3042 قلعه چاي  14

 43/22 4/11608 305 چاي آجی  15

 26/78 5/40506 - مورد مطالعه  جمع کل محدوده 16

 

به آن    ي منابع آب ورود  نيو همچن  اچهيدر  يبر رو  ميبارش مستق   اچه،يردآب    نيمنابع تام  نيترالزم به ذکر است که مهم

آبر  ي هارودخانه  قياز طر ور    هياروم  اچهي در  زيآبر  ياهحوضه     ،3شماره  . در شکل  باشدیم  زيحوضه  آبدهی  به  وو سهم  دي 

از   يورود  يهاسهم رودخانه  ه،يمارو  اچهي به در  یمنته  يهارودخانه  یبر اساس آمار آبده  نشان داده شده است.وميه  درياچه ار
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  یجنوب  يهالذا رودخانه.  باشدیدرصد م  10  زين  يچایدرصد و سهم رودخانه آج  65آن    ازيآب مورد ن  نيدر تام  اچهيجنوب در

 . باشد یبرخودار م اچهي آب در نيتام در يااز سهم قابل مالحظه  رودنه يزر ژهيوبه

 

 حوضه آبریز دریاچه ارومیهدر  رد مطالعهدرولوژیک مویواحدهای ه آبدهی سهم ها و : رودخانه 3شکل

 : واحدهای هیدرولوژیکیبارش و رواناب    سری زمانیدر    شکستنقاط  بررسی  -2-4

 ي انسانی و وضعيت طبيعی حوضه آبريز امر   يهاتفعالي  يافتن تفاوت اثرات ناشی از  يبه طور کلی در مطالعات هيدرولوژ

اطالعاتی  ها جهت انجام مطالعات خود از هيدرولوژيست   عموماً.  (Kauffman and Vonck, 2011)  شودنمی محسوب معمولی

کنند. اين اطالعات بايد به صورت کمی بيان  می  شود استفادهاثرات انسانی که به آن وضعيت طبيعی اطالق می  بدون حضور

را در جهت حفظ منابع موجود   درستی اتمآينده تصمي يآب با آگاهی نسبت به اقليم گذشته و سناريوها شود تا مديران منابع

نمايند. در شکل   پارامترها  ينشان دهنده سر  ستهپيو  خط  4اتخاذ  از  آبريز در دوره    يک  هيدرولوژيکی   ي زمانی يکی  حوضه 

تأثير به شدت تحت  است که  قرار گرفته، و خط  يهافعاليت  مشاهداتی  وضعيتانسانی  نشان دهنده  نيز  بدون    طبيعی  چين 

ي  اثرات انسانی بر رو  .داده شده است  به صورت يکسان نشان  تقريباً  خط چين با خط پيوسته  ی است. در جايی کهناثرات انسا

ده، دوره آشفته ناميده  که خطوط منحرف ش  يهاهدور  و   قابل اغماض فرض شده که اين دوره را دوره دست نخورده  سيستم

 . (VanLoon and Van Lanen, 2013) شودمی

 در دو دوره دست نخورده و آشفته  یپارامتر هیدرولوژیک ینزما ی سر: 4شکل
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پارامترها  يبرا در  نقطه شکست  پت  يمحاسبه  آزمون  آزمون  از  رواناب  برا  تي بارش،  استفاده شده  روابط  شد.   ي استفاده 

 داده شده است.   حيتوض ريها در زمون آز نيبه اهداف از ا دنيرس

در کـه  اسـت  ناپـارامتري  آزمونی  پتيت  کردن  توسـط    1979سـال    تست  پيدا  براي  روش  اين  شد.  داده  توسعه  پتيت 

می برده  کار  به  زمانی  سري  يـک  در  تغييـر  رتبـه نقـاط  پايه  با  آزمونی  پتيت  تست  تشخيص شود.  جهت  توزيع  بدون  و  اي 

ير ر مـورد زمان تغيداي  در ميانگين سري زمانی است و اين موضوع زمانی اهميت دارد کـه هـيچ فرضـيه  دارتغييرات معنی

 (.Zarenistanak, Dhorde et al. 2014موجود نباشد)

 آماره آزمون پتيت به شرح زير است: 

 ر يطبق فرمول ز یزمان يابتدا محاسبه سر

( 1رابطه )   

                           

       

Ut,n=   

 

فوق   رابطه  داده  nدر  و  تعداد  داده  tها  ترتيبی  تا  شماره  زمانی  سـري  میهـاي  آن  از  بعد  و  تغيير  تابعنقطه    باشد. 
()sgn 

  Pاره  جايگزين شده و آم  3از رابطه زير محاسـبه شـده و در رابطـه    kشود. مقدار  ( محاسبه می6صـورت رابطـه )  نيز بـه  

 آيد: به دست می

( 2رابطه )    Ut,n) 

( 3رابطه )    

 آزمون:  در اين

 هـا  : بيانگر همگنـی داده 0Hفرض  

 باشـد.  دهنده سال وقوع شکست در سري زمانی مورد مطالعه می: نشان 1Hفـرض 

توان اين نقطه تغيير را باشد، می(  05/0داري )يا مقـدار سـطح معنی  αمحاسبه شده کوچکتر از    Pدر صورتی که مقدار  

است   0Hمقدار ريسک يا خطاي رد کردن فرض    Pبه شده  انست. در واقع مقدار محاس ددار  از نظـرآماري معنی  یسـري زماندر  

همگنی  دار دانست. در آزمون پتيت با توجه بـه وجود نااين تغيير را معنی  توانیکه اگر اين خطا از پنج درصـد کمتـر باشد، م

   .(1397ن،و همکارا ، )شطی  (1397احی نافچی و همکاران،  )فت رسيدتوان به سال شکست می يدر سر

 

 بر کاهش رواناب   یم ی اقل  راتییو تغ  یانسان  یهاتی اثر فعال  کیتفک  کردیرو  -2-5

يک واحد هيدرولوژيک هاي انسانی بر ميزان رواناب  کمّی تأثيرات تغييرپذيري اقليمی و فعاليت  ارزيابیچارچوب کلّی در  

 سازي گردد.   انسانی مدل هايتواند به عنوان تابعی از متغيرهاي اقليمی و فعاليتمی
 (C,H))1(

 

پارامتري است که نشان   Hو    دهنده تأثيرات پارامترهاي اقليمی در چرخه هيدرولوژينشانCدبی جريان،    Qآن،    که در

ميزان رواناب در اثر تغييرپذيري   هاي انسانی بر رواناب است. با استفاده از رابطه يک ، تغييراتدهنده تأثيرات يکپارچه فعاليت

 ب زده شود. چنين تقرياينتوان اقليمی و انسانی می
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       )2(          

 .3با فرض روابط  هاي حوضه است.به ترتيب ميزان تغيير در مقادير رواناب، بارش و ويژگی و  ،   که در آن

                                                                                                                  )3(  

 توان چنين نوشت.را می 2ی اوليه، معادله ببه عنوان يک دستور تقري

                 )4(                 

آن  در  و    که  آبدهی  کل  ترتيب    و       تغييرات  ج به  در  و  تغييرات  اقليمی  تغييرپذيري  نتيجه  در  ريان 

هاي انسانی براي يک حوضه کوچک با يکديگر تداخل و تعامل  اقليمی و فعاليت  يهاي انسانی هستند. گرچه تغيير پذيرفعاليت

شوند.  بنابراين در مقياس حوضه آبخيز اين دو عامل به  ل میهاي خارجی کنتر، تغييرپذيري اقليمی بيشتر توسط عاملدارند

از يکديگر در نظر گرفته می را  (  tQΔ)  رواناب در  تغيير جموعم  . ,.Kong et al)31:2016(شوند  عنوان متغيرهاي مستقل 

( از متوسط جريان ساالنه مشاهده شده در طول توان از تفاضل متوسط جريان مشاهده شده در طول دوره پايه ) می

 د. برآورد کر( ) دوره تغيير 

                (5 )  

 

باشــند  معلــوم HQو  CQهــاي انســانی چنانچــه يــتلمتعاقبــاً جــدا کــردن اثــرات تغييــر پــذيري اقليمــی از فعا

 .تواند حاصل شودمی

ی خط ون یرگرس -2-5-1

هاي انسانی است. در اين روش ابتدا بين رواناب ساالنه  ليتگرسيون خطی روشی ساده براي تفکيک اثر تغيير اقليم و فعار

ن خطی بدست  ان تنها متغير اقليمی در دوره مرجع )دوره قبل از شکست سري زمانی( معادله رگرسووو بارش ساالنه به عن

تايج حاصل از اين رگرسيون  رات نزوالت جوي بر رواناب در دوره اول است. با امتداد نآيد. اين معادله در واقع بيانگر اثر تغييمی

شود. با کم کرد مقادير رواناب  ر تغييرات بارش در دوره دوم محاسبه میيتوسط اين معادله به دوره دوم، مقدار رواناب تحت تأث

هاي انسانی از  داتی رواناب در اين دوره ، سهم فعاليتده در دوره دوم به وسيله معادله رگرسيون از مقادير مشاهبه دست آم

 آيد.   هش رواناب به دست میکا

 

   ی میاقل یکشسان روش  -2-5-2

ابعی از متغيرهاي اقليمی )مانند بارش( و انسانی )مانند تغيير در پوشش  توان به صورت ترا می  مقدار جريان يک حوضه

هاي  ( و ويژگیزيرياي يا سد و شبکه آبياري باالدست و توسعه بدون برنامهاز طريق بين حوضه   کاربري اراضی، برداشت آب

از آنجا که ويژگی اراضی را شامل میرين و کاربمهاي حوضه مواردي نظير پوشش زحوضه مدل کرد.  توان آن را شود، میي 

فعاليت از  عنوانتابعی  به  بارش  گرفتن  نظر  در  با  دانست.  انسان  تغيير  هاي  اقليمی،  رواناب    اتمتغير  مقدار  نتيجه  در  در 

 توان نشان داد.میيک را با رابطه هاي انسانی ليتتغييرپذيري اقليمی و فعا

                                                                                                                  )6 (    

   هاي حوضه است. همچنين ضرايب  مقادير رواناب، بارش و ويژگی  به ترتيب ميزان تغيير در  و   ،  که در آن  

 با:  برابر است  و  

2 1obs obsQ Q Q = −
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   شود.( را به شکل زير باز نويسی می6از هم، معادله ) هاي انسانی فعاليتبا فرض مستقل بودن فاکتور اقليمی و فاکتور 

                                                                                                               )7( 

 ه در آن :  ک

                                                                                                                   )8( 

                                                                                                                    )9(  

با استفاده از تغييرات ميانگين    هاي انسانی است.  به اين ترتيب تغيير مقدار جريان به دليل تغيير اقليم و فعاليت    

از روش کشسانی اقليمی،     بنابراين با بدست آوردن     و بعد از شکست سري زمانی محاسبه شده است.  بازه قبل  2دبی در  

(  ε)  شوند. کشسانی اقليمی جريانهاي انسانی تفکيک میاثرات تغيير اقليم و فعاليتنيز محاسبه شده و سهم هريک از    

 م بر تغيير نسبی متغيير اقليمی )بارش( است.برابر است با تغيير نسبی جريان تقسي

                                                                                                                         )10(  

 .  (1395يی، )کلباسی و زهرا بنابراين کشسانی اقليمی جريان رواناب همان ضريب رگرسيون خطی است


 :نتایج-3

 بارش حوضه -3-1

است. از آنجا که بارندگی در سطوح   گيريمقدار و شدت بارندگی در نقاط اندازه  ها نشانگرسنجاطالعات اخذ شده از باران 

نمی يکسان  شدت  و  مقدار  با  دادهوسيع  تبديل  براي  لذا  نقطهبارد،  منطقه هاي  ميانگين  به  بارندگی  نياز  اي  روشاي  اي  هبه 

بارندگیاست  34آماري زمين تغييرات  کوهستانی    .  مناطق  در  ويژه  به  رخداد  يک  نقطهبدر  اطالعات  به  نياز  و  بوده  اي  يشتر 

باراندر مناطق وسيع  ري است.بيشت اندازهسنج همزمان دادهتر که چندين  را  بارش  به  مربوط  و    نمايندگيري و ثبت میهاي 

کل    رگين منطقه است تا بتوان حجم بارندگی را دها به بارش ميانز به تبديل اين بارشدهند، نيامقادير مختلفی را نشان می

نمود تعيين  روش  .(1393)صفوي،  منطقه  بررسی  به  توجه  با  حوضه  بارش  محاسبات  و    مختلف  هاي براي  منابع  مرور  در 

آمار  بعد از تطويل  .  است  شده  استفاده  GISافزار  با استفاده از نرم  کريجينگ  روش  از  ،هاي انجام يافته در اين خصوصتوصيه 

-Boxت توسط روش  پر  هايو بررسی داده  HEC-4  افزارنرم  توسط  1396-97  ی بتا سال آ  1356-57  ی از سال آب  ها ايستگاه

plot  ،برا  ريمقاد ساالنه  ه  يبارش  واحد  مذکوردشبرآورد    کيدرولوژيهر  بارش  آمار  از  گرفتن  بهره  با  براي ،  .  همباران  نقشه 

 ه ياروم  اچه دري آبريز    راي حوضهبمحاسباتی    بارش  مقادير  2شماره      جدول  درهاي مختلف براي حوضه آبريز ترسيم شد.  سال

، اقدام  آبريز درياچه اروميه  حوضهکل  نقشه همباران ساالنه در  بعد از تهيه  ساالنه ارائه شده است.    اسيدر دوره بلندمدت در مق

مقاد استخراج  زم  ريبه  بازه  در  واحد ه  يبرا  يآمار  هيپا  ی انبارش  ا  کيدرولوژيهر  به   ب منتخ  يدرومتريه  هايستگاهيمحدود 

 . ديگرد
 

ه یاروم   اچهیحوضه آبریز درساالنه و فصول  : مقادیر متوسط  بارندگی  2جدول    
متر( بارش )ميلی  مقياس زمانی   درصد 

بهار فصل    106/28 38/6 

 4/9 13/45 فصل تابستان

 
34 . Geostatistics 
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 29/1 80/04 فصل پاييز

ل زمستانفص  75/33 27/4 

 100 275/10 ساالنه 

 

 

 

 بارش حوضه -2-3

پارامترها  بي روند، ش  یسرمحاسبه و بر  يبرا از آزمون من  يروند و نقطه شکست در  سن و آزمون   بيکندال، ش-بارش 

ش ساالنه محاسبه بررسی وجود روند در ميزان بار  تيبا عنا  داده شده است.  حيتوض  ريدر زها  بهره گرفته و نتايج آزمون  تيپت

دود به ايستگاه هيدرومتري بابارود و مهابادچاي محدود  حشده از روش کريجينگ فقط در دو واحد هيدرولوژيک باراندوزچاي م

 (.  5بقيه واحدهاي هيدرولوژيک روندي مشاهده نشد )شکل  وجود دارد. در به ايستگاه گرديعقوب روند 

)گردیعقوب(  و مهابادچای ()بابارود  النه باراندوزچاینمودار سری زمانی و شیب سن بارش سا :5شکل 

کاهش   نرخ  همان  يا  سن  )ميليشيب  بارش  ساالنه  افزايش  تازهیا  آخوال،  حوضه،  کل  در  سال(  در  خرمازرد،  متر  کند، 

منفی گرديعقوب  و  بابارود  مخصوصاً  هيدرولوژيک  واحدهاي  ساير  در  و  بوده  افزايشی  و  مثبت  جزئی  يالقوزآغاچ  و    شيشوان، 

 (. 3دار است )جدول کاهشی معنی

 ه یاروم اچهیدرواحدهای هیدرولوژیک ساالنه متوسط بارندگی یب سن شداری و  کندال، سطح معنی -من : مقادیر  3جدول 

Sen's slope متردرسال()میلی  p-value Kendall's tau رديف واحد هيدرولوژيک  ي درومتر يه  ستگاهيا 

 1 نازلوچاي  ی فلس يآباجالو 0/034- 0/762 0/331-

 2 چاي آجی  آخوال 0/087 0/423 0/634

 3 باراندوزچاي  د اروببا 0/166- ٭ 0/017 2/054-

 4 چاي روضه ازبک پل 0/066- 0/544 0/231-

 5 گدارچاي  بهراملو  پل 0/175- 1/000 1/578-

 6 سيمينه رود اندوآب يم پل 0/171- 0/068 2/688-

 7 صوفی چاي  ان يکند علو تازه  0/055 0/618 0/691

 8 چاي ماهپري  زرد  خرما 0/113 0/298 1/187

 9 چايقلعه ان وشيش 0/059 0/588 0/752

 10 چايمردوق ر يام قشالق 0/017- 0/879 0/126-

 11 شهرچاي بانيکشت 0/080- 0/461 0/566-

 12 مهابادچاي  عقوبي گرد 0/080- ٭ 0/007 0/848-

 13 رود زرينه  آباد  نظام 0/092- 1/000 0/996-

 14 زوالچاي  آغاج  القوزي 0/062 0/431 0/637
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 15 اروميه هحوض کل 0/001 1/000 0/004

 درصد  5داري در سطح : معنی ٭

، فقط  05/0  ينشان داد که در سطح آلفا  هياروم  اچهيحوضه در  کيدرولوژيه  ي کل واحدها  يبارش ساالنه برا  تيتست پت  جينتا

شکست اتفاق افتاده است و کاهش    1374بابارود در سال    ي درومتريه  ستگاه يود به امحد  يباراندوزچا  کيدرولوژيدر واحد ه

 (. 6دارد )شکل  يمتریليم 7/99

 ی باراندوزچا ک یدرولوژ یواحد ه %5 یدر سطح آلفا ت ی: نمودار آزمون پت6شکل 

 بیالن آبی واحدهای هیدرولوژیک  -3-3

سري زمانی دبی واحدهاي هيدرولوژيک و همچنين  ست در  نقطه شکتعيين  روند و    بي روند، ش  یمحاسبه و بررس  يبرا

آزمون وجود روند در    جينتا  شد.  بهره گرفته  تيسن و آزمون پت  بيکندال، ش-از آزمون منيه  محجم، سطح و تراز درياچه ارو

ا  ی آبده  زانيم به  در  يدرومتريه  ستگاهي ساالنه محدود  غ   هياروم  اچهيو مشخصات  به  تراز(  و  م  ري)حجم، سطح    يهابادچااز 

در    %5نتايج آزمون پتيت در سطح آلفاي  تند.  سه   %5  يروند در سطح آلفا   يدارا  یهمگ  هي اروم  اچهي( و سطح درعقوبي)گرد

آبدهی همه واحدهاي هيدرولوژيک و همچنين خصوصيسري  تراز درياچه  ازمانی  .  داردوجود  نقاط شکست  ت حجم، سطح و 

در   روند  آبريز    حوضه  هيدرولوژيکواحدهاي  همچنين  اروميه  درياچه  سطح  و  گرديعقوب  ايستگاه  چاي  مهاباد  در  اروميه 

 (.4)جدول   اهده نشد.شداري ممعنی

 هی اروم  اچهیحوضه آبریز درساالنه   داری و شیب سن آبدهیکندال، سطح معنی -من : مقادیر 4جدول 

 تغييرات )%( 
ميانگين  

 دوره دوم

ميانگين  

 دوره اول

سال  

 شکست 
Kendall's 

tau 
p-value 

Sen's 

slope 

ايستگاه  

 هيدرومتري

واحد  

 هيدرولوژيک 
 رديف 

-53/97 10/142 22/032 1372 -0/283  1 سيمينه رود پل مياندوآب  0/260- ٭ 0/017

-63/79 22/252 61/457 1377 -0/296  2 زرينه رود  نظام آباد  1/389- ٭ 0/008

-65/61 2/578 7/496 1377 -0/305  3 د چاي مهابا گرد يعقوب 0/195- 0/083

-62/32 5/181 13/749 1375 -0/398  4 گدارچاي  پل بهراملو  0/208- ٭ 0/001

-51/02 4/786 9/771 1375 -0/368
0/0001

 ٭
 5 باراندوزچاي  بابارود  0/115-

-63/06 1/346 3/644 1375 -0/326  6 شهرچاي کشتيبان 0/053- ٭ 0/011

-59/12 0/61 1/492 1376 -0/368  7 چاي روضه ازبکپل  0/024- ٭ 0/001

-56/14 3/771 8/598 1376 -0/277  8 چاي ونازل آباجالو  0/081- ٭ 0/003

-75/55 0/604 2/47 1376 -0/493  9 چاي زوال يالقوزآغاچ  0/055- ٭ 0/001

-71/81 4/429 15/71 1375 -0/413  10 چاي آجی  آخوال 0/343- ٭ 0/011

-78/17 0/525 2/405 1375 -0/394  11 چايقلعه شيشوان  0/044- ٭ 0/003

-50/00 0/175 0/35 1377 -0/393  12 چاي ري هپام خرمازرد  0/007- ٭ 0/000

-33/71 2/84 4/284 1377 -0/405
0/0001

 ٭
 13 چاي صوفی تازه کند 0/046-

-47/68 1/508 2/882 1379 -0/492
0/0001

 ٭
 14 چايمردوق امير قشالق  0/049-
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-70/89 6/68 22/948 1379 -0/448  15 درياچه اروميه  حجم 0/427- ٭0/047

-37/45 3180 5084 1379 -0/447  16 درياچه اروميه  سطح 40/593- 0/061

٭٭40/50- 1272 1276 1376 -0/447  17 درياچه اروميه  تراز 0/095- ٭ 0/049

   رمت 16عمق حداکثر با احتساب حداکثر تراز مشاهده شده و  ٭٭      درصد  5داري در سطح : معنی٭

بر ميزان سيون خطی و کشسانی اقليمی ش رگروبه رهاي انسانی کمّی تأثيرات تغييرپذيري اقليمی و فعاليت  ارزيابی  نتايج

 .ذکر شده است  6و  5رواناب واحدهاي هيدرولوژيک منطقه مورد مطالعه در جداول 

 )مترمکعب در ثانیه(   هیاروم اچهیآبریز در هایحوضهی خطی بر آّبدهی زیربه روش رگرسیونی انسان یهاتیو فعال میاقل رییاثر تغ کیتفکنتایج : 5جدول 

 ثر ادرصد 
 کاهش دبی 

 ( و انسانی )اقلیم

 کاهش دبی 

 )اقليم( 

 کاهش دبی 

 )انسانی( 

دبی  

 محاسباتی

 

دبی  

 مشاهداتی 
 

ايستگاه  

 هيدرومتري

واحد  

 هيدرولوژيک 
 رديف 

 تغيير اقليم  انسانی

94 6 7/12 9/11 8/0  1 سيمينه رود پل مياندوآب  5/10 4/22

77 23 3/28 6/6 7/21  2 ينه رودرز نظام آباد  8/23 5/45

63 37 7/4 7/1 0/3  3 مهاباد چاي  گرد يعقوب 9/2 9/5

57 43 0/8 4/3 5/4  4 گدارچاي  پل بهراملو  6/5 1/10

73 27 6/4 2/1 4/3  5 باراندوزچاي  بابارود  2/5 5/8

63 37 3/2 9/0 5/1  6 شهرچاي  کشتيبان 5/1 0/3

92 8 9/0 1/0 9/0  7 چاي روضه پل ازبک  6/0 5/1

48 52 1/5 6/2 4/2  8 نازلوچاي  آباجالو  9/3 3/6

96 4 8/1 1/0 7/1  9 چاي زوال يالقوزآغاچ  7/0 4/2

64/99 36/0 85/11 04/0 81/11  10 چاي آجی  آخوال 60/4 41/16

94 6 9/1 1/0 8/1  11 چاي قلعه شيشوان 6/0 4/2

105 5- 13/0 01/0.- 13/0  12 چاي ماهپري  خرمازرد  20/0 33/0

93/99 07/0 44/1 001/0 44/1  13 چاي صوفی تازه کند 90/2 34/4

7/95 3/4 2/4 18/0 7/2  14 چاي مردوق  قشالق امير  9/2 3/4

22/99 78/0 43/17 14/0 29/17  15 دریاچه ارومیه *حجم 68/6 97/23

    متر مکعب در سال( اردیلی)م اچهی النه درحجم  سا ری مقاد*

 )مترمکعب در ثانیه(   هیاروم اچهیآبریز در  هایحوضهبر آّبدهی زیر یمی اقل یکشسانبه روش ی انسان یهاتیو فعال میلاق رییاثر تغ کیتفکنتایج : 6جدول 

 کاهش دبی  درصد اثر 
 )اقلیم و انسانی( 

 ( 1دبی )
 )مترمکعب در ثانیه( 

ɛ 
 لیمی جریان ()کشسانی اق

 ( 2بارش ) 
 متر( )میلی 

 ( 1بارش ) 
 متر( )میلی 

ايستگاه  

 هيدرومتري

  دواح

 رولوژيک هيد
 رديف 

 تغيير اقليم  انسانی

10/94 90/5 72/12 20/23 032/0  1 سيمينه رود پل مياندوآب  8/392 6/342

7/76 3/23 39/28 14/52 075/1  2 زرينه رود نظام آباد  2/346 3/305

9/62 1/37 68/4 58/7 45/1  3 مهاباد چاي  گرد يعقوب 1/366 1/308

5/54 5/45 36/8 96/13 46/1  4 گدارچاي  پل بهراملو  4/376 306

5/73 5/26 58/4 77/9 61/0  5 باراندوزچاي  بابارود  477 380

8/62 2/37 29/2 80/3 59/1  6 شهرچاي  کشتيبان 7/358 9/307

6/91 4/8 90/0 53/1 39/0  7 چاي روضه پل ازبک  4/357 312

5/47 5/52 00/5 95/8 19/2  8 ي انازلوچ  آباجالو  9/316 4/274

5/97 5/2 87/1 53/2 74/0  9 چاي زوال يالقوزآغاچ  1/290 8/282

638/99 362/0 45/16 26/0 83/0  10 چاي آجی  آخوال 1/288 2/287
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36/94 64/5 85/1 48/2 69/1  11 چاي قلعه شيشوان 2/334 9/325

67/103* 67/3-* 17/0 34/0 01/1  12 چاي ماهپري  خرمازرد  6/303 9/308

94/99 06/0 46/1 35/4 62/0  13 چاي صوفی تازه کند 1/338 338

96/96 04/3 25/1 74/2 17/1  14 چاي مردوق  قشالق امير  7/326 9/322

22/99 78/0 44/17 12/24 26/0  15 دریاچه ارومیه *حجم 3/278 6/271

    هاي زمانی يب بازه اول و دوم سريه ترتب(  2)و    (1).                 متر مکعب در سال( اردیلی)م اچهی حجم  ساالنه در ری مقاد*

 

 گیرینتیجه -4
نتايج آزمون من کندال و ميزان تغييرات و همچنين تاريخ شکست سري زمانی بارش واحدهاي هيدرولوژيک بيانگر عدم    -1

 والت جوي است.وجود روند خاصی در نز

درياچه ر سري زمانی آبدهی و مشخصات حجم و تراز  دنتايج آزمون من کندال و ميزان تغييرات و همچنين تاريخ شکست    -2

 داري وجود دارد. ها روند کاهش معنیدهند که در همه زير حوضه نشان می

ان چنين بيان نمود که در سطح حوضه ميزان توبا مقايسه نتايج آزمون دو بخش بارش و آبدهی واحدهاي هيدرولوژيک می  -3

ان از دخالت عوامل  از    انی و غير طبيعی استسآورد زيرحوضه حاکی  بيش  . لذا با عنايت به حساسيت  درصد(    80)اکثراً 

حوضه آبريز اروميه و شرايط خشکيدگی کنونی آن و نيز تبعات معضالت اقتصادي و اجتماعی نياز به بازبينی سياست کلی  

 طلبند. آبی در سطح کالن حوضه و کشور را به خود میمنابع 

 سپاسگزاری-5

وده و از کليه عزيزان که در انجـام ايـن پـژوهش همکـاري نمودنـد ي دانشگاه چمران اهواز بج از رساله دکترراين مقاله مستخ

 کمال سپاسگذاري را دارد. 

 منابع   -6

  ز، ي آبخ  يهاحوضه  انيجر  راتييبر تغ   یميو اقل  یآثار انسان  کيفکمختلف ت  يکردها يرو  سهيمقا  د،ي.، حامد، دالور.، مجياحمد .1

 .943-955، ص  1398، زمستان  4، شماره  6ره  ود  ،ي درولوژياکوه

رودخانه راوند با استفاده از مدل   یبر آبده یو انسان ی(. اثر تغييرات اقليم 1396محسن. ) ، يصانع.،  ثقفيان، بهرام.، ناصر  ايمان، .2

 .1سال سيزدهم، شماره    ران،ي آب امنابع    قاتيونلون. تحق

حوضه آبريز درياچه اروميه بين  نامه مشترك حفاظت و مديريت پايدار  فاهمت(.    1389مديريت جامع درياچه اروميه )    برنامه .3

 .غربی، شرقی و کردستانهاي آذربايجان هاي نيرو و جهاد کشاورزي و استانداري سازمان حفاظت محيط زيست، وزارتخانه

حسن   ،زادهحسن  .4 مالميرا.،  ضرغامی،  يوسف.،  سزاده،  تأثير  سهم  تعيين  وحيد.  نورانی،  سازه اهدي.،  هيدروليکیخت   هاي 

(1389). 
بين وسفي  زاده،حسن  .5 کنگره  پنجمين  بخشی،  عالج  راهکارهاي  ارائه  و  اروميه  درياچه  آب  تراز  کاهش  علل  بررسی  المللی  . 

 .1391تبريز،  دانشکده مهندسی عمران، گروه مهندسی آب، دانشگاه
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 چکیده  
د.  فراغت خود نماي اتري را صرف اوقفناوري موجب شد تا وقت انسان بيش از پيش آزاد گردد و زمان بيشت،پيشرفت  يست ويکمدر قرن ب

بايد عصر صنعت گردشگري نام نهاد .در قرن بيست ويکم ،پديده گردشگري يک واقعيت اجتناب ناپذير در رفتار وعمل  در واقع اين قرن را 

ع  نودر کنار گردشگري که در انواع مختلف روند روبه توسعه اي را طی می کند شايد    .اوي او خواهد بود  انسان براي ارضاي روح کنجک

براي خود د از گردشگري جايی را  از جمله  جديدي  با چاشنی ريسک وهيجان ناشی می شود  ر حال دست وپا کردن است که آن هم 

جمهوري    ميان   .در اين وبکر نظير مناطق مرزي است  فضاهاي ناشناخته    فضاهايی که اين شرايط را در اختيار گردشگران قرار می دهد

ايران داراي مرزهاي ط سترده اي است که طرفيت هاي ويژه اي را جهت توسعه  نی وتعدد همسايگان داراي مناطق مرزي گوالاسالمی 

–از اطالعات کتابخانه اي  ارد تا با استفاده گردشگري قرار می دهند.بر اين مبنا ، تحقيق حاضر که تحقيق توصيفی وتحليلی است تالش د

کشور (مورد بررسی قرار  شرق  اطق مرزي )مورد مطالعه مناطق مرزي  مننقش ظرفيت هاي گردشگري در توسعه  اسنادي بصورت کلی  

ابيت الزم را  دهد .نتايج حاصل از تحقيق حاضر نشان دهنده آن است که شرايط مناطق مرزي در شرق کشور به گونه اي که می تواند جذ 

   توسعه گردشگري در مناطق مرزي شرق کشور با چاشنی ريسک فراهم آورد.  براي

 مرزهاي شرق کشور  توسعه،مناطق مرزي،،ظرفيت هاي گردشگري یدی :  کلژگان  وا
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 مقدمه وبیان مسئله -1

بين کشور هاست وبه    در تبادالت فرهنگی  امروزه صنعت توريسم در دنيا يکی از منابع مهم درآمد ودر عين حال از عوامل موثر

و بسياري از کشور ها در رقابتی نزديک وفشرده  ست ،از اين را  ز جايگاه ويژه ايعنوان گسترده ترين صنعت خدماتی جهان حائ

صنعت گردشگري به عنوان (1386در پی افرايش پيش از پيش منافع وعوايد خود از اين فعاليت بين المللی هستند )کاظمی،

دشگري  ملی باشد.گر  رواشتغال در سطح بين المللی می تواند رهيافتی براي توسعه اقتصادي در قلمايجاد  ی از منابع درآمد ويک

ها  آن  براي  مناسبی  باشد،جايگزين  کاهش  حال  در  اقتصادي  هاي  بخش  ديگر  هاي  فعاليت  سود  که  زمانی  در  خصوص  به 

بر پايين بودن سطح درآمد وارائه فرصت هاي جديد  وسعه گردشگري غلبه  وراهبردي براي توسعه است.براين مبنا دليل اصلی ت

دچار  د اميد هايی را براي کاهش فقر به خصوص در نواحی اي که به نوعی  است ومی توانه  شغلی وتحوالت اجتماعی در جامع 

ق مرزي  مونی بويژه در مناط(.عدم توجه به نواحی پيرا136:1394رکود اقتصادي شده اند،فراهم آورد )رستم پور واعتضادي فر،

کمبودهاي بالقوه از جمله فقدان اشتغال ،نازل  ث  در طول تاريخ در روند توسعه اي اين نواحی اختالل ايجاد کرده است وباع 

بودن درآمد وعدم دسترسی به نياز هاي اوليه در اين نواحی استراتژيک شده وزمينه را براي معضالت ونابسامانی هايی چون 

کل ش  (.اهميت مرزها در طی قرون گذشته سبب2:1393امنی فراهم کرده است )ذکی ،پاشالو،ونا  ، مهاجرت ،شورشقاچاق کاال

، پرور  )جان  است  شده  المللی  بين  مرزهاي  روي  بر  اي  گسترده  هاي  وپژوهش  مطالعات  وجود  (.167:1396گيري  طرفی  از 

هميت ويژه اي را در فرآيند برنامه  تلف در اين مناطق امبادالت وپيوند هاي فضايی دو سوي مرز وآسيب پذيري وتهديدات مخ

است ،که در صورت غفلت از آن ها به طور جد ،شاهد چالش هاي عمده اي    دهين به مناطق مرزي داريزي،توسعه،آمايش سرزم

هاي  (گردشگري مرزي يکی از گونه  55:1384از جمله عدم ثبات جمعيتی مناطق مرزنشين خواهيم بود )محمدي وهمکاران ،

گردش ومهم  داخنوپا  عرصه  در  اي  ويژه  جايگاه  از  مرزي  ومناطق  شود  می  قلمداد  امروز  جهان  در  المللی    لیگري  وبين 

از قلمرو خويش،مفهوم گردشگري مرزي تا به   برخوردارند.با وجود اهميت مقوله مرز وتاريخ طوالنی مسافرت انسان به خارج 

مناطق مرزي وجايگاه آن در آمايش سرزمين،اين مقاله سعی  ه به اهميت  (با توج5:1392،امروز ناشناخته مانده است )ميرزايی  

مورد بررسی قرار دهد با  گري در توسعه مناطق مرزي )مورد مطالعه:مناطق مرزي شمال شرق (دشدارد نقش ظرفيت هاي گر

ياد شده  رزي در مناطق مرزي  ضمن شناسايی ظرفيت هاي گردشگري بتواندبا ارائه راهکار هايی  به توسعه مناطق ماين هدف  

 کمک شايانی نموده. 

 

 .روش تحقیق:2

وتحليلی است.اطالعات مورد نياز در اين پژوهش بصورت مطالعات کتابخانه اي    یيفرو ش تحقيق در پژوهش فوق بصورت توص

ردشگردي در  )کتابها ومقاالت مرتبط با موضوع (گردآوري شده است.در مقاله فوق کوشش شده تا به بررسی نقش صنعت گ

 ناطق مرزي شمال شرق بپردازد. متوسعه 

 

 .پیشینه تحقیق:3

 يت هاي گردشگري در توسعه مناطق مرزي با نقش ظرفط در ارتباپژوهش هاي انجام شده 

 نویسنده عنوان  روش تحقیق  یافته ها 

تبديل   وگردشگري  انبوه  مصرف 

رشد   عوامل  مهمترين  به 

کشور  از  بسياري  در  اقتصادي 

 شده اند. هاي جهان 

 روش کيفی  

 مطالعات  اسنادي

در   خريد  گردشگري  بررسی 

ديدگاهی   :از  مجازي  مرزهاي 

 نظري 

Tomori 

2010 
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روز در تعداد  اطراق  وکيفيت  ها 

بر   مرزي،  منطقه  بازگشت يک 

می   اثر  منطقه  برآن  دوباره 

 دگذار

هاي   واقعيت  عنوان  به  مرزها 

انسان   زندگی  ناپذير  اجتناب 

واه جايگاه  بااليی  ها،داراي  ميت 

زندگ  به  در  ما هستند  روزمره  ی 

که   توان نوعی  می  بصورت کلی 

قابل   گفت جهان بدون مرز غير 

 صور بوده وجهانی آشفته است.ت

مرزي  تحليلی -توصيفی مطالعات  به  نو  نگرشی 

 )مفاهيم،اصول،نظريه ها( 

 جان پرور 

1396 

بررسی  به  که  فوق  درتحقيق 

مرزي  هاي  استان  وضعيت 

لحاظ از  از   کشور  برخورداري 

هاي توسعه پرداخته اند    شاخص

دا نشان  ها  که  يافته  است  ده 

جايگاه  در  مازندران  ول  ا  استان 

وخراسان رضوي در جايگاه دوم  

خوزستان ودرنها استان  يت 

 درجايگاه سوم قرار گرفته اند.  

استان  تحليلی-توصيفی يافتگی  توسعه  بررسی 

امنيت  راستاي  در  مرزي  هاي 

 پايدار

 مکارانمشکينی وه

1396 

  بعد   چهار  داد  نشان  نتايج

 وکيفيت   وفاداري،آگاهی،تصوير

  برند  ويژه  برارزش  شده  اداراك

  تاثيرگذار  بانه  شهر  دشگريرگ

 باشند  می

 برند  ويژه  ارزش  تحليل تحليلی -توصيفی

  مطالعه   مورد)  شهري  گردشگري

 (بانه مرزي شهر

 پروازي 

1395 

  رفتارجامعه.1دوعامل

  يها  شاخص  شامل)ميزبان

 ي،کيفيت نواز  مهمان  فرهنگ

  به  رسانی   اطالع

  وانصاف  گردشگران،صداقت

 همکاري   ميزبان،ميزان  جامعه

  در  ميزبان   جامعه  ینماياهور

 کيفيت .2گردشگران  با  ارتباط

  قيمت  هاي   شاخص   شامل)خريد

  استاندارد  کاال،رعايت   وهزينه

 واحترام   مودبانه  محصوالت،رفتار

 تحليلی،استفاده –  وصيفیت  روش

 آوري   جمع  براي  پرسشنامه  از

  تحليل  از  ،استفاده   اطالعات

 ملی اع 

  گردشگران   رضايتمندي  سنجش

  بر   تاکيد  با   مهاباد  شهر  از

 خريد گردشگري

 وديگران سليمانی

1394 
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 درصد   56  از  بيش(مشتريان  به

  مورد  هاي  متغير  کل  وايانس

  اند  کرده  تبيين  را  بررسی

 ميزان   در  را  تاثير  وبيشترين

 دنا داشته گردشگران رضايت

 توسعه   برنامه  تدوين.2

  مهاباد،فرهنگ  شهر  گردشگري

  در  رسانی  واطالع  سازي،آموزش

  ميزبان  جامعه   رفتار  ارتقاي

  هاي  پيشنهاد(بازاريان  بويژه)

 افزايش   راستاي  در  تحقيق  اين

 هستند گراندشگر رضايت

نتايج آن نشان داده که وضعيت  

روستاهاي   واجتماعی  اقتصادي 

نامطلوب  سطح  در  قرار مرزي  ی 

شرا که  زيست  دارد  يط 

وعدم  -محيطی،مديريتی  امنيتی 

قه در توجه به ظرفيت هاي منط

 می باشد  ثراين زمينه مو

هاي   تحليلی-توصيفی وظرفيت  ها  محدوديت 

پايد روستاهاي  توسعه  در  ار 

مرزي شرق ايران مورد: دهستان 

 بندان

 صادقی وهمکاران

1393 

مناطق   اقتصادي  توسعه 

د ومحروم  هاي  دورافتاده  شهر  ر 

با   امنيت مرزي  مقوله  به   عنايت 

قابليت   از  گيري  وبهره  مرزي 

از   دفاع  در  مرزنشينان  هاي 

کشور،اهميت دوح وثغور  د 

مطرح   را  مرزي  هاي  بازارچه 

اء داده ورونق خاصی  نموده وارتق

حاشيه  ساکنين  اقتصاد  به 

 می بخشد. مرزهاي رسمی 

هاي  تحليلی-توصيفی شهر  هاي  بازارچه 

توسعه  مرزي،دريچه   به  اي 

موردگردشگر ي:استان ي.مطالعه 

 سيستان وبلوچستان 

 ابراهيم زاده وهمکاران

1391 

آ دن  نتايج  می  با  نشان  که  هد 

شهر   هاي  توانمندي  به  توجه 

به   گردشگري  توسعه  کرمانشاه 

اقتصادي  توسعه  در  ترتيب 

فرهنگی تاثير معنی  –واجتماعی  

 16و  17داري داشته وبه ترتيب  

اق تغييرات  تصادي  درصد 

 تحليلی -توصيفی

 نامه وبا استفاده از ابزار پرسش

اقتصادي  تاث  جشسن يرات 

توسعه –واجتماعی   فرهنگی 

 گردشگري شهر کرمانشاه  

 صيدايی ورستمی  

1391 
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به   گردشگري  واجتماعی  توسعه 

 بر می گردد. 

در اين تحقيق به شناخت ميزان 

اجتماعی   امنيت  احساس 

گردشگران  با  مردم  وتعامالت 

سال  خارجی   پرداخته   89در 

است  آن  از  حاکی  ونتايج  است 

امنيت  احساس  بين  که 

وگرد  رابطه ناجتماعی  شگري 

  مستقيمی وجود داردو مثبت

از  تحليلی-توصيفی  اجتماعی  امنيت  احساس 

 منظر توسعه گردشگري 

 هزار چريبی 

1390 

 1399منبع :یافته های تحقیق ، 

 معرفی محدوده مورد مطالعه  -4

به   پژوهش  می "اي گردشگري در توسعه مناطق مرزي مورد مطالعه مناطق مرزي شرق کشور  رفيت هنقش ظ"بررسی  اين 

شامل  نم  پردازد که  کشور  شرق  مرزي  بزرگاطق  خراسان  که    منطقه  وبلوچستان  سيستان  مرزي  کشور   واستان  دو  با 

. باشد  می  مشترك  مرز  داراي  وافغاتستان  دارايترکمنستان  وبلوچستان  سيستان  تقريب  استان  دومين   187502ی  مساحت 

تان استان خراسان رضوي ،خراسان جنوبی وسيسه  ودر مجموع مناطق مرزي شرق کشور در ساستان پهناور ايران نيز می باشد

که  کيلومتر مربع وسعت است    393494/  64داراي90سال  بلوچستان است .ودر مجموع طبق سرشماري آمار نفوس ومسکن  

بعد از فرو پاشی اتحاد جماهير شوروي که ديواره هاي    (1390کز آمار ايران ،رد )مرا در برمی گيدرصد از مساحت کشور ر24.7

ای  آهن کشور  دو  ومرزنشينان  شد  برقرار  فرامرزي  مراودات  قرار فروريخت  يکديگر  فرهنگهاي  تاثير  تحت  وترکمنستان  يران 

گ بومی ومحلی خود هستند ومردم  داراي فرهناطق فوق  هريک از منگرفتند .اما  در افغانستان اين مراودات غير رسمی است . 

 .   آن تعصب خاصی به قوميت ،نژاد و مذهب خود دارند
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 ت جغرافیایی مناطق مرزی شرق کشور .موقعی1شکل شماره 

 

 .مبانی نظری پژوهش 5

  تعریف گردشگری 1-5

اقامت حداقل يک شب در مقصد می شود ،اما مدت ز از منمان  تمام مسافرت هايی که منجر به  از  دور بودن  زل نبايد بيش 

، وهمکاران  )عليپور  باشد  متوالی  گر(4،1393يکسال  صنعت  صنعدشامروزه  عنوان  به  هاي  گري  ارکان  ،همه  وفراگير  پويا  تی 

از  اي  عمده  بخش  به  ووابسته  دنيا  صنايع  بزرگترين  از  است.گردشگري  برگرفته  در  را  جهانی  وسيستم  جامعه  يک  وجودي 

با  ه  در تغييرات اقتصادي،اجتماعی،فرهنگی ومحيطی برخوردار است ککه از تحرك بااليی  ،پديده اي است  است  اقتصاد جهانی  

اثرات   ومحيطی،  ،اجتماعی  اقتصادي  هاي  بنيان  بر  گذاري  وهمکاران اثر  پور  )هاشم  دارد  پی  در  گوناگونی  هاي  وپيامد 

توا   (گردشگري50:1391، می  اقتصادي،  پايه  فعاليت  يک  عنوان  زبه  اصلی  ند  هاي  ساکنان  مينه  زندگی  کيفيت  بهبود سطح 

از کشور هاي جهان به عنوان 62:1389،  انمحلی را فراهم آورد.)رمضان زاده لسبوئی وهمکار (صنعت گردشگري در بسياري 

موثر  هم ويدار محسوب می شود که اين امر عالوه بر تاثير مثبت خود بر اقتصاد کشور ها ،بعنوان يک عامل ميک منبع درآمد پا

عت گردشگري به عنوان يک  صن(اقتصاد دانان از  96:1391يی ورفع محروميت به شمار می رود )صيدايی وهمکاران ، اشتغال زا

؛از اين رو معتقدند توسعه صحيح گردشگري به ه اين صنعت دارند  صنعت مولد سرمايه واشتغال زا نام می برند وتوجه خاصی ب

(گردشگري باعث ايجاد فرصت هاي شغلی،ايجاد درآمد  128:1393ان ،می شود )اربابيوري  لحاظ اقتصادي موجب افزايش ارز آ

المللی می شود )بيشويی،جا،افزايش ميزان ت گردشگري (1:1390رت خارجی وباالبردن سطح يک پارچگی ملی وآشنايی بين 

داري درعصر    ه جانبه سرمايهش همامروزه گستره جهانی يافته است که خود ناشی از توسعه نوآوري هاي تکنولوژيکی وگستر

ست که تعريف دقيق وروشنی از نشان دهنده آن اه  هاي صورت گرفتبررسی    (3:1382کنونی می باشد )پاپلی يزدي وسقايی،

منطقه مرزي وجود ندارد در بيشتر تعاريف وديدگاه ها بيان شده در مورد منطقه مرزي آن را با خط مرزي به صورت متداخل  
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ست از  ا  قه مرزي عبارتفهوم حريم مرزي يکی دانسته اند اما به طور کلی می توان گفت منط ا اينکه آن را با مبيان کرده وي

جغرا متفاوت  فضاي  هاي  وسعت  با  مرزي  بالفصل خطوط  داشت فيايی  توجه  بايد  گيرند  می  قرار  مرزها  مستقيم  تاثير  تحت 

رامون کم يا زياد می شود.البته بصورت ر قراردادن محيط پي،عرض منطقه مرزي متناسب با وضعيت عملکرد مرزها وتحت تاثي

افزايش   اثربخشیکلی بايد گفت ،با  از طريق تحم  ميزان  والت صورت گرفته در عرصه هاي مختلف فناوري ها گسترش رزها 

م وبالفصل فضا  زمينه تحرکات کاال ها وانسان ها،عرض منطقه مرزي در حال افزايش است زيرا اين تغييرات تاثير پذيري مستقي

 (. 73:1396جغرافيايی از مرز ها را گسترش می دهد)جان پرور،هاي 

 

 زی مردشگری مناطق  گر2-5

بررسی هاي صورت گرفته نشان دهنده آن است که تعريف خاصی از اصطالح گردشگري مناطق مرزي تاکنون ارائه نشده است  

ري مناطق مرزي عبارت است از حضور ت تعريف کرد .گردشگاما شايد بتوان به طور کلی گردشگري مناطق مرزي را بدين صور

اقتصاد  مختلف  اهداف  با  ،فرهنگی،تفمسافران  منريي  در  وغيره  که  حی  داشت  توجه  بايد  غيردائم  طور سکونت  به  مرزي  اطق 

از ريسک وناامنی است.)جان پرور وهمکا از گردشگري در کنار مکان متفاوت آن،وجود چاشنی  ران مشخصه متفاوت اين نوع 

،1397) 
 

 یف مرزتعر3-5

ده اي است که باعث می شود سرزمين دي داشتن حد وحدود مشخص موجب ايجاد حق وحقوقی براي انسان می گردد .مرز پ 

خط جدا کننده اي يک واحد جغرافيايی از "د وحدود آن مشخص گردد .در حقيقت  ومکان جغرافيايی از مکان ديگري جدا شو

وبسته به نوع ماهيت فعاليت  فعاليت هاي اجتماعی تعريف می شوند  ،توسط    واحد ديگر را مرز گويند .مرزهاي فضاهاي انسانی

   ( 7:1386از  انواع دقيق تا انواع نامشخص تغيير می نمايند.)ميرحيدر ،   اجتماعی

 

 ویژگی های مناطق مرزی 4-5

هاي خاص خود را دارد مرزي به دليل مجاورت با کشور هاي خارجی وشرايط جغرافيايی وسياسی حاکم بر آنها ،ويژگی  مناطق  

انچه اين ويژگی ها مورد توجه قرار  توسعه اين مناطق دارد چن  ند.تاثيرات مستقيمی بر روجزء الينفک آنها به شمار می رود  

ناطق می گذارد وبه عنوان تهديدي در برابر توسعه عمل خواهد کرد.اما اگر مورد  گيرد ،تاثيراتی منفی بر روند توسعه وامنيت م

واز   رند بتی از خود به جاي می گذامث،بکار گرفته شود اثرات ودر فرآيند برنامه ريزي توسعه وآمايش آن مناطق  گيرد  توجه قرار

 تهديد به فرصت تبديل می شود . اين ويژگی ها عبارت است از : 

.تفاوت  5قانونی مرزي  .تبادل هاي غير  4.ناپايداري سکونت وجابه جايی مداوم جمعيت  3ي جغرافيايی  . انزوا2مرکز  .دوري از  1

 ( 1379تهديدات خارجی )عندليب،.7ی تمضديت سيس.6داخلی کشور  هاي فرهنگی،قومی ومذهبی با مناطق

 یافته های تحقیق .6

 عوامل موثر برگردشگری 1-6

آنها  عوامل بی شماري در توسع .ارتباط وتعامل بين  عامل  ه گردشگري نقش دارند  را شکل می دهد .سه  ،توسعه گردشگري 

:گردشگران   از  عبارتند  گردشگري  توسعه  در  )ااصلی  مقصد  هاي  وويژگی  منطقه  ،لو،مردم  بخت  وپيروز  به  112:1385انی   .)

 ي اند. ارت ديگر ،مهمانان ،ميزبانان وجاذبه ها ،سه عامل اصلی در توسعه گردشگرعب
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 عوامل اصلی در صنعت گردشگري

 

 
 

 

 

 

 

  دشگريگر.عوامل اصلی در صنعت2شکل  

 (Tribe،1997:32ترايب )  1385،112منبع:الوانی وپيروزبخت 

 

 شگري وچرخه آن را به شرح زير بيان می دارد : ر ساختار گردد عوامل موثر 

 عوامل ايئولوژيک ،سياسی وروابط بين المللی  -2                              سرمايه وعوامل اقتصادي                      -1

 امنيتی وانتظامی   ايزيرساخت ه-4اجتماعی،فرهنگی،دينی                                           عوامل -3

 موعه ميراث فرهنگی  مج-6                                        عوامل طبيعی                         -5

 زيرساخت هاي توسعه اي  -8                سابقه تاريخی                                                 -7

  فناوري-10                                                 آموزش                          -9

يريت وفناوري ؛ودو  رکن فرعی،عوامل طبيعی ومجموعه ميراث فرهنگی است سه بعد اصلی گردشگري عبارتند از :سرمايه ،مد

عوامل شکل دهنده ،تشکيالت وساختار گردشگري و وجود سرماي  (. 64:1387ی،پاپلی يزدي وسقاي) ميان  بنيان هاي  ه  در  از 

ل تاثير گذار در روند  ت ،جريان گردشگري را متحول می کند.سرمايه عامضروري است .فناوري مناسب به عنوان يک زير ساخ

ت .برپايه اين عوامل گردشگري پيرامون ساختار خود  ممتد گردشگري در پارامتر هاي سياسی، اقتصادي،اجتماعی وفرهنگی اس

 تحليل می شود.  فیشکل می گيرد واز ابعاد مختل

گسترش امکانات رفاهی و  يز وگسترش برخی امکانات رابطه مستقيمی دارد.  افزايش ورود گردشگران خارجی به کشور با تجه

يی است که به بهبود وضعيت گردشگري کمک می کند .در  زيربنايی ،بهبود بهداشت ،بهبود خطوط ارتباطی از جمله غعاليت ها

.امنيت کافی  2خدماتی مناسب  .وجود امکانات رفاهی و1موثر بر توسعه گردشگري عبارتند از :ل  يک نگاه کلی ،برخی از عوام

.وجود  5اي  وجود خدمات بهداشتی در مراکز اقامتی وبين جاده .4ود جاده هاي وسيع واستاندارد بودن آن .وج3براي گردشگران

گردشگران   وخروج  ورود  براي  مناسب  مناسب  6قوانين  برخور7.تبليغات  محسنی د  .  علی  )رضا  مناسب  فرهنگی  هاي  رفتار 

،1388 ) 

 

 امنیت وگردشگری 2-6

گري در ايران را می توان به ديدگاه منفی برخی از گردشگران خارجی نسبت به وضعيت  از موانع بزرگ بر سر راه صنعت گردش

.امنيت   برد  نام  را  ايران  در  براي گردشگران وجهانگردان  امنيت  تامين  نگرش  ولزوم  تبمناين  با  بيگانگان  فی که  ليغات منفی 

نظام   ارائه  ودشمنان  براي  وتالش  منفی  هاي  وفضاسازي  ايران  اسالمی  دارد  جمهوري  مالزمه  ايران  از  امن  ونا  خشن  چهره 

 (. 238:1386ود به ايران می افزايد .)ارمغان ،،برحجم نگرانی هاي برخی از گردشگران قبل از ور
 

 آثار گردشگری 3-6

م منطقه  مرد  

 ميزبانان 

گرانگردش  

نان مهما   ويژگی هاي  

 مقصد 

 جاذبه ها  
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باي ي  گسترش گردشگر تنها  نع  بايد  را  ،بلکه  اقتصادي  ،همزيستی مسالمت  د موجب رونق  المللی  روابط بين  موجب گسترش 

فيايی متناسب  (هر فضاي جغرا5:1386کام دوستی ها وگسترش صالح وامنيت جهانی دانست)پاپلی يزدي وسقايی ،آميز ،استح

وتو گردشگر  در جذب  توانند  می  وتسهيالت  شرايط  برخی  بودن  دارا  نيز سعبا  عوامل  .اين  کنند  موفقيت کسب  گردشگري  ه 

باشد .در  متنا از اين قاعده مستثنی نيستند  سب با فضاهاي جغرافيايی مختلف می تواند متفاوت  اين ميان مناطق مرزي نيز 

ناخته اشافيايی هستند که داراي ظرفيت هاي پتانسيل هاي بااليی می باشند وبا توجه به ن .مناطق مرزي از جمله فضا هاي جغر

ک شوند  می  محسوب  کشور  بکر  مناطق  جزء  باشند  بودن  داشته  گردشگران  جذب  در  بااليی  جذابيت  توانند  می  از  ه  .يکی 

ظرفيت ها ،متناسب با مديريت علمی وبرنامه  در راستاي ارتقاي امنيت ،استفاده بهينه از امکانات وروشهاي کارآمد وکم هزينه  

گردشگري خواهد بود .از يکسو  ،اجتماعی وفرهنگی مناطق ياد شده از طريق توسعه  ی  ريزي وتوجه به توسعه اقتصادي ،سياس

شکل بيکاري را به همراه داشته واز سوي ديگر ضمن برقراري تماس هاي بيشتر در فرهنگ  به سبب ايجاد اشتغال ،کاهش م 

کهاي   در  تواند  ومی  نمايد  می  ايجاد  مختلف  اقوام  ميان  بيشتري  وتفاهم  ،درك  بوده  اهگوناگون  موثر  سياسی  تشنجات  ش 

مت احترام  براي  کوراهی  ايران  ؛زيرا  آورد  فراهم  ملی  وهمبستگی  ودوستی  ،صلح  اقوام  قابل  از  ومرکب  ،متکثر  متنوع  شوري 

کشو از  بسياري  مانند  به  ايران  در  دولت  است.  ي  گوناگون  توسعه  اصلی  ارکان  از  يکی  عنوان  ،به  توسعه  حال  در  هاي  ر 

قوانين ،پرورش نيروي انسانی متخصص وبرقراري يت ،ايجاد زير ساخت ها ،بين تدوين  .برقراري امند  تلقی می شوگردشگري  

ن کارکرد ها  المللی ،تنها بخشی از وظايف دولت براي توسعه ي گردشگري سطح بزرگ ويا کوچک می باشد .ايمناسبات بين  

، داخلی  ،گردشگران  محلی  جوامع  با  غيرمستقيمی  ويا  مستقيم  بخش  گر،ارتباط  وفعاالن  المللی(  )بين  خارجی  دشگران 

 (113:1392دارد )سلطانی وسالمی ، گردشگري

 

 ثبت گردشگری آثار وکارکرد های م 4-6

 .حفظ ثبات اقتصادي در سطح کالن 1

 .دستيابی به رشد اقتصادي  2

 بيکاري .کاهش نرخ  3

 .توسعه صنايع دستی  4

 .افزايش صادرات 5

 شور  ک  .شناخت ومعرفی بيشتر امکانات6

 گسترش مبادالت وهمکاري هاي بين المللی  .7

 می عبارت است از :اجتماعی مثبت ومهم گردشگري در جوامع بو–از اثرات فرهنگی 

نها ،سرمايه گذاري مجدد درآمد گردشگري در منابع  خودکفايی وتقويت اقتصاد محلی ،احترام بيشتر به جامعه محلی وفرهنگ آ

،افزايش ميزان درك مدارا بين فرهنگ ها بويژه از طريق اجراي موسيقی ،عرضه فرهنگی  ي  فرهنگی ،تقويت وتداوم سنت ها 

 وع زندگی بومی ،مسکن وساير تجربيات زندگی روستايی  صنايع وهنر هاي محلی ،ن
 

  موانع وچالش های توسعه گردشگری5-6

 کرد :   بقه بنديط موانع ،نارسايی ها وچالش هاي گردشگري در ايران را می توان به چند دسته مهم

 برخی از اين موانع عبارتند از : موانع ونارسایی های اقتصادی ؛ – الف

 اقتصادي  .سياست هاي نامناسب1

 .افزايش نرخ ماليات ،عوارض ،بيمه وغيره در بخش گردشگري  2

 از بخش خصوصی وتشويق به سرمايه گذاري در بخش گردشگري  .عدم حمايت کافی 3
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 رتند از :ن عبا آ اهم موانع اجتماعی ؛  -ب

 .پايين بودن سطح آگاهی جامعه در مورد گردشگري وجاذبه هاي توريستی کشور  1

 ت رفاهی ،بهداشتی وپزشکی  کمبود امکانا.2

 گران .نبود برنامه ريزي مناسب به منظور پرکردن اوقات فراغت گردش3

 داد  وي .موانع وضعف هاي قانونی واداري نظير مقررات دست وپاگير گمرگی وصدور ر4

 ( 267:1386.مشکالت حمل ونقل وهواپيمايی )ارمغان ،5

 .مشکالت قانونی وضعف قوانين ومقررات حمايتی 6

 که اهم آن عبارتند از : موانع مدیریتی وسازمانی ؛  -پ

 ردشگري وجهانگرد  .ضعف مديريت وبرنامه ريزي در جذب گ1

 .ضعف ساختار سازمانی  2

 پايه اي براي توسعه گردشگري ت .فقدان برنامه اصولی ،جامع ومطالعا3

 .ابهام در جايگاه صنعت گردشگري در چرخه توسعه 4

 خش صنعت گردشگري وجود تشکيالت موازي در ب.5

 .کمبود نيروي انسانی کارآزموده ومتخصص امورگردشگري وجهانگردي 6

 که اهم آن عبارتند از : نارسایی امکانات وخدمات رفاهی ؛  -ت 

 بخش صنعت گردشگري  اهی ،خدماتی واقامتی در رف.ناکافی بودن سيستم 1

 عمير ونگهداري  نترلی در خصوص بهسازي ،ت.فقدان نظارت کافی واهرم هاي موثر ک2

 

 نتیجه گیری   -7

ناپذير قرن واصوال يکی از چشم انداز هاي آينده ساز بشر شناخته  گردشگري به يک واقعيت اجتناب    ،با شروع قرن بيست ويکم

اري وگسترش اين سرمايه گذ  . وگردشگري يکی از پايدار ترين منابع مالی در هر نقطه از جهان می باشد  سمشده است .توري

رين صنايع دنيا است در حال حاضر گردشگري يکی از پردرآمد ت  . قتصاد هر شهر ومنطقه اي را بيمه وضمانت می کندا  صنعت،

گردشگري امروزه يکی از صنايع درآمد زا و نوين    . هد آوردوااقتصادي ومحيطی مثبتی بوجود خ  ، و رشد آن تغييرات اجتماعی

آن دارند ،است. در اين برخی از مناطق متناسب با شرايط وپتانسيل هايی    نسيل فراوانی برايپتا  اقتصادي براي کشور هايی که

زي اشاره نمود .مناطق  مراز جمله اين مناطق شايد به مناطق    .بيت بااليی براي گردشگران برخوردار هستندکه دارند از جذا

توجه   با  بودنمرزي  تداخل دو فرهنگ،بکر  نظير  ويژگی هايی  اق  ، به  در  دارابودن ظرفيت هاي  بويژه  وغيره  وفرهنگی  تصادي 

در اين ميان مناطق    .برخوردار هستند  ،دو کشور ايجاد می کنندکشور هايی که مرزها خطوط اتصال وپيوند خاص را براي بين  

دا با  ايران  از  رامرزي  بيش  ودارابودن  از ظرفيت    بودن مرزهاي طوالنی  وپتانسيل هاي  پانزده همسايه در طول مرزهاي خود 

وآبادانی شهر،رونق ،عمران  هت جذب گردشگر برخوردار می باشد .بازارچه هاي مرزي مکانی مهم براي جلب گردشگر  بااليی ج

افزايش درآمد    ،گري در ايجاد فرصت هاي شغلی جديددشاقتصادي  ومحل کسب وکار براي ساکنين شهر هاي مرزي است .گر

ر هاي محلی در مناطق مرزي تاثير مثبت داشته است .راهبرد نرخ بيکاري،توسعه بازاکاهش    ، بهبود کيفيت زندگی  ،ساکنين

پايدار در دنياي امرو اثرات مخرب ب  ، زگردشگري  ر  رهيافت جامعی است که خواهان رشد بلند مدت صنعت گردشگري بدون 

انب خاصی  قادر خواهد بود که جو  انسان  ،زيست بوم هاي طبيعی است وبر اين نکته تاکيد دارد که در قالب توسعه گردشگري

 از محيط را در جهت مثبت يا منفی دستکاري نمايد. 
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 منابع 
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 چالش ها ورهيافت ها . وامنيت اي سيستان بلوچستان وهرمزگان ( ؛همايش ملی شهر هاي مرزي مطالعات موردي )استان ه

223-217 
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 و بلوچستان ستانیس مرزی استان  در زنان یاسیمشارکت س  بیارزیا
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* Farnam.zb@gmail.com 

 

 دهیچک

ورود  .  کنندیم  فايا  یجوامع انسان  يدر توسعه  يیسزاب  ینقش  يموجود در جوامع بشر  یانسان  يروياز ن  یميه عنوان نن بزنا  طرح مسئله:

 ،در سطح نخبگانده و چه  زنان چه در سطح تو  یاسيمشارکت سنوظهور است.    اي يدهو پد  يتهمدرن  هاي هاز جلو  ياستزنان به صحنه س

و    مياخذ تصم  نديفرآ  تيتقو  يبرا  ايمقدمه  ، ومتفاوت است   گريبه شهرستان د  یستانست و از شهربرخوردار ا   بياز فراز و نش  رانيدر ا

 اجتماع است.   یعموم  یزندگ  تيفيدر ک  رييجامعه و تغ  شتريب  یهمبستگ  يبه سو  یراه

ی و  کمهاي  کيفی دادهبه روش تحليل    و  است،  یفياطالعات توص  يگردآور   وهيش  و از نظر  يپژوهش از نظر هدف کاربرد  نيا  روش پژوهش:

و محروم   ینرامويپ ياز استان ها یکيکه  ،و بلوچستان ستانيزنان در استان س یاسيمشارکت س یکه به بررس تحليل ثانويه انجام شده است.

 . پردازد، می دباش  یم  رانيا

ارشناسان و متخصصان  کمصاحبه    هاي مهم با  ابتدا شاخص  ،ر مشارکت سياسی زنان سيستان و بلوچستانيرگذار ب عوامل تاث  جهت بررسی  :ها  یافته

تع استان  استفاده شده است  سپس    ن،ييفعال در  ن از پرسشنامه  ازکه  ن   اني پاسخ گو  يمی  و  ازی م  زن  آن  گريديم  مرد،  بيش  سابقه    7  باشند که  سال 

 .استفاده شده است اشاخص ه  يرتبه بند يبرا   دمنيآزمون فر  در آخر از .اندن داشتهو بلوچستا  ستان يدر س یاسيمشارکت س

گیری بلوچستان    ستانيسدر  زنان    یاسيمشارکت س:  نتیجه  بر س  هيکه حاش  است  نييپاخيلی  و  و رسوم حاکم  آداب  و    ستانيبودن، 

گرابلو قوم  و  س  نيمهمتر  يیچستان  مشارکت  در  است  پايين  یاسيعوامل  بوده  برر   .آنان  عرصه  یسبا  در  زنان  که    يمشارکت  انتخابات 

  ي زنان برا   يزه يانتخابات و انگ  يزنان در عرصه  یاسيکه مشارکت س  رسيده ايم  جه ينت   نيبه ا  باشد،یم  یاسيشارکت ساز م  بارز  ينمونه

  ی و فرهنگ  یماعجتا   ،یاسيس رفتار    رييتغ  نويد بخش  . اين روند صعودي،مواجه است  يصعود  يبا روند   یاسي س  هايحضور و کسب منصب

 . تسا در جامعه  زنان سيستان و بلوچستان  

 . سياسی  مشارکت  زنان،  و بلوچستان،  ستاني: انتخابات، سیدیکل واژگان  
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 مقدمه
ــدهد ــر سـ ــتميب ير اواخـ ــترش فرآ سـ ــديو باگسـ ــان نـ ــدنیجهـ ــیرو د شـ ــع  پـ ــردم در جوامـ ــتابان مـ ــت شـ آن، حرکـ

و  اســتيشــدن آنــان در امــر س ريــدرگ يزنــان بــرا يســو از یاســيتحرکــات س ،یدموکراســ يگونــاگون بــه ســو

 یکلـــ ايدهيـــگونـــاگون صـــورت گرفـــت. هرچنـــد بـــه عنـــوان پد يدرکشـــورها يرگيـــميتصـــم نـــدير فرآالـــت ددخ

آن  تيـــو کم تيـــفيگســترش اســـت، امــا کدر حـــال  یاســيامـــور س يحضــور زنـــان در عرصــه يجوامــع بشـــر رد

شـــوند  یاداره مـــ یکـــه بـــا ســـاختار حکومـــت مردمـــ يیار کشـــورهدر جوامـــع گونـــاگون متفـــاوت اســـت. امـــروزه د

کــه در  گــرددیو مشــارکت آحــاد جامعــه محســوب مــ یافتگيــ توســعه ينمودهــا نياز بــارزتر یکــيزنــان نقــش 

حقــوق زن و مــرد در مجمــوع بــه  يتســاو ،یســدموکرا ،یندمــ يهــايآزاد ميو تحکــ يمنجــر بــه برقــرار تيــنها

 یاســـيس تيو توســـعه و مشـــروع  یدموکراســـ هـــايهنشـــاناز  یاســـيمشـــارکت س. ســـالم ســـوق دهـــد يايـــدن کيـــ

هــم  یاســينظــام س تيمشــروع  ابــد،ي شيزان مشــارکت در جامعــه افــزايــمختلــف اســت. هــر انــدازه موامــع در ج

ــزا ــد  شياف ــتيخواه ــارکت دراف ــات س . مش ــيانتخاب ــن یاس ــو ز،ي ــاع  یع ن ــنش اجتم ــوا یک ــه ق ــه ب ــت ک ــا ياس  يو بق

ت هرجامعـــه، بـــا مشـــارک یانســـان هـــايهياز ســـرما یوان بخشـــعنـــن بـــه . زنـــارســـاندیمـــ ياريـــ ینظـــام اجتمـــاع 

ــيس ــ یاس ــود م ــش یخ ــد نق ــيتعتوانن ــده ني ــداقل ن ايکنن ــان ح ــه زن ــا آنک ــند. ب ــته باش ــور داش ــيدر اداره کش از  یم

ــه خـــود ا يدهنـــدگان در همـــه يرأ ــکشـــورها را بـ ــان در م یختصـــاص مـ ــاينـــامزد انيـــدهنـــد، امـــا حضورشـ  هـ

بـــا  یاســـيس مشـــاغل شـــدن داردهعهـــ يبـــرا يیاســـت. توانـــا نييان پـــاهـــم چنـــ یو دولتـــ یاحـــراز مناصـــب عـــال

 هـــايســـتميهـــر چـــه در س گـــريد يتنگاتنـــگ دارد. از ســـو یارتبـــاط یاســـياحـــزاب س رحضـــور و قـــدرت آنـــان د

 مشـــويیمـــ کيـــبـــه رأس هـــرم قـــدرت نزد ،یدولتـــ یرســـم هـــايســـتميچـــه در احـــزاب و چـــه در س ،یاســـيس

ــو ــه نحـ ــان بـ ــه زنـ ــبت بـ ــم ينسـ ــچشـ ــ رگيـ ــاهکـ ــديیش مـ ــگاهي)پ  ابـ ــردیشـ ــران،يو د فـ ــارکت . (7:1388 گـ مشـ

ــه درك سيا ــی ب ــدمت س ــوثر در خ ــري م ــوان عناص ــه عن ــا را ب ــت و آنه ــرده اس ــک ک ــاعی کم ــدگی اجتم ــان از زن زن

 اي جديــد مــی دهــد، مشــارکت سياســی زنــان بــهجامعــه در مــی آورد و بــه آنهــا ارزش و نگــرش هــا و داده هــ

ــيريه، ــی انجامد)بشـ ــه مـ ــعه جامعـ ــعه . (1372:212توسـ ــر توسـ ــاندفتـ ــد د یانسـ ــل متحـ ــازمان ملـ ــر رسـ  نيآخـ

 زانيـــم رامـــونيتحـــت مطالعـــه پ  ياز اقـــدامات کشـــورها یگزارشـــ هيـــاقـــدام بـــه ته 2009خـــود در ســـال  ارشگـــز

نمـــوده کـــه در  یتيجنســـ يتوانمندســـاز هـــايامـــهتحقـــق اهـــداف برن نـــهيدر زم هـــايو اهتمـــام دولـــت يبنـــديپا

ــه م ــآن بـ ــ زانيـ ــت زنـ ــارکت و دخالـ ــتيان در سمشـ ــه و اسـ ــتوجـ ــت ايهژيـ ــده اسـ ــ شـ ــر .(137:1391 ،ی)گالبـ  بـ

ــ ــاسـ ــده از تحق جيااس نتـ ــت آمـ ــاتيبدسـ ــورها قـ ــه،يخاورم يدر کشـ ــه س انـ ــان در عرصـ ــور زنـ ــيحضـ ــو ن یاسـ  زيـ

آنهــا  نتــريمهــم ديو شــا اريآن بســ ليــه دالبــوده اســت، کــ نييآنــان نســبت بــه مــردان پــا یاســيمشــارکت س

ــاختار س ــودن سـ ــاالرانه بـ ــيمردسـ ــورها یاسـ ــهيخاورم يکشـ ــ انـ ــدود نيو همچنـ ــايتيمحـ ــ هـ ــرع  یعرفـ  یو شـ

ــ ــهباش ــان د ک ــور پر عم ــگاز حض ــمگي و رن ــه رچش ــان در عرص ــايزن ــ ه ــاگون م ــودیگون ــم ش ــرو مه ــه از ت ــرز هم  ط

مشـــارکت زنـــان را تحـــت  زانيـــمختلـــف، م هـــايزنـــان در عرصـــه تفعاليـــ و حضـــور بـــه نســـبت جامعـــه نگـــرش

 .دهدیقرار م  ريتأث

برســر راه حضــور زنــان در  یونرفــتن موانــع قــان انيــاز کشــورها بــا وجــود از م ياريبســحــال در  نيــبــا ا         

کامـــل بـــر  یاســـيدر مـــورد شـــرکت آنـــان بـــه عنـــوان موجـــودات س هـــايیتيمحـــدود ک،يـــدموکرات يهـــاانيـــجر

ــا ــرا يج ــت و ب ــده اس ــان يمان ــاد زن ــطوح ع ــا يدر س ــدرت ج ــدان يق ــتين یچن ــس ــرشي. در ب ــورها ت ــان  يکش جه

از حقــوق  یکــيدادن  يرأق حــ کيــدر جوامــع دموکرات یدارنــد، ولــ یاســيس يهــاصــهعر در یفرعــزنــان نقــش 

ــتثب ــده تيـ ــت يشـ ــان اسـ ــه زنـ ــد همـ ــور،  ي)زهـ ــي. (21:1388گهرپـ ــائل یکـ ــور یاز مسـ ــام جمهـ ــه در نظـ  يکـ

ــا یاســـالم ــاز اهم رانيـ ــوردار تيـ ــاســـت، م برخـ ــاال زانيـ ــ يبـ ــارکت مردمـ ــور حما یمشـ ــه منظـ ــبـ ــم تيـ ن يو تضـ
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ــا ــا يبقـ ــا راســـت. دنظـــام  نيـ ــلـــه پ ر مرحچـــه د اســـت،ينقـــش زنـــان و مشـــارکت آنـــان در س انيـــم نيـ  يروزيـ

ــائز اهم ــداوم آن، ح ــه ت ــه در مرحل ــالب و چ ــانق ــت. در ا تي ــاس ــه،يزم ني ــ ن ــر م ــه نظ ــدیب ــکاف رس ــو تحل یموش  لي

 يو هـــم بـــرا یرانـــيزنـــان فعـــال ا يرفتارهـــا، هـــم بـــرا نيـــناخت بهتـــر اشـــ يزنـــان بـــرا یشـــارکتم يرفتارهـــا

ــ ــئوالن ام ــرورمس ــ ير ض ــر م ــه نظ ــد یب ــم .رس ــه زاني ــان در عرص ــارکت زن ــايمش ــاع ختم ه ــف اجتم ــه و یل ــب  ژهي

اســـت. عـــدم توجـــه بـــه نقـــش  یاســـيس يتوســـعه و نوســـاز ياز شـــاخص هـــا یکـــي یاســـيس دگانيـــســـطح برگز

وارد  رانيـــا یخيبـــر مطالعـــات تـــار یمـــي، خلـــل عظیرانـــيجامعـــه اتحـــوالت  نـــديزنـــان درفرآ یاجتمـــاع  یاســـيس

ــ ــدیم ــاکن ــه . از آنج ــا ک ــو تکمن زن ــوان عض ــه عن ــب ــارزات س لي ــد مب ــده رون ــيکنن ــاع جا-یاس ــروطه  یتم ــالب مش انق

مـــتن  هحاشـــي در همـــواره آنـــان نقـــش متاســـفانه انـــد،بـــه اشـــکال گونـــاگون مشـــارکت داشـــته یو انقـــالب اســـالم

مــا مطــرح اســت مســئله حضــور زنــان، در  یمســائل مهــم کــه در جامعــه کنــون از یکــ. يانگاشــته شــده اســت

همــواره در کنــار  دهنــد،یمــ ليکشــور را تشــک تيــاز جمع یمــيکــه ن یاســالم رانيــزنــان اباشــد. یجامعــه مــ

ــرا ــردان بـ ــربلند يمـ ــزت و سـ ــور عز يعـ ــانيکشـ ــه زمـ ــايدر عرصـ ــف س هـ ــيمختلـ ــاع  ،یاسـ ــاد ،یاجتمـ و  ياقتصـ

تــوان انتخابــات دانســت، چــرا کــه انتخابــات یرا مــ یاســينمــود مشــارکت س نيزتربــار. انــدتــالش کــرده یعلمــ

ــه ــت ياعرص ــه  اس ــهيدر آن اندک ــاش ــور پ  يه ــال حض ــف مج ــمختل ــ داي ــدکنیم ــذا در ان ــ. ل ــع ني ــه س ــا  یمقال ــده ت ش

هـــاي مشـــارکت سياســـی در مطـــابق شـــاخص سيســـتان و بلوچســـتان، زنـــان سياســـی عـــالوه بـــر بررســـی حضـــور

 . در انتخابات پرداخته شود  آنان یاسيمشارکت س یبررسي سياست، به عرصه

 

 ق یتحق  روش -1
اي کمی و  ه به روش تحليل کيفی داده  و  است،  یفياطالعات توص  يگردآور  وهي و از نظر ش  يدف کاربرد ز نظر هپژوهش ا  نيا

ار ايران، مجلس شوراي هاي مورد استفاده از منابع آماري موجود در وزارت کشور، مرکز آمتحليل ثانويه انجام شده است. داده

  و سپس به کمک  شده   هيو بلوچستان  ته   ستانيفعال س   یاس ين ستوسط شاغال  ها شاخص  همچنين  . شده است  هياسالمی، ته

 .عوامل استفاده شده است نيا يرتبه بند يبرا دمنياز آزمون فرمورد ارزيابی قرار گرفته و  SPSSافزار نرم

 چارچوب مفهومی پژوهش -2

 یسایمشارکت س 3-1

ــه ــت بـ ــارکت در لغـ ـــرد مشـ ـــاري کـ ـــاي همکـ ـــدن امعنـ ـــريک شـ ـــردن و شـ ـــرکت کـ ــن، شـ ــات، سـ  رکتمشـ

اجتمــاعی اســت کــه  یبرنامـــه هـــا و طـــرح هـــاي سياســ دواطلبانـــه گروهـــی از مـــردم دردرواقـــع شـــرکت 

ــد.  ــی دارنـ ــی اساسـ ــی نقشـ ــعة ملـ ــزايش درك و  در توسـ ــه افـ ــردم و درنتيجـ ــيت مـ ـــرانگيختن حساسـ ــارکت، بـ مشـ

اعی اســـت و اجتمـــ هـــاي توســـعه اقتصـــادي، سياســـی ان آنهـــا بـــراي پاســـخگويی بــــه طــــرح هــــا و برنامـــهتـــو

ــري ــا )جعفـ ــه  (. 89: 1390، نيـ ــی کـ ــه عملـ ــدف آهرگونـ ــتقيمن هـ ـــذاري مسـ ــ تأثيرگـ ـــات بـ ـــا و جريانـ ر نهادهـ

ـــا  ـــی و ي ــه سياس ــورت ب ــتقيم ص ــأثير غيرمس ــه ت ــر جامع ــذاري ب ــگ ـــر الگوه ـــراي تغيي ـــالش ب ـــا ت ـــدنی ي ـاي م

ـــار ــد ) رفتـ ــاعی باشـ ــی و  (.Noriss, 2001:16اجتمـ ــارکت سياسـ ــاي فمشـ ــه معنـ ــردبـ ــت پـ ــمار رصـ اختن شـ

ــادي ا ــت زيـ ــی اسـ ــور سياسـ ــه امـ ــهروندان بـ ــون)ز شـ ــر  (.1383، آبرامسـ ــی ديگـ ــه  در تعريفـ ــی بـ ــارکت سياسـ مشـ

 طــور مســتقيم يــا شــود کـــه از طريـــق آن بــه همــة رفتارهــاي داوطلبانــه شــهروندان يــک جامعــه گفتــه مــی

ــت ــر سياس ــتقيم ب ــی غيرمس ــر م ــه اث ــومی جامع ــاي عم ــد ه ــ(.  Rash, 1999:3) گذارن ــام  اي ــتم ــاي  تفعالي ه

کـــه در هـــاي  سياســـی اســـت، انتخـــاب  تاثيرگـــذاري در ســــتقيم شــــهروندان کــــه هــــدفش مســــتقيم يــــا غيرم
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 بـــه (Kaase and March, 1979: 43 ).شــــود  مـــی ســـطوح مختلـــف يــــک نظــــام سياســــی گرفتــــه

ش اســـت سياســــی درحـــال گســـترامــــور ه اي کلـــی در جوامـــع بشـــري حضـــور زنــــان در عرصـــ ديـــدهعنـــوان پ 

ــی) ـــگا هـ ــرد، پيشـ ــارکت س. ) 2: 1389فـ ــيمشـ ــتيدر س یاسـ ــ اسـ ــر یعملـ ــاهياز جا يو نظـ ــته گـ ــر جسـ  ايبـ

ــت.  ــوردار اسـ ــيبرخـ ــعه س یکـ ــداف توسـ ــياز اهـ ــروه یاسـ ــت گـ ــارکت و رقابـ ــترش مشـ ــايگسـ ــاع  هـ در  یاجتمـ

ــدگ ــيس یزن ــک یاس ــت. ش ــتين یاس ــرا س ــه ب ــن يک ــعه س لي ــه توس ــيب ــبا یاس ــم دي ــارکت س زاني ــيمش ــردم  یاس م

سرنوشـــت  نيـــيمـــردم را در تع يهـــاکـــه تـــوده یاســـيمشـــارکت س شـــهيند. رشـــد ا(7:1369 ،ور)مـــ ابـــدي شيافـــزا

امــا  شــود،یمــ یاســينظــام س يداريــثبــات و پا هــاينــهيدر عمــل موجــب تحقــق زم ســازدیمــ ريــخــود درگ

ــيطب ــه یع ــت در جامع ــه  اياس ــوغ سک ــراد بل ــياف ــو ب یاس ــح نشي ــ حيص ــند، نم ــته باش ــائل نداش ــه مس ــبت ب -ینس

ــد ــه  تواننـ ــادر همـ ــور مشـ ــند ارکت الزم رامـ ــته باشـ ــ داشـ ــا(31:1391، ی)گالبـ ــترش معنـ ــا گسـ ــارکت و  ي. بـ مشـ

ــراه  ــه افتنيـ ــه عرصـ ــه همـ ــايآن بـ ــدگ هـ ــرا ،یزنـ ــخن از شـ ــروزه سـ ــردم در تع یطيامـ ــه مـ ــه همـ ــت کـ ــياسـ  نيـ

از موضـــوعات مهـــم در  یکـــي زيـــن ليـــدل نيکننـــد. بـــه همـــ دايـــپ  یو واقعـــ دخالـــت آگاهانـــه شيسرنوشـــت خـــو

 یاســيس يهــانظــام يابــر ليــبــه دو دل یاســي. مشــارکت سســتا یاســيمشــارکت س ،یاســيس یســجامعــه شنا

 :برخوردار استخاص  تياهم از

 یاسينظام س کي تيسنجش مشروع  يبرا  یاسي. مد نظر قرار دادن موضوع مشارکت س1 

ــامل2  ــه عـ ــه منزلـ ــرا ی. بـ ــزا يبـ ــد شيافـ ــ يکارآمـ ــام س کيـ ــينظـ ــر یاسـ ــت )اطهـ ــارکت (265:1393 ،ياسـ . مشـ

ــيس ــپد یاس ــچيپ  ايدهي ــردهي ــ ت ــربهمو م ــدا ت ــه در ابت ــت ک ــ از آن اس ــر م ــه نظ ــیب ــي. طدآي ــف آن  یف ــواع مختل از ان

ــود دارد. ب ــتريوجـ ــارکت س شـ ــيمشـ ــ یاسـ ــوانیرا مـ ــ تـ ــرا یپوششـ ــه يبـ ــال س ايسلسـ ــياز اعمـ ــت،  یاسـ دانسـ

 . شودیم يزريحکومت طرح  هاياستيبر س يرگذاريتأث يبرا  تينهاکه در    یاعمال

ماننـــد خوانـــدن و گـــوش فـــرا  یاســـيس يهـــابـــه محرکـــه جـــهرا از تو یاســـياع مشـــارکت سنـــوا بـــراثليـــم      

ــار س ــه اخبـ ــيدادن بـ ــث س یاسـ ــرکت در مباحـ ــا شـ ــه تـ ــيگرفتـ ــات يو رأ یاسـ ــارزه انتخابـ ــور  ،یدادن و مبـ اداره امـ

ــيس ــبت یاس ــايو مناس ــ ه ــدر  یحزب ــط کي ــ في ــرار م ــدیق ــده ــوان ني. او همچن ــه عن ــاهرات را ب ــات و تظ  اعتراض

 ميمتضـــمن ســـه یاســـي. مشـــارکت س(75:1387 زاده،وميـــ)ق کنـــدیمطـــرح مـــ یاســـياضـــافه مشـــارکت ساشـــکال 

ســازمان  تالشــی در هــاافــراد و گــروه نييبرابــر و ناآمرانــه از بــاال بــه پــا ،ايتــوده ريــفعــال، غ  یشــدن اجتمــاع 

-مير تصـــمدخالـــت د ثيـــاز ح شـــانیسرنوشـــت و بهبـــود اوضـــاع زنـــدگ تيبـــه منظـــور هـــدا دهيســـنج و افتـــهي

ــگ ــايريـ ــزا هـ ــا شيو افـ ــر نهادهـ ــرل بـ ــيس يکنتـ ــت یاسـ ــگاهي)پ  اسـ ــرد و د یشـ ــران،يفـ ــر 15:1388 گـ (. از نظـ

در کوتــاه مــدت رابطـــه  یاســيو مشــارکت س يفــرد یتحــرك اجتمـــاع  هــايگســترش فرصــت نيبــ نگتونيهــانت

ــ ــود دا یمعکوسـ ــوجـ ــطح تحصـ ــردن سـ ــاال بـ ــتفاده از بـ ــا اسـ ــد بـ ــر بتواننـ ــراد اگـ ــ الت،يرد و افـ ــال بـ ــغل انتقـ ه شـ

و  ياقتصـــاد تيد کـــه همـــان بهبـــود وضـــعبـــه اهـــداف مـــورد نظـــر خـــو تـــرشيکســـب درآمـــد بـــ ايـــرمنزلـــت پ 

ــاع  ــت یاجتم ــتيمعمــوالً از مشــارکت در س ابنــد،ي خــود اســت، دس ــر مــ تيــو فعال اس  ی)گالبــ دنمايــیصــرف نظ

 شـــهروندان عـــادي هـــايتيـــتـــوان بـــه آن دســـته از فعالیرا مـــ یاســـي. مشـــارکت س(31:1391 لو،يو حـــاج

ــتعر ــهروندان از طر في ــه ش ــرد ک ــک ــدد تأث ،آن قي ــذارييدرص ــ رگ ــحما اي ــت و س تي ــتياز حکوم ــ اس ــر م ــديآیب  ن

ــرثي)م ــل لبـ ــارکت س12:1386، و گوئـ ــي(.  مشـ ــدرگ یاسـ ــف فعال ريـ ــطوح مختلـ ــرد در سـ ــدن فـ ــشـ ــام  تيـ در نظـ

 ايـــ یاســـيمشـــارکت س يرياســت. بـــه طـــور اجتنـــاب ناپــذ یتــا داشـــتن مقـــام رســـم يريـــاز عـــدم درگ یاســيس

شـــدن در  یاجتمـــاع  جـــهينت ايـــدر امتـــداد  آن را تنهـــا ديـــامـــا نبا ،دارد کيـــرابطـــه نزد یاســـيس دنشـــ یع تمـــااج

رابطـــه دارد.  شناســـیمهـــم در جامعـــه هـــايهيـــاز نظر يبـــا تعـــداد یاســـيمشـــارکت س نينظـــر گرفـــت. عـــالوه بـــرا

ــرا ــال  يب ــم در نظرمث ــه ــم در نظر هي ــان و ه ــنخبگ ــرت هي ــراکث ــی گ ــ نقش ــ یاساس ــه نق ــر چ ــر  ش آن دردارد، اگ ه
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هـــر عمـــل داوطلبانـــه  یاســـيمشـــارکت س. (75:1387زاده،  وميـــ)ق متفـــاوت اســـت ومـــاًعم هـــاهيـــنظر نيـــاز ا کيـــ

ــق  ــت موف ــاس ــاموفق، ســازمان اي ــهين ــ افت ــازمان، دوره اي ــدون س ــا ايــ ياب ــامل روش ه ــتمر، ش ــروع و  يمس نــا مش

 ايــ یحکومــت محلــز ا یســطح در هــر یهــا و اداره عمــوم اســتيبــر اتخابــات رهبــران و س ريتــأث يمشــروع بــرا

ــ ــت یملـ ــد (. Millbatht, 1981: 42) اسـ ــارف و غ آلمونـ ــارکت متعـ ــوع مشـ ــه دو نـ ــارکت را بـ ــارفيمشـ  رمتعـ

مبــارزه  و تيــفعال ،یاســسي مباحثــه و  وگــودادن، گفــت ي. شــکل متعــارف مشــارکت مــوارد رأکنــدیمــ ميتقســ

ــات ــک ،یانتخابـ ــتالف س ليتشـ ــزاب و ائـ ــياحـ ــ یاسـ ــیرا در برمـ ــات خاعترا. ردگيـ ــوضـ ــنتشـ ــالب  زآميـ ــوب و انقـ آشـ

 انگريــب یاســيمختلــف مشــارکت س في. تعــار(23:1379 ،نلســون) شــودیمــ دهيــمتعــارف نام ريــمشــارکت غ  زيــن

ــار ــورد تعـ ــر در مـ ــاع نظـ ــدم اجمـ ــاخص ف،يعـ ــهشـ ــا و مولفـ ــاي اهـ ــهـ ــپد نيـ ــجادي،  دهيـ ــت )سـ (. 73:1379اسـ

بــه عنــوان عناصــري مــوثر نهــا را کمــک کــرده اســت و آ یاجتمــاع  یبــه درك زنــان از زنــدگ یاســيمشــارکت س

 یاســـيدهـــد، مشـــارکت سیمـــ ديـــهـــاي جدهـــا و دادها ارزش و نگـــرشبـــه آنهـــ آورد ویخـــدمت جامعـــه در مـــ در

ــه مـــ ــي(. از مفهـــوم مشـــارکت س212:1372 ه،يريانجامـــد )بشـــیزنـــان بـــه توســـعه جامعـ ــه  یاهگـــ یاسـ بـــه منزلـ

ــ ــه منزلـــه هـــدف فعال یو گـــاه لهيوسـ ــبـ ــتفاده مـــ یاســـيهـــاي ستيـ  (.Mehretr, 2005:38)  ودشـــ یاسـ

ــ ــ یگفتن ــه م ــت ک ــوانیاس ــرا ت ــار يب ــاگون یاســيکت سمش ــطوح گون ــواع و س ــن یان ــت. مشــارکت  زي ــر گرف در نظ

ــيس ــاث یاسـ ــت تـ ــرا ريتحـ ــاع  طيشـ ــاد ،یاجتمـ ــيس ،ياقتصـ ــا ،یاسـ ــذهب يباورهـ ــيو پ  یمـ ــار ينهيشـ ــرار  یخيتـ قـ

ــ ــیم ــردگي ــارکت م ــدی. مش ــالمت توان ــمس ــ زآمي ــالمتيغ  اي ــرمس ــتق ز،آمي ــ ميمس ــترميغ  اي ــوده  م،يقس ــطح ت ــدر س  اي

 (.174:1383  ،یو هاشم  ی)وثوق  باشد ختهيبرانگ ايخودجوش  ،یرسم ريغ   اي ی، رسمنخبگان

 

 یاسیموثر بر مشارکت س عوامل  3-2

سم تأث  یاسيشارکت  م  ريتحت  قرار  گوناگون  هانتردگيیعوامل  دارا  التيتحص   زانيم  نگتوني.  را  بر   ريتأث  نيشتريب  يفرد 

س عضو  ند دایم   یاسيمشارکت  موضوع  دوم  درجه  در  انجمن  تيو  در  م  یاجتماع   هايگروه  و  هافرد  مطرح  اسازدیرا  بر    ني. 

فعال انجمن  تياساس،  در  ب  یاسيبر مشارکت س  ريتأث  نيشتريب  داراي  هافرد  آن  بر  و عالوه   يدارا  اي و    سوادیب  افراد  ن يبوده 

دارا   نييپا  التيتحص افراد  لحاظ  التيتحص  يو  به  معنادار  یاسيس  مشارکت  باال  دارد  يتفاوت  حاج  ی)گالب  وجود    ، لويو 

س  هايشهير  توانیم.  (173:1391 دسته  کيافراد    یاسيرفتار  مقوله  دو  در  را  عوامل شخص  بنديجامعه  عوامل    یتينمود:  و 

و    دي عقا  ،یانو رو  یعيطب  هاي و سائقه  ازهاين  ،یشخص  هايو خواسته  ازهاين  ،موروثی   عوامل:  اندعبارت  یتي. عوامل شخصیطيمح

از   ميمستق ريبرعکس، به طور غ   یطيدارند. اما عوامل مح  یاسيبر رفتار س  ميمستق  ريأثعوامل ت  ني. اهاافتيره  اي   هاشيگرا و 

م  تي شخص  قيطر اثر  محگذارندیفرد  عوامل  تدر  یطي.  با   جيبه  طر  و  از  زمان،  شخص  قيگذشت  به  دادن  نظام   تيشکل  و 

س  ياعتقاد محکنندی م  نقش  يفايا  ی اسيفعاالن  شخص  طي.  وساطت  س  تيبه  رفتار  تفر  یاسيدر  عوامل    گذارد، یم   ريأثد 

شکل گرفته در چارچوب ساختار آداب   یطيو امکانات مح  طي ندارند، بلکه در محدوده شرا  یقاطع  یکنندگ  نيي تع  زين  یتيشخص

را    یاسيکننده در مشارکت س  نييعمل تعوا  نلسون (.127:1389  ،يو خسرو  ی ني)ام  ابند يیجهت م سوم فرهنگ و اجتماع  و ر

 :کند ی م ميبه پنج دسته تقس
 ؛ ياقتصاد-ی اجتماع  تيوضع -

 ؛یرحزبيو غ  یحزب هايانجمن رياحزاب و سا ها، هيدر اتحاد تيعضو  ،یسازمان  يوندهايپ  -

 و ...؛   یو زبان یب، مذهیقوم  يهایوابستگ -

 (؛ دارند  یاسيبه مشارکت س يکمتر لي )زنان تما یتيجنس ي هاشکاف  -

با عنايت به مطالب بيان شده، در   .(61:1389پور،    ي و مهد  اي سعود نکت )ممشار  ش يافزا  اي آن در کاهش    ريو تأث  ینيشهرنش  -

 گيرد:زير مورد بررسی قرار می هاي هاين پژوهش عوامل موثر در مشارکت سياسی زنان سيستان و بلوچستان در شاخص
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 . غاتيتبلی، فرهنگ عواملی، اسيس ل يداليی، گرا قوم، بودن تياقلي،  همجوار  ،تختيپااز  يدور، و رسوم آداب، بودن هيحاش

 

 یاسیمشارکت س  های شاخصه  3-3

  ي دادن، در جست وجو   يرأ  ريظن  يارائه داد. تاج زاده به موارد  یاسيسنجش مشارکت س  يبرا  توانیرا م  يمتعدد  هايشاخصه

و رقابت    ندگانيارتباط داشتن با نما  ،یاسيفعاالن س  ايبه احزاب    یل ک ماکم  ها؛نگياطالعات بودن، بحث کردن و شرکت در مت

دولت  یحزب  هاي مقام  يبرا است  اشاره  یو  د   ي)نظر  کرده  م161:  1393گران،يو  لستر  مشارکت  1965)  لبراثي(.  کتاب  در   )

و    کند یم  رييتغ  یتدول  یسمتا گرفتن مقام ر  يرياز مشارکت را مطرح کرده است که از عدم درگ  یه مراتبخود سلسل  یاسيس

واقع   نترينييپا انتخابات  يرأ  را  یسطح مشارکت  نداندمی   دادن در  رابرت دال  ر  رينظ  يدموار  زي.  انتخابات    است يشرکت در 

حزب در   اي نامزد    کي  يبرا  تيحل مشکالت جامعه، فعال  ريگسازمان در  کيدر    تيفعال  ،یانتخابات محلشرکت در    ،يجمهور

  یاسيسطح مشارکت س  نيجوامع باالترز  ا  ياريواضح است که در بس  .  (161:1393  ،ي)نظر  ه استذکر کردطول انتخابات را  

مطلب    ن يا  انگريمدارك و شواهد ب  کند، یفرق م  ياست که تعداد شرکت کنندگان در انتخابات در هرکشور  باتشرکت در انتخا

 هيناح  ت،يسن، مذهب، قوم  ت،يشغل، جنس  ت،اليتحص  ،ياقتصاد   ، یاجتماع  گاهيهستند که مشارکت در تمام سطوح بر طبق پا 

 .  (75:1387زاده،  ومي)ق کند یفرق م ردگيیصورت م کتکه در آن مشار اينهيزم اي  یاسيس طيو مح تينت شخصو محل سکو

ـث در مـورد مباحـث سياسـی، مـذاکره بـا نماينـدگان، عضـويت در احـزاب مک کالسکی ، کسـب اطالعـات سياسـی، بح

 ,Mcclosy ).ی  سياسی و عمومی کشور دانـد م  مناصب  جهت در  شـرکت در انتخابات، رقابت شدن براي انتخاب  سياسـی،

احزاب  ت ياد گرفته تا فعالو آز ی از شرکت در انتخابات رقابت  تواندیدارد که م  يمتعدد فيتعار  ی اسيمشارکت س (252 :1972

نفوذ، کسب  يبرا  یاسيمختلف س  هايو گروه و  اعمال  برا  يفراهم ساز  قدرت  آمدن فضا  يبستر  ، کثرمت  یاسيس  يبه وجود 

شرکت    ی عني  ی اسيس  یو متعارف مشارک  یبعد رسم  شتريمقاله ب  ني. در ارديجامعه را در برگ  ي تک تک اعضا  مشارکتجهت  

 ت. مورد توجه اس  یاسيس هايو پست در انتخابات و احراز مناصب

-قرار مید بررسی  سيستان و بلوچستان را در عوامل زير مورسياسی زنان  کت  مشارهاي  باعنايت به مطالب گفته شده شاخصه

 دهيم:  

 هاي سياسیمشارکت در تصدي منصب-

 مشارکت در احزاب سياسی-

 مشارکت در انتخابات 

 

 یاسیو مشارکت س  زنان  3-4

د و اغلـب تقويـت شـده  ـده انـخاطر جنسيتشان محروم ش  ز مشـارکت سياسـی در بسـياري از قسمتهاي دنيا به زنان عمالً ا

  یمختلف  هايبه نظر دال جامعه براساس شکاف(.  . Zelek 2005:  4کنندگانی فعال )  شرکتتا    رف باشندصـا ناظرانی  انـد ت

  ی موثر بر زندگ   هايدسته  و   هاگروه  ش يدايموجب پ   ک يو هر    شودیم  از هم پاره  ی مانند طبقه، مذهب، نژاد، قوم و عالئق محل

است.   یجنسدر جامعه ما عبارت از شکاف    یاختس  و  یخيتار  داريپا  هاياز شکاف  یک ي.  (75:1376  ه،يبشر)  شودیم  یاسيس

  رات ييبه علت تغ  زين  نيفعال است و در جوامع نو   ريزنان از شوهران، غ   یاسيس  تيبه سبب تبع  یشکاف در جامعه سنت  نيا

  کندیمل  عم  رفعال يار، گاه فعال و گاه غ ر جوامع در حال گذمزبور دحال شکاف    ني. با ادنمايیفعال م   اريبس  یاجتماع   ريفراگ

جامعه    تياز جمع  یمين  يبالقوه نهفته   يهاو توان  روهاين  يزنان سبب آزاد ساز   یاسيس  رکت. مشا(93:1388اصل،    ي)محمد

اقتصادمشارکت    زانيشده و م ت و  توسعه و ثباو    رشد  ساز  نهيباال برده و زم  یاسيوس  یاجتماع   ،يو نقش آنان را در توسعه 

 ي کمک کرده است، و آنها را به عنوان عناصر  ی اجتماع   یبه درك زنان از زندگ   ی اسيگردد. مشارکت س  یعدالت در جامعه م 

زنان به توسعه جامعه    یاسيمشارکت س  دهد، یم   د يجد  ايه داده   و   هاو آنها ارزش و نگرش  آوردیموثر در خدمت جامعه در م 
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نظر  یبرخ .  (99:1390)علم،    انجامد یم ا  هياز  بر  زن  نيپردازان  از  کاف باورند که چون  امکانات  از  ن  یان  توان   ستند،يبرخوردار 

  ، یمدن  هايتشکل  قيراز ط  یاسيس  هاياز نظام  یمردم در برخ  یاسيس  جيبس  ها یعرصه را ندارند و به نظر بعض  نيدر ا  تيفعال

 ن يندارند و ادر زنان وجود    یاسيمشارکت س  يالزم برا  هايزهيانگ  ارند کهباور د  زين  یبرخ  تي. و در نهاردگيیزنان را در برنم

کم زنان در عرصه   اربسي  حضور  اند،شده  ی دچار عقب افتادگ  استينسبت به حضور زنان در عرصه س  ینفم  هاياز نگرش  یناش

زنان   اريحضور کم بس  د،ان شده  یدچار عقب افتادگ  استيزنان در عرصه س  ن،يمدعاست. فراتر از ا  نيبر ا  يهدشا  يرگيميتصم

تصم عرصه  )گالب   نيار  ب   يشاهد  يرگيميدر  و دموکراس(31:1391  لو،يو حاج  یمدعاست  زنان  مقوله  نقش  ،ی.  زنان،    هايبه 

،  در جهان  یدموکراس  يیبا آغاز شکوفا  ی نوزدهم، حت  يدر سده  د،پردازیم  کيآنان، در جوامع دموکرات  ی اساس  هاينقش  ژهيبو

و    ی بازداشته شدند. موانع قانون  کردند، یم  ین زندگ که در آ  يی کشورها  ی اسيس  ي ندهاير در فراارکت معنادامش  ن اززنا  ترشيب

بود که در    ستميب  يسدهتنها در  .  کردندی، زنان را از حقوق اعطا شده به مردان محروم میهنجارها و آداب و رسوم اجتماع   زين

جهان، زنان از   يکشورها  ترش يدر ب  ستم،يب  يسده  اني اعطا شد. در پاه زنان  مقام ب  يو حق تصد  يحق رأ  کينظام دموکرات

  ،يهمانند مشارکت مردان، نوعاً با حق رأ  ک،يدموکرات  نديمردان برخوردار شدند. مشارکت زنان در فرآ  يهمان حقوق شهروند

.  (25:1389پور،    گهريزهد  و  فردی شگاهي)پ   شودیمشخص م  یاسيس  يرهبر  هايو احراز نقش  ی پارلمان  هاير گروه د  تيفعال

 برشمريم: ريدر سطوح ز ازنان ر یاسيکت سمشار اشکالتوانيم در نهايت می

رأ  - از حق  استفاده  انتخابات و  در    ، ی اسسي  احزاب  و   هاانجمن  ها،شرکت در گروه   ، يمشارکت در سطح توده: شامل شرکت 

 ؛ یاجتماع  هايشرکت در تجربه

، آگاه، متخصص و ی عال  التيحصبا مراتب ن  یزنان  طهيمعموالً در ح  یاسيارکت ساز مشسطح    نيمشارکت در سطح نخبگان: ا  -

زن در    ندگانينما   سطح از مشارکت است. شامل: تعداد   ني ا  یژگ يو  نيجامعه مهمتر  يبرا  ميمتعهد است. حضور در اخذ تصم

سم تجربه  در  شرکت  مقننه،  سط  یاسيجالس  چهار  در  ،يادار  ی مل  ی خدمات   حو    نيشاغل  ، یدولت  يادوارخدمات    شرکت 

 .(127:1389 ،يو خسرو یني)ام یالملل نيوزارتخانه ، شرکت در خدمات ب یبه خصوص در برخ ،یبوروکواس

 

 پژوهشهای  یافته -4

 و بلوچستان  ستانیدر س  زن  4-1

نيز هم ايران  بلوچبلوچستان  است که  از سرزمينی    اصل   در  هاچبلو.  تسا  داده  جاي  خود  در  را  هاانند کردستان فقط بخشی 

 و   جنوب  از  هاآن  يگسترده  مهاجرت  مغول،  يحمله  از  پس  و  ايران  در  سلجوقيان  تومحک  دوران  در  اما .  اندبوده  ايران  ساکن

  کلی،  طوربه(.  Aijaz, 1999:45)  آغاز شد  نونیک  پاکستان  در  پنجاب  و  سند  مسير  در  شرق   طرف  به  ايران  شرق   جنوب

 ي منطقه  دومين وسعت نظر  از راناي بلوچستان  (.1:شماره شکل )  است شده  تقسيم نستانغااف  و انپاکست ايران، بين بلوچستان

بلوچشاخه  ن تريفعال  سياسی   نظر  از   و  ترينبزرگ.  است  نشين  بلوچ   ستانپاک  در  ها،آن  جمعيت  کل   درصد   چهل  يعنی   ها،ي 

  و(  افغانستان  در)  هاپشتون  زيادي  تعداد  ،انزب  رسیاف  هايسيستانی  جمله  از  ها،  بلوچ  غير  نشين  بلوچ  مناطق  در.  اندساکن

 (.Robert, 1987:69دارند ) سکونت نيز( پاکستان در)  هابراهويی و  هایپنجاب
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   پاکستان و افغانستان  ران، یا ینبلوچستان ب میتقس بلوچستان ایران و  سیستان و  . 1شماره   شکل

 

  يیا يآر  ليرهنگ اصواال زن در ف  گاه ينشان ازجاو    برخوردار بوده است  ژه يو  ه اگ يدر فرهنگ بلوچ، زن در ادوار گذشته از جا      

فعال    ارياز نقش بس  تيحکا  ، یدست  عيصنا   زيو ن  يکشاورز  ، يمثل دامدار  یحضور زنان در مشاغل   گريد  ياز سوقوم بلوچ است.  

بوده است. اما آنچه باعث    يیال با  یماع اجت  تيموقع  يجمله زن بلوچ دارا  کيخانواده دارد. در    يکارکردها  نيدر تأمزن بلوچ  

مانند    فرهنگی–یو مشاغل اجتماع   ليزنان بلوچ، به تحص  یاب يدست  عدم  باشدیوجود، در گذشته و حال مم  نيا  تيتفاوت موقع

مدارس دخترانه در تمام مقاطع، دختران به تعداد    یاجمال  ی است. با نگاه   در ادوار گذشته  تي ريو مد  ی مهندس  ، یپزشک  ، یمعلم

 یتحول اساس  ادارات استان، متوجه  گريآموزش و پرورش و دزنان شاغل در    زني  و  هادر مدارس، دانشگاه  ليتحص  شغول بهم

  ی اجتماع   تيقشر با موقع  نيا  یکنون  تيوضع  سهيحال مقا  ني. در ع مشويیبلوچستان م  يمنطقه  ژهيزنان در استان بو  تيموقع

 ی نيزبير ذهن هر فرد تد  د،يزنان  بلوچ را در اجتماع، در عصر جد  تيموقع  ريي، تغآنان در ادوار گذشته  هايمادران و مادربزرگ

  ک ي. که عبارت است از گذر  ندگويی م  ی تحرك اجتماع   ت،ي موقع  رييتغ  ن يا  به   شناسی. در اصطالح جامعهکنندیم  تربرجسته

از    ا يفرد   پا  ی اجتماع   گاهيپا  کيخانواده  عوامل  گر، يد  گاه يبه  و  یکه  پا  ،يفرد  ياه یژگيمثل  آموزش،  و    ياقتصاد  گاهيازدواج، 

 هستند. ليدر آن دخ ن، يوالد یاجتماع 

 مشارکت سیاسی زنان سیستان و بلوچستان  4-2

نوظهور   ايدهيو پد  تهيمدرن  هاي از جلوه  استينقاط جهان، ورود زنان به صحنه س  ی بلکه در تمام  رانياساساً نه تنها در ا     

  ش ي. پ گرددیباز م   تيجنبش مشروط  هژيو به و  ستميزنان به اوائل قرن ب  یسنت  تيابر وضعبرش در  واکن  نهيشيپ   رانياست. در ا

جام  ت،ياز مشروط ساالرانه  مرد  فعال   رانيا  یسنت  عهفرهنگ  وابستگدادی نم  یاسيس  تيمجال    سوم،ر  و  وآداب  هابه سنت  ی . 

قرن نوزدهم روشنفکران عصر مشروطه وپا در اواخر  رط با اارتبا  جهيسرانجام در نت  ی زنان به وجود آورد. ول  يبرا  هايی تمحدودي

انقالب مشروط  تيوضع  از انتقاد کردند. نقش  اع   تيزنان و سلطه مردان  اجتماع   يطارا در  برابر  مقا  یحق  زنان در  با    سهيبه 

مجلس،   ی ندگيند نما لف مانبه دست آورند و به مقامات مخت  يحق رأ 1341در سال  یرانيت. زنان ااز نظر دور داش ديمردان نبا

مطرح   هموضوع مشارکت و حضور زنان را به اشکال گسترده در جامع  1357در سال   یم. انقالب اسالافتندي دست  رهيوزارت و غ 

 (.  150:1889بارز ساخت )شاهسون،  رانيا ی سائل اجتماع در مجموعه م ايژهيو گاه يبرداشتن جا رينمود، و خواست زنان را دا
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  قوم  رسوم  و  آداب  به  توجه  با   اما.  دارند  نقش   ها عرصه  ی در سرنوشت کشورشان در تمام  یرانيزنان ا   گر يانند دلوچ همزنان ب       

س  هاي درعرصه  زنان  تاکنون  بلوچ کادرها  یاسيبزرگ  و  فعاالن  عنوان  نم  یاسي س  يبه  کارها  شتريب  و  کردندی مشارکت    يبه 

  يفضا  جا در  نيبلوچ در انتخابات و انتصابات را در همان  زن  رياخ  تي. موفقتندمشغول هس  يو امور خانواده و همسردار  یسنت

از   ی کيجستجو کرد.  د يمردم بلوچ با ی حضور زنان در جامعه بلوچستان و در دل فرهنگ غن نهيشيدر سابقه و پ  ، یاجتماع  ی فعل

ها  تيفعال  ليتسه  يبراراهکارها    نيمهمتر عرصه  در  جنس  ن زدود  ی اسيس  -یاجتماع   ي بانوان  گز  یتينگاه  .  هاست  نشيدر 

افراد    ی اسيس  يدر رفتارها  يجد  بيآس  نيکه ا  شودیقوم و مذهب گم م  نهيزم  در پس  یاسيو تفکر س  دگاه ياوقات د  شتريب

و بلوچستان را  ستانيزنان س یاس يس مشارکت  هاي به مطالب گفته شده شاخصه  تيباعنا  (.www.mehrnews.comاست )

 . مدهيیقرار م  یمورد بررس ريدر عوامل ز

 

 ی اسیس  های  منصب یمشارکت در تصد  4-2-1

  ی و بلوچستان منجر شد، به جام جم م  ستانيزن در س  ريتعداد مد   نيکه به انتصاب و انتخاب ا  يروند  حيشرنژاد در ت  ديمش

اديگو اول  گذاشت،  ني: سنگ  استاندار  را  ا  بنا  باور  قيطر  نيبه  بخاطر  تبع  يکه  رفع  به  اصل   یتيجنس  ضيکه  و  جامعه  در 

و توانمند    لکردهيتحص  سته،يبانوان شا  انيمانداران خود را از مدو نفر از فر  ،داشت  رانيدر به خدمت گرفتن مد  يالرسا  ستهيشا

مختلف و مذاهب    فياز طوا  ی بيه ترکو بلوچستان ک  ستانيس   یتيخاص جمع  طيانتخاب ها شرا  نيکه البته در ا  دياستان برگز

در    یستانيس  عيو اهل تش  در جنوب  یفرماندار را از اهل تسنن بلوچ  يدو بانو  نيد و امد نظر قرار دا  زياست را ن  یو سن  عهيش

عبارت به  کرد.  انتخاب  پرن  ی شمال  معصومه  خانم  انتخاب  از  پس  شبالفاصله  فرماندار  منطقه   عهيدوار؛  در  هامون  شهرستان 

از   یگير  رايستان را به خانم حمجنوب ا  شهرستان قصرقند در منطقه بلوچستان در  يدر شمال استان، سکان فرماندار  انستيس

 .موفق استان هستند رانياز مد زيسپرد که اکنون ن اهل تسنن بلوچستان

بلوچستان، م  ستانياستاندار س  ی اجتماع   یاس يس  معاون اديافزا  ی و  از  انتصاب، خانم دک   ني: پس  اربابدو  به عنوان   ، یتر زهرا 

است در    یه چندماهمعاون استاندار زن در کشور( انتخاب شدند که البت  ني) اولاستاندار    یو منابع انسان  تيريمعاون توسعه مد

پشت معاونت  است  ی بانيسمت  امور  مد  يها  انو  ر  ت يريسازمان  برنامه  فعال  يزيو  و جا  ی م  تيکشور  در    شان يا  یخال   يکنند 

  .سپرده شد یو بلوچستان به خانم دکتر اشرف ستانيس يدارمعاونت استان

ر و معاون فرماندار به خدمت گمارده شدند،  بخشدا  يدر قالب ها  يگريانتصاب، مسئوالن د  3  نيز اپس ا  اددنژيگفته جمش  به

ا اکنون در    يبه گونه  بانوان در سمت ها  19که  از  استان،  استفاده    يشهرستان  انتخاب  شده است.بخشدار و معاون فرماندار 

طرف  ت. از  مدعا اس  ن يبر ا  ی و »هامون« در آن زمان گواهر قند«  و »معصومه پرندوار« به عنوان فرماندار »قص  «یگير  راي »حم

و بلوچستان    ستانياز هموطنان اهل سنت است که توانست شهردار راسک )مرکز شهر سرباز( در س  «یبلوچ زه  هي»سام  گريد

« در سطح  ون نوردزن با نام »طاهره هام  کي  ران،يا  یاسالم يگمرك جمهور  تيفعال  خيرار در تاب  نينخست   يبرا  نيشود. همچن

 .کل گمرك زاهدان منصوب و آغاز به کار کرد ري و بلوچستان و مد انستيبه عنوان ناظر گمرکات استان س  رکليمد

از صحنه    یتيجنس  ضيتبع  د، يو ام  ريتدب  دولت  يکردهايرو  هياست که در سا  نيگرفت ا  جهيتوان نت  ی انتصابات م  نياز ا  آنچه

از رو  نيانتصاب ها قرار گرفته است. بر اساس آخر  تياولور  د  ياديزتا حد    يساالر  ستهيشا  عقب نشسته و کار    يآمار، پس 

ا  ستانيدر استان س  یتيري دار مناصب مد  هدهزن نخبه ع   235افزون بر    ازدهم ي آمدن دولت   تعداد    نيو بلوچستان شدند که 

استاندار، فرماندار )شامل م ر  ريمدمعاون    41کل،    ريمد   6معاون فرماندار،    کي(،  یو سن  عهيزن ش  2عاون  نفر    سييکل، سه 

 زن بود.  اريده 431و  شدارنفر شهردار، سه بخ 2اداره،  س يرئ 41مشاور فرماندار،   41کل،   ريدمشاور م 12دانشگاه، 

 

 در انتخابات   مشارکت  4-2-2
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ن و چه در راي دادر در سيستان و بلوچستان تاثير بسزايی در مشارکت سياسی زنان چه در عرصه  چند انتخابات اخيتجربه  

  بوده  حاکم  مردم  رفتار  بر منطقه  در  پيش  از  که  فضاهايی  رسد در واقع به نظر میعرصه داوطلب شدن براي رقابت داشته است.  

رفتار که در مردم منجر  باوري    آن  بر  عالوه  که  اينجاست  شکسته،  نوعی  به بر  نيز  انتخاب زنان شده عملکرد فرد منتخب  به 

 می فراهم زنان به کردن اعتماد براي سترب اين هم و شود م موجب انگيزه مشارکت ساير زنان میشته و هبعدي مردم تاثير گذا

از   یکياست که    شده  ليتبد  ريي تغ  يبرا  يموفق مردم به بستر  هاي با تجربه  اي شهيکل  هاي شکسته شدن فضا و نگاه   ني. اشود

به    هاي  تجربه  نيهم اعتماد  نت  کيموفق مردم  در  و  برا  ينديرآف  جهيزن  برا  کي  بار نينخست  يبود که  را    یندگينما  يزن 

خوشبختانه مردم   (.1392قوه مقننه کردند )مجله اعتماد،    یراه  رمنديزابل، زهک و ه  هياز حوزه انتخاب  یاسالم  يلس شورامج

اين  يستانس به  بلوچستان  رسيده  و  بپردازند.  توانند  می  زنان  که  اند  باور  نقش  ايفاي  به  مردان  برر  همپاي  تجربه  در  سی 

 ي بايد به اين نکته ها توجه داشته باشيم که عموماً حضور زنان به عنوان رأ چستان  مشارکت سياسی زنان در سيستان و بلو

کت آنان در  داوطلبان پذيرش مسئوليت هستيم مشارخود زنان به عنوان    حضوردهنده همواره باال بوده است. حال که شاهد  

که در منطقه    دهد   ی ارکت نشان م. بررسی اين مشباشد یاحراز پست شورا بارزتر م   يبرا  رقابت  شهر و   يداوطلب شدن شوراها

 اين  نکاي  که  ايم ليسانس بوده  ق کم برخوردار سيستان و بلوچستان حتی در روستاها نيز شاهد ادامه تحصيل زنان تا مقطع فو

 در   زنان  نام  ثبت  ميزان  اين   از  که  اندازي  چشم  رايناببن.  کنند  احراز  را  شدن  داوطلب  براي  هاولي   شرايط  اند  توانسته  عده

  آن  برخالف.  است  فرهنگی  ارتقاي  آن  نتيجه  در  و  تحصيالت  سطح  رشد  يک  از  حاکی  شود  می  ترسيم  بلوچستان  و  نسيستا

و  دهد    نشان  یزن نبايد خود را در عرصه عموم  نمود،  یم  انيب  نيان حاکم بود که چناين در مناطقی از است  بر  سابق  که  نگاهی

 و   سيستان  زنان.  شوند  رقابت  عرصه  وارد  نيز  خود  دادن،  راي  بر  عالوه  که  دان  دگاه، اينک زنان اين فرصت را يافتهامثال اين دي

  هاي  عرصه  در  زنان  کجا  هر  خوشبختانه.  اند  هسياسی برخوردار شد  آگاهی  و  تحصيالت  رشد  از  اخير  هاي  سال  در  بلوچستان

  زاهدان)  اند   شده  تعادل  نوعی   ادايج  سبب  ها  ديدگاه  و  ها  نگاه   تعديل  با  اند  شده  رداو  سازي  تصميم  و  گيري  تصميم  و  اجرايی

هر ش  يمشارکت در انتخاب شورا  شيو بلوچستان، رشد افزا  ستانيزنان س  ی اسيمشارکت س  شتر يب  یبررس  يبرا  .(1392  امروز،

شهر و    يدوره انتخابات شوراها  نيچهارمت در  رقاب  ياقرار داد. ثبت نام زنان بر  یمورد بررس  توان  ی را م  1392سال    يو روستا

 ي زن در سراسر کشور مدارك خود را به فرماندار  87هزار و  12نسبت به دوره قبل دارد.    يبرابر   1.7  شياز افزا  تيکاروستا ح

  ی انتخاباتش آمار  دوره را به نام خود ثبت کرده بودند )گزار  ن ياز ثبت نام شدگان ا  يدرصد  4  یدادند و سهم  ها  يو بخشدار  ها

در س1392وزارت کشور،   بلوچستا  ستاني(.  کرده  587ن  و  نام  ثبت  برا   شيافزا  نيا  رسد  می  نظر  به.  اند  زن  زنان   ي حضور 

دهد. روند حضور   یم  ديدر جامعه را نو  یرهنگ و ف  یاجتماع   ،یاسيس  يرفتار  رييشهر و روستا، تغ  يشورا  هاي¬یاکتساب کرس

 توان   می  ،1  شماره  نمودار  در  اه  استان  گري شهر نسبت به مشارکت زنان د  يشورا  گاهياکسب ج  يوبلوچستان را برا  تانيزنان س

  ادي پ   ش يافزا  یاسالم  يدرصد در دوره دهم مجلس شورا   11درصد دوره نهم به    8از    زيزن مجلس ن  ندگانيما  .ودمشاهده نم

 . افتي شي نفر افزا 18نفر به  9زن مجلس از  ندگانيتعداد نما یکرد، به عبارت

 

. ) منبع: آمار وزارت  1392شهر و رستا سال    شورای   انتخابات   در  ها درصد شرکت کنندگان زنان در استان  -( 1نمودار شماره)

 کشور(
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 ( منبع: یافته های تحقیق)

 

يير  هاي سياسی، روند مشارکت در تمامی جوامع نيز در حال تغرکت زنان در عرصهامروزه باتوجه به تغيير روند جهانی مشا 

 ل ي و بلوچستان را زنان تشک  ستانيرتبه و قانونگذاران س  یمقامات عال   ران،يدرصد از مد  16دهد که تنها  یآمارها نشان م.  است

هزار   9استان    نيگزارش داده است که در ا  رانير امرکز آما  ران«يرتبه و مد   ی»قانونگذاران، مقامات عال  ی. در رده شغلدهندیم

  136است که فقط    یدر حال  ني. ادهندیم  لينفر آنان را زنان تشک  379هزار و    کي  تعداد  نيه از انفر شاغل هستند ک  137و  

 (.  1392 ،سالنامه آماري ايرانتعداد در روستاها مشغولند ) نينفر از ا

 

 ان سیستان و بلوچستان عوامل موثر در مشارکت سیاسی زن 4-3
مکان  هرچه    ، یکل   ي  قاعده  کي. طبق  باشد  یمحل اقامت آنان م  رانيا  زنان در   ی اسيگذار بر مشارکت س  رياز عوامل تأث  یکي

 ی م  ده ي د  شتريب  ی اسيمتفاوت س  هاي زنان در عرصه  یاسيقرار داشته باشد، مشارکت س  يباالتر   ،اي اقامت در سطح توسعه

پ   یاسيو س  يی ايرا از لحاظ جغراف  ی راني. محل سکونت زنان اشود کرد.    ميتقس  يو مرکز  یرامون يپ   مهين  ،یرامونيبه سه بخش 

و  نيا  نيب نظر  از  تفاوت  تيموقع  ، یتيجمع  هاي ی ژگ يسه بخش  توسعه  استان  هايی  و سطح  توسعه  دارد. سطح    و  ها وجود 

توسعه   بيل، ضريهمچون اشتغال، تحص  اي چندگانه  هاي )مثل استان و شهر تهران( از لحاظ شاخص   يمرکز  هاي شهرستان 

استان از  هممچو)ه  رامونيپ   مهين  هاي و...  استن  و  استان  رامونيپ   مهين  هاي اندان(  س  ینرامويپ   هاي از  و    تاني)مانند 

 (.   89: 1383  ،ی بلوچستان( باالتر است )عبدالله

 

 تجزیه و تحلیل   -5

اي تهيه نموديم و سپس پرسشنامه   ابتداان سيستان و بلوچستان  مشارکت سياسی زن  مهمترين عوامل تاثيرگذار دربراي بررسی  

آمارنمونه جامعه انتخاب نموديم.  ي را بي  به آن  پاسخ دادن  ا  یشناخت  تيجمع  يهایژگي وراي  به  صورت است که    نينمونه 
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سال بوده است که    45تا    30  نيآنها ب  ی که گروه سن  ،باشندینفر( م   10)  آن زن  گر ينفر( مرد، و نصف د10)  انينصف پاسخ گو

  .  شده است ليتحل SPSS اده ها با نرم افزارد سپس .اندهان داشتو بلوچست ستانيدر س  یاسيسال سابقه مشارکت س 7 بيش از

باالست. به منظور رتبه   يیايپا  دهنده  /. بود که نشان  87کرونباخ کل پرسشنامه    يمقدار آلفاباشد که  تحليل بدين صورت می

موثر    يبند سعوامل  مشارکت  س   یاسيدرعدم  در  ابت  ستانيزنان  بلوچستان  او  جدول  نيدا   ( طر1)شماره    عوامل  از   ق ي( 

عوامل استفاده شده    نيا  ي رتبه بند  يبرا  دمنيسپس از آزمون فر  ن، يياستان تعمصاحبه از کارشناسان و متخصصان فعال در  

 .(3و   2 شمارهاست ) جدول 
 

 انیپاسخگو دگاهیامل عدم مشارکت زنان از د عو یده  از یو امت نیی. تع1جدول شماره  

 ها   نمونه  شماره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 حاشيه بودن 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2

 رسوم   و  آداب 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1

 پايتخت   از  دوري 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3

 ي همجوار  9 10 9 10 9 10 8 9 9 9 8 10 10 9 10 9 10 10 10 10

 بودن  اقليت 6 5 3 4 3 5 3 6 6 5 7 6 5 5 5 4 6 6 6 6

 قوم گرايی  3 4 7 6 7 3 6 7 4 4 4 4 3 4 3 6 4 4 2 4

 سياسی  داليل 10 8 10 8 10 8 9 10 10 8 10 9 8 8 8 8 7 7 8 8

 عوامل فرهنگی 8 9 8 9 8 9 10 8 8 10 9 8 9 10 9 10 9 9 9 7

 تبليغات  7 6 5 7 6 7 7 4 7 7 6 7 7 7 7 7 8 8 7 9

 وامل اقتصادي ع 5 7 6 5 5 6 5 5 5 6 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5

 ( قیتحق یها افته یمنبع: )

 

  ی معن  نيبه اگروه هاست. رد شدن فرض صفر    نيرتبه ها در ب  نيانگيبودن م  کسانيبر    یمبتن  H0فرض    دمنيدر آزمون فر

 د. دارن يرگروه ها حداقل دو گروه با هم اختالف معنا دا نياست که در ب

 مورد نظر   یپارامترها یفی. آمار توص2جدول شماره  
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

 3.00 1.00 55012. 1.7500 20 تبليغات 

 2.00 1.00 47016. 1.3000 20 عوامل سياسی 

 4.00 3.00 50262. 3.4000 20 همجواري 

 10.00 8.00 68056. 9.4000 20 حاشيه بودن

 7.00 3.00 1.16529 5.1000 20 عوامل فرهنگی

 7.00 2.00 1.50350 4.4500 20 اقليت بودن

 10.00 7.00 1.04630 8.6000 20 قوم گرايی 

 10.00 7.00 83351. 8.8000 20 آداب و رسوم 

صادي عوامل اقت  20 6.8000 1.05631 4.00 9.00 

 7.00 5.00 59824. 5.4000 20 دوري از پايتخت 

 ( قیتحق یها افته یمنبع: )
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 یجه آزمون فریدمن نت   . 3جدول شماره

 
 ( منبع: یافته های تحقیق)

 

 جداول   ری و تفس  جینتا

در  کيهر    يهارتبه  نيانگيم  3شماره    جدول موثر  عوامل  س  از  جدول    یاسيمشارکت   است.  شده  داده  نشان   Testزنان 

Statistics  9را با    یه مربع کتوان مقدار آماریشود میدول مشاهده م انگونه که در جاست. همآزمون    ی اصل  جهينت  يمحتو  

از رد شدن فرض  را با مقدار صفر مشاهده کرد    P-Valueآزمون    يدار  یسطح معن  نيو همچن  يدرجه آزاد  H0که نشان 

اساس سه عامل    ن يت است. بر افاوم متمرد  دگاه يعوامل از د  يبند  تياولو  نکهيا  يینها  جهيباال نت  يهایبه خروج  دارد. با توجه

  یاس يعامل در مشارکت س  نيمهمتر  ازيامت  نيبا باالتر  يیو بلوچستان و قوم گرا  ستانيحاکم بر س  بودن، آداب و رسوم  هيحاش

 و بلوچستان است.  ستانيزنان س
 

 ی رگیجهینت
و    جياز نتا   یکياست،    اسيامور سسبت به  آنان ن  يانهيمشارکت جو  لياز تما  ی که ناش  یاسيمردم در امور س  يکت عامهمشار

پ   يدستاوردها مردساالر   است.  یدموکراس  يرفتهشيمراحل  ساختاري  بلوچستان  و  اجتماعی،  سيستان  روابط  است.  داشته 

 راي  دادن به تصميم ايطايفه اگر نيز  انتخابات در حتی بنابراين. گيرداي شکل میمتناسب با فرهنگ و ارتباطات قومی و طايفه

  اين  از  نيز  زنان  و  کند تسري پيدا می  ايفهط  و  خويش  و  مقو  هايزيرمجموعه  همه  به  تصميم  اين  باشد  داشته  خاص  ينامزد  هب

 چنين   در   بايد   که   کنند  پيدا   را  حس   اين   آنها  تا  شده   سبب  فقر   به  نسبت  زنان  عمومی  آگاهی  رشد .  نيستند  مستثنی  قاعده 

 رکت کته که مشان  نيبر ا  ديبا تأک  باشد،یکشور م  یرامونياز مناطق پ   تانلوچسو ب  ستانيکه س  آنجايی  از  شوند،  حاضر  ميدانی

سه    که  باشد ینم  يرعاديغ   يو بلوچستان امر  ستانيزنان س  ی اسيمشارکت سپايين بودن    باشد،یم  نييپا  رانيزنان در ا  یاسيس
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ي که در اين پژوهش بدست  ازيامت  نيربا باالت  يیو بلوچستان و قوم گرا  ستانيبودن، آداب و رسوم حاکم بر س  هيشعامل حا

و   ستانياما آنچه از اراده زنان س  وچستان است.و بل  ستانيزنان س  یاسيمشارکت س  پايين بودن  درعامل    نيمهمتر  آورده است،

 ر ياخ  هايسال   ی. طباشد یم   یاسيمختلف س  هايمشارکت در عرصه  يبرا  یاسيس  ليرغبت و م  کيبلوچستان مشاهده شد،  

انتصاب و احراز مناصب   يو بلوچستان برا   تانسيزنان س  يبرا   زهيمواجه بوده است و انگ  يصعود  د با رشآنان    یاسيمشارکت س

ا  شتريب  یاسيس زنان  چنانچه  است.  پست  نيشده  در  س  هاي استان  پ   ی اسيمهم  ا  دايحضور  و  م نق  يفايکردند  .  کنندیش 

مشارکت    ينسبتاً باال  زانيم  توجه است.  قابل  زين  1392ل  شهر و روستا در سا  يحضور در شوراها  يمشارکت زنان برا  نيهمچن

استان    نيدر ا  ايلهيو قب  ی قوم  ي ساختارها  دهدینشان م   که  باشد ی استان م  ن يآنان در ا  یاسيمشارکت س  شينشان از افزاآنان  

 .در حال شکسته شدن است
 

 منابع

حسين .1 درسمينار  (.  1372)  بشيريه،  مقاالت  زنان،مجموعه  سياسی  اموراجتماعی،  مشارکت  مشارکت  تهران  استانداري  زنان، 

 .تهران
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  دهیچک

از مرزها  گانگانيب  شتريب به عبور   نيبزرگتر  از  یدر شهرها و شامل برخ  افتنيخاتمه    يبرا  شوند یده منش  کشف  يکه موفق 

دارد که    مهم   ی تيبه اقدامات امن  از يندر شهرها    ی مني. اشوندیشناخته م   شود،يکشور با آن روبرو م  ک يکه    یتيامن  ي هاچالش

از اجرا  کندینم   تيمرز فعال  ياز آن سو  ياگانهيب  چيحاصل کند که ه  نانياطم موثر    کنترل  يکند. برا  ير ي گجلو  یمحل  يتا 

با  امکان نظارت دق  يیشناسا  ستميس  کي  ديمرزها، کشورها  را که  م  تيبر تمام  قيمؤثر  را فراهم  .    رنديگ  کار  به  کند،يمرزها 

 ي مرز ی تيامن ي روهايتوسط ن يمرز ي تا هر ورود رديتحت نظر قرار گ ی در زمان واقع د يبا  يمرز ي ها  مانند گذرگاه  يی دادهايرو

 یمل  يمرز  تيامن  يبرا  (WSN) ميسي حسگر ب  يها  اند، قابل توجه باشد. شبکه  مشخص شده  يريدستگ  يکه برا  يیا صدهو مق

 . استفاده ازباشند  نظر داشته  ر يز  یکيزيف  طيرا در مح  عيتا وقا   سازد یم  قادررا    يیاجرا  ي ها  م يت  رايهستند ز  آل  ده يا  يو شهر

OPNETيساز  هيشب  يبرا WSN يها  گره WSN ب و کارآمد    يقو  شبکه،  یو طراح  يی ايجغراف  ی هماهنگ  يساز  نهيها برا 

 .د کردخواه

 OPNET ساز هيشب ،يمرز تيامن ستمي، س ZigBee م،يسيحسگر ب هاي شبکه – یدیکل  کلمات
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 مقدمه   -1

مرزها  تيامن طول  بحران  یمل  يدر  روشوديم  تري روزانه  از  استفاده  با  ب  يگرهها  ،یتيامن  کردي.  بسته  نفسنسور  وذ  ه 

  يیويکانال راد  کيدر    یارتباط  ياز گرهها  يشبکها  قيز طراطالعات سنسورها ا   يجمعآور  يمتداول برا  ي رهايمس  ا ي  یتمالحا

  ط ي مح  يارتباط با اجزا  يبرا  يیويراد  يگنالهايس  ني. از اشونديکل مرز مستقر م  ايمتها  در قس  یکيبه طور استراتژ  شده،  کنترل

  تبادل  ليتسه  (WSN) مي سي. عملکرد شبکه حسگر بشودي استفاده م  کنند، يم  ديلکت را توهمچون حر  ريمتغ  يدادهايرو  که

به    متجاوز  جهت  یاب يو رد  یتينقض امن  صيقادر به تشخ  ستميس  نيپلتفرم برنامه است. ا  کي حسگر و    ي گرهها  نيب  اطالعات

  کي  نيا  ن،يبنابرا  .ار دهنددف قررا هآن   تواننديپس از آن م  يدر نظارت مرز  يیمکان مشخص شده است، که مقامات اجرا  کي

 کند.  تر امن را ش ي کشور و شهرها کي توانديو تمام وقت خواهد بود که م ی ان واقعدر زم يمرز  تيکنترل امن ستميس

OPNET  اب ضيک  شبکهزار  چنين  ايجاد  در  تا    روري  ساخت  خواهد  قادر  را  اجراکننده  تيم  بود.  خواهد  هايی 

براين، درك روشنی از و بنا  سازي شبکه، شبکه واقعی را تقليد ميکند  کنند. شبيه  را بررسی  شبکه و عمليات آن   محدوديتهاي 

واقعی می  شبکه  نرمارائه  ق  OPNET افزار  دهد.  که  است  گرافيکی  ابزار  شبيهيک  نمايندگی   ابليت  دارد.  را  شبکه   سازي 

OPNET GUI  اثربخشی عملکردي WSN زي که يک کشور ميتواند با  امنيتی مرسازي سناريوهاي مختلف    را با اجازه شبيه

و توصيه   WSN س از آن ميتوان از نمايش گرافيکی براي طراحی بهترين استراتژي استقرارافزايش ميدهد. پ  اجه شود،آن مو

 .بهتر شبکه استفاده کرد  هاي يپيکربند

امنيتی مرزي بحث  مورد سيستم  است: بخش دوم در  زير سازماندهی شده  به صورت  مقاله  ب  اين  خش سوم ميکند؛ 

د؛ بخش چهارم گره حسگر بيسيم در نظارت مرزي را مورد بحث قرار  دهسيم ارائه میهاي حسگر بي  در مورد شبکه  جزئياتی

بحث ميکند؛  WSN و OPNET هاي حسگر را پوشش ميدهد؛ بخش ششم در مورد طراحی  بخش پنجم استقرار گره  ميدهد؛

شبيه  بخش ارائه  د  هفتم  و  نتايج؛  و  نهايت،  سازي  با خالصهر  را  مقاله  هشتم  به  ها  و محدوديت  بخش  تحقيق  اين  پايان  ي 

 رساند. می

 ی مرز ی تیامن ستمیس -2

ا  تياست که در حفظ امن  یستميس  يمرز  یتيامن  ستميس  ي. نظارت مرزردي گیمرزها مورد استفاده قرار م  متداددر 

  ی کيزيف  ي ها  تيفعال  توانندیدارند که م   يی ا که حسگرهاز آنجا    WSN.  ملت است  کي  تيامن  يضرور  اريبس  يها  بخش   از  یکي

مرز س  ريز  را  در  عنوان  به  کنند،  گزارش  را  تجاوزکنندگان  و  باشند  داشته  استف  يمرز  یتيامن  يها  ستمينظر  قرار مورد  اده 

 ارد ود  ها  ه زمانبه نظارت مداوم و قابل اعتماد در هم  ازين  يمرز  تيامن  رايدر نظارت بر مرز مؤثر هستند ز  حسگرها  .رنديگيم

WSN  گره حسگر    يمزاحم، و مصرف انرژ  صيتشخ  زانيحسگر، م  يها  ر دادن گره . قرابردیکاذب را باال م  يها  ندرت آالرم  به

از   نانيدر اطم  ی اتينقش ح  ها   ی ژگيو  نياظهار داشت که ا  تواني. مگذارديم  ر يتأث  ستميسکرد کل  بر عمل  یتوجه  قابل   به طور

 با استفاده از   ی به خوب  تي امن  تيريمربوط به مد   ي دارند تا مطمئن شوند که تمام کارها  تيري ط به مدمسائل مربو  تمام  توسعه

  مکان   دارد که  را  تيمز  نيا  کندياستفاده م  WSN  از  که  يمرز   یتي امن  ستمي. سرديگيمورد خطاب قرار م  WSN  يها  يفناور

در    حرکت  را در مورد  یاطالعات زمان واقع  یتيامن  ستميس  نيداده شد را دارد. بنابرا  صيکه حرکت تشخ  يی در جا   قيدق  ی ابي

 ئه خواهد داد.امتداد مرز ارا

   (WSN)  میسیب یشبکه حسگرها -3
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شبکه    کي  ليتشک  يکه برا  شونديشناخته م  زيبا نام ذره نست که  شده ا  ليتشک  يیها   از گره  ميسيب  يحسگرها  شبکه

در ادوات،    قاًيکه عم  يیها  ها، و پردازنده   رها، کنترلده به حسگو شبکه منتشر ش  نترنتيا  یدسترس WSN.کننديم  کار  با هم

در    يکاربرد  يها  برنامه  ينظارت و کنترل برا  يها  يیاز توانا  گريد   یکي  WSN.  آوردیرا فراهم م   شوندينصب م  طيمح  و  تردفا

بر مح  ، يینقل، ساخت، خدمات دارو  و  حمل امن  ست،يطزينظارت  رفاه و    ی کينکام  يستمهايس ياز فناور   WSN.  است  تيو 

ا  يها  ذره  ديتول  يبرا  (MEMS)  کيکروالکتريم مکوچکتر  اکند یستفاده  شرا  يبرا  يیحسگرها  ها  گره   ني.  بر   ط ينظارت 

بردارند   یطيمح  اي   یکيزيف عالوه  اجزا   WSN  ن،يا  .  نرمافزار  يسختافزار  ياز  اجزا  ليتشک  يو  است.    ي افزار   سخت  يشده 

  ، یابي  مکان   ستميس  کيدستگاه حافظه،    کيحسگرها،    ه،يمنبع تغذ  کي  ،يی ويراد  رندهيفرستنده و گ  یارتباط  عنصر  کيشامل  

و    افزارها،   اني م  ، یارتباط  يها  ، پردازنده گرداننده حسگر، گرداننده ارتباطات   کيافزار شامل    نرم  ي. اجزااست  پردازنده   ک يو  

توان،  گناليسنسور، پردازش س  کرويم  يفناور  WSN.  است  ی اساس  يکاربرد  يها  برنامه انرژمحاسبه ت  کم  کم،    يوان کم، و 

  ي مدارها  يدر فناور  رهنگاميد  يها  شرفتي. پ کندیم  بيفشرده را ترک  ستميس  کيدر    ميسيب   ي ها  شبکه  تيحداقل تالش ظرف

  اس يکرده است و اجازه ساخت مق  ريپذ  تر را با سهولت امکان  ماهرانه  اريبس  يها  و پردازنده  وها يراد  حسگرها،  ساخت  ه،کپارچي

  ي ها  با برنامه  ها   اس ي. مقکنند یها متصل م   بکهرا به ش  یک يزيف  ي ايکه دن  دهد یرا م  يا  شده  هيتصف  يها  ستميس  گسترده

از   طيبر شرا  یمبتن  يو نگهدار  ريو تعم  ست،يطزيکارخانه، نظارت بر مح  زةيانپردازش مک  ت،ي امن  ،يداروساز  جمله  از  يکاربرد

 گره   هيبق  يمورد عالقه برا  يدادهايرو  جاديا  يشده است که برا  ليکتش  یملعوااز    WSN  جهان خواهد رفت.  سراسر  به  یمحل

منتشر   طيکل مح  قيشود که از طر  ی کيزيسبب تنوع درخصوص دامنة ف  توانديعامل م  موارد،  ياري. در بسشوند یم  ها استفاده 

نها  کند يازش مها را پرد  داده   کند،يم  يآور  ها را جمع  . گره، داده کنديم  کيحسگرها را تحر  و   شودیم   آن را بسته  ت يو در 

  WSN ني. بنابراکندیها ارتباط برقرار م  گره  گري با د  يیويراد يها رنده يها و گ  ده از فرستنده. پس از آن، با استفا کند یم  يبند

 . کند یعمل م رديگيها صورت م  گره نيکه ب یارتباط قيطر از

 یدر نظارت مرز میسیگره حسگر ب -4

در هر منطقه نظارت نقص موجود    يها  تيبا استفاده از قابل  یمعموال به طور کل  ميس يسگر بعملکرد نظارت شبکه ح

اشودیم  يريگ  اندازه  خاص  شده مع  يیتوانا  ني.  توسط  تعدادمختلف    يارهايمعموالً  تاث  و  تحت  م  ريحسگرها  .  رديگیقرار 

مانند    ،ي، در نظارت مرز WSN از به  جن  ني. ادريقرار گ  ريتحت تاث  یبه طور قابل توجه  توانديم  زيو منطقه ن  حسگر  محدوده

جمع WSN يها  برنامه  از  ياريبس در  دورب  يآور  ،  حسگرها،  انواع  از  و   صيتشخ  ،يا  لرزه  ي ها  نياطالعات  حرارت 

پردازش م  نيا  يیاستثنا WSN از  یبرخ.  است  متمرکز  یحرکت  ياآشکارسازه را    اي هشدار قطع شده    کيو    کنندیاطالعات 

انجمن  يمتخصصان متعدد  . شودیمناسب م  یکه، سبب حرکت حفاظت  فرستد،یفرمان م  مرکزبه    را  ده اطالعات جمع ش   از 

 ي مشهور است، اما اجرا  شيآرا  کي  ميسيسنسور ب  گره   اند.   کرده  هيتوص  يمشکالت نظارت مرز  يبرا  را  يیها  متنوع پاسخ  يها

دشوار قرار    یمحل  کيبه طور مکرر در    ميسيحسگر ب  رهگ  نکهيساز است. با توجه به اسنسور مشکل  گره  يبرا  یمنبع اصل  کي

م م  يباتر  رييتغ  شود، یداده  ق  کي  توانديسازگار  گران  ناخوشا  متيمشکل  چ  هيزاو  کي.  باشد  نديو  در  گره    کي  دمانيمهم 

ر  است. د  یبه طور مداوم قابل دسترس  ستمي کنترل س  يبرا  ی کاف  يحاصل شود که انرژ  ناني اطم  است که  نيا  م،يسيحسگر ب

 . کندیم فيرا توص یحسگر عموم صيکار تشخ نحوه 1ل شک ر،يز
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 : نمودار جریان تشخیص حسگر 1شکل 

بگذارند. در    ريتأث  ی عموم  یف طراحکه بر اهدا  منتقل شوند  يا  وهيبه ش  دي با  يدر نظارت مرز  ميسيحسگر ب  يها  گره

اتفاق طرح  بيقر  تيخطوط، اکثر  نيا  طول افزايداهداف بع  با هدف پوشش  يشنهاديپ   يها  به    یقلمرو پوشش، طوالن  شي : 

  يآور  به عنوان مثال، تاب  ه،يها. اهداف ثانو  داده  صيتخص  ش يافزا  اي     و  ،يبه اتصال شبکه قو  یبايعمر شبکه، دست  طول  کردن

با  تيمحروم بار  تعادل  و  هم  دي گره  اصل  بيترت  نيبه  شود. هدف  گرفته  نظر  کمتر  یدر  با  ارسال  اهداف  رساندن    ن يحداکثر 

  ارسال دلخواه   يها  با استفاده از برنامه  یق اهداف طراحها است. الزم به ذکر است که تحق  مثال، تعداد گرهه عنوان  منابع، ب

 . را برآورده کند ی اصل فاهدا یبه طور فرض تواندیم ی قطع ی ناگهان طيرادر ش ان،يم نيچالش است، در ا نيشتريب

 حسگر  یها استقرار گره -5

 نيچند  توانيم  کند،یدشوار م  یجهرو انجام نفوذ را بطور قابل تو  نين کنترل شود، از ار مکادر ه  دي باآنجا که مرز    از

گره لزوماً باعث به خطر   ک ي  ی که خراب  کندیم  نيد، و تضمدر داخل مرز مستقر کر  ن ينظارت همزمان نقاط مع  يبرا  را  سنسور

ن  يکه برا  يی ها   اد گره ته به تعدمعموالً بس WSN . استقرارشودیشبکه نم  ی کپارچگي  افتادن   ازيپوشش مناسب شبکه مورد 

در جنگل نصب کرد  انوت یرا م یحس ي ها شود. گره  يبند استقرار پراکننده دسته اي به عنوان استقرار متراکم   اي  تواندیم است،

  یارتباط  يماژولها    نيزم  صينظارت و تشخ  يصورت استقرار رادارها  نيدهند. در ا  صيمحض شروع آتش، آن را تشخ  به  تا

  ستميس  . نظارت برشوندیاستفاده م   گري به نقطه د  ياز نقطها  گناليور سعب  يبرا  ينظارت مرز  ستميپهن باند، توسط س  ميسيب

  يابزارها  افزار و   . نظارت توسط نرمشودیانجام م   شوند، یم  افت ي در  ها   گناليکه در آن تمام س  ي کزنقطه مر  ک يو حسگرها در  

 است.  ريپذامکان ،دهند یم  ش ياپراتورها نما يمنطقه را برا  تاليجيد يها که نقشه  LCD يتورهايمانند مان يريتصو

6-  OPNET  طراحی  و  WSN 

 سازی و مدلسازی شبکه شبیه 6-1
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هاي پيچيده را ممکن ساخت. به طور کلی دو    سازي شبکهپيوتري قدرتمند، مدلسازي شبيهاي کامهسيستم نوآوري  

  نی بر ماشين است. مدلِ ازي تحليلی و دومی شبيهسازي مبتجود دارد. روش اول مدلسو  ارتباطیي  هاسازي شبکه شبيه   روش

  ش از حد است و نميتواندي سادگی بياين مدلسازمعادالت رياضی است. نقطه ضعف    اي از مجموعهمدلسازي تحليلی شبکه

ترين  معروف   (DES)سازي  ی شبيهحتا احتياط  ماهيت پوياي شبکه را مدلسازي کند. براي مدلسازي پيچيدگی رفتار شبکه، ب

توسعه   و  تحقيق  در  اين   DES.  استرويکرد  است.  واقعيت  نتايج  به  نزديک  بسيار  ارائه  و  راندن  بر  مبتنی  ر  رويداد  ا رويداد 

  يکی از  OPNETساز رفتار بسته و تاثير بر عملکرد شبکه در نظر گرفت  ليد يک بسته واحد و مدل شبيهه عنوان توميتوان ب 

 است.  DESسازهاي  ترين شبيه استفاده و پر ن تريدقيق

 OPNET  شبیه ساز  6-2

  ليو تحل  هيو تجز  ی ارتباط  يها  شبکه  يمدلساز  يرا برا  DES موتور  کي (OPNET) شده  نهيشبکه به  یابزار مهندس

بزرگکندیاجرا م  يمختلف عملکرد  يپارامترها  يبرا  جينتا از مجموعه  از    ي ها  طياز مح  ی.  تا    ده سا LAN شبکه  کي شبکه 

استاندارد سازگار    طيهمراه است که محققان را با مح  یغن  ي بزار و مدلهابا ا  OPNETند.  کي م  ی بانيپشت  يا  ماهواره  ارتباطات

 يساز  هيشب  ی ژگيو و  ي مطالعه کنند. مدلساز  یواقع   يايشبکه را قبل از استقرار در دن  يتارها به طور موثر اثر رف  تا   کند یم

OPNET    نشان    2را همان طور که در شکل    ج يتا ابتدا مدل را ساخته، آن را اجرا کند و سپس نتا  دهد یم  ميفر  کي  کاربر   به

  یژگ ياز پارامترها و و  يا  مجموعه   OPNETاز  هيالدارد؛ هر    ی ساختار سلسله مراتب   OPNETد.کن   ليو تحل  هيتجز  داده شده 

در   شرويافزار شبکه پ   سخت  دکننده يتول  ي هاگاهدست  هيبا کل  از کتابخانه  ی غن  يهابا مدل OPNET د.را دار  خود  خاص   يها

ارائه   محققان  يبرا  ديجد  يها  پروتکل  هيته  يبرا  یسينو  رابط برنامه  نيموجود همراه است و همچن  يها  پروتکل  هيلک  جهان و

 . دهدیم

 

 پروژه  شگریرا یو : 2شکل 

 OPNETساختار    6-3

OPNET یسينو  ها از زبان برنامه مدل  نياست. ا افتهيساختار  یتبسلسله مرا وهيبه ش شگريرايو  يها مجموعه  يبر رو  

م  GUI  تا  نييپا  سطح کار  باالتر  مکنند یسطح  هر سطح  در  مدل  باال  تواند ی.  و  يتوسط سطح  با    ی اساس  يشگرهايرايخود 

 .ست اتقر شده  شبکه مس  یواقع  يشبکه است که در آن معمار  شگريرايبرتر، و  شگريرايو.  داشته باشد  یدسترس  OPNETدر

  ی شبکه فرع   کيرا از نظر    دهيچيشبکة پ   کي  تواند یشبکه م  ن ي. ارهيغ   و   چيو متشکل از روتر، سوئ  ی کيگراف  يرابط کاربر  ارائه



 

171 

 

 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

  داخل  گره، رفتار هر گره را در  شگريرايمناطق خاص جهان باشد، مدل کند. و  قي از طرشبکه    اي  یشبکه سازمان  کي  توانديم  که

از    فرد  رفتار منحصر به  ک يول  . هر ماژشودیم  فيمختلف تعر  ي ها  رفتار، از نظر ماژول  ني. ا کندیم  پروژه مشخص  شگريرايو

 .کندیرا مشخص م ره يانتقال و غ  ،يرهسازيها، ذخ داده  جاد يگره مانند ا

 طراحی شبکه   6-4

ار  گره  استقر براي  OPNETئه شده  بزار ارا. روش اول استفاده از اوجود دارد OPNETر در شبکه دو روش براي استقرا

تفاده از  شود اسنبال میراي آن محدود است. رويکردي که در اينجا دشده ب  رايشگر شبکه است، اما گزينه پشتيبانیها در وي

ابتدا گره ها را براي اختصاص منطقه استقرار قش دستی استقرار گره ها  رو راي اين شبيه  دهد. منطقه اي که برار میاست. 

درخت خوشه   OPNETست.  کيلومتر براي توپولوژي هاي درختی خوشه اي و مش ا  2x2  حدود   است در  تخاب شدهان  سازي

نمی پشتيبانی  پيش فرض  بطور  را  باند. مدل درخت خکاي  منبع  اي  از  وشه  د  ZigBeeز  در  باز در  اين مدل  است.  سترس 

OPNET در کتابخانه هاي پيش   بی مشمسيريا کند. همچنينخوشه اي را فعال تا ويژگی هاي مسيريابی  يکپارچه شده است

 شود. پشتيبانی می ZigBeeفرض 

 درخت خوشه  یتوپولوژ  6-4-1

مناسب   يزيربه برنامه  زايدرخت خوشه، ن  به  یدهداشتن الزامات آدرس  ليدرخت خوشه قبل از استقرار به دل  يتوپولوژ 

  فيرد  يو روترها  1در عمق    1  فيدر  ي هابه روترکننده    اهنگدر حال گسترش از هم  یمراتب  سلسله  وهيشبکه به ش  نيا  .دارد

رس ( گره انجام شده است. آد500اين برنامه ريزي با نگه داشتن حداکثر تعداد )  .کند یمربوطه رفتار م  يهاو گره  2  عمق  در  2

زير قبه اي به طور مفصل توضيح داده میدهی درخت خوش استقرار گره  شود چرا که مالحظات مهم  از  ته ها صورت گرفل 

حداکثر   Cmاست.    lmو    Cm  ،Rmآدرس دهی بر اساس    گره خواهد بود. مقادير  20ثر تعداد گره ها در هر والد  حداک  است.

است،   روتر  يک  فرزند  روتر  Rmتعداد  تعداد  روحداکثر  فرزند يک  است در حالی که  هاي  تعداد عمق درخت   lmتر  حداکثر 

نشان داده شده   3گره بدست آمده است. طراحی در شکل   اي هرآدرس برنهايی کردن ر اساس فرض فوق و  است. مقادير مهم ب

 ت.اس

 

 درخت خوشه  یتوپولوژ : 3شکل 

 توپولوژی مش   6-5

  ار يبس  زيآسان است. آدرس دادن ن  اريبس OPNET استقرار در  يراب  شفرضيپ   يها  کتابخانه  ليمش به دل  یابيريمس

 ی ها به صورت دست  آدرس  يکربنديبه پ   يازين  ن،يبنابرا.  کندیقبت مهر گره مرا  خودکار  فياز تمام وظا   OPNETو  است  ساده
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ن  هر  يابر آدرس  ستيگره  اختصاص  مورد  در  اگر  کن  500به    یدست  يها  که  تنها    .شودیم   ريگوقت  اري بس  م،يگره صحبت 

  اني پا  يسنسورهام روترها و  تما  يبرا  ی ابيريمس  يکربنديپ  يبرا  يکننده است که نقطه مرکز  هماهنگ  از،ي ن  مورد  يربندکيپ 

از    یک يهر سنسور به طور خودکار با    د،يبا دقت قرار ده  اني پا   يسنسورها  زانيکه روترها را با در نظر گرفتن م  است  است. مهم 

تباطات حسگرها را پوشش  شود که قرارگيري روتر مش، ارديده می  4در شکل    . دشویوتر مرتبط مموجود ر  يرهايمس  نيبهتر

 کند. نده فراهم مینگ کنمت هماهسير را به سدهد و ممی

 

 مش   یتوپولوژ : 4شکل 

 

 ج یو نتا یزسا هیشب -7

عملکرد درخت خوشه  نيا پ   يا   مقاله  اساس  بر  را که  م   هيپا   يکربنديو مش   ريتأثخواهد کرد.    یابيارز  د، يآیبدست 

 فت. هد گررار خوامورد بحث ق  به دست آمده يها با توجه به گراف زيها بر عملکرد شبکه ن گره  تعداد شيافزا

 معیارهای عملکرد   7-1

و    ريعملکرد از نظر توان، تأخ  نيبنابرا  شود،يآن اجرا م  يبر رو  يت که برنامه کاربرداس  یستون فقرات  یشبکه ارتباط

از نظر    جينتا  OPNET.مورد توجه هستند  يهاپارامتر  نيتريصلا  تيموفق  عدم  شيافزا  يبرا  ريو مقاد  کنديم  ديها تولگرافرا 

 يمختلف برا  کيسه نوع تکن  يدارا OPNET .دخواهد ش  ی ابيارز  ميسيو مش ب  یدرخت  يهايملکرد توپولوژا و ع هگره  دتعدا

 قرارند: نياست که از ا جينتا يآورجمع 

 ی آمار جهان •

 گره آمار  •

 نکيآمار ل •

  ر يط تأخمتوس  اني ه پاب  انيپا   یانجه  ريبه عنوان مثال، تأخ  دهد،یشبکه را نشان م  يها   تمام گره  نيانگيم  یجهان  مارآ

در آمار    انيبه پا   اني پا  ري. به عنوان مثال، تأخ دهدیر گره آمار را در سطح گره مها در گراف است. آما  تمام گره  انيپا   به  اني پا

 هيشب  ج، ينتا  هسي. به منظور مقادهدیرا م   وند يعملکرد سطح پ   نکيآن گره را خواهد داد و آمار ل  تنها   اني به پا  ن ايپا  ريتأخ  گره،

  هر  در  زدهندهي. تمايا  درخت خوشه  يمورد برا  3ش و  م  یابيريمس  يبرا  وي. سه سنارشوندیم   ميتقس  ويسنار  6ه  ب  ها  يساز
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گره، دومی داراي   100کل مسيريابی، سناريوي اول داراي  در هر دو پروت   .است  یابيريمس  يها   ها و پروتکل  تعداد گره  ويسنار

 گره است. 500گره و سومی داراي  300

 خت خوشه ای رد درعملک  7-2

ها براي ديدن اثر آن بر    شه داراي سه سناريو براي افزايش تعداد گرههمانطور که در باال توضيح داده شد درخت خو

ح   رفتار که  آنجا  از  است.  ازس شبکه  بيسيم مک  استفاده می CSMA-CA گر  منابع  تخصيص  افتبراي  نتايج  بنابراين    کند، 

CMCA    براي افتشده براي هر سه سناريو    شود. نتايج جمعآوري میک جمعيه مملکرد الوان معيار ع مک به عن CSMA-

CA یسته در حالب  ديکنیشاهده ممهمانطور که در شکل اول     مشاهده کرد.  5توان در شکل  تأخير دسترسی متوسط را می  و  

م  500سبز    خط  که نشان  را  م  دهدیحسگر گره  را نحس  300قرمز    کند،یافت  آب  یر حال د  دهدیشان مگر گره    ی که رنگ 

  . افت بسته با گذاردیم  یمنف  ريسنسورها در شبکه بر عملکرد تأث  شيکه افزا  شوديده م. مشاهدهديگره را نشان م 200  سنسور

اف  شيافزا ماست    افتهي   شيزاحسگرها  برا  افتيدر  توانیو  تأخ  500و    300حسگرها در صورت    یبعض  يکه    کامالً   رها يگره، 

 1  فيوشه است. به عنوان مثال، روتر در رددرخت خ  ی ابيريفرزند والد از مس  یطراح  شيافزا نيا  يبرا  یاصل  ليدل  .است  شتريب

 اکنون   .گره بود  40در خدمت مجموع    1  ف يالد ردکه و  ياست بطور  گره   20  يروتر فرزند دارد و هر روتر فرزند دارا  2در ابتدا  

رد  500در صورت وجود   روتر  فرزر  5  يدارا  فيگره،  دارا  ند کهوتر  اند مجموع گره  20  يهر کدام  تا    گره  را   رد مو  100ها 

والد   يها گره  يفرزند، بار رو  يها  تعداد گره شيمشاهده کرد. با افزا زياثر را از نمودارها ن نيا تواني. به وضوح مدهد یم شيافزا

  ان يبه پا  انيپا  ريمهم شبکه تأخ  يامترهاز پارا  گريد   یکي.  کندیمها    در بسته  ريها و تأخ  افت  جاديکه شروع به ا  ابديیم  شيافزا

 اريو بس  م نامنظ  اريبس  يالگو  يدارا  ان يبه پا  اني پا  ريکه تأخ  د ي د  توانیم  . دهدیم  حيت که رفتار برنامه را توضو بار شبکه اس

  شود، یم  ی افاض  ريأخباعث ت  شهيمکه ه  ی ان يشبکه م  ه يال  ضيتعو  ليبه دل  يا  خوشه  یدرخت  يدر توپولوژ  رياست. تأخ  یي باال

 است. اديز شهيهم

 

 سته()افت بعملکرد خوشه  : 5 شکل
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 )توان کانال(عملکرد خوشه   :  6شکل 

 

 ( انیپا-انیپا ریتأخ) عملکرد خوشه  : 7شکل 

اثر    ها  همه گره  ريمتوسط تأخ  يروتر منفرد نشان دهد که بر رو  يتنگنا  ليا به دلر   ريحداکثر تأخ  توانديگره م 300

افت    500در صورت    ی که است. حتشب  هيمشاهده شده توسط ال  يها PDU دهنده تعداد کلنشانشبکه    بار  .دگذاريم گره 

توان کانال    اريبس  يها  رهآن تعداد گ  ليدلاما بار شبکه هنوز هم باال است و    شود،یباال مشاهده م   عنوان  بسته به باال است. 

داده   تعداد   یارتباط توسط  فت ايموفق در  ي ها  کل  ب  رنده يگ  اي ده  فرستنکانال    شده  در  را  زمان  واحد  ثان  تيدر    ی ابيارز  هيبر 

 است. ميسیمهم عملکرد در مشاهده رفتار شبکه ارتباط ب يارهاي مع نيتریاز اصل یک ي ني. اکند یم

 یابی عملکرد مش ارز  7-3

از نظر    یصلا  ليلد   نيدومنتظار است.  تفاوت عملکرد باال در ا  نيمش متفاوت از درخت است بنابرا  یابيريمس  يمعمار

آنج  يکدگذار  يیکارا  عملکرد، از  بود.  مسخواهد  که  پ   مش،   یابيري ا  مدل  در   OPNET از  فرضشي کتابخانه  آن  کد  است، 

مشابه به    ج يمش، نتا  یابيريمک از مس  هياست. با شروع عملکرد الکارآمدتر    اريبسباز    منبع  يا  درخت خوشه  مدل   با   سهيمقا

را به   OPNET ه توسطشد  فيتعر  جيمک نتا  يها  خواهد شد. داده  یابيارز  ياوشه رخت خ د   یابيري مس  يبرا  یحيتوض   عنوان

  . دهد یدد کاهش مقال و انتقال مجدر انت  تيبه سبب عدم موفق  کيتراف  زانيم  يشده برا  يآورجمع  افتهيکاهش    ريمقاد  عنوان

  هيال داده منتقل شده توسط تمام  ي ها م يفر  و تضاد يبنددر صف رياست که با تأخ یکل ريتأخ کيها   به رسانه یدسترس ريتأخ
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  هک  یبه صف انتقال است تا زمان   ها  م يفر  نيباالتر از ا  هياز درج ال  ها   م ياندازه ورود فر  ريتأخ  ناي.  است  همواج  802،15،4مک  

  یترسدس  ريک و تأخافت م  ی جمع  . آمارشوند یانتقال ارسال م  يیويبار در کانال راد  نياول  ي و برا  دهند یم   س يسرو  ها   ميفر

 است، رفتار  افتهي  شيافزا  PAN در  یان يپا   يها  مقدار گره  رفتیانتظار م  . همانطور کهشودینشان داده م   6در شکل    ها  رسانه

  ي با روترها  سهيحسگر در مقا   شينسبت افزا  کرده است.  رييتغ  ريتر و تأخباال  يها  ت داده ها با نرخ اف  رسانه  یدسترس  ريتأخ

  هست.  زين  PANافه بار هماهنگکننده  دوم اض  لي. دلگذاردیم  ريبار بر عملکرد شبکه تأث  نيرابناب  است،  ترشيب  دهنده   سيسرو

 عنوان  به  اني به پا  اني پا  ريهم است. تأخعامل م  کي  اني پابه    انيپا   ريعملکرد برنامه در هر شبکه داده، تأخ  ليو تحل  هيتجز  يبرا

  یزمان  دانياختالف زمان با اندازه زدن هر بسته با م OPNET ر. دودشی م  يريگ  ه اندازهبست  رشيو پذ  ديدر زمان تول  رييتغ

تول  اندازه زدن بسته را که نشان  رندهي. گشودیم  يريگ  اندازه از زمان شب  ديدهنده زمان    تا   کندیاست کم م  يساز  هي بسته 

پا  انيپا   ريتأخ تول  اني به  نت  د يرا  از  ک  توانیم   جه،يکند.  کمشاهده  عملرد  توان  با  یاب يريمسدر    ی اتيه  مشابه  طور  به    مش 

يافت.    بهبود  یانيپا  يها  تعداد گره  ش ي. عملکرد با افزاکندیرفتار م   يا  خوشه  یدرخت  یابيريسم  يبه دست آمده برا  ينمودارها

PAN  خفه شده  گره )خط سبز(    500رسد اين شبکه براي  به نظر می  گره است.  300عملکرد با    نيشان دادن بهتردر حال ن

  .ابديیبار در شبکه، عملکرد کاهش م   شيبا افزا  و  کندیخط قرمز را قطع م  هيثان  10در    60حداکثر مقدار  ز با  خط سب،  است

 د يام  کي  ليبه دل  نکياز ل  يبردار   بهره  يبرا  هيوجمش است. ت  یابيريدر مس  افتهي  رييرفتار تغ  کي  يدارا  نکياز ل  يبردار  بهره

 يآمده براگراف به دست    ،يا  درخت خوشه  ی ابيريط دارد. در مثال مسارتباتوان    ي ها  با گراف  به سمت مقصد است که  واحد

 نيبه ا  متصل  يو حسگرها  فرزند  يتمام روترها  یبيترک  کيدهنده ترافاست که نشان  یانياز گره والد م  نکياز ل   يبردار  بهره

 است. والد

 

 (کاهش بسته)عملکرد مش   : 8شکل 

 

 (لتوان کانا ) عملکرد مش : 9شکل 
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 ( انیبه پا انی پا ر یتأخ)عملکرد مش   :  10کل ش

 

 کرد نتایج عمل  7-4

کل عملکرد  نظر  در    د يد  توانیم   یاز  به  100که شبکه  به طور  م  نهيگره  در    کندیرفتار  ت  500اما  عملکرد  نزل گره 

. به  شودیهده ممشا  يا  خوشه   هتر از درختب  اني به پا  انيپا  ريمش از نظر تأخ  ي. عملکرد توپولوژ د يآیم  نييپا  انتو  و   کندیم

بود  يمعمار  ليدل پرش کمتر. مز  متعدد به سمت هماهنگ   ي رهاين مسمسطح شبکه و در دسترس  با    ی ابيريمس  ت يکننده 

والد  نيا  مش از هر  مستقل  موف  ياست که حسگرها  عدم  و  ه  نيوالد  تيقهستند  چرا که   گذارد،ینم  يريتأث   يفرزند  چيبر 

کرد.    يريشبکه جلوگ  ياز مشکالت کامل جداساز   توانیمورد م  ن يدر ا  ن، يبنابرااست.  دسترس    در شبکه در  فعال   روتر  نيدوم

  ا عملکرد است ام  يا   خوشه  با درخت  سهيدر مقا  نهيراه حل پرهز  کي  ميسیستون فقرات مش ب  ياز روترها  ياريبس  ليدل  به

ا  افت يبهبود    شبکه برا  راه   نيو  ت   قيدق  يريقرارگ  يحل  نظشودیم  هيوصحسگرها  از  عمل.  ب  ی ابيريکرد در مسر    م، يسیمش 

با    300  که نقطه شکست  د يد  توانیم تنزل م   500است چرا که عملکرد شبکه  براکندیگره    تواندیبهبود عملکرد که م   ي. 

 را در نظر گرفت.  یاضاف يپارامترها توانیباشد، م شتريمش ب ي روترها و  گريکننده د نگاضافه کردن هماه شامل

 ری نتیجه گی -8

 ی به طور قابل توجه WSN ستميس  ک يستفاده از  ا  قيبا کنترل مرز از طر  توانیرا م  يو شهر  ی نظارت مل  جه،يتدر ن

تا ساختار شبکه را   دهدین اجازه مدهندگا  به توسعه WSN توسعه   يبرا   يبه عنوان ابزار  OPNET استفاده از .  ديبخش  بهبود

منطق  یکيگراف  صورت  به دهن  یو  انشان  هز  يیجو  فهباعث صرکار    نيد.  به  نهيدر  اجرا    يساز  نهيو  حال  در  شبکه  عملکرد 

. از  ابد ي تعداد قابل کنترل کاهش    کيکه حوادث حرکت در مرزها به    کندیم  نيتضم WSN ستميس  کي. توسعه  شد  اهدخو

عملکرد    سهيقام  يبرا  هيعنوان پا  به  یاب يريمس  يها  رفتار شبکه و پروتکل  ق،يتحق  نير موثر امن است. در ابه طو  مرز  رو،  نيا

کل    يا  درخت خوشه  یابيريت. همانطور که از نام آن مشخص شد، مسدر نظر گرفته شده اس WSN کيدر    م يسيب  يها  گره

پا  اني پا  يرهايدر تأخ  توانيرا م  کرديرو  نيا  تي. مزکند یم  ميکوچک تقس  يها  به خوشه  را  شبکه  ي. از سود ياندك د  انيبه 

 گرفت که استفاده از   جهينت   توانيم  ،یآسان است. از نظر عملکرد کل   يا  درخت خوشهقرار  و است  تيريقرار، مدنظر است  از  گريد

  تا  شودیممحبوب    شتريو ب  شتريب WSN استقرار  نيمش است. همچن  ی ابيريبزرگ مناسبتر از مس  اسيبا مق  يا  خوشه  درخت

 تر کند. جهان را هوشمندتر و امن

 ترجمه مقاله:    منبع
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 کی یدریای عمان با رویکرد ژئوپلیت  هاییتظرفیل لتح

 
 حسن صدرانیا دکتر  

 استاديار، پژوهشکده مطالعات راهبردي، تهران  
 

 

 

 

 چکیده 

براي بقاي قلمرو    هادولتکه    ياگونهاست به    مفهومی گفتمان و تصور ژئوپليتيک   ناشی از ترکيب  ژئوپليتيک   رويکرد

شهروندان زيستی  به  استو  الزم  توانشقدرت    باتسدرمنا  ،  ذهنی    براساس  و  عينی  تجربههاي  يافته  و    ، سازمان 

کم د  نکن  سياستگذاري در  و  هزينه  حداقل  با  زمان تا  ژئوپليتيک  ترين  دهند   وزن  افزايش  را  اساس  و    خود  اين 

يک    هاي يتظرف اين که بهره برداري از    است.   راهبرديی  جغرافياي  هاي يتموقع به خصوص در    ژئوپليتيک  ي هاکنش

جغراق مو ژئوپليتيکعيت  وزن  ارتقاي  براي  بدون    يرتأث  فيايی  حتی  يا  و  باشد  داشته  منفی  يا  به    باشد   يرتأثمثبت 

در بهره    و تحليل اهميت رويکرد ژئوپليتيک  اين پژوهش با هدف بررسی   اتخاذ شده بستگی دارد.  رويکرد ژئوپليتيک

از توانش هاي محيط جغرافيايی   انجام    وزن ژئوپليتيکافزايش    ياستار  در)درياي عمان(  برداري  کشورهاي منطقه 

ي  دريادر قالب اين جستار، اين موضوع را بررسی کند که چگونه    تا پژوهش در پی آن است    براين بنيادشده است.  

موقعيت جغرافيايی درياي عمان    رسدیم به نظر  ؟  دهدیمافزايش    خود را   ي اکنارهکشورهاي    کعمان وزن ژئوپليتي 

برزال  توانش ژئوپليتيک ام  وزن  ارتقاي  واسطه    پيرامونشکشورهاي    ي  به  المللی  بين  همکاري  توسعه  طريق  از  را 

دارد؛ مشروط بر آن که    و غيره ي امنطقهيش صلح و ثبات موقعيت گذرگاهی آن، ايجاد تحول اقتصادي در منطقه، افزا

ارتقاي   براي  بستر سازي  بر  ژئوپليتيک ال   هاييرساختزکشورهاي منطقه تالش کنند عالوه  را    زم، رويکرد  مناسبی 

 اتخاذ کنند.

 

 وزن ژئوپليتيک ، تحليل گفتمان، درياي عمان، رويکرد ژئوپليتيک: واژگان کلیدی
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 مقدمه  .1

.  شودیممطالعه  و بالعکس  ملل    عوامل جغرافيايی در سياست  يرتأثجغرافيا و سياست و    در ژئوپليتيک رابطهبه طور کلی  

مطا اين  ااهميت  در  که  ن  يلعات  مالحظه  عموماً   ها دولتاست  گذاري    با  سياست  خود  جغرافيايی  عوامل  کنندیم اوضاع   .

و   کشورها  احوال  و  اوضاع  به  بسته  عوا د  آنان  هاييوه شجغرافيايی  اين  از  استفاده  و  کارگيري  به  و ر  داخلی  سياست  در  مل 

بستگی    کشورها  راهبردنوع    کاربرد اين عوامل به  شيوه  براينبنا  منفی به همراه داشته باشند.  ت و نتايج مثب  توانندیم ،  خارجی

فرهنگی خاصی را بر بازيگران    رويکردکدام يک    حاکم بر فضاي جهانی هر  يهاگفتمان  (.463-465:  1388دارد ) حافظ نيا،  

تحميل   اين  کندیمسياسی  سياسی  جغرافياي  ديدگاه  از  طبيعت    رويکردها.  و  انسان  رابطه  تنظيم  .  رداگذیم  يرثتأ بر 

که   کند یممدرنيته از دکارت تا پوزيتيويسم در طول عصر روشنگري عقل انسان را به عنوان منبع پيشرفت معرفی  يهاگفتمان

و از آنجا که عقل در تمام جوامع متفکر يکی    کنندیمرا فراهم  منبع مادي پيشرفت و توسعه    و   کندیموليد  و فناوري ت  علم

نفی نژاد پرستی و جنسيت   قدرت تفکر دارند و اين به منزلهي هستند و همه بالقوه  مساو  نظر  لل از اينابراين تمام مبن  ،است

بود. اين    گرايی  براساس  که  آنجا  از  که    هايهنظراما  گرديد  موجب  نتيجه  در  شد  ظاهر  اروپا  در  بار  اول  عقل  شکل  باالترين 

که    بود که اروپاي غربی در مرکز آن قرار داشت يادهشاي تقسيم جهان روشنگري، فض ، اروپا محور تلقی شود و نقشهمدرنيسم

پيش   از  جغرافياي  و  شده  رهبري  تاريخی  آن  تمامی  مفهوم  که  است  معتقد  مدرنيسم  پست  رويکرد  بود.  شده  تعيين 

 ي امنطقهو    و عقالنيت در اين رويکرد شکلی تاريخی   گيردیمشناختی از جهان با واسطه تاريخی و زبانی صورت    هاييیبازنما

 گران جديد در عرصه يسم ظهور بازيپست مدرن  هاييژگیواز    (.5:  1381پتانسيل عام )مير حيدر،    نه بصورت  گيردیمبه خود  

امنيتی، تشديد روند جهانی شدن و ظهور نهادهاي غير دولتی صلح طلب بوده  الملل، غير سرزمينی شدن تهديدات  روابط بين  

  تقويت کنند نوع رويکرد ژئوپليتيک خود را در فضاي جهانی    وزن ژئوپليتيک  کوشندیمان سياسی  است. از آنجا که تمام بازيگر

و تحليل اهميت رويکرد   . لذا هدف پژوهش بررسیگذاردیم  يرتأثه برداري از توانش هاي محيط جغرافيايی  آنها بر چگونگی بهر

براين بنياد پژوهش در پی آن    است.  ژئوپليتيک  نافزايش وزدر راستاي    استفاده از توانش هاي محيط جغرافيايیدر    ژئوپليتيک

ژئوپليتيک کشورهاي   عمان وزن  درياي  بررسی کند که چگونه  را  اين موضوع  اين جستار،  قالب  در  تا  را    ياکنارهاست  خود 

ه را قهاي منطورکش  الزم براي ارتقاي وزن ژئوپليتيک  موقعيت جغرافيايی درياي عمان توانش  رسدیم به نظر  ؟  دهد یمافزايش  

موقعيت گذرگاهی آن، ايجاد تحول اقتصادي در منطقه، افزايش صلح و ثبات    واسطههمکاري بين المللی به    عهاز طريق توس

الزم،    هاييرساخت زو غيره را دارد؛ مشروط بر آن که کشورهاي منطقه تالش کنند عالوه بر بستر سازي براي ارتقاي    يامنطقه 

 اذ کنند. خسبی را اترويکرد ژئوپليتيکی منا

 

 اسی پژوهش روش شن .2

از رويکرد ترکيبی در روش شناسی بهره برده شده است. بدين   در اين پژوهش براساس ماهيت عينی ـ ذهنی موضوع، 

از   ترکيبی  فرا  يهاروش منظور  و  حوزها  اثباتی  در  است.  بوده  نظر  مد  موقعيتاث  ثباتی  بنياد  بر  محيط  هاي  توانش  بر   باتی 

حاکم بر فضاي جهانی با استفاده از تحليل    ضمن بررسی رويکردهاي ژئوپليتيکاثباتی    فرا  ر حوزهد  واکيد شده  جغرافيايی ت 

گفتمان در بعد موضوعی به بررسی رويکردهاي جهان مدرن به خصوص پس از جنگ سرد پرداخته شده است. دليل بکارگيري 

آن در اثبات گرايی مورد تحليل    هاي يتواقعو    هنی داشتعيماهيت    سومورد مطالعه از يک    ين روشی اين است که پديدهچن

از طريق روشهاي پست مدرنيسم   اخته شده که پرد  هاگفتمانبه انسان و   از سوي ديگر در رويکرد ژئوپليتيکقرار گرفته است و 

غرافيايی  جو عوامل    بهره برداري از موقعيتزيرا اين انسان است که بايد براي چگونگی     بررسی شده است.و تحليل گفتمان  

مطالعهتاسسي و  يافته  سازمان  تجربه  باشد.  داشته  مناسبی  پنهان    گذاري  اهداف  شناخت  و  به    ها گفتمانهوشمندانه  

کمک  ژئوپلي ها  ژئوپليتيک  کندیمتيسين  متغيرهاي  از  صحيح  استفاده  و    با  هزينه  کمترين  با  را  شهروندان  امنيت  و  رفاه 

جهانی ضمن کنش پويا، بقاي قلمرو را حفظ کرده و قلمرومندي را  قدرت در فضاي    سباتر مناد و دنزمان فراهم کن  نسريعتري
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ابعاد سياسی فضاي جغرافيايی در قالب کنش متقابل    مبنی بر مطالعه  د. بر اين بنياد طبق تعريف جغرافياي سياسینتقويت کن

 ارد.سياسی قرار د يافيای جغرتخصص مندي انسان، اين پژوهش در حوزه مناسبات قدرت با قلمرو و قلمرو

 

  مفاهیم  .3

 ژئوپلیتیک .3.1

ژئوپليتيک از زمان وضع آن در يک قرن گذشته از نظر مفهومی و فلسفی دچار شناوري بوده و هنوز بر سر ماهيت آن 

ندا وجود  نظر  و  اتفاق  درباره  هاييدگاهد رد  نيا،    متفاوتی  )حافظ  است  گرديده  ابراز  مفهو13:  1390آن  سردرگمی  اين  می  (. 

تعاب  يهانگرشيک منجر به شکل گيري  تژئوپلي ير و  متفاوتی نسبت به چيستی و ماهيت ژئوپليتيک شده است. با نگاهی به 

درباره   رفته  کار  به  ژئوپليتيک مشخص  اوصاف  اين   يهانگرشکه    شودیمچيستی  و  دارد  وجود   ي امجموعهتعابير    متفاوتی 

گفتمان،   مطالعه،  علم،  رمسائلشامل  مباحث،  اس،  را  تويکرد،  غيره  و  هنر  بر  دراتژي،  دو  15)همان:    گيردیمر  از  برخی   .)

فکر سياستمداران   يهااتاق ژئوپليتيک دانشگاهی که با جغرافياي سياسی نزديک است و ژئوپليتيک سياستمداران که مربوط به 

قرائت   هاييوهشيتيک را  لژئوپ   ،ريف( و در تع1393)ميرحيدر،    دهندیمه هر يک کار خودشان را انجام  ک  کنندیماست صحبت  

و   انديشه  و  قدرت  صاحبان  توسط  الملل  بين  سياست  نگارش  و    يرتأثو  ملی  سطح  در  سياسی  هاي  گيري  تصميم  بر  آنها 

اقدام يا گفتمان سياسی در نظر گرفته  22:  1377)ميرحيدر،    دانندیم  يامنطقه  (. در اين تعريف ژئوپليتيک به عنوان روش 

ژئوپ شده و بعد کار نيا،  لبردي  دارد)حافظ  تاکيد قرار  را    (. 34:  1390يتيک در تصميم گيري مورد  ژئوپليتيک   ي اواژهگروهی 

تحليل    دانند یم به  رابطه  يامنطقه   مسائل که  در  جهانی  محلی    و  و  اقتصادي  سياسی،  ساختار  کار    پردازدیمبا  مهمترين  و 

ياد تحليل ژئوپليتيک مبتنی بر گردآوري و شناسايی  اين بنرت آنها. بنه برشمردن اهمي  دانندیم  مسائلژئوپليتيک را تحليل  

 اطالعات کلی در خصوص محورهاي ذيل است: 

 درگير  يهاقدرتالف( ادراك تقابل استراتژي يا فهم روابط فضايی 

به شمار    که صحنه  هايی ينسرزمو    هامکان  هاييژگیوب(   رقابت قدرت  پور،    روندیماصلی  .  (33-34:  1371)کريمی 

و به موقعيت    کنندیمکلی »عوامل ثابت« و »عوامل متغير« تقسيم بندي  را به دو دسته    در ژئوپليتيک  مؤثرنيز عوامل    ي اعده

و براي يک    کنندیم ژئوپليتيکی تاکيد    هاييل تحلدر بين عوامل ثابت و انسان در بين عوامل متغير به عنوان دو قطب اصلی در  

 (. 78-88: 1388)عزتی،  دانندیمي را ضروري واستراتژژئ، امکانات و عدم امکانات  لخصوص عوامتحليل ژئوپليتيکی بحث در 

ژئوپلي پژوهش  اين  با  در  قدرت  مناسبات  متقابل  قالب کنش  در  را  فضاي جغرافيايی  ابعاد سياسی  است که  علمی  تيک 

 (.  147: 1393)حافظ نيا و کاويانی راد،   کندیمقلمرو و قلمرومندي انسان مطالعه 

 

 ر ژئوپلیتیکیوتص .3.2

ت و  ابتدايی  نواحی  شامل  يکپارچه  کل  يک  عنوان  به  جهان  از  انداز  چشم  يک  ژئوپليتيکی  يافته تصور  که    است  وسعه 

تصور ژئوپليتيکی يک سيستم از (.  841:  2008سرزمينی است )گالمن،    يهاملتباالترين شکل سازمان سياسی در آن دولت ـ  

ر رويارويی با جهان به عنوان يک کل است. اين ديدگاه يک چشم انداز ساده که از  دريخی  ق تاعمي  هاييشه رتجسم جهان با   

يک حس مشترك ايجاد شده باشد نيست. تصور ژئوپليتيکی معنا و توجيه عقلی براي اقدامات همه نخبگان سياسی در سراسر 

روش   ترك دربارهتنی بر يک درك مشباقدامات م  يلهتاريخ سياسی جهان مدرن به وس. از اين نقطه نظر  کند یمجهان فراهم  

(. بر اين پايه ژئوپليتيک از 6-9:  2003)اگنيو،    سازندیمکار جهان ساخته شده است که با يکديگر عناصر تصور ژئوپليتيکی را  

  نخرد و کال  هايياسمقتعامل انسان با محيط طبيعی و خودساخته در    غرافيا به عنوان زيستگاه و عرصهيک سو در پيوند با ج

اقتصادي،   فرهنگی،  ابعاد مختلف سياسی،  و  عنصر قدرت در سطوح  با  از سويی  و  دارد  قرار  فراملی  و  در سطوح محلی، ملی 

تارها  سياسی ساخ ايدئولوژي و انديشه يهاحوزهدر نهايت عنصر سياست  و در گيردیمقرار  يا رسانهنظامی، فناوري، ارتباطی و 
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،     ي هانظامو   رفتا  ها کنشسياسی  نمود  رو  سياسی  و  يابدیمهاي  اشخاص  برداشت  گوياي   ژئوپليتيک  تصور  اساس  براين   .

آن   در  که  است  جهانی  از  خود  منزلت  و  موقعيت  از  سياسی  کننده واحدهاي  تعيين  تصور  اين  زييند.  و    می  فکري  خطوط 

عنوان   به  کشورها  ويژه  به  سياسی  واحدهاي  سياس  ترينی اصلعملياتی  بيبازيگران  الت  ا ن  براين  سملل  تصور ت.  اساس 

از عناصر عينی و ذهنی محيط از جهان زيست خود    متأثرادارکی است که رهبران سياسی هر جامعه    ژئوپليتيک نشان دهنده

 (. 121-122: 1392)تهامی و کاويانی راد،  دهندیمدارند و بر بنياد آن به تعامل دو عنصر سياست و قلمرو معنا و جهت 

 

 ییتیکئوپلرویکرد ژ .3.3

است در فرهنگ لغت وبستر يک موقعيت روانی با توجه به واقعيت، احساس يا    Attitudeرد که معادل انگليسی آن واژه  کروي

( 1395معنا شده است )وبستر،    کنيد یمچيزي فکر    يا روشی که شما درباره  گذاردیمکه بر رفتار  فرد اثر    است  روش تفکر

فرد به    يهاپاسخسازمان يافته و بر    ،مايل که از طريق تجربهبی حاکی از تصذهنی يا ع رويکرد يا نگرش حالتی    ،براين اساس

و   موضوعات  برگ،    هايی يتموقعتمامی  کالين  دارد)  پويا  يا   دار  تاثيري جهت  است،  ارتباط  در  آن  با  در  538:  1368که   .)

( که    73بشريت است )همان:    اي هيازمندينسفی جغرافياي سياسی هدف غايی آن از توليد معرفت و دانش برآوردن  بررسی فل

که از طريق شناخت وضع موجود به    گيرد یمدر قالب ميل به بقا و به زيستی مورد توجه کنشگران و بازيگران سياسی قرار  

ت  فع و مصالح در وضعيت کنونی و آينده، و داشتن راهبرد براي پاسداشويژه در مناسبات قدرت و بنيادهاي قدرت، ارزيابی منا

موج ممکن  ووضع  آن  سازي  دگرگون  يا  پرتو  گرددیمد  در  ژئوپليتيکی  متغيرهاي  چينش  از  ناگزير  سياسی  بازيگران   .

امنيتی شهروندان به همر  يی هاگفتمان و  رفاهی  امور  براي  را  بيشترين منافع  اه داشته باشد که  هستند که کمترين هزينه و 

 (.1395)کاويانی راد،  شودیمگ کاربردي نتا ج يستیهمز دستيابی به آن در طيفی از مناسبات قدرت از

متضاد و متداخل از نقطه نظر علمی و    ٔ  يافتهگفتمان تا حد زيادي مفهوم مشکلی است زيرا تعداد زيادي تعاريف شکل  

فاده  (. در ادبيات جغرافياي سياسی نيز اين اصطالح به معناي چندان دقيقی مورد است3،  2006تئوري وجود دارد )فرکالف،  

 يرتأثاست که بر چگونگی عملکرد و رفتارهاي افراد    يی هابرداشتاز مفاهيم، اعتقادات و    يامجموعهنگرفته است. گفتمان    قرار

و در عين    يابد یم که از آن طريق جهان معنا    کندیماجتماعی تعريف    هاييتفعالآن را به صورت مجموعه    36. فوکو گذاردیم

طی زمان و طی تحوالت و    ها گفتمان(.اين  11:  2004برخوردار است)جونز و وودز،    زخود ني  اص خ  ي هاچالشحال از پويايی و  

)کاويانی راد،  کندیمفناوري و صنعت از سوي ديگر جلوه    هاييشرفتپ گی از يک سو و  اقتصادي، سياسی و فرهن  هايیدگرگون

توجه قرار گرفت و به انسان، فرهنگ و    فوکو مورد(.مبحث گفتمان در رويکردهاي فرااثباتی در جغرافياي سياسی توسط  1395

 راي دو بعد مطالعاتی است:رد در جغرافياي سياسی و ژئوپليتيک داويکهنجارهاي اجتماعی اهميت داد. اين ر

در   -1 رشته  اين  در  موضوعی  تحوالت  به  که  موضوعی:  و  زمانی  اخير    يهادورهبعد  و    پردازدیمزمانی 

 . دهدیمين الملل را مورد توجه قرار ينيسم، اقتصاد سياسی بموق بشر، فموضوعاتی همچون محيط زيست، حق

را -2 پسامدرنيسم  فلسفی  بعد  که  شناختی:  روش  و  فلسفی  قرار    بعد  توجه  در    دهد یممورد  ريشه  و 

 (.111: 1389آغاز شد )افضلی و کيانی،  1960 گرايی دارد که در فرانسه در دههپساساختار يهاجنبش

. براين اساس اين مفاهيم نسبت به مقتضيات زمان و شودیمی و موضوعی توجه  عد زمانبفتمان از  در اين پژوهش به گ

. لذا رويکرد ژئوپليتيک در پيوند با تصور ژئوپليتيکی کنشگران يابندیمشرايط محيطی ـ جغرافيايی دگرگون پذير بوده و تحول  

وضع موجود   قدرت يا  پاسداشت  ی براي تقويتکژئوپليتي  مختلف و چينش متغيرهاي  هايياسمققدرت از مناسبات قدرت در  

کار   راد،    رودیمبه  بنياد1395)کاويانی  اين  بر  نظر    (.  برايند دو مفهوم  رويکرد    رسدیمبه  از  ناشی  است. نخست  ژئوپليتيک 

سير  که    نگفتمام،  ودمربوط به دستاوردها و توانش هاست.    و   استخود و ديگران  گرفتن  قرار  برداشت فرد از جايگاه  تصور که  

 ياگونهتاکيد دارد. به  و افراد  و به فضاي روانی و انتزاعی حاکم بر محيط    دهد یمرا مورد بررسی قرار    اه يتاولوتحول اهداف و  

 
36 Foucault 
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  ذهنی   عينی و   ي هادادهبراساس  درمناسبات قدرت  الزم است    ، انکه بازيگران سياسی براي بقاي قلمرو و به زيستی ساکنانش

بد و اين اساس  د با حداقل هزينه و در کمترين زمان به  اهداف خود دست يا نتا بتوانخود داشته    از  با واقعيتتصور منطبق  

 است. ژئوپليتيک يهاکنش

 

 رویکردهای ژئوپلیتیکیسیر تحول   .4

  گردد یم جغرافيا به ويژه جغرافياي طبيعی برسياست و قدرت به چند قرن قبل از ميالد باز    يرتأث  پيشينه مطالعات درباره 

نيمه  يرتأثتحت    هک تا  بوده و  از قرون   تفکر جبر محيطی  را  آنچه که دوران مدرن  اما  يافته است.  نيز تداوم  بيستم  اول قرن 

ميالدي در غرب بوده است.    1450رويدادهاي مهمی است که آغاز آن با ظهور اقتصاد سرمايه داري در    سازد یموسطی جدا  

اصلی    ه هر يک از اين عناصر با انگيزهدگانگی حکومت و ساختار سه اليه است کند، نظام چعناصر اصلی آن بازار جهانی منفر 

، حاکميت و قلمرو و  هاحکومتبوده است. شکل گيري    مؤثری  انباشت سرمايه در به وجود آمدن مفاهيم مدرن جغرافياي سياس

از     يهاملتمرزهاي تثبيت شده ، دولت ـ   از  يم بوده اساين مفاه  جملهمستقل  جغرافياي سياسی در    يدايش واژهپ ت. پس 

مختلفی غالب    رويکردهاي  اندداشتهبسته به نوع نقشی که جغرافيدانان در رابطه با حکومت    37توسط رابرت ژاك تورگو   1751

تحقق   و  رويکرد حفظ موجوديت سرزمينی  زمانی  رويکرد حداکثر سازي قدرت حکومت در فضاي جهانی،  زمانی  است.  بوده 

  در دوره  (.8-17:  1392نيز رويکرد انتقادي نسبت به ژئوپليتيک سنتی غالب بوده است )مير حيدر،    ياورهد ملی و در  انسجام  

سياسی متولد شد. در اين تفکر جدال بين طرفين    هاييشه اندعلمی و    يهاانقالب  يرتأثتحت  اول تفکر ژئوپليتيکی قرن بيستم  

  ت الهی( براي هدايت جامعه با بهره گيري از علوم و فنون و تکنيک بهيتقد به مشماديت )ديدگاه ماترياليستی( و معنويت )مع

فلسفی نيز جنگ و    يهانظامتنازع بقا شکل يافت و    ئلهيش هجومی پيدا کرده بود و مسگرا  هاانساناوج خود رسيده و طبيعت  

مورد   بقا  منظور  به  را  )عزتی،    ييد تأ تنازع  دادند  بروز  8-11:  1388قرار  اوج  نجها   يهاگجن(.  سبب  سويی  از  دوم  و  اول  ی 

اهداف علمی شد از  از حد جغرافياي سياسی و دور شدن آن  ژ  سياسی شدن بيش  ارتباط ميان  از سوي ديگر  تيک و ئوپليو 

ناز  ديدگاه توسعه طلبانه آلمان  ژئوپليتيک شد)مسئوالن  به  باعث بدگمانی  انتقادهاي جغرافيدانان  17:  1392مير حيدر،  ي   .)

از ژئوپ سياس انتقادي ، ژئوپليتيک فمينيستی و  يتيک سنتی سبب شد رويکردهاي جديدي مانن لی  ژئواکونوميک  د ژئوپليتيک 

دوره  در  آيد.  تحت    بوجود  هارتشورن   هاييشهاند  يرتأثدوم  ريچارد  مانند  نامداري  گاتمن  38جغرافيدانان  ژان  استفان    39،  و 

وم همزمان با  س  در دوره  .فرايندها و ساختارها تمرکز کرد  بررسی  اختاري بهژئوپليتيک تحليلی با رويکرد کارکردي ـ س   40جونز 

انسان گرايی و پست مدرنيسم  هاييشه اند  يرتأثتحت    پايان جنگ سرد، آنارشيسم،  به   ،مارکسيسم، پساساختارگرايی،  نسبت 

متنوع جغرافيايی نيز    يهاياسمق  سوء ظن ايجاد شد و گروها و ساختارهاي گوناگون در  هادولتو يا    هاحکومتاهداف واقعی  

عنوان   کنار    يهاکانون به  )ميرحيدر،    ها دولتجديد قدرت در  نقطه20-25:  1392شناخته شدند  پايان جنگ سرد  عطف   (. 

رهيافت نظامی و ژئواستراتژيک    ،ساختار فضايی قدرت و نظام جهانی   تغيير رويکرد مفهومی در ژئوپليتيک بوده است. تغيير در

ت،  قتصاد و امور مالی با مالحظات سياسی و امنيت جهانی است )دبورا و اسميغيير داد. ژئواکونومی تالقی ا تاکونوميک  را به ژئو

2009.) 

نوين قدرت و تغييرات بوجودآمده   يهاشکل توجه به  نشان دهنده    ،جهانی  مطرح در عرصه  يهاگفتمان وجه به  اهميت ت

مشخصات   يهاجنبه يري قدرت  نقشی ندارد بلکه يکی از   ی در شکل گ مژئواکونو  بازيگران جهانی است.  هاييهنظردر اهداف و  

به دنبال فضاي جديد براي مانورهايشان    ها ملت. در دنيايی که  کند یم در ارتباط با عواملی است که تعيين قدرت    اشتوسعه 

 (. 113-114: 1388)عزتی  دده یم هائاربين المللی  مسائل  بی نظيري براي فهم و درك ستند ، رهيافت ژئواکونومی، شبکهه

 
37 Robert JacquesTurgot 
38 Richard Hartshorn 
39 Jean Gottman 
40 Stephen Jones 
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زمين را در بر  سرتاسر کره    هاآنعالقمندي هاي    منافع و  جهانی است که  يهاقدرتساختار نظام بين الملل گوياي وجود  

  بر اين  (.36:  1371ر،  ، اقتصادي و نظامی در تمام جهان را دارند) کريمی پو  و توانايی اعمال نفوذ ديپلماتيک، فرهنگی  گيردیم

براي  وضربنياد   است  خط  ري  و  اهداف  به  المللی  بين  نظام  بر  حاکم  رويکردهاي  اين    هاي یمشمطالعه  توسط  شده  تدوين 

 توجه شود. هاستقدرتتالقی اين  و يا مجامعی همچون سازمان ملل متحد که محل  هاقدرت

  تانيا و ايرلند شمالی يير برت وزنخس  و   جمهور اياالت متحده توسط رييس    1941منشور آتالنتيک که در آگوست    بيانيه

 : کندیمذيل مشخص  يهاقالبهان را در ، محورهاي ايجاد صلح و امنيت براي مردم جمنتشر شد

 آزادي انتخاب دولت توسط مردم -

 دسترسی در شرايط مساوي به تجارت و مواد اوليه در جهان -

 استانداردهاي کار بهبود يافته -

 یيت اجتماع صادي، آزادي از ترس و امنتعديل اقت -

 آزادي درياها  -

 .و دعوت ملل جهان به عدم استفاده از زور و خشونت -

اتحاد    که توسط چهار قدرت بزرگ آن زمان يعنی آمريکا، چين،   1944سازمان ملل در    يستأساهداف مدنظر در منشور  

 : ، شامل شوري سابق و انگلستان تدوين شده بودجماهير

 حفظ صلح و امنيت بين المللی  -1

نسان و اقتصادي، اجتماعی  براي دستيابی به همکاري در حل مشکالت ا  ها ملتميان    هوستانبط دروا  توسعه -2

 مللی بين ال و غيره

 ايجاد مرکزي براي هماهنگ کردن اقدامات ملل در دستيابی به اهداف سازمان -3

 (. 3: 1349)سازمان ملل متحد،  عدم استفاده از زور يا تهديد توسط اعضا در روابط خود -4

سپتامبر    16ع عمومی سازمان ملل متحد در  ازمان ملل در سخنرانی خود در مجم، دبير کل اسبق س  41ر يارز دکوئخاوير پ 

اقتصادي ،    مسائلنظامی به    مسائلپس از پايان جنگ سرد و تحول تاريخی صورت گرفته تغيير رويکردهاي جهانی از    1990

له محورهاي تحول رويکردهاي جهانی در اين سخنرانی ماز ج.  دده یمرار  اجتماعی، حقوق بشر، سياسی و غيره را مورد توجه ق

 ارتند از: عب

 جهانی يهاقدرتمردمی به خصوص از سوي  توجه و احترام به اراده -1

 مقابله با  نژاد پرستی  -2

 انحالل استعمار و پذيرش معيارهاي جهانی حقوق بشر  -3

يافتن دولت ـ   -4 يا    يهاتالشو    هاملتاهميت  براي همکاري  از د  هاييتالفع آنها  ناشی  ناسيوناليسم  اخلی 

 حس وابستگی ملی 

توسط نيروهاي اقتصادي براي اتحاد چند مليتی و ايجاد    ها ملتهمکاري بين دولت ـ    هايينهزمافزايش   -5

 سياسی  مسائل ثبات اقتصاد ملی مرتبط به 

ت از ي عی با امناقتصادي ـ اجتما  مسائلبا مرتبط ساختن    تالش براي کاهش آثار مخرب ناسيوناليسم ملی -6

 يامنطقه يهاسازمانو  يامنطقه ريق ترتيبات ط

يا   -7 سياسی  سيستم  ماندن  زنده  ملی،  انسجام  کشور،  نهادهاي  به  احترام  هدف  با  بشر  حقوق  گسترش 

 اقتصاد پايدار و ثبات نظم بين المللی  ٔ  توسعه  وژي اجتماعی،ايدئول

 نظامی  تغيير رويکرد از نظامی به اقتصاد غير -8

 
41 Javier Perez De Cuellar 
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 سازگار با محيط زيست  ٔ  توسعهان و طبيعت و جلوگيري از تخريب محيط زيست و سبط بين اناهميت روا -9

به   -10 سالح،    ٔ  کنندهتضعيف    مسائل توجه  هزينه  فقر،  شامل  توسعه  حال  در  کشورهاي  در  جهانی  صلح 

 (. 1990مواد مخدر )سازمان ملل متحد،  فرسايش ساختارهاي اجتماعی، رکود اقتصادي و

مجمع عمومی و يا   ي هانامهبه کمک قطع   مسائلهماهنگ در مورد  ی و اقدام  يش آگاهاا هدف افزسازمان ملل متحد ب

مد نظر  رويکردهاي  تا بتواند از اين طريق    کند یم  ها دههو    ها سالازمان، اقدام به نامگذاري  تخصصی س  يهاآژانستوسط  

 پياده سازي کند.  سطح جهانی در خود را 

 

 ان ملل متحد مسوي سازز ا ها دههنامگذاري   -1جدول 

 نام  دهه نام  دهه

 خلع سالح دهه 70 توسعه سازمان ملل متحد دهه  1960-70

 توسعه، صلح دهه 85-1976 مبارزه با نژاد پرستی دهه 1973-83

 دوم خلع سالح  دهه 80 دهه آفريقا، حمل و نقل و ارتباطات 1978-88

1981-90 
آب   دهه و  بهداشت  المللی  بين 

 آشاميدنی 
1983-93 

وم مبارزه ب نژادپرستی و  د  دهه

 تبعيض نژادي

 سوم خلع سالح دهه 90 فرهنگی  ٔ  توسعهجهانی  دهه 1988-97

 2000-1991 ريشه کنی استعمار دهه 1990-2000
آفريقا، مبارزه با    دهه دوم توسعه

 مواد مخدر

1993-2003 
و   دهه نژادي  تبعيض  با  مبارزه  سوم 

 نژاد پرستی
 ق بشرآموزش حقو 1995-2004

 2010-2001 ريشه کنی فقر 1997-2006
خشونت  عدم  و  صلح  فرهنگ 

 براي کودکان

 آموزش براي توسعه پايدار 2014-2005 آموزش براي همه  2003-12

 16-2006 اقدام براي آب براي زندگی  2005-15
توسعه و  مناطق    بازيابی  پايدار 

 آسيب ديده 

 20-2010 دوم مبارزه با فقر  دهه 2008-17
و    دهه بيابان  مبيابان  با  بارزه 

 زايی

 تغذيه 25-2016 انرژي پايدار براي همه 2014-24

 ( 2016، )سازمان ملل متحدمرجع:

 

بر پنهان    که عالوه   هاستارزشجهانی براي شکل دادن به نظامی از    يهاقدرتيت از تالش  بررسی مطالب فوق حکا

ايجاد  اقدام ساير بازيگران سياسی  فرايندي را براي    ، هاارزشی  برخ  اصلی آنان با مشروعيت سازي  هاييزهانگنگه داشتن  

نقش ژئوپليتيسين براي شناسايی و تحليل اين    کنند که بدون اعمال زور دستيابی به اهداف را ميسر نمايد. بر اين بنياد

 دارد.  اييژهوقلمرومندي اهميت قلمرو و ارتقاي ساختارهاي  اهداف براي 

بنياد   ر  هاگفتمانبر  و  جدهاي  ويکرو  رويکرد  تغيير  به خصوص    هانگرشهانی  اقتصادي  به  نظامی  دوران از  از  پس 

نيز براساس همين تغيير رويکرد قابل    يامنطقهبزرگ جهانی و    ي هاقدرت  هاييتفعالو    شود یمجنگ سرد به وضوح ديده  

قوق مردمی، انحالل استعمار، ح  دهارام به ار در قالب احت  توانیم جهانی را    يهاارزشو    هاگفتمان تفسير است. بر اين اساس  
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اقتصادي پايدار،    ، کاهش استفاده از سالح، توسعهيامنطقه ، افزايش همکاري  هادولتبشر، افزايش همکاري اقتصادي بين  

 محيط زيست، مبارزه با مواد مخدر، حمل و نقل و ارتباطات، انرژي پايدار و تغذيه دسته بندي کرد. 

 

 محیط شناسی مسئله  .5

هرمز ايران تا مصب رود سند امتداد دارد. اين دريا قسمتی از اقيانوس هند است و تنها درياي    ن از تنگهادرياي عم

عمان   درياي  درازاي  است.  ايران  آن    610آزاد  وسعت  و  است  فارس  خليج  آبهاي  پهناي  از  کمتر  پهنايش  و  کيلومتر 

ساحلی جنوب شرقی خود از بندر چابهار    ي هاکرانه  قاز طريان  اير(.  204:  1389)پورمهرانی،    کيلومتر مربع است  903000

ساحلی است که   ند دسترسی دارد. اين تنها کرانهکيلومتر به درياي عمان و اقيانوس ه  300تا بندر جاسک به طول حدود  

ی و  اي يعيت جغرافاز منظر موق جاسکشهرستان چابهار و   يهاکرانه  . کندیمايران را به آبهاي آزاد به صورت مستقيم متصل 

عی، موقعيت نسبی، ژرفاي آبهاي ساحلی، تعدد خورها، نزديکی بدون واسطه به بنادر اصلی آسيا و غيره بهترين ساحل  طبي

ايران به ويژه از نقطه نظر تجارت و بازرگانی بين المللی ، شيالت و صنايع ويژه است. اما اين ساحل به دليل پرت بودن،  

سيستم حمل و نقل و به ويژه نبود راه ريلی هنوز نتوانسته نقش غالب ويژه    زيربناهاي  ودن و ضعفدورافتادگی، در حاشيه ب

يه قرار  يکی از داليل اصلی در حاش  رسدیمبه نظر  (.  136:  1388و د رخوري در اقتصاد ملی به عهده گيرد )کريمی پور،  

ساعد اقليمی و طبيعی و  شرايط نام  ه عوامل و اين ساحل امن ، تراکم نسبی پايين جمعيت ساحلی آن است. گرچ  گرفتن

اصل عوامل  از  يکی  منطقه  هوايی  و  به آب  ساير کشورها  ساحلی  نوار  در  تراکم جمعيت  اما  است  پايين جمعيت  تراکم  ی 

يک  دريايی ـ اقيانوسی به دليل کارکردهاي دوگانه و تودرتوي ساحل و دريا، از    يهاکرانه   عموماً.  مراتب از ايران باالتر است

کانونی شدن ساحل را  در    ٔ  ينهزمو از سوي ديگر    کندیمکشاندن جمعيت و فعاليت را به سوي خود فراهم    ٔ  ه نيزمسو  

مهيا   محورهاي صنعتی،    يهاسازهدرجهان شامل: کشتيرانی،    هاساحلعمومی    ي هانقش.  کندیم اقتصاد جهانی  ساحلی، 

ماهيگير ساحلی،  معدنی  منابع  گاز،  و  نفت  استخراج  نيرو،  در  د  يتوليد  کشاورزي  پروري،  آبزي  ساحلی،    يهاجلگهريا، 

:  1388است )کريمی پور،    مراکز پژوهشی و آموزشی  امی گري و بسترهاي متنوع ارتباطی و گردشگري، نيروي دريايی و نظ

27-9 .) 

ن  يفعاليت ا  يآمار  ٔ  يسهمقا ي دو بندر در چابهار و جاسک است.  اراسواحل مکران د، ايران در  کشتيرانی  ٔ  حوزهدر  

به وضوح کارايی پايين اين بنادر را نشان    دو در جدول  ايران واقع در سواحل شمالی خليج فارس    ديگر  بندرها با  بندرهاي

 . دهدیم

 

 1/7/95ـ  1/1/95زمانی  ٔ  دورهدر  جنوبی ايران ـ فعاليت بنادر2جدول 

 فعاليت 

 

 بندر

تخليه و بارگيري مواد نفتی و  

 غير نفتی )تن( 

و    بارگيريتخليه 

 ( TEUکانتينر )

شناورهاي   تعداد 

 ورودي

جابجايی  

 مسافر

 0 250 9233 837355 چابهار

 0 240 0 18623 جاسک

 0 2076 1040591 38881288 شهيد رجايی 

 19846 420 357 924650 شهيد باهنر 

 30637 2540 509 402792 لنگه

 57447 311 55947 1803485 بوشهر 

 0 841 46978 21063871 امام خمينی )ره( 
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 25831 943 31743 463691 خرمشهر 

 0 420 0 35912 آبادان

 (1395 )سازمان بنادر و دريانوردي، مرجع:
 

فارس حدود   ايران در خليج  )از    800طول ساحل  است   در    ٔ  دهانهکيلومتر  فارس  عمق خليج  عمان(  تا ساحل  اروند 

(. بنا  7-9:  1391الهی ،)  رسدیمي عمان به سه هزار متر  ادر حاليکه عمق آب در  دري  رسدیم متر    165خی نقاط حداکثر به  بر

افيايی  جغر هاييلپتانسفقط در حد ظرفيت بندر بوشهر فعاليت داشته، با وجود اين که  و جاسک چابهار  ر بر آمار جدول دو بند

  شودیميد رجايی انجام  ه. همچنين بيشترين صادرات و واردات مواد غير نفتی از بندر ش تآن با  بندر بوشهر قابل مقايسه نيس

  15/2  صرفاًساحلی مناسب است و بندر چابهار    يهاسازهو ريلی( و    ياجادهارتباطی )  هاييرساختزکه علت اصلی آن وجود  

رد؛ درحالی که موقعيت بندر چابهار براي دسترسی واد نفتی و غير نفتی فعاليت داو انتقال م  درصد بندر شهيد رجايی در نقل

 ويژه است. اروپا از طريق کريدور شمال ـ جنوبسياي مرکزي، قزاقستان، روسيه و شمال آبه بازارهاي 

. اين  شودیمهاي دنيا مبادله  و کشور  هاقارهبين المللی، هرسال حجم عظيمی از کاال و خدمات ميان    يهاگزارش   براساس

است. اين بازارها در جنوب شرق و    ترآسانو    ترامن  ،  ترارزان و راههاي ارتباطی کوتاهتر،    هاشبکهدامنه نيازمند  داد و ستد پر

اساس   بر  قرار دارد که  آمريکا  و  اروپا   ، آفريقا  ا  يهانقشه شرق آسيا، آسياي مرکزي،  يران در مرکز آن قرار گرفته  جغرافيايی 

و   تعامالت شکل    تواندیماست  اين  انرژي  به  انتقال  براي  پيشنهادي سازمان ملل متحد  غربی،  بعينی دهد. طرح  اروپاي  ين 

اتصال اين چهارراه تبديل کرده يکی از   ٔ  حلقهرا به  که ايران    )يونيدو(  اورميانه، آسياي مرکزي، خليج فارس و آسياي شرقیخ

ازي و انتقال آن به بازار مصرف جنوب شرق آسيا  . در اين طرح چابهار به عنوان بزرگترين ترمينال مايع سازي گ هاستطرحاين 

و چين  جمله  گرفته  از  نظر  در  رومينا،    ژاپن  و  نيا  است)حافظ  نشان .  (11:  1385شده  خوبی  به  را  موقعيت  اين  يک  شکل 

 . دهدیم

 

 
 ي اقارهـ طرح پيشنهادي يونيدو براي اتصال خطوط انرژي بين  1شکل 

 (11: 1384مرجع:)حافظ نيا، رومينا،

 

ريلی است. نياز  روزافزون به تبادل ارزان، سريع و    ٔ  شبکهين  درحالی است که در بخش زيرساخت ريلی اين بندر فاقد  ا

و  يامنطقهبه  فضاي رقابتی ميان ايران و پاکستان تبديل کرده و ساير کشورهاي  امن کاال بين کشورها موضوع ترانزيت کاال را 
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 در اين فضاي رقابتی نقش آفرينی دارند.  فرامنطقه اي نيز حسب منافع ملی خود

است   42درياي عمان در مقايسه با خليج فارس کم بودن منابع مشاجره براساس مدل ريچاردسون   هاييتمزيکی ديگر از  

کشورهايی که تعداد    براي  )از جمله مشاجره( تابع تعداد همسايگان است. براين اساس   اييهناحکه در آن توانش روابط بين  

گذشته خليج   يهادهه(. در  378:  1392ترهاگت،  يپ   ن بيشتري دارند بسيار بيشتر امکان وقوع مشاجره وجود دارد)همسايگا

  ي هاکرانه يان تا جمهوري اسالمی در  فارس در مقياس جهانی تبديل به درياي جنگ شده است به طور کلی از زمان هخامنش

فارس   گرفته  23خليج  صورت  پور،    جنگ  که  (  66:  1388)کريمی  حالی  مالحظات    يهاکرانهدر  منظر  از  عمان  درياي 

باقی مانده است که پيامد استراتژيک آن اين است که ميزان ريسک هر نوع سرمايه گذاري   ترامنيک آرام، باثبات و  ژژئواسترات

نوس هند و از سوي ديگر  عمان از ديرباز از يک سو سکويی براي نفوذ در اقيا  يهاکرانه. ا به مراتب کمتر خواهد کرددراز مدت ر

 (.  152-150هرمز بوده است )همان:   ٔ  تنگهاز خليج فارس و  تضمين قوي براي امنيت صادرات نفت خام

  ٔ  تنگهصادرات و واردات خود به خليج فارس و  حسب آمار جدول دو ايران بيشتر از هر کشور ديگري در منطقه براي   

ايران در جنوک  هرمز وابسته است. ت ر هرمز صو  ٔ  تنگهاز طريق    ايران  درصد تجارت خارجی  80حدود  و    ب،ل صادرات نفت 

اين    (. 63:  1392که شمال آن در کنترل ايران و جنوب آن در اختيار عمان و کنترل آمريکا و انگليس است )الهی،    گيردیم

واردات خود به ويژه نفت از  درحالی است که ايران هنوز جايگزينی براي رخدادهاي احتمالی آينده براي جلوگيري از صادرات و  

هرمز نه تنها عملی نبوده بلکه بيش از   ٔ  تنگهلذا طرح مسايلی مانند بستن    رفته است.گهرمز در نظر ن  ٔ  تنگهخليج فارس و  

 اقتصاد ايران متکی به صادرات نفت است. ٔ  يهما، زيرا بن کندیمهمه ايران را متضرر 

درصد صيد کل کشور از درياي عمان صورت   31هاي جنوب کشور و  درصد صيد آب  36  در حوزه شيالت و آبزي پروري،

در    ٔ  رتبهران  ايو    گيردیم دارد.  را  اندونزي  از  بعد  هند  اقيانوس  در  و    ٔ  حوزهدوم صيد  غذايی  امنيت  با هدف  پروري  آبزي 

از  210حدود    93ـ  94در سال  سالمت ، اشتغال زايی   هزار تن    60  تن ميگو برداشت شده در حالی که ظرفيت توليد بيش 

 (.1395وجود دارد)شيالت چابهار، ميگو 

 

 دریای عماندرت در  قمناسبات   .6

از   در     يهاگذشتهدرياها  درياساالر هخامنشی    هاييهنظربسيار دور  است. سيالك،  بوده  اهميت  داراي  بازيگران قدرت 

از ماهان   25اولين بار حدود   بوده است  43قرن قبل  از اکتشافات دريايی معتقد بود  . سيالپايه گذار استراتژي دريايی  ك پس 

سه   بر  که  کرد کليدي    ٔ  نقطههرکشوري  خواهد  حکومت  جهان  بر  باشد  مسلط  يمن  و  عمان  بحرين،  يعنی  استراتژيک   و 

استراتژيک آن    مسائلهرمز در مجاورت خليج فارس قرار دارد لذا    ٔ  تنگه(. درياي عمان از طريق  324:  1381)جعفري ولدانی،  

موقعيت جغرافيايی،    :شودیم اصلی مربوط    فارس به چهار عامل خليج    ٔ  منطقهخواهد شد. اهميت    متأثرفارس    ز خليج تاحدي ا

مجموع اين عوامل سبب شده تا    .(20:  1388)حافظ نيا،  ذخاير عظيم نفت و گاز، بازار  مصرف و نقش فرهنگی و ايدئولوژيکی

  و کنند    منطقه دنبالخود را در اين    ئواستراتژيک و ژئواکونوميکمنافع و عالقمندي هاي ژ  ي امنطقهجهانی و فرا    يهاقدرت

 . گرددیمدرياي عمان نيز از منظر اين عوامل تحليل  بر اين بنياد براي حضور در آن تالش نمايند. 

  دريايی قابل، خليج فارس و درياي عمان يک راه  تئوري هارتلند  ٔ  يهنظردر    44الف( موقعيت جغرافيايی. از ديدگاه مکيندر

رويارويی قدرت بري و بحري   ٔ  عرصهن مورد توجه بوده و  ا دسترس به هارتلند است. اين منطقه در تئوري قدرت دريايی ماه 

باب المندب و هرمز را به    تراتژيک اقيانوس هند يعنی ماالکا، اس  ٔ  تنگه. از سوي ديگر درياي عمان سه  در آن ترسيم شده است

از    کندیم هم متصل   ان  يها تنگهکه  بينمهم  نفتی  مواد  ارتباطی  ياقاره  تقال  از جهت موقعيت  بستر  د  ،هستند.  عمان  رياي 

. ترانزيت مواد نفتی مصرفی در آسياي شرقی  ارتباطی اروپا، آسياي جنوبی و جنوب شرقی، آسياي مرکزي، روسيه و آفريقاست

 
42 The Richardson model 
43 Mahan 
44 Machinder 
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از خليج فارس خري ،  شودیمداري  که  ژئوپليتيک   . شودیممنتقل  ن جنوبی  و درياي چي  اقيانوس هند   از طريق درياي عمان 

از خليج   ياگونهشامل پاکستان، هند و عمان به    درياي عمان  ٔ  يهحاشکشورهاي   است تقابل استراتژي بري و بحري در آن 

از مسير  ايران يعنی عراق  فارس کمتر است. گرچه روسيه براي دسترسی به آبهاي جنوب تالش داشته عالوه بر مسير غرب 

راي اين مسير را ب  ي بحري عمان و پاکستانانستان و بلوچستان به آبهاي آزاد دسترسی پيدا کند اما گرايشهشرق يعنی افغا

 ٔ  يمهنتا    احتماالً  45ئوپليتيک مستقل قرار دارد و بنا به تحليل کوهنژ  ٔ  منطقهروسيه با مشکل مواجه ساخته است. هند در  

  ز (. ا797:  1387)کوهن،  کندیممنطقه شکل پيدا    رامی هندوستان دس هند با تقويت نظجديد اقيانو  ٔ  حوزهقرن بيست و يکم  

آن  ٔ  يهحاشباعث شده چين تالش کند با  حضور در اقيانوس هند و کشورهاي  روسيه سوي ديگر اختالفات موجود بين چين و

از   پاکستان  خصوص  کند  يها تالش به  جلوگيري  بلوچستان  طريق  از  آزاد  آبهاي  به  رسيدن  براي  ايروسيه  از .  دسترسی  ن 

ارتبا از حيث  يکم  دارد:  اهميت  روسيه  براي  نظر  طدوجهت  از  و دوم  روسيه  يهاجنبه ی  استراتژيک.  و  دارد  نظامی  از   تالش 

طريق درياي عمان و خليج فارس و به ويژه نقاط بندرگاهی چابهار و بندرعباس، پيوندهاي تجاري و اقتصادي خود را با جنوب 

از    ث نظامی و استراتژيک نيزيکند و از ح  خليج فارس تقويت  ٔ  يهحاشورهاي  و از همه مهمتر کش   سيا و شرق دور و استرالياآ

روسيه را بشکند. از سوي ديگر حضور در سواحل شمالی   ٔ  محاصره کند و    به جدار باريک ريملند جلوگيري  نفوذ قدرت دريايی

  روسيه و قدرت دريايی  کندیمن و بلوچستان( را کامل اقيانوس هند ، مثلث استراتژيک روسيه در اقيانوس هند )يمن، هندوستا

پيدا  راههاي دريايی    ٔ  شبکه  بر  توانش کنترل  و  دهدیم  را گسترش از سوي ديگر   (.133-132:  1388،  )حافظ نيا   کندیمرا 

رف منطقه از سوي روسيه جلوگيري کند و به بازارهاي مص  اشیجنوبدريايی از مناطق    ٔ  محاصرهتا از    کندیمچين نيز تالش  

حضور خود  آمريکا نيز از طريق رابطه با عمان و هند و پاکستان    ٔ  دهحمتاياالت    .در خليج فارس و درياي عمان دسترسی يابد 

اهداف آمريکا عبارتند از: جلوگيري از نفوذ روسيه در منطقه، کنترل مسيرهاي تردد   ينترمهمرا در منطقه حفظ کرده است.  

نفتی ب  مواد  انرژي  منابع  او  خطوط  سازي  ايمن  و  حفاظت  سياست  اا  با   مقابله  انرژي،  قدرت  زايفنتقال  ايران،   يامنطقهش 

 دسترسی به بازارهاي مصرف منطقه.

درياي عمان در جدول سه نشان داده شده است.    ٔ  کرانه در کشورهاي    ب( ذخاير نفت و گاز. حجم ذخاير نفت و گاز

ايران که  نفت و گاز هستند  ٔ  کنندهوارد  اين کشورها بيشتر جزو کشورهاي    ،براساس آمار را از  ود  خصادرات    ٔ  عمده. به جز 

رقابت و   ٔ  عرصها حجم توليد نفت کمی دارند و ژئوپليتيک نفت در درياي عمان کمتر  کشوره  ٔ  يهبق  دهدیمخليج فارس انجام  

 و عمان جزو اوپک نيستند. ، پاکستانتنش بين کشورها بوده است. از سويی کشورهاي هند 

 

 (2015عمان )  درياي ٔ  کرانهنفتی کشورهاي  هاييتفعالآمار مربوط به  -3دول ج

 جهانی  ايران  پاکستان  هند  عمان 

 306/5 680/5 - 400/158 677/492/1 ( mb)نفت ذخاير 

 3618 130 23 100 73 فعال   يهاچاه

 b/d 2/885 8/746 - 151.6/3 079.8/75 1000 توليد نفت

 - - - b/d - 935.5/3 1000 واردات نفت

 - 015/9 - 536/18 988/1 واردات گاز طبيعی

 نفتی  يهافراوردهرات نفت خام و  دصا

1000 b/d 
882.9 246.4/1 - 595.5/1 233.1/70 

 (2015)اوپک، مرجع:

 

 
45 Cohen 



 

189 

 

 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

پرجمعيت و قابل توجه هستند و هم از نظر  درياي عمان هم از نظر جمعيت،    ٔ  کرانهج( بازار مصرف. کشورهاي ساحلی  

و  اتص افغانستانيقزاقستان، غرب چال به کشورهاي محصور در خشکی آسياي مرکزي  و  بازار مصرف بزرگی دسترسی    ن  به 

 درياي عمان سکونت دارند. ٔ  کرانهميليارد نفر در کشورهاي  5/1دارند. بيش از 

  12و حدود    هستندغالب جمعيت کشور مسلمان  د( نقش فرهنگی و ايدئولوژيکی. در سه کشور عمان، پاکستان و ايران  

مسل را  هندوستان  جمعيت  تشکيل  درصد  برخالف  هنددیممانان  خاستگاه    ٔ  منطقه.  عنوان  به  که  فارس    يهاجنبشخليج 

 کم رنگ است.   هاييتفعالاين گونه  درياي عمان به جز پاکستان ٔ  کرانه، در کشورهاي شودیماسالم خواهی شناخته 

 

 نتیجه گیری  .7

  هاييشهانددر پرتو  رگيري آن  ا. انسجام مفاهيم و بککنندیماجتماعی را معنادار    هاييتفعالاز طريق مفاهيم    هاگفتمان

و   قالبفلسفی  پيدايش    هاييهنظر  در  بن    يهارشتهعلمی  براساس  مختلف  علوم  و  ساخته  ممکن  خود    ٔ  يهماعلمی  فلسفی 

  يات علمی براساس اندرکنش سه عامل محوريت ادب. در ادبيات جغرافياي سياسی بازيگران سياسی با  کنندیم اهدافی را دنبال  

در سطح بين الملل تقسيم بندي شده و در    ها قدرت. بر اين بنياد  کنندیمسياست استراتژي خود را تدوين    جغرافيا، قدرت و 

بندي  يامنطقه ،    يامنطقهسطوح جهانی، فرا   استرا  يهاقدرت  .شوندیم، ملی و فروملی گروه  به تدوين  تژي در  جهانی قادر 

فرا   ي هاقدرتقتصادي و نظامی خود را در سطح جهان اعمال کنند.  انفوذ ديپلماسی، فرهنگی،  توانند یمسطح کروي هستند و  

استراتژي در سطح جهانی    ٔ  چهارگانهحداقل دو بعد از ابعاد    جهانی قادر به اعمال   يهاقدرتاز    محدودتردر سطح    يامنطقه 

سطح    قادر  يامنطقه  يهاقدرتند.  هست در  فوق  چهارگانه  ابعاد  اعمال  )ژئو  ٔ  منطقهبه  و پجغرافيايی  هستند  خود  ليتيکی( 

سطوح    يهاقدرت در  فروملی  و  که  گيرندیمقرار    تريينپاملی  است  طبيعی  لذا  توسط   هاگفتمان.  جهانی  رويکردهاي  و 

سازمان ملل متحد   يستأسر تدوين منشور ي شکل يابد. همان گونه که دفرامنطقه ا يهاقدرتجهانی و در تعامل با   يهاقدرت

و رويکردهاي    ها گفتمان  بزرگ در  يهاقدرتاريخ ثبت شده است. بنابراين اولويت بخشی به اهداف  تدر    به وضوح اين موضوع

کارکردهاي مختلفی از مقاومت، اجبار، مشروعيت    هاگفتمانمطرح شده انکارناپذير خواهد بود. و در اندرکنش دانش/ قدرت ،  

 سازي و مشروعيت زدايی و پنهان کاري دارند. 

نظ  فروپاشی  از  استعماري  اپس  عنوان    ها گفتمانم  کار    ٔ  عرصهبه  به  قدرت  بازتوليد  و  تالش    هاقدرت  و   اندرفتهظهور 

به    با طرح موضوعت گفتمانی مختلف به مهمترين هدف اقتصاد سرمايه داري يعنی انباشت بيشتر سرمايه دست يابند.  اندکرده

بحران مالی جهانی بوده است    يرتأثرهاي گروه بيست از  وبه علت نگرانی سران کش  1999گروه بيست در    يستأسعنوان نمونه  

از بحران مالی نياز بوده است. قدرت    G8و علت تشکيل آن به جاي   اين است که به کشورهاي در حال توسعه براي خروج 

بين کشورها سايه    بين المللی و تعامالت  يهاسازمان،    هارسانهی سياستمداران،  تا حدي بوده که بر ادبيات بين الملل  هاگفتمان

 شده است.  افکنده و عمل به آن ارزش و مقاومت در برابر آن ضد ارزش تبليغ

 مطالعه کرد: توانیمذيل  يهاگفتمانپس از جنگ سرد از نظامی به اقتصادي را در قالب  تغيير رويکرد جهان

 جهانی  يهاقدرتردمی به خصوص از سوي م ٔ  ارادهتوجه به  -1

 ها ملتافتن دولت ـ يپايان استعمار و اهميت  -2

ميان   -3 بندي کشورها  و دسته  الملل  بين  نظام  در  بحري  ي هاقدرتپايان فضاي دوقطبی  و  به سوي   بري 

 با محوريت نيروهاي اقتصادي  هاملتهمکاري بين دولت ـ 

تحت  يامنطقهامنيت    ي هاسازمان -4 گذشته  در  شکل   يرتأث  که  دومينو  و  منت  کانتين  مهار  سياست 

اقتصادي و اجتماعی را با امنيت    مسائلاهميت خود را از دست داده و    نقاط  نگ سرد در برخیج، پس از  گرفتیم

 در آميخته است. )آسه آن( 

 بين کشورها براي گسترش روابط در بستر جهانی شدن  ترگستردههمکاري  ٔ  توسعه -5
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 دي پايدار براي جلوگيري از ايجاد بحران مالی جهاناقتصا ٔ  توسعهگرايش به  -6

براي حفظ قدرت   توليد براي تقويت توانش اقتصادي کشورهاي در حال توسعهلگوهاي جديد  اشکل گيري   -7

 خريد محصوالت کشورهاي صنعتی توسط آنها 

بين   -8 رقابت  و  زيست  تخريب محيط  موضوع  به  دادن  رش  يهاقدرتاهميت  از  براي جلوگيري  د  اقتصادي 

 رقيب با ابزار حفاظت از محيط زيست  يهاقدرتاقتصادي 

بزرگ را براي بهره برداري از    يهاقدرترقابت    ٔ  ينهزمبر رويکردهاي اقتصادي تاکيد دارد و    هامان گفتکلی اين    ربه طو

 فراهم کرده است.  اقتصادي در مقياس کروي هاييتمز

آفرينی در مقياس جهانی در قالب رويکردهاي مطرح شده را  درياي عمان يک موقعيت استراتژيک است که توانش نقش  

 درياي عمان به شرح ذيل است: هاييتظرفپژوهش  يهادادهبراساس  دارد.

و    ٔ  عرصهدر   • عمان  درياي  المللی  عنوان    يهاکرانهبين  به  و    يامنطقه آن  گذرگاهی  موقعيت  داراي  که 

شناخت است  نفتی  مواد  و  کاال  ترانزيت  براي  گفته  ه  استراتژيک  است.  ديروز،    شودیمشده  درياي  مديترانه  درياي 

در صورتی که گفت که    توانیماطلس درياي امروز و اقيانوس آرام درياي فرداست. در خصوص درياي عمان    ساقيانو

 زيرساخت ارتباطی تکامل يابد، درياي فردا خواهد شد.  ٔ  حوزهدرياي عمان در   يهاکرانه 

پليتيک ايران  وو وزن ژئ  دهد یما در چهار راه ارتباط استراتژيک جهانی قرار  اين موقعيت گذرگاهی ايران ر •

جايگزين براي انتقال کاال و مواد   يهاطرحاست که    ياگونه سواحل مکران به    . موقعيت ژئوپليتيکدهدیمرا افزايش  

ريلی و    ٔ  شبکهف اساسی در  با بندر چابهار نيستند. منتهی ضع  از نظر زمان ، هزينه و امنيت مسير قابل رقابت  نفتی

 د از ظرفيت به خوبی استفاده کند. نايران باعث شده ايران نتوا ياجاده

از يک کشور    تواندیم توانش گذرگاهی درياي عمان   • را  به پل    ٔ  صادرکنندهايران  و منفت  واد  انتقال کاال 

بين   از    ياقارهنفتی  راحتی  به  کند که  قابل حذف    يهارقابتتبديل  المللی  نيست.  بين  اقتصادي    هاي يمتحرشده 

مانند امنيت،    يیهاشاخص؛ اما  بدون نفت ايران به مسير خود ادامه دهد  تواندیمکه دنياي اقتصادي    دهدیمنشان  

 سوئز و پاناما احداث گردد.  يهاکانالانتقال کاال و مواد نفتی به قدري اهميت دارند که براي آن  ٔ  ينههزسرعت و 

آسياي جنوبی   تروريستی و مواد مخدر در برخی کشورهاي  ي هاگروهوجود و رشد    يکی از مهمترين داليل  •

نبود   غربی  جنوب  بيکاري  يهافرصتو  و  ب  شغلی  کريدورهاي  کشورهاست.  اين  در  چهارگانه  جمعيت  المللی  ين 

تراسيکا( امنيت  )شمال ـ جنوب، شرق ـ غرب، جنوب،  از کارکرد  اقتصادي  ارزش  بر  ب عالوه  نيز برخوردار  با  ی  وده و 

اقتصادي، اجتماعی و امنيتی    ٔ  توسعه  ٔ  ينهزمو    کندیم زه  ربا تروريسم و مواد مخدر مباجذب جمعيت فعال کشورها  

 . کند یم کشورها را فراهم 

کشورها مکمل و اين توانش سبب می شود  يابدیمموقعيت گذرگاهی برمبناي اصل وابستگی متقابل معنا   •

 اقتصادي يکديگر شوند. 

اقتصادي اين    هاي يتمزز  ا  ها قدرتدر درياي عمان براساس رقابت براي بهره مندي بيشتر    مناسبات قدرت •

است گيري  شکل  حال  در  ارزيابی  منطقه  منطقه  ژئوپليتيک  نفع  به  مناسبات  اين  باعث    شودیم.    ٔ  توسعهزيرا 

 .شودیم يامنطقهاقتصادي و امنيت 

فرامنطقه اي و   ي هاقدرتي عمان از حضور نظامی  دريا ٔ  کرانهاقتصادي کشورهاي  ٔ  توسعهامنيت ناشی از  •

 . نمايدیممسئوليت پذيرتر  کشورها حاضر در منطقه را نسبت به موضوع امنيت  و کاهد یم هجهانی در منطق

توانش    ي هاکرانه  • انرژي    ٔ  توسعهايجاد و  درياي عمان  ، بادي، خورشيدي،  ياهستهانرژيهاي نوين را دارد. 

 . کنندیمله هستند که از تخريب محيط زيست جلوگيري دريايی و غيره از اين جم

تکامل • ـ    عدم  دولت  پيدايش  و  تقسيم  فرايند  تا  شده  سبب  منطقه  کشورهاي  برخی  در  ملت  ـ  دولت 
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گران    يهاملت تحليل  مدنظر  گيرد.    يامنطقه جديد  عمان  هاييت ظرفقرار  درياي  بسترساز   تواندیم   ژئوپليتيک 

 .دپايدار شواقتصادي  ٔ  توسعهجام ملی در کشورهاي منطقه از طريق تکامل فرهنگی، اجتماعی و انس

ابعاد ملی و   • جنوب ، جنوب غربی و    ٔ  منطقهو جهانی دامن گير برخی کشورهاي    يامنطقهتروريسم در 

است شده  قفقاز  و  مرکزي  بين  آسياي  تعامل  و  مستلزم همکاري  عمان  درياي  ژئوپليتيک  موقعيت  از  گيري  بهره   .

 د شد. ا مبارزه با تروريسم به عزم ملی کشورها تبديل خواهکشورهاست. لذ

المندب و    رقرا • حجم زياد تردد کشتی،  گرفتن درياي عمان بين سه تنگه استراتژيک هرمز، ماالکا و باب 

 و غيره را در درياي عمان فراهم کرده است. تعمير کشتیساخت و دريايی سوخت رسان،  يهااسکله توانش احداث 

دليل شرايط اقليمی و    ههايی که بجهانی است. به خصوص در کشور  ٔ  مقولهغذايی مهمترين    امروزه امنيت •

عمان   درياي  هستند.  مواجه  مشکل  با  جغرافيايی  برداري    هاييتظرفداراي  محيط  آبزي   ٔ  حوزهدر    يانشدهبهره 

 نقش آفرين باشد.  تواند یماست که پروري و شيالت 

و • دريا  ي هاپژوهش  مطالعات  در  و  دريايی  عمان  شناسايی    يهاپژوهشکده  حضوري  به  منجر  المللی  بين 

 . شودیمع دريايی بکر منطقه بمنا

اين منطقه در   ٔ  منطقهآنچه در حال حاضر در   استراتژيک  از عمق  استفاده  برداري قرار گرفته  بهره  درياي عمان مورد 

تايران   به دليل دورافتادگی و  اصلی آن  توان نظامی است که علت  افزايش  نبود  و  ر  حساس د  هاييرساختزراکم جمعيت و 

بهترين روش   در اقتصاد ايران تحول آفرين باشد.  تواند یم  هنوز بهره برداري نشده که  درياي عمان    ي منطقه است. توانش ها

از آن   برداري  بهره  به    ٔ  توسعهبراي  با ساير کشورها و جذب سرمايه گذاري خارجی است. سرمايه داران    يهاحوزههمکاري 

پژوهش مبنی بر اين   ٔ  يهفرض. بر اين بنياد ز منجر شوديکه ضمن حفظ اصل سرمايه به انباشت بيشتر سرمايه ن شوند یمذب ج

مشروط بر آن    ورهاي منطقه را افزايش دهدوزن ژئوپليتيک کش  تواند یمداراي موقعيت استراتژيک است که  که درياي عمان  

  المللی   بين  هاييهمکار  ٔ  توسعهکرد مناسبی را در جهت تحول اقتصادي و  که کشورهاي منطقه همسو با تحوالت جهانی روي

 . گيردیمقرار   ييدتأخارجی اتخاذ کنند، مورد  ٔ  يهسرمابراي جذب 
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 چکیده

انتقــال آب ســال هاســت مطــرح شــده کــه    ويژه فالت مرکزي، طــرح  ر بهکشو ی ازکمبود آب در بخش عظيمبراي جبران  طرح مسئله:

هايی مواجهه  بوده و منتقدان زيادي داشته است، از اين رو   شموافقين و مخالفين زيادي دارد. اينکه اين طرح مناسب است يا خير با چال

اي گوناگون فنی،  ه طرح، از جنبه ايناهميت . ستبررسی شده اانتقال آب درياي خزر به فالت مرکزي و ابعاد حقوقی آن  در اين پژوهش

 کرده است.تی بين المللی مطرح  حاقتصادي، اجتماعی و زيست محيطی، آن را به عنوان يک موضوع در مقياس منطقه اي، ملی و  

اخته  قوقی آن پردب و ابعاد حز نظر هدف کاربردي است، که به تحليل و ارزيابی و بررسی انتقال آا: پژوهش حاضر کيفی و روش پژوهش

 است، از آنجايی که اين طرح مربوط به دوره خاص زمانی است از نوع مقطعی می باشد.

ضه، پيامد هاي مثبت و منفی زيادي وجود دارد، وجود پيامد منفی داللت بــر حــذف طرحــی نيســت،  ودر انتقال آب بين دو ح  افته ها:ی

کنترل و مديريت کرد، که مديريت صحيح ناشی از تفکــر، شــيوه اجــرا و  مشکالت را    ی توان اغلببلکه با  پيشرفت بشر در علوم و فنون، م

انتخاب شود که کوتاهترين مسير را در با کمترين هزينه، کمترين آســيب    یمکان گزينی صحيح است، روش ها بايد بررسی شوند و راه حل

که بی توجهی بــه اثــرات منفــی، خســارات    داشته باشد.ال و آينده  به محيط زيست و کمترين کشمکش و درگيري داخلی و خارجی در ح

 جبران ناپذيري در هر دو حوضه  آبده و آبگير، ايجاد خواهد کرد.  

ين روش براي تامين آب از بين تمامی راه هاي ممکن در وهله اول، سپس بررسی اثرات منفی در کنار اثرات مثبــت و  رانتخاب بهت  نتیجه:

در نظر داشتن محدوديت هاي قانونی در پروژه هــاي انتقــال آب بســيار حــائز اهميــت    رل و مديريت آن وهاي الزم جهت کنتارائه راهکار 

 هستند.

 درياي خزر، سمنانحوضه،  د حقوقی،  اابع: انتقال آب،  واژگان کلیدی
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 مقدمه-1

و کـم آب جهـان ويژه در مناطق خشک موضوع منابع آب به عنوان يک موضوع با اهميت در صحنه سياست داخلی کشورها به 

مسـائل مربـوط بـه بحـران و  (.1387است ) زيبا کالم،  رباز همواره مطرح بوده و هم اکنون نيز اهميت خود را حفظ کردهاز دي

ديريت آب از ديدگاه سازمان ملل متحد پس از مشکل جمعيت به عنوان دومين مسئله اصلی جهان شناخته شده اسـت. بايـد م

 توان کـرد، بهبـود روش و حل اين بحران وجود ندارد، تنها کاري که می نابع آب شيرين جهانکه امکان افزايش م  توجه داشت

از اين رو در بعضی مواقع از انتقال آب به عنوان منبع تامين آب اسـتفاده   (.1386)ببران و هنر بخش،  هاي استفاده از آن است  

 آب انتقال طريق از منطقه يک در آب بحران از ناشی تنش کاهش جهت اي زهسا ابزار يک اي حوضه بين آب انتقالمی شود. 
 حـوزه در سـيالب از ناشـی راتاخس کاهش موجب آب، توزيع در همگنی و توازن برقراري ضمن که باشد می پرآب منطقه از

 موضوع اين طرح ضرورت ولی گردد می بر پيش سال صدها به آب انتقال قدمت چه اگر (.2002، 46)حتاري   شد خواهد آبده
 و بررسـی هـدف با المللی بين همايشهاي و سمينارها ها، کارگاه اجراي و است شده احساس بيشتر تاکنون پيش سال 200 از

 و 1992 سـال در آمريکا در نوادا ايالت در اي حوضه بين (IHP) يونسکو همايش چون اي حوضه بين القانت مسائل شناسايی

اسـت  موضـوع ايـن بـر تاکيدي پاريس، در 1999 سال در آب منابع ريزي امهبرن گروه توسط آب اي حوضه بين انتقال کارگاه

 جابه اين در ديگر، حوزه به آبريز حوضه يک از آب يکیزفي انتقال از است عبارت آب حوضه به حوضه انتقال  (.2001)مطيعی،  
انتقـال آب در برخـی  (.1383آورد )قـدرت نمـا،  می دست به ديگر آب حوضه و دهد می دست از آب آبريز حوضه يک جايی

وانين قـمواقع باعث ايجاد مشکالت جديد و جبران ناپذير می شود و از اين رو قوانين نيز ايجاد محدوديت می کننـد هـر چنـد 

خال رشد نمی کنند، بلکـه تحـت تـاثير ن المللی، در  يقوانين خواه ملی يا ببايد بروز شود تا بتواند جوابگوي مشکالت روز شود.  

وانين مربـوط بـه آن هـاي مـی شـود، شـکل مـی گيرنـد، عمـال صاد و جغرافياي محيط واقعی اطرافشان که اين قسياست، اقت

عينی بازتاب چگونگی منافع ناشی از استفاده هاي دريا در همـان زمـان اسـت، بـا ظهـور ممحتويات حقوق دريا ها در هر زمان  

ن بـروز مـی کنـد، ستفاده هاي موجود، فشار هايی بـراي تغيـر قـوانيجديد از دريا ها و تغيير ميزان اهميت انواع ااستفاده هاي 

ه است، اين نـوع اسـتفاده هـا همچنـان حـائز اهميـت دتنها استفاده هاي مهم از دريا ها تا قرن اخير بو  کشتيرانی و ماهيگيري

عی به فالت مرکزي، موضـو انتقال آب درياي خزر (.1383چرچيل و آلن لو،  هستند، اما ماهيت آنها در حال تحول است )رابين

 نبـود بسـته بـه توجـه بـااست که مدت هاست مطرح شده است و افراد موافق و مخالف زيادي در آن صاحب نظر بـوده انـد. 

 جمله از است حيطیم زيست هاي آالينده از ناشی خطرهاي معرض در همواره زيست آنها محيط درياي خزر، آبی اکوسيستم

 ذخـاير مقادير ها ارزيابی ترين   تازه در، هستند نفتی هاي آالينده کند، می تهديد را خزر ايدري سالمت شدت به عواملی که

  (.71: 1388و همکاران،  اند )کوالئی ه کرد دربرآو شبکه ميليون 50 از بيش را آن نفتی

ابعاد و اهميت ،  مقياس  به فالت مرکزي و ابعاد حقوقی آن بررسی شده است.در اين پژوهش چالش هاي انتقال آب درياي خزر  

اي،  اي گوناگون فنی، اقتصادي، اجتماعی و زيست محيطی، آن را به عنوان يک موضوع در مقياس منطقـهه  طرح، از جنبه  اين

 کرده است.ملی و حتی بين المللی مطرح 
 

 شینه پی=2
کل پيشنهادي روتايط اجراي سه پ ز به قم رود شردر پژوهشی با عنوان  انتقال آب از حوضه د  2012مکنون و همکاران در سال  

ر توجيـه اقتصـادي وابع آب در مواجهه با تغييرات اقليمی را بررسی نمودند و اجراي طرح هاي انتقال آب به منظدر مديريت من

بـه با عنوان ارزيابی پروژه هاي انتقال آب به ترکيه انجام داده انـد  2014در سال   47پروژه دانستند. در پژوهشی ديگر کاراکايا 

 
46 0Bhattarai 
47 . Karakaya 
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قياس مکانی و زمانی اجـراي پـروژه هـاي اين نتايج دست يافتند که توجه به چالش هاي اقتصادي اجتماعی و محيط زيستی م

هم گزارش کردندو لزوم ارزيـابی جـامع در ی روش هاي جايگرين در تامين آب در مديريت عرضه و تقاضا را مسانتقال آب و برر

د سياست گذاري و تصميم گيري را ضروري دانسته و لزوم توجـه بـه تجربيـات پـروژه اجراي مديريت پايدار منابع آب در فراين

و شاخص هاي مرتبط يا کيفيت و کميت آب انتقالی و زيست بوم   اي انتقال آب در کشور هاي ديگر و اهميت تبيين معيار هها

 ر زمينه ي تصميم گيري مديريت منابع آب را مهم ارزيابی نمودند.د

با عنوان تجارب و پيامد هاي انتقال آب بين حوضه اي در جهان انجـام داده   1395در سال    ادقی و همکاراندر پژوهشی که ص

ار و عـدم وجـود راه حـل اجراي پروژه هاي انتقال آب بين حوضه اي تنهـا در شـرايط اضـطر  هاند به اين نتايج دست يافتند ک

ه جانبه و پتانسيل هاي منطقه تنها با رويکرد مديريت جـامع جايگزين و تنها در صورت ضرورت تامين آب شرب با شناخت هم

 ا در بلند مدت قابليت طرح را خواهند داشت.تبه هاي محيط زيستی، اقتصادي، اجتماعی، سياسی، و نهايو نظام مند، لحاظ جن

 

 ی دریای خزرموقعیت جغرافیای-3

شـرقی بـه قزاقسـتان و از غربی بـه روسـيه، از شمالشـمال  درياچه خزر از جنوب به ايران، از مغرب به جمهوري آذربايجان، از

کيلـومتر و  1200طـول تقريبـی     .اسـت  محصور در خشـکی بزرگترين پهنه آبی که   استشده  رکمنستان محدود  مشرق به ت

، است  جهان درياچهکيلومتر مکعب بزرگترين  770000و حجم   کيلومتر مربع 438000کيلومتر و مساحت    320عرض متوسط  

 256000کيلومتر مربع است که    3733000است و وسعت حوزة آبگير آن  کيلومتر آن در خاك ايران واقع شده  922که حدود  

تر از سطح اقيانوسها است و بنا براين هيچگونه خروجـی از متر پائين  28رياچه  دن در خاك ايران قرار دارد. اين  آکيلومتر مربع  

 کيلومتر 1000 که حدود است متر کيلو 7000 حدود خرز درياي لیساح خط طول(. 1383)عجم،  اين درياچه وجود ندارد

موقعيـت جغرافيـايی درياچـه  (.2004خزر،  يايست دريط زيمح یمل باشد )گزارش می ايران سواحل جز اترك تا آستارا از آن

 يک نشان داده شده است.شماره خزر در شکل 

 

 . دریای خزر 1شکل 

 شناسیو علوم جوی یانوس منبع: پژوهشگاه اق

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
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 روش تحقیق-4

است که در پی   یپيمايش  -شيوه گردآوري اطالعات توصيفی  ی کاربردي و از نظراين پژوهش از لحاظ هدف، از نوع پژوهش

ارزيابی است، که پيامد هاي مثبت و منفی را در انتقال آب درياي خـزر بـه سـمنان مقايسـه و ارزيـابی کـرده اسـت. و از 

بوط به دوره خاص زمانی است از نوع مقطعی می باشد. اين پژوهش به صورت کيفـی انجـام شـده ن طرح مرآنجايی که اي

 پرداخته نشده است. است و به اندازه گيري نتايج و اثرات 

 یافته های تحقیق-5

 پیامد های انتقال آب-1-5

در  شـد و قبـل مطـرحسـال  20بار حـدود  طرح انتقال آب درياي خزر به کوير مرکزي و حتی اتصال آن به خليج فارس اولين

 92و  91هاي در سـال االنبياء )ص( مورد مطالعه قرار گرفـت و بـر اسـاس آنتوسط قرارگاه سازندگی خاتم 90تا    88هاي  سال

 فين زياد به اجرا در نيامد.که به دليل مخال عمليات اجرايی آن انجام شد
حال هدف هر چه که باشد صنعت منظور شده است.    شرب و استفاده آن درالت مرکزي تامين آب  هدف از انتقال آب خزر به ف

ه و حوضه آبگير هردو از منظر هاي متفـاوت دچـار ددليل جبران کمبود آن حاصل می شود، در بررسی انتقال آب حوضه آب  به

ايـن 2، کـه در شـکل تغييراتی می شوند که اين تغييرات برخی به نفع منطقه اي و برخی تهديدي براي آن محسوب می شـود

 اثرات نشان داده شده است.

                                                                             

 
 . پیامد های مثبت و منفی انتقال آب دریای خزر به سمنان2 شکل

 . 1398منبع: نویسندگان، 

می يست، با توجه به پيشرفت بشر در علوم و فنون، می توان تمـاوجود پيامد منفی به هيچ وجه داللت بر انجام ندادن طرحی ن

ا و مکان گزينی صحيح می باشد، روش ها بايد رمشکالت را کنترل و مديريت کرد، که مديريت صحيح ناشی از تفکر و شيوه اج
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ترين مسـير را در بـر و راه حلی انتخاب شود که کمترين هزينه، کمترين آسيب به محيط زيست، و کم  مورد بررسی قرار گيرند

 خارجی را در حال و آينده داشته باشد.کش و درگيري داخلی و  مگيرد. و کمترين کش
 

 اثرات اقتصادی  -2-5

 پذيري برگشت توجه قابل نکات از .شود می گرفته نظر در ملموس غير و ملموس سودهاي و هزينه طرح، صاديتاق مباحث در

 مهـم از .شـود گـذارده اشـتراك به آب گيرنده و آبده حوضه بين بايستی که شدبا می آن از حاصل سود و شده صرف سرمايه

 وسـيله و زراعی هاي زمين ها، خانه تخريب از ناشی خسارات درگي قرار توجه مورد بايد اقتصادي ارزيابی در که مسائلی ترين
 کـاربري تغييـر از ناشـی درآمـد کـاهش و آب کاهش اثر در مختلف مصارف درآمد کاهش و نشين حاشيه افراد معاش و امرار

عمليـاتی  رقبل از اقدام به شـروع طـرح ريـزي بـه منظـو (.1393بود )هاشمی و همکاران،  خواهد کشت الگوي تغيير و اراضی

کردن پروژه هاي انتقال آب بين حوضه اي در يک منطقه بايد کليه مفاهيم فيزيکـی، شـيميايی، هيـدرولوژيکی، بيولـوژيکی و 

فاصله بـين مبـدا و . (1992، 48شوند )ديويس و همکاران ي هر دو حوضه ي مبدا و مقصد روشن و قابل دركمحيط زيستی برا

دا، تعيين کننده عوامل اقتصادي براي انتقال آب می باشد، هر چه فاصله بـين حوضـه بمقصد، شيب و ارتفاع مقصد نسبت به م

باشـده هزينـه هـا ر چه ارتفاع حوضه آبگير کمتر از حوضه آبده  آبده و حوضه آبگير بيشتر باشد هزينه ها بيشتر می شود،  و ه

م است، فاصله ها زياد و ارتفاع در مقصد خيلی ککمتر است، که در انتقال آب درياي خزر به فالت مرکزي دقيقا برعکس اين حا

ود، اما با مديريت و کنترل سـاير باالتر از ارتفاع در مبدا می باشد، در نگاهی گذرا انجام اين طرح از نظر اقتصادي توجيه نمی ش

سـديم حاصـل از  زسال قابل جبران است، به عنوان نمونه در يک مورد مـی تـوان ا  5ی اين هزينه ها طی کمتر از  شرايط تمام

تصفيه آب خزر که نمک خوراکی و صنعتی به دست می آيد . اشتغالزايی، و افزايش توليـد در محصـوالت کشـاورزي و.. اشـاره 

 کرد.
 

 اثرات زیست محیطی  5-3

 تجربيـات .باشـد مـی آن محيطـی زيست اثرات اي، حوضه بين آب انتقال اجراي از پيش مطالعه مورد ضروري موارد از يکی

 شـده جانور و گياه از اعم آبزي موجودات انتقال سبب که داشته وجود ديگر نقطه به اي نقطه از آب انتقال خصوص در يدزيا
 از مستقيم غير صورت به آب انتقال همچنين .است شده سبب را آبی منبع پايدار شرايط و یستزي تنوع تخريب نهايت در که

 کانـال احـداث اثر در زيرزمينی آب سطح آمدن باال يا و سازد فراهم را هيانام مهاجرت امکان عدم تواند می سد ايجاد طريق
اثرات زيست محيطی انتقـال آب خـود مـی . (2003، 49ان)ژاييين و همکار شود می بهداشتی غير شرايط و ماندابها ايجاد باعث

بيابانی، تهديد جانوران مبـدا،  ت، محيط زيسعوامل تهديد کننده محيط زيست دريايیتواند سبب تهديد جوانب مختلفی شامل 

ست، چون اثرات زيست محيطی اين طرح نيز قابل کنترل ا مقصد و مسير، تهديدات رستنی هاي مبدا، مقصد و مسير، و... شود.

ت همواره در حال وفق گرفتن با محيط هست و قانون تکامل خود بهترين مديريت را در بلند مدت دارد که براي رسـيدن طبيع

امـا مهمتـرين مسـاله در اثـرات  در کوتاه مدت بايد يک سري از امور کنترل و مديريت صحيح و حتی جايگزين شود.  به تعادل

ن تغيير در اکو سيستم تهديدي براي استان هاي مرکزي است نه سواحل م است، که ايزيست محيطی، احتمال تغيير اکوسيست

امکـان تغييـر اقلـيم در شـهر  اسـت، امکان پذيرگونه بالي طبيعی  ردرياي خزر، که در صورت تغيير اکوسيستم امکان اتفاق ه

تفاع خيلی پايينی دارد امکـان سمنان ارشهر چون   سمنان، يا بارش هاي شديد باران در باال دست هاي سمنان  و... وجود دارد.

ي شـديد و سـحتی سـيالب اتشکيل ابر در آن زياد نيست ولی اين احتمال وجود دارد که در قسمت هاي اطراف آن بارندگی ه

 در تغييرات اکوسيستم امکان ايجاد و توليد حشرات و موجودات جديد هست که تهديدي براي حيات انسان اسـت.  جاري شود.

 
48 Davies et al. 
49 . Zhaoyin, W, Xuejun, S, and Hong, W 
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که کشور هاي همسايه چـون امـارات و دبـی پيشـتاز در ايـن زمينـه کشورهاي زيادي به چشم می خورد    يستم دراکوس  تغيير

داشت تغيير اکوسيستم بيش از آنکه نشان از پيشرفت کشوري باشد نشان از درآمدهاي باالي   رهستند که بايد هميشه به خاط

ته است کـه بتوانـد بـا شـرايط حـاکم بهتـرين درآمـد و کشوري پيشرف آن کشور، است با مغز هاي به کار گرفته نشده، چرا که

مصنوعی داللـت بـر بـی پشـتوانه بـودن فکـري  يبهترين گردشگر پذير را کسب کند، ساختن جزاير، يخچال ها،  و درياچه ها

.. کـه  شـی، فرهنگـی واست، فرار از موقعيت موجود است حال آنکه در کشور هاي پيشرفته از کوير و بيايان با برنامـه هـاي ورز

 .ب به اکوسيستم کسب در آمد می شودمختص آن هاست  به بهترين نحو و کمترين هزينه بدون هيچگونه آسي

 

 بین المللیو   یملاثرات    5-4

هـاي  ی ترديد اگر مقبوليت چنين طرحی به تاييد برسد، الگويی خواهد شد براي تعميم استفاده از اين روش در همـه اسـتانب

هاي جنوبی سلسله جبال   در استان  رنيازمند به آب هم جوار درياي خز  هاي  مازندران و گيالن و تمامی استانان،  ستگلکشور،  

ه کارگيري چنين شيوه اي، انگيزه اي خواهد شد براي اقـدامات مشـابه در کشـورهاي همسـايه واقـع در بالبرز، و صد البته که 

و پيامدهاي قريب به يقين و ناخوشايند ناشی از آنها، سـبب نگرانـی دادها سواحل درياي خزر. پيش بينی اين چنين سلسله رخ

هـاي هـم  حلی آن، چه در ايران و چـه در ديگـر کشـوراهايی می شود که وضعيت آينده درياي خزر و شهرها و تمدن هاي س

بنابراين (. 1398، آبان يرانشاور ابيانيه جامعه مهندسان م) جوار، از چشمان تيزبين و آينده نگر خبرگان و اساتيد فن دور نماند

 بـه هـم آنها که دهد یم ديگر کشورهاي به را مجوز اين خزر آب درياي ساير کشور ها در درياي خزر، انتقال سهم به توجه با

کنوانسيون رژيم حقوقی درياي خـزر، همـراه بـا بررسـی لحاظ کردن انجام مطالعات ژئوپلتيک و  پس .کنند عمل مشابه شيوه

 ري است.ضرو روز و آتی و انجام تعامالت و توافقات با کشورهاي همسايه ذيربط در طول دوران بهره برداريي  اه چالش

 

 انتقال آب خزر فالت مرکزی)سمنان( پیامدهای حقوقی ناشی از-6

و  اهميـتمنظر حقوق بين المللـی و حقـوق داخلـی حـائز   ابعاد حقوقی انتقال آب درياچه خزر به فالت مرکزي)سمنان( از دو

هـاي حقوق داخلی و سهم هر يک از کشـور   ستان هاي ساحلی و حق استفاده آن ها از درياي خزر دراشهر ها و    بررسی است.

 .بررسی می شودياي خزر در حقوق بين المللی رساحلی در د

 حقوق دریایی و حقوق دریا ها-1-6

شاخه هاي حقوق بين الملل است که مربوط به روابـط بـين حقوق دريا ها با حقوق دريايی متفاوت است حقوق دريا ها يکی از 

يی از شاخه هاي حقوق داخلی اسـت کـه االمللی دولت ها يا سازمان بين المللی در مناطق مختلف دريايی است ولی حقوق دري

حمـل و نقـل بر روابط اشخاص و کشورها در دريا ها و موضوعات مربوط به دريا ناظر و حاکم است از جمله موضـوعاتی ماننـد  

 کشـورها ميـان مشکالت برخی بروز (.1384دريايی، بيمه دريايی، وضعيت حقوقی کشتی ها و ايمنی دريا ها )ضيائی بيگدلی، 

 را الملـل بـين حقـوق  کميسـيون که داشت آن بر را ملل سازمان دريايی، مناطق از برداري بهره به مربوط حقوق  صخصو در

 عرصـه در ايـن تحـوالتی به منجر کميسيون اين هاي اقدام .کند درياها از ها دولت ي هاستفاد ي اصولی درباره تدوين مأمور

 1994 سـال در و تصـويب بخـش در هفده و ماده 320 در درياها حقوق  کنوانسيون ، 1982 دسامبر 10 در نهايت در .شد

به معناي بهره برداري تمام از آن  درياي خزرسهم هر يک از کشور هاي ساحلی از  (.1386وهمکاران، شد )فرشچی االجرا الزم

ري از پسـماند بـه دريـا ينمی باشد، و محدوديت هايی از لحاظ قانونی وجود دارد، مقدار استفاده از آب، نظافت سواحل، و جلوگ

 ها، و... از اين دست مواردي هستند که در آن ها محدوديت قانونی وجود دارد.

 رژیم حقوقی دریای خزر  -2-6
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رگ تــرين درياچـــه دنياســت و بــاوجود وســعتی کـــه دارد، مشــمول کنوانســيون حقــوق درياهـــا ه خــزر بــزدرياچــ

ــه د ــت ک ــود اس ــه خ ــوص ب ــوقی مخص ــم حق ــک رژي ــابع ي ــود و ت ــی ش ــاي  رنم ــاي آن قرارداده ــته مبن  1921گذش

ــابق بـــوده اســـت. از ســـال  1940و  ــا فروپاشـــی اتحـــاد جمـــاهير شـــوروي و افـــزايش 1991ايـــران و شـــوروي سـ  بـ

ی دريــاي خــزر از دو بــه پــنج کشــور يعنــی ايــران، فدراســيون روســيه، آذربايجــان، قزاقســتان کشــورهاي ســاحل

ــر ــد بـ ــات جديـ ــاد ترتيبـ ــه ايجـ ــبت بـ ــد نسـ ــتان بايـ ــذکور  و ترکمنسـ ــورهاي مـ ــين کشـ ــد بـ ــوي جديـ ــاس الگـ اسـ

ــرد ــورت گيـ ــدامات الزم صـ ــاران،  اقـ ــاك زاده و همکـ ــپين (. 1395)حکـ ــران کاسـ ــارم سـ ــالس چهـ ــه در اجـ در کـ

الملـــل و نيـــز لـــزوم توجـــه بـــه بـــر لـــزوم اســـتفاده از اصـــل انصـــاف در حقـــوق بينبرگـــزار شـــد،  1393 مهرمـــاه 

ادهـــاي موقـــت روســـيه بـــا جمهـــوري آذربايجـــان و دو قرارشـــده اســـت، حقـــوق تـــاريخی ايـــران در خـــزر تأکيـــد 

ــتان را دربــاره ــيم قزاقس ــپين دريــاي کــف تقس ــنهاد اســاس بــر کاس ــت  مــردود هــاروس پيش  را ســهم ايــراندانس

ــر از  ــپين زيـ ــاي کاسـ ــد  13دريـ ــد و در پ درصـ ــالم کردنـ ــاي اعـ ــاحلی دريـ ــورهاي سـ ــران کشـ ــالس سـ ــين اجـ نجمـ

المللــی بنيــادين توســط ســران امضــاي معاهــده بين ددر ســطح عــالی برگــزار شــ کــه 1397کاســپين در مــرداد 

هـــا اســـاس اصـــل اجمـــاع و در نظـــر گـــرفتن منـــافع متقابـــل همـــه طرفپـــنج کشـــور اســـت. ايـــن معاهـــده کـــه بر

ــل ــزر می حاصـ ــاي خـ ــوقی دريـ ــم حقـ ــيون رژيـ ــد، کنوانسـ ــدشـ ــه تالشمهم .باشـ ــرين نتيجـ ــورهاي تـ ــاي کشـ هـ

ــاب ــل ارزي ــاي پروتک ــوزه امض ــن ح ــزر در اي ــاي خ ــاحلی دري ــزر یس ــاي خ ــرزي در دري ــی فرام ــت محيط ــرات زيس  اث

(EIA)  در شـــهر مســـکو اســـت کـــه مربـــوط بـــه کنوانســـيون  2018شمســـی برابـــر بـــا جـــوالي  1397 مـــاه تيـــر در

ســـران کشـــورها  .باشـــدمی 2003نـــوامبر  4ی حفاظـــت از محـــيط زيســـت دريـــايی دريـــاي خـــزر مـــورخ چـــارچوب

فاده بهينــــه از منــــابع زنــــده آبــــی«، »همکــــاري در تهاي »حفاظــــت و اســــنامــــهاالجــــرا شــــدن موافقتاز الزم

ــه  ــدار بـ ــوص هشـ ــران در خصـ ــالس سـ ــه در اجـ ــی« کـ ــه آب و هواشناسـ ــاري در زمينـ ــطرار« و »همکـ ــرايط اضـ شـ

ــاريخ   اجــراي عملــی ايــن اســناد بــه افــزايش قابليــت حفاظــت از دريــاي  کردنــد کــهاســتقبال  2014ســپتامبر ت

نمايــــد و موجــــب کــــاهش هــــاي انســــانی کمــــک میتخــــزر در برابــــر تهديــــدات طبيعــــی و ناشــــی از دخال

ــا  گـــرددريـــايی منحصـــر بـــه فـــرد ايـــن دريـــا و تنـــوع زيســـتی آن میمخـــاطرات بـــراي محـــيط د )خبرگـــزاري بـ

 (.9713اقتصاد،  
 

  خسارات زیست محیطی حقوق حاکم بر  -3-6

ذا يکـی از لـ عمومی اسـت فحق استفاده از محيط زيست سالم يکی از حقوق بنيادين افراد محسوب می شود و حفظ آن تکلي

اصلی انتقال آب خزر به فالت مرکزي)سمنان( مسوليت ناشی از خسارتهاي زيسـت محيطـی اثرات احتمالی منفی و چالشهاي  

وري مضاعف آب دريا بر اثر برگشت نمک حاصل از شيرين کردن آب، قطـع درختـان، از بـين رفـتن زيسـتگاه طبيعـی مثل ش

نسـبت بـه اداي ق مسـوليت مـدنی حقـو.ه زواياي حقوقی آن می بايست مورد بررسی قـرار گيردکحيوانات و ... می تواند باشد 

اينکـه   بـه  در بر خورد با اين مسوليت دارند و اين رويکـرد بسـتهنظامهاي حقوقی روبکرد متفاوتی  چنين تکليفی بيگانه نيست.

ام مسـوليت مـدنی يـا از نظـ  بـدانيممی  وتـابع قواعـد مسـوليت در حقـوق عمـرا  مسوليت ناشی از خسارتهاي زيست محيطی  

 و حقـوق حمايـت از منـافع جامعـه  هدف قواعد مسوليت در حقوق عمومی پيروي کنيم متفاوت است:  )حقوق خصوصی(سنتی

)آينـده نگـري بـراي  در مسئوليت زيست محيطی هدف اصلی از مسئوليت، پيشـگيري و .(15 :1383عمومی است)کاتوريان، 

ام در ايـن نظـمبنـاي مسـوليت  .از سوي دولت ضـروري اسـت "مسئوليت پيشگيري"تحت عنوان    است که  جلوگيري از ضرر(

رت به شخص يا جامعه افراد خسابه تعبير برخی حقوقدانان  محض است و مفهوم خسارت در اين نظام نيز  حقوقی، علی االصول

به مال و شی تشبيه شده که استفاده از  تدانسته و محيط زيس "ها دارايی مشترك ملت"را به عنواننيست بلکه جهان طبيعی  
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محيطـی  هـاي زيسـت و از لحاظ مسائل دادرسی نيـز خسـارت(. 178: 2001، 50)وي نی و همکاران متعلق به جامعه استآن  

نـين مستلزم داده ها و اطالعاتی است که از مرزهاي مسئوليت مـدنی)حقوق خصوصـی( فراتـر اسـت و تصـميم بـه جبـران چ

 و نيازمند قواعد ويژه براي رسيدگی قضايی اسـت.  می کند  داف سياسی و عمومی تعارض پيدامنافع و اه  اهايی گاهی ب  خسارت

يت و نوع فعاليت هـم در آن بـی ليتهاي خاص محدود نمی شود و ماهمحض به فعالذا در اين نظام حقوقی قلمرو مسوليت  بايد  

سويد کـه بـر پايـه مسـوليت  1986ن خسارت زيست محيطی ابه عنوان نمونه، قانون جبر (.11: 2001، 51)کالرك است. رتاثي

هـاي   ران خسـارتو از اين نظام پيروي می کند. ولی هدف قواعد مسوليت در حقوق خصوصی جب  زيست محيطی محض است

و مبنـاي  .(673، ص 1378)کاتوزيـان،  و برگرداندن متضـرر بـه حالـت نخسـتين اسـت اموال خصوصیوارده به اشخاص و يا 

)تقصير و محـض( اسـت و مفهـوم خسـارت  يا ترکيبی از دو مسوليت مبتنی بر تقصير بيشتر کشورها اين نظام در رمسوليت د

مطالبه خسارت هاي زيست محيطی با استناد بـه ايـن شخاص است و در مورد قابليت ناظر به ضرر به اموال و حقوق خصوصی ا

و قانون جبران خسارت زيست محيطـی دانمـارك   1990آلمان    قاعده ترديد فراوان وجود دارد.قانون مسئوليت زيست محيطی

عنوان يکی از حقوق اساسی و  شايد بتوان گفت حق بر محيط زيست سالم به ايرانحقوق در  اين قاعده است.مبتنی بر  1994

..هـر حـق ديگـري ."قانون اساسی( و به استناد ماده اول قانون مسئوليت مدنی که مقرر می دارد:  50)اصل  بنيادين افراد است

بـه دشـواري مـی  ،توجه به تعريف و تقسيم انواع ضـررمطالبه است ولی با قابل  "که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده...

و بايـد در ايـن  هـاي زيسـت محيطـی را مطالبـه کـرد خسارت و نظام مبتنی بر تقصير، ن به استناد قانون مسئوليت مدنیتوا

حفاظت و بهره برداري از قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست،  مثل قانون  ظت از محيط زيست  ااص حفخصوص به قوانين خ

کامـل و معلـوم نبـودن يافتـه هـاي  "ل اصل احتياط که به موجب آن: يا اصول کلی مثو آلودگی هوا  قانون ع،ها و مرات جنگل

 موثر و متناسب براي پيشگيري از خطر وقوع خسارت  تعلمی و فنی زمان، نمی تواند دليلی بر به تاخير انداختن پذيرش اقداما

بـه هـر نـوع  در برخی کشورها مسؤليت محض بـراي خسـارت زيسـت محيطـی نسـبت  ."غيرقابل جبران باشدهاي سنگين و  

سـوئد  1986هاي خاصی نيست ) قانون جبران خسارت زيست محيطی  فعاليتی اعمال می شود و اعمال آن محدود به فعاليت

هاي خاصـی محـدود  قلمرو مسؤليت محض به فعاليتدر نظام مسئوليت زيست محيطی بر مبناي حقوق عمومی،    ه( در حاليک

هـاي زيسـت  برخـی از حقوقـدانان، خسـارت .(2001، 52تاثير اسـت )کـالرك بی نمی شود و ماهيت و نوع فعاليت هم در آن

دانند که در اثر آن تعادل زيسـت  يط زيست میحهاي وارده به اموال و اشخاص و خسارت به خود م محيطی را شامل خسارت

اي اکولوژيـک هـ ابراين، متوليان و اسـتفاده کننـدگان عناصـر زيسـت محيطـی، قربانيـان خسـارتنخورد ب میر هم محيطی ب

زيرا هر نوع آلودگی به معناي نقض حقـوق  نمودو جبران خسارت را مطالبه  کردتوانند طرح دعوا  شوند و لذا می محسوب می

در حقوق ايران حق بر محـيط زيسـت سـالم بـه  (.59: 1978، 53است )کاربونرشود و نوعی تقصير  ها تلقی می عه انسانوموض

 استناد ماده اول قانون مسؤليت مدنی که مقرر که بهقانون اساسی(   50دين افراد است )اصل  عنوان يکی از حقوق اساسی و بنيا

نون براي افراد ايجاد گرديده «... قابل مطالبه است. با وجود ايـن، چـون مبنـاي ادارد ...»: يا هر حق ديگري که به موجب ق  می

قواعـد مسـؤليت مـدنی سـنتی در ارزيـابی (.  334:  1386  کاتوزيان،)مسؤليت در قانون مسئوليت مدنی مبتنی بر تقصير است  

ي زيسـت محيطـی کارآمـد اهـ مسئوليت مدنی سنتی در پاسخگويی به خسارتزيرا    هاي زيست محيطی ناتوان است  خسارت

هاي زيست محيطی و پيشگيري از وقوع آن بسـيار کمتـر از  عالوه بر اين، کارآيی مسئوليت مدنی در خصوص خسارت، نيست

درصـد  2الـی  1دود در آلمـان غربـی تنهـا حـ 1970ئوليت در حقوق عمومی است )به طوري که براي مثال در سال نظام مس

 (.1387جبران شده است )کاتوزيان و انصاري،   سؤليت مدنیمهاي زيست محيطی از طريق  خسارت
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 نتیجه گیری-7

آشـاميدن و صـنعت بحران آب با هدف تامين آب بـراي  درياي خزر به سمنان به عنوان راهکاري براي گريز از طرح انتقال آب  

نتقـال آب، اثـرات اقتصـادي، زيسـت اي ادر پژوهش حاضر بـر و موافقان و مخالفان زيادي دارد. استدر دستور کار قرار گرفته 

ار زياد بوده محيطی، اثرات ملی و بين المللی، و انتقال آب از منظر حقوق بررسی شده است، پيامد هاي منفی در اين طرح بسي

اثر از اين طرح دچار تغيير می شوند که در ايـن پـژوهش بـه دليـل محـدوديت تعـداد است و معيار هاي زيادي هستند که مت

وجـود جانده نمی شود و بايد در قالب پروژه به صورت کامل همه معيار هاي موثر بررسی و اندازه گيري شود. البتـه ت گنصفحا

شـر در علـوم و فنـون، مـی تـوان تمـامی بر انجام ندادن طرحی نيست، با توجه بـه پيشـرفت ب پيامد منفی به هيچ وجه داللت

شی از تفکر و شيوه اجرا و مکان گزينی صحيح می باشد، روش ها بايد ح نامشکالت را کنترل و مديريت کرد، که مديريت صحي

سيب به محيط زيست، و کمترين مسـير را در بـر مورد بررسی قرار گيرند و راه حلی انتخاب شود که کمترين هزينه، کمترين آ

 و کمترين کشکش و درگيري داخلی و خارجی را در حال و آينده داشته باشد.  گيرد.

شت پيامد هاي منفی در انتقال آب زياد است اما وجود پيامد منفی به هيچ وجه داللـت بـر انجـام نـدادن طرحـی ه دابايد توج

مشکالت را کنترل و مديريت کرد، که مديريت صحيح ناشی از   وم و فنون، می توان اغلبنيست، با توجه به پيشرفت بشر در عل

ا بايد مورد بررسی قرار گيرند و راه حلی انتخاب شـود کـه کمتـرين وش هتفکر و شيوه اجرا و مکان گزينی صحيح می باشد، ر

خـارجی را در  کشمکش و درگيري داخلی و هزينه، کمترين آسيب به محيط زيست، و کمترين مسير را در بر گيرد. و کمترين

ارات جبـران ناپـذيري در هـر د خسحال و آينده داشته باشد. اما اگر بدون در نظر داشتن اثرات منفی، اقدام به انجام پروژه کنن

اول،   دو حوضه ايجاد خواهد شد. در نتيجه انتخاب بهترين روش براي تامين آب مصرفی، از بين تمامی راه هاي ممکن در وهله

نفی در کنار اثرات مثبت و ارائه راهکار هاي الزم جهت مـديريت آن و در نظـر داشـتن محـدوديت هـاي سپس بررسی اثرات م

 هاي انتقال آب بسيار حائز اهميت هستند. روژهقانونی در پ 

 

 پیشنهادات-8
ــی ــب اراضـ ــاال، و تخريـ ــا بـ ــه هـ ــدت هزينـ ــا مـ ــزي، در کوتـ ــالت مرکـ ــه فـ ــزر بـ ــاي خـ ــال آب دريـ ــع  در انتقـ و قطـ

جهـــت انتقـــال خطـــوط لولـــه و انشـــعابات در پـــی دارد کـــه بـــا گذشـــت زمـــان مـــی تـــوان آن را جبـــران درختـــان 

 اهميت است که در قالب پيشنهادات ارائه شده است: حائزکرد، اما توجه به يک سري نکات 

 

ــل  - ــير قبـ ــابی و مسـ ــامين آب انتخـ ــه روش تـ ــوند کـ ــين شـ ــد مطمـ ــرح بايـ ــراي طـ ــابیاز اجـ  انتخـ
 .ندارد وجود ديگري تر هزينه کم هاي روش يا دارد را در بر نههزي کمترين

 شود.ورود پساب حوزه خزر به آب دريا جلوگيري در طرح انتقال، از  -

 سرمايه گذاري شود.ر و ترکيبات حاصل از تصفيه در بخش اقتصادي  عناصاز  -

اي کــم تــر  بــه انــدازه حوضــه آبــدهورودي حاصــل از نــزوالت جــوي از مقــدار برداشــت از آب بايــد  -

ــا از   ــی هـ ــاير خروجـ ــر و سـ ــاورد )تبخيـ ــايين نيـ ــدت پـ ــد مـ ــی در بلنـ ــطح آب را حتـ ــه سـ ــد کـ باشـ

 حوضه ابده نيز بايد محاسبه شود(.

ــش - ــا در بخ ــتورزي از کش ــر کش ــان غي ــه گياه ــومی ک ــب ب ــاك   متناس ــوا ، خ ــيم )آب و ه ــا اقل ب

 و...( منطقه نيست ممانعت شود.

 يست محيطی در کشور تدوين شود.هاي ز سارتقانون خاص مسئوليت ناشی از خ -
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 چکیده 

از مح  در خارج  آن  گرفتن  قرار  دليل  به  حاضر  دهه  در  ژئواستراتژيکی که  موقعيت  لحاظ  به  و  سواحل مکران  فارس  درياي خليج  دوده 

رو ضرورت آن وجود دارد که نگاه  است. از اين   کردهاي را از آن خود  د اقيانوس هند داشته جايگاه ويژه زاآهاي  پيوست ارتباطی آن با آب

ر خواهد شد و  را منج  ايرانمرزي جنوب شرق    توسعة همه جانبه نواحیاي به توسعه آن منطقه شود زيرا توسعه سواحل مکران، زمينه  ويژه 

ايران به قدرت با روشی توصيفی و تحليلی و مبتنی بر پژوهش حاضر  خواهد شد. بر اين مبنا،    ايطقهمن  در آينده موجب تبديل شدن 

توسعة نواحی مرزي جنوب  سازي درست و قابل قبولی از تبيين موقعيت سواحل مکران در  ، تالش کرده است تا مفهوم ايهاي کتابخانهداده

اي تا حد زيادي نتوانسته است  آن دارد که ايران به عنوان يک قدرت منطقه   زاهاي پژوهش نشان ارائه دهد. بر اين مبنا، يافته  يرانشرقی ا

نواحی    هاي موجود در اين منطقه استفاده نمايد و زمينه توسعهگونه که شايسته و بايسته است از پتانسيلبا اتخاذ يک رويکرد مناسب آن

  ي مرز   نواحی  يهامزمان با توسعه سواحل مکران، حل چالش ه  هدهد کفراهم آورد. نتايج پژوهش نشان میرا    ايرانشرق  مرزي جنوب  

جنوب شرق    راي. زميباش  يمرز  نواحی  نيدر ا  کپارچهيشاهد توسعه    ميتا ما بتوان  رديقرار گ  نيدر دستور کار مسئول  ايران بايدجنوب شرق  

 . ابديارزنده خود دست    گاهيبه جا  های ماندگعقب ع  فاستان با ر  نيبود که ا  دواري جهت ام  نيور باشد و از اتوسعه کش  یشانيپ  تواندیکشور م

 ، جنوب شرقی ایران یمرز   نواحیتوسعه   ک،ی استراتژ تیسواحل مکران، موقع:  کلیدی گان واژ
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 مقدمه  -1

و  تيموقع مهم  یک ي  يیايجغراف  ي هایژگيو  م   یبخش  قدرت  يها شاخص  نيتراز  قل   ی )زرقان  باشدیمناطق    زاده،یو 

از هزاران سال پ   يهایژگيداشتن و  ليسواحل به دل  ،يروني(. از ا1:1391   يهاتمدن  ش يدايتا به امروز محل پ   ش، يمطلوب، 

بشر همواره مناطق ساحل  یانسان به  یبوده است و  برا  یمناطق  عنوان  را  ا  يپرجاذبه  قرار داده است.    ن يسکونت مورداستفاده 

قرن    نيدب شروع  در  که  است  و    ارديليم  7/3،  21صورت  جمع  ی تعباربه  نفر  دوسوم  زم  تيحدود  حاش  نيکره    60  هيدر 

  ی عنيمستقل    يیايافاز دو قلمرو جغر  یاشتراک  يیفضا   ی(. منطقه ساحل2:  1388کار،  )دانه  کنند یم  یزندگ  اياز در  يلومتريک

 ، ینواح  نياد.  ارتباط دار  ی خشک  يهانيو زم  ايبه آثار متقابل آب در  رشتيمحدوده آن ب  کنندهنيياست. که تع  ايو در  یخشک

دارا بودن    ليبه دل  یقرار دارند. مناطق ساحل  یو انسان   يیاي در  ،یمياقل  يندهايفرآ  ريو متنوع هستند که تحت تأث  ريمتغ  ا،يپو

  اندتيحائز اهم اريو ... بس يپروريآبز ، يزکشاور ،يونقل کاال، گردشگرمنابع زنده، استقرار صنعت، تجارت و حمل ، يمنابع انرژ

جامع ساحل  کپارچهي  تيريمد  )طرح  گستردگ3:  1393  ران،يا  ی مناطق  امروزه  مح  ی (.  از  استفاده  -یساحل  ستيزطيدامنه 

داشتن    اريدر اخت  يرقابت برا  طهيدر سه ح  یساحل   هيکاربر از ناح  فمختل  يواحدها  نيموجود ب  يهاچالش  جهيو درنت  يی ايدر

  ده يآن گرد  ی عيطب  يهاستگاهيچهره سواحل و ز  ی منجر به دگرگون  ، هاتيو اولو  یکيزيوفياز منابع ب  يبرداربع، تضاد در بهرهمنا

)دانه  :  است  از  3:  1379کار،  سال  زده   نيتخم  ،يروني (.  تا  که  است  جمع  75به    کينزد  2020شده  از  در   تيدرصد  جهان 

در    ن«يزم  »اجالس  یط  ی مناطق ساحل  کپارچهي  تيريمد   رشي(. پذEdgren, 1993: 1ساکن خواهند بود )  ی مناطق ساحل

وجود دارد.   نيکره زم  یاتيح  ينوارها  نياست که در ا  یبحران  تياز وضع  یبازتاب   ،یساحل  يکشورها  ياز سو  روي ودوژانير  1992

 ,IOC)  ديکشور رس  145  را در دستور کارشان قرارداد، به  نديفرآ  ني، ا2002که تا سال    ی ساحل  يکه شمار کشورهاچنان 

مذکور از   ی مناطق ساحل  ي ايرا در پوشش خود قرارداد. عالوه بر مزا  یساحل  يام کشورهاتم  باً ي، تقر2009  اني( و تا پا 2002

  ی قدرت مل   ي هااز شاخص  ی ک يمهم و    از يامت  کيمناطق    نيا  يدارا  ي کشورها  يبرا  یو ژئواکونوم  يژئواستراتژ  ک،يتيبعد ژئوپل

م ا.  شودیمحسوب  جنوب  ب  ران،يدر  ساحل  شتريقسمت  مناطق  به  سواحل    ارسفجيخل  یتوجهات  کمتر  و  است  متمرکزشده 

واقع توجه  مورد  امکران  و  است  حال  نيشده  آ  ی در  توسعه  که  به  نده ياست  ن  ژه يوکشور،  ز  یشرق  مهيدر  حد  به    ي اديتا 

گفت که سواحل   توانیم  ن، ي(. بنابرا20:  1390  ،یليدارد )خل  یعمان« وابستگ  يايدر  یمناطق ساحل  يیايجغراف  يهاتيقع»مو

 ن ي که ا  يبرخوردار است به طور  ياديز  متيآن از اه  کياستراتژ  يهایژگيو و  تيموقع  ليبه دل  رانيا  يب خاورجنومکران در  

به    ريخا  يهادهه  ی است. لکن در ط  ی مهم  یو ژئواکونوم  ی کيژئواستراتژ  ، یکيتيلژئوپ   يهايو توانمند  ها تيقابل  يسواحل دارا 

کشور و به    ندهياستفاده نشده است. حال آن که ]توسعه آ  ها تيقابل  ن يااز  فارس    جيبر بنادر و سواحل خل  شتريتمرکز ب  ليدل

 نيعمان وابسته است[ و ا  يايدر  یاحلو س  يیايجغراف  يهاتيبه موقع  ياديکشور تا حد ز  یجنوب شرق   يدر منطقه مرز  ژهيو

با قرار   راني. لذا کشور اباشدیه مقنطم  ياز کارکردها  نهيبه  يريگکارآمد و بهره  ي هااستيس  يزيرو برنامه  یامر منوط به طراح

در    ی کشورها، به طور شاخص  گري د  يانرژ  نيتأم  يبرا  کيممتاز استراتژ  تيموقع  کي  يدارا  ا،يآس  ی گرفتن در منطقه جنوب غرب

مختلف   يکشورها  يکشورها  يانرژ  ن يجهت تأم  رانيد اموجو  ت يبه ظرف  ي اژهيقرار گرفته است و نقش و  ی کانون توجه جهان

اا  هديبخش واقع  در  دل  رانيست.  نزد  يبرخوردار  ليبه  گاز،  و  نفت  فراوان  منابع  در  يی ايجغراف  ی ک ياز  تنگه    ي اهايبه  و  آزاد 

  ژه يفت و به ون  نيدر تأم  يانحصار  گاهيجا  يو... دارا  ینفت  ي هاناليبندر و ترم  سيستأ   يهرمز، سواحل مناسب برا  کياستراتژ

با وجود    نياست. عالوه بر ا  هيترکمنستان، قطر و روس  یعن ي  بيرق  يکشورها  گريبا د  سهيدر مقا  يی ايآس  يکشورها  يگاز برا

  ینظام   يهاگاهيبنادر و پا  جاديا  يکه برا  تاس   يسواحل مکران به نحو  شتريب  يهایژگينوع، شکل و و  ،ياسواحل صخره    یبرخ

 (.  1:1391  ،ی قان)زر  باشدیمناسب م یساحل

اب در بندر عباس در تنگه هرمز تا خليج گواتر در مکران شهرت دارد که از مين  احلهاي درياي عمان در ايران به سوکرانه

باشد از جهات کشاورزي، بندرگاهی،  اي که دارا میهاي ويژهشود. اين منطقه به دليل داشتن موقعيت مرز پاکستان را شامل می

باشد. همچنين قرار خاصی براي کشورمان می  يمتيکی، ژئواکونوميکی و ژئواستراتژيکی داراي جايگاه و اهگردشگري، ژئوپليت
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سو و جنوب و برقراري ارتباط ترانزيتی کشورهاي آسياي مرکزي و قفقاز از يک  -گرفتن در مسير کريدورهاي ترانزيتی شمال

ی  واحشود. بر اين مبنا، نبرجسته براي اين منطقه قلمداد میکشورهاي حاشيه خليج فارس از سوي ديگر به عنوان يک مزيت  

شرق   جنوب  و  مرزي  افغانستان  کشورهاي  با  همجواري  آن،  طويل  سواحل  و  عمان  درياي  به  دسترسی  لحاظ  به  به  ايران 

 ت. اي را از لحاظ راهبردي به خود اختصاص داده اسپاکستان و دارا بودن استعدادهاي بالقوه طبيعی، موقعيت ويژه

موقعيت ژئوپليتيکی سواحل مکران بر افزايش  زانياست که تا چه م نيا د آيیم شيپ  نهيزم  نيکه در ا ی مبنا سوأالت نيبر ا

 مرزي جنوب شرق کشور تأثير خواهد گذاشت؟   توسعة نواحی

م  نيا  قي تحق  يهفرض نظر  به  که  است  آب  رسدیگونه  به  دسترسی  داشتن  دليل  به  مکران  و  سواحل  آزاد  داشتن هاي 

 جنوب شرق کشور تأثيرگذار باشد.  توسعة نواحیتواند بر می خوبموقعيت ژئوپليتيکی، ژئواکونومی و ژئواستراتژيک 

 

 اهداف و ضرورت تحقیق  -1-1

موجب مشکالت فراوان   ناي  و  است  شده  روبهفراوان رو  يهامهريی است که با ب  ی از مناطق  یکيشرق و جنوب شرق کشور  

با توجه به توان و   رواز اين. د يشياند ايرهچا آن يهمه جانبه يرفع مشکالت و توسعه يبرا  دي ده که بامنطقه ش ن يمردم ا يبرا

باعث رفع    تواند یم  يیبه تنها  ناحيه  نياژئوپليتيکی، ژئواکونومی و ژئواستراتژيک،  سواحل مکران در ابعاد مختلف    ي باال  تيظرف

چالش  و  کشور  د يشد  ياقتصاد  هاي کمبودها  شرق  افزايش    شود  در  زمينه  نواحیو  کشور  جنوب    مرزي  توسعة  دشرق  ر  و 

لذا  اي آن کشور را فراهم آوردراست   ن يبر اضرورت آن وجود دارد که جايگاه سواحل مکران در درياي عمان مشخص شود.  ، 

 ش يآن بر افزا  راتيعمان پرداخته و تاث  يايسواحل مکران در در  تيموقع  نيينوشتار آن است که به تب  نيا  یاساس هدف اصل

نواحی مور  يمرز  توسعة  را  کشور  شرق  تجنوب  بررس  ليحلد  نها  ی و  و  دهد  د  زين  تاً يقرار  انداز  چشم  مربوطه    ي هادگاهيبه 

 خواهد شد.  انيبه هدف فوق ب ليجهت ن یشنهاداتيپ 

 

 مبانی نظری    -2

 مرز  -2-1

پديده  به    قواعد   مطابق  و   بوده  حکومت   يک  سياسی   حاکميت  قلمرو  کننده   منعکس   که  شود   می  اطالق  فضايی   اي مرز 

 که   هستند  خطوطی  مرزها(.  101:1374بليک،  و  دراسيدل)  کند می  ايجاد   مانع ...    و   کاال،   انتقال  نسان، ا  تحرک  مقابل   در   خاصی

می  ملی  حکومت  يک  حاکميت  تحت  سرزمين  قلمرو  بيرونی  حدود  واحد   يک  جدايی  و  تشخيص  عامل  مرز.  کندرا مشخص 

کرد مرزها به صورت   يادآوري  یستباي(.  69:1385  نيا، حافظ)   است  آن  مجاور  واحدهاي  ديگر  از  کشور  يک  يا   سياسی  متشکل

و هويت    عتبارا  آنها   و   شما  به  و   کنند ديوارهايی زندگی، هويت، خانه، کشور، حکومت، منافع )ملی( و ... را از ديگران جدا می

  و جان  اينظموضوع را بهتر درك کرد )حاف  نيا  توانیاف وجود دارد مبه اطراف خود و مرزهايی که در اطر  نگاهی  با.  دهندمی

رو، انسان براي مشخص ساختن محيط پيرامون خود، آن گونه که با گستره فعاليت همسايه تداخل    ناي  از(.  35:1393  پرور،

ود است. گونه گسترش يافته  محيط زيست يا قلمرو خ  یو پيرامون  ی در بخش پايان  يخطوطی قرارداد  ينپيدا نکند، ناچار به تعي

جنبه اي سياسی پيدا می کند    بخش پايانی گستره فعاليت يک ملت را مشخص می سازد وکه  اين مفهوم خط پيرامونی است  

از   ی ( مرز عامل تشخيص و جداي 40:1381خوانده می شود )مجتهدزاده،  "مرز"که   يا يک کشور  واحد متشکل سياسی  يک 

هستند که منعکس کننده    يیفضا  يهادهي پد  ، یاسي س  ي(. امروزه مرزها69:1385حافظ نيا،  ديگر واحدهاي مجاور آن است ) 

  کنندیم  جادينشر افکار مانع ا اي دولت بوده و مطابق قواعد خاص در مقابل حرکت ازادانه انسان، انتقال کاال   کي تيقلمرو حاکم

مچنين مرز به طور قراردادي بوده و به عنوان محيط (. ه78:1394  ،ی و صادق  رشکاراني)م  سازند یحداقل آن را محدود م  اي

که مردم مقيم در آن کشور احساس احراز هويت  ميکنند و سهمی در يک هويت ملی دارند مستفاد می شود.    یخلدا  مشخص

را در يک سرزمين که ممکن است فاقد هر گونه    یوحدت سياس  واندت  ی است که م  يکه، وجود همين خطوط مرز  يبه طور
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ط انسان  یبيعوحدت  )ميرحيدر،    یيا  سازد  ممکن  و161:1380باشد  مبا   (  ديگران  از  ملت  يک  شدن  متمايز  و    یعث  شود 

  گر، ي د  یانيبرا در کشور به وجود آورد. به    یيک هويت مل  يآنها را فراهم آورد و زمينه  شکل گير   یهمچنين موجبات همبستگ

 را   يامنطقه  ، ی مل  ، یگروه  ،يدر سطوح مختلف فرد  تيصالح  و   تيمالک  ت،يهستند در فضا که محدوده حاکم  یمرزها خطوط

  شود.  یم  یحاضر، تنها شامل مرزها در سطح مل  قيتوجه داشت که مرز در تحق  دي. البته باکنندیخص ممش

 مرزی   نواحیتوسعه    -2-2

خاص ظاهر    يکزمرا  ايها  بلکه در قطب  شودی»قطب رشد«، رشد به طور همزمان در همه جا ظاهر نم  يهيبر اساس نظر

قطب رشد،    يها. نحوه عمل مدلسازدیم   انيخود را بر کل اقتصاد نما  يی نها  ارآث   خاص،  یفعل و انفعاالت  قيشده و سپس از طر

ا قطب  نيبه  اثر  ابتدا  که  است  م  یصورت  در  م  يه ياول  راحلشدن  موجب  و  شده  ظاهر  سر  گرددیتوسعه  رشد  در    یعيکه 

رشد   يهاکه قطب نيا از توسعه و پس  ي مناطق شود. سپس در مراحل بعد  نيب يیواگرارشد صورت گرفته و موجب  يهاقطب

 ن يو از ب  يیهمگرا  جبمو  تيو در نها  گرددیپخش م   جيمناطق به تدر  ريها به سانشدند، رشد آ  يمتمرکز و قو  یبه اندازه کاف 

ارتباط با تعادل و عدم تعادل  ی عامل  نيترمهم  ن ي(. بنابرا246-247:  1380  ، ی)صباغ کرمان  شودیبردن نابرابرها م    يهاکه در 

دو کشور است   نيب  یالمللنيب  يهايرا به حداقل ممکن رساند، همکار  يامنطقه  يهاي نابرابر  تواند یمناطق م  انيم  يامنطقه 

(kratke , 1998:631-641گونه به  ب  يا(.  توسعه  کاهش شکاف  مرکز  يشهرها  نيکه  مرز  يمناطق  مناطق  از  يو    تنها 

همکار  يهااستيس  يريکارگبه  قيطر ب  یللالمنيب  يهاي گسترش  روابط  )  ريپذامکان  يمرز  نيو   & Petrakosاست 

Economou, 2007:1ا در  ا  ني (.  م  يمرز  يهابازارچه   جاديارتباط  همکار  يراستا  رد  توانیرا   ي امنطقه  يهايگسترش 

و   يرزثبات در مناطق م  يکننده  جاديا، امنطقه  يهاهش بحران کا  يبرا  يحل اقتصادراه   کي از    یکرده و به عنوان بخش  یتلق

فعال تجار  يديتول  ي هاتيگسترش  ا  يو  به  گرفت.  نظر  ا  توانیم  قي طر  نيدر  در  را  تجارت  از  حاصل  از   ینواح  ن يرفاه  که 

حال و بر    نيبا ا(.  11:1381  ،ينقاط کشور برخوردارند، فراهم کرد )دفتر مطالعات اقتصاد  ري مضاعف نسبت به سا  یتيممحرو

الگو  یلملانيب  يمرزها  رامون،يپ   -مرکز  هياساس نظر   باشندیوجود مرزها م  لي جدا شده که به دل  يیفضا  يکشورها به خاطر 

  یرامونيحمل و نقل مناسب در مناطق پ   يهارساخت ينبود ز  نيهستند. عالوه بر ا  یرامونياز موانع در برابر بهبود مناطق پ   یکي

 . دهدیمناطق را کاهش م  نيا شرفتيپ  يو مرز

مناطق    يیفضا  يو توسعه  ينظم اقتصاد  ،يمرز  نيب  ي هايو همکار  یکپارچگي  نديفرآان  نظراز صاحب   يارياعتقاد بس  به

  ي نامساعد  طيشرا  يقرار دارند و به لحاظ اقتصاد  یرامونيکه اغلب در مناطق پ   يمرز  ینواح  ي. شهرهادهدیم  ريي را تغ  يمرز

همکا اثر  در  با    رها شه  ن يا  ،يمرز  نيب  ي هايردارند،  کشورها  ارتباط  ز   رگيدک ينقطه  نظر  و  حمل  يهارساختياز  ونقل 

م   یارتباط  يگذارهيسرما همکارکنندیعمل  جمع  يمرز  نيب  ي.  و  رونق  سرما  يريپذتيموجب  جذب  ا  هايگذارهيو    نيدر 

 ران يگميو تصم  سازد؛ یمر اآشکار    ي مراکز اقتصادها را به  شدن آن  ليشهرها و تبد   نيا  یکياستراتژ  تيو اهم  گرددیشهرها م

شهرها و    نيتوسعه و رشد ا  ينهيتا زم  کنند،یوادار م  یرامونيو پ   يمرز  يشهرها  نينظر در روابط خود با ا  ديبه تجد  را  یاسيس

هستند و    یالمللنيب  یحکشورها به به نوا  يورود  یاصل  يهاشهرها به عنوان دروازه  نيرا فراهم سازد. در واقع ا  یرامونيمناطق پ 

ارتباط  توانندیم مناطق  )   یم مه  یبه  شوند  اVonder & Boot , 1995:75-94بدل  در  گ  ن ي(.  قرار  سواحل   ير يراستا 

آن  قياز طر تواند یکه م دي ایکشور به حساب م یجنوب شرق يمنطقه مرز يبرتر برا یتيعمان به عنوان موقع يايمکران در در

شود که عالوه بر    ايآس  یبه جنوب غرنطقگسترده در م  يمنطقه تجار  ک ي  هب  لياط برقرار کند و تبد دور دست ارتب  يبا کشورها

صورت    نيجانبه کشور هم خواهد گذاشت. لذا در اکشور اثر خود را بر توسعه همه   یجنوب شرق  يرشد و توسعه منطقه مرز

به توسعه مناطق مرز امر  ژهيبه و  يتوجه  افزا   یميمستق  ريتأث  که  باشد یمهم م   يسواحل مکران    يمرز  توسعة نواحیش  يبر 

 دارد. انايرجنوب شرق 
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 ژئوپلیتیک   -2-3

  لن« ي»رادلف ش  يبار توسط دانشمند سوئد  نينخست  يو پر ابهام، برا  زيبحث برانگ  يبه عنوان واژه ا  ک،ي تياصطالح ژئوپل

سال   تحل  1899در  به مفهوم »دانش  عرصه    است«يو س  ا يروابط جغراف  ل يو  به  نهاد    یاس يس  يايمطالعات جغرافگام  معاصر 

(Dodds & Atkinson , 2000:3ا .)از    ی(، از آن به عنوان شکليانتقاد  کيتي)ژئوپل  يسنجش گرانه  کرعلم که در تف  ني

قدرت مفاهTuathil & Dalby & Routledge ,1998:15)  شودیم   اد يدانش«    -»روابط  جمله  از  از    یمي(؛  که  است 

به تعدد   هبا توج  بلنيکه الکوست و ژ  يااختالف نظر بوده است. به گونه  تشيبر سر ماه  وستهين، پ آن تا کنو  شيدايزمان پ 

  فيتعر  کي  یارائه شده است، ول  کيتيمتفاوت از ژئوپل  يهاباورند که برداشت  نيبر ا  ک،يتيژئوپل  ياز واژه  فيها و تعاربرداشت 

  یمفهودر ساختار م  یسيتحول و دگرد   ني(. ا13:1385  ا، ي)حافظ نوجود ندارد    کيتيژئوپل  يشده برا  نييتع  ش يو از پ   یعموم

علم قرار داده و    نيا  يرو  شيرا پ   ینينو  يروش شناسانه   يگستره ها   د،يجد  یکيهرمنوت  افتيره  تاسبب شده است    کيتيژئوپل

بن   یحت تحل  کي تيژئوپل  نياديچارچوب  از  بررس  يهال يرا،  در    ي ر يتفس  يبردهاراه  يبه سو  است،يس  -روابط قدرت  یمرسوم 

 (. Ingram & Dodds ,2009:259ق دهند ) سو خشونت -روابط قدرت یهمچون بررس يدتريجد

اقتدارشان   تيآن ها و تثب ی ها و قدرت طلبدولت انيپرداختن به رابطه م  توانیرا م کي تياعتقادند که ژئوپل ن يبر ا ي اعده

وهن  کول  سائ  دانند، یم  کي تيژئوپل  یپردازان قدرت را موضوع اصل  هينظر  نيا  گريکرد، به عبارت د  فيتعر  يیايدر مناطق جغراف

عنوان جغراف  م  ميتقس  یدر جهان   استي و س  ايدر کتاب خود تحت  ژئوپل  سد ينویشده  روابط  کيتي»عصاره  است که   یمطالعه 

جغراف  یالمللنيب  استيس  انيم مشخصات  و  ها  م  يیايقدرت  ا  شودیبرقرار  از  جغراف  نينتظور  خصوص(    يیايمشخصات  )به 

نسبت به قدرت    یآگاه   دهيبا ا  کيتي(. ژئوپل46:1378  بلن،ي )الکوست و ژ  «نددهیم  ليهستند که منبع قدرت را تشک  يیهاآن 

 (. 129:1386)مجتهدزاده،  کندیرا مطالعه م  یاسي»قدرت« س يفراکشور  ینيسروکار دارد و نقش آفر

آشکارساز  يانتقاد  کيتيژئوپل دنبال  ژئوپلپنه  يهااستيس  يبه  دانش  پرده  پشت  و  ب  یکيتيان  آن  شياست.  که  از 

و   شي گفتمان، نما کيبه عنوان  کيتيشود، از ژئوپل فيجهان تعر یاسيمجهول از نقشه س ريغ فيتوص کيبه عنوان  کيتيپلژئو

 ی کيرا    يانتقاد  کيتيژئوپل  ی(. برخ26:1380  گران،يو د  لي )اتوتا  کندیبحث م  یالمللنيب  يهااستيو س  اينگارش درباره جغراف

 ی ستيويتيپوز  کردياست که در برخورد با رو  ی و اجتماع   یاس يس  ي هاهيبط نظرروا  لعه در مطا  ی نقد اجتماع   هينظر  يهااز شاخه

است و    ی علوم اجتماع   هيکل   قع و در وا  المللنياست که شامل روابط ب  يترعيوس  اريحرکت بس  کياز    ی به وجود آمد، »بخش

دانش شناخت، کسب، بهره    ک؛يتيوپلژئ  ی (. به طور کل390:1379  ر، ي)مو  دهد یرا هدف خود قرار م  نيجانش  کرديرو  کيارائه  

جغراف  يور منابع  حفظ  محل  يی ايو  مناسبات»  در  ا  ، یمل  ، ی قدرت  جهان   يمنطقه  )جان  «یو  قرباناست  و    یپرور 

 (.35:1396سپهر،

 ژئواکونومی  -2-4

قلمروها سرد،  جنگ  دوران  اس  کيژئواستراتژ  يدر  نظامبر  اهداف  ژئوپل  جهيدرنت  شد،یم  نييتع  یاس   زي ن  کيتيمناطق 

داشته باشد.    ینظام -ياقتصاد  یهيتوج  ديبا  کيژئواستراتژ  يامروزه قلمروها  یباشند، ول   یاهداف نظام  کننده ه يتوج  ستيبا یم

سه   بياز ترک  یرد. ژئواکونومک  ی اسيو س  يیايگسترده وارد علوم جغراف  ی مفهوم  ا را ب  ميپارادا  ن ي، ا1990ادوارد لوتواك در سال  

اقت  ا،يعنصر جغراف و  اگرفشکل  صادقدرت  است که  بخش  نيته  اند  یمفهوم  ژئوپل  يهاشه ياز  قرن   قتياست. در حق  کي تيعلم 

  يفاياست که ا  يديعصر جد  «ی»ژئواکونوم  شهياست و دوران اند  یچون ژئواکونوم  يديجد  ميقرن تسلط مفاه  کم، يو    ستيب

موجب آن است، که به  يگرو توان اقتصاددر  یها همگ آن  یاس يس  يگريها است، و بازآن  ياقتصاد  ريمتغنقش کشور وابسته به  

  ي هاحلقه اي و  عيتوز کنندهليتسه گريباز ا ي کننده عيتوز ا ي ،يانرژ دکننده يعنوان تولبه ینظام اقتصاد جهان يا)ان( منطقه گريباز

  ن يدر تدو  يرگذاريأثت  ريمتغ   ي(. در حال حاضر »انرژ2:  1388و همکاران،    ی اماند )نخورده  وند يپ   ده يتننظام درهم  ن يمکمل ا

هستند با محل عبور آن موردتوجه   يانرژ  يکه دارا  یمناطق  کميو    ستيدر قرن ب  گريدعبارتبه  د، ي آیحساب مبه  ها« ي استراتژ
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جد  رنديگیم مفهوم  جغراف  کيتيژئوپل  د يدر  توز  يیايمناطق  بعد  مولد    عيدر  محور  يانرژمنابع  حائز    تيبا  نقش  گاز  و  نفت 

ا24:  1384  ، ی)عزت   ند نکیم   يباز  یتياهم در  خاورم  انيم  ني(.  ا  انهيمنطقه  آن  قلب  در  و    یتيموقع  يدارا  ران،يو  حساس 

استراتژ در  بفرد  قلمروها  يانرژ  يمنحصر  ژئواستراتژ  کيژئواکونوم  يو  ق  يو  ا  باشدیم  کيوست يب  رندر  دل  نيو    ريتأث  ليبه 

متغزمهم دو  نظام  ريان  قدرت  آن  کنار  در  و  درو  ی اقتصاد  قلمروها  نيا  ادغام   اقعاست.  به  عامل  محدوده    ،يی ايجغراف  يدو 

عبارت است از دانش    یپرور ژئواکونوم(. از نظر جان3:  1388و همکاران،    ی )نام   کند یم  نييرا تع  ديجد  يژئواستراتژ  ي قلمروها

بهره منابع جغر  يبردارشناخت، کسب،  تأک  يیايافو حفظ  و  نگرش  با  ماه  ديقدرت  منا  ياقتصاد  تيبر    ، یمل   ،یلت محسبادر 

به اهداف    یابيجهت دست  ياقتصاد  تيقدرت با ماه  يیاياز منابع جغراف  يبرداراستفاده و بهره  گر،يد  اني . به بیو جهان  يامنطقه 

 (. 68-69: 1396پرور، )جان نديگو یرا ژئواکونوم ی و جهان يامنطقه ،ی مل  ،یمحل باتدر مناس ي اقتصاد يهاي استراتژ

 ژئواستراتژی   -2-5

استراتژ   يتراتژ سواژئ کشف  مح  يعلم  تع  يیايجغراف  طيدر  به  پرداختن  آن  هدف  که  جغراف  نيياست    يیايقلمرو 

دودسته    ینظام  ي هاي استراتژ  نيياست. در تع  ینظام   اتيو انجام عمل   تيهدا  وهيش  نيترنه يدر جهت به   ،ینظام   يهاي استراتژ

  ي ريدر طول درگ  یو حت  گريبه جنگ د  یکه از جنگ  رنديغمت  ملعوا  يگري اند و ددسته عوامل ثابت  کيهستند،    ليمل دخعوا

(. از نظر 2:  1391  ،یبشناسد )زرقان  یخوبها را بهآن  ديجنگ با  تيوضع  جينتا  یابيارز  يبرا  یکه فرد طراح نظام   کندیم  رييتغ

از دانش  يپرور ژئواستراتژ جان بر    دينگرش و تأک  با  رتقد  يیايو حفظ منابع جغراف  يبردارشناخت، کسب، بهره  عبارت است 

  يی اياز منابع جغراف  يبرداراستفاده و بهره  گر،ي د  ان ي. به بیو جهان   يامنطقه  ، یمل  ، یدر مناسبات محل  ی دفاع   -ینظام   ت يماه

دست جهت  استراتژ  یابيقدرت  و  اهداف  محل  یدفاع  -ی نظام  يهاي به  مناسبات  جهان  يامنطقه  ، یمل  ،ی در  استراتژ   ی و    ي را 

 (. 68:1396 ر،روپ )جان نديگویم

 وزن ژئوپلیتیکی   -2-6

مل  يجمع جبر و    يیفضا  ،ی فرهنگ  ، یاجتماع   ک،يتکنولوژ-یعلم   ،ياقتصاد  ، یاس يس  ،ی نظام  ،یني)سرزم  ی عوامل قدرت 

ژئوپليفرامرز را وزن  بهنديگویم  کيت ي(  منف  گريدعبارت.  و  مثبت  ملدر قدر  یعوامل  ژئوپل  ی ت  انديگویم  یکيتيرا وزن    ني. 

. هر چه  شودینشان داده م  ياو منطقه  ی جهان  یکيتيدر نظام ژئوپل  ا يو    رهااز کشو  يادر مجموعه   یکيتيئوپلژلت  منز  اياصطالح  

.  رودیباال متر تراز و کوچکتر، همبزرگ يکشورها نيکند، اعتبارش در ب دايپ  شيافزا يدر کشور یکيتيقدر وزن و منزلت ژئوپل

و    ندهايبر فرآ  یو ذهن   ین يع   ياثرگذار  يبرا  یو نامرئ  یمرئ  يهاقدرت  يورم آراهسبب ف  ،یک يتيمنزلت ژئوپل  شيافزا  جهيدرنت

و    یاس ينقش س  يفايو ا  ندها يفرآ  يو رهبر  تيريمد  گاه يکشور در جا  يريگي و در جا  شود یم  ی تا جهان   ی محل  اس يرفتارها در مق

تأث  یالمللنيب ن  يی بسزا  ريکشور،  نظر جان109-111،  1385  ا، ي دارد)حافظ  از  ژئوپل  رورپ (.  قد  کيتيوزن  از  است    رت، عبارت 

توانسته است   یو جهان  يامنطقه  ،یمل   ،یدر مناسبات محل  گرياست که باز  یقدرت  يايمنابع جغراف  نديکه برآ  یگاه ياعتبار و جا

 تر شيب  گريباز  اريقدرت در اخت  يايکه منابع جغراف  زانيه هر مقرار دهد و حفظ کند. ب  يبرداربشناسد، کسب کند، مورد بهره

از سو بهره  ،روند شناخت  گريد  يباشد  ژئوپل  يبردارکسب،  افزا  کيتيو حفظ آن کامل شود، وزن  خواهد کرد    دايپ   شيکشور 

 (. 97:1396پرور، )جان

 ای های قدرت منطقهشاخص  -2-7

ها شاخص  مورد  منطق  يی در  قدرت  ها  آن  اساس  بر  اکه  گفته  ي متعدد  شمندانياند   شود، یم  في تعر  يه  از  اند.  سخن 

 را استنتاج کرد: ريموارد ز توانیم پردازانه ينظر نيا يهادگاهيد بيامتزاج و ترک
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منطقه يامنطقه   يرهبر  يادعا قدرت  موقع  یمدع   ديبا  يا:  داشتن در  اصل  يرهبر  تيقرار  از  باشد.  وجوه   نيتری منطقه 

و    ياقدرت منطقه   «ي»خودپندار  ديبا   ،ريغمت  نيدر قالب ا  نياست. همچن  «ي»قاعده ساز  يیتوانا  ،یتيموقع  ني استقرار در چن

 .ردي قرار گ یمورد بررس گريد گرانيباز يتصور و پندار از سو نيا رشيپذ

ساختارساز  جاديا و  نفوذ  يامنطقه  ينفوذ  مؤلفه   یکي:  مدولت  ياثرگذار  يهااز  قلمداد  نفوذ،شودیها  قالب  در  قدرت    . 

ادامه عمل    ريسا   کوشدیم  يامنطقه  به  را  راستا  یاستيس  ايدولتها  اوست. قدرت منطقه  يوادار کند که در  در    ديبا  يامنافع 

 منطقه از نفوذ برخوردار باشد.  ياشهياند یاسيو ساختار س  یکيتيمحدوده ژئوپل

الزام برا  یکي:  منابع ا  يرت، برخورداربرتر و اعمال قد  تيقرار گرفتن در موقع  ياز شروط  از   رونياز منابع قدرت است؛ 

 ي ا منطقه  یقدرت افکن  ي( برا یتيو جمع  ياقتصاد  ،ی)نظام   ي ( و مادی اسي)س  یسازمان  -یکيدئولوژي منابع ا  ديبا  ياقهقدرت منط

 داشته باشد. 

منطقه    يکشورها  ريسا با    ياو سطح تعامل قدرت منطقه  زانيم  کننده نييتع  ي رهايمتغ  نيمتقابل: ارتباط از مهمتر  ارتباط

 برقرار کرده باشد.  يامنطقه  گراني باز ريبا سا يو اقتصاد   یاسيس ، ینگبل فرهتقاارتباط م د يبا يااست. قدرت منطقه

مدع يامنطقه  يرگذاريتأث کشور  موقع  ی:  در  داشتن  منطقه   تيقرار  واقع  اديز  ريتأث  يدارا  دي با  ياقدرت  امور    یو  در 

 ها( باشد. آن جيو نتا  هاتي)در ارتباط با فعال يامنطقه 

امن  نييتع کار  کارهاياطقه من  تيدستور  دستور  س  یتيامن  يهاتياولو  کنندهنييتع  ،یتيامن  ي:  راهبر    ريسا  يهااست يو 

 کند.  فيرا تعر يامنطقه  تيقادر باشد دستور کار امن دي با ياموجود هستند. قدرت منطقه  ي هامقابله با چالش يکشورها برا

 ريسا  يبرترش در منطقه از سو  تيموقع  دياد بقرار دار  ياقدرت منطقه  تيکه در موقع  ی: دولتيامنطقه قدرت    رشيپذ

 شناخته شود.  تيبه رسم گر،يد يامنطقه يهااز طرف قدرت ژهيخارج منطقه، به و يکشورها

منطقه  یندگ ينما اجالس  يامنافع  ضروریالمللنيب  يهادر  منطقه  ي:  قدرت  و  يااست  نهادها  و    ی جهان  يهااجالس  با 

  د، يزاده و کفاش جمش  یمنافع منطقه عمل کند )قل   نده يمنافع خود، به عنوان نما  انين بتعامل داشته باشد و ضم  یالمللنيب

1392 :113-112.) 

 پیشینه تحقیق   -3

جام شده و در  ان  یکه در ارتباط با موضوع مورد بررس  يی هاو پژوهش  قاتيتحق  یمطالعه و بررس  یعلم  قيدر انجام هر تحق

ها،  توسعه و تکامل آن  گراني د  قاتيتحق  جيبه نتا  ی ابياست چرا که بدون دست  يرورنام دارد، الزم و ض  قي تحق  نهيشياصطالح پ 

رس تجز  دنيامکان  و  مناسب  پاسخ  ت  هيبه  م  ليحلو  ا4:1377ن،يهشج  يی )موال  ستين  سريبهتر  از  م  ني(.  چند    توانیرو  به 

 اتنگ با موضوع پژوهش باشد اشاره نمود؛که در ارتباط تنگ يانه يشيپ 

  ي در راستا  رانيسواحل جنوب شرق ا  کيتيژئوپل  يهاتيظرف  ليتحل"تحت عنوان    يا(؛ در مقاله1384)  نايو روم  اينحافظ

ب  دهيو توسعه به چاپ رس  ا يمورد غفلت( که در مجله جغراف  ي)فضا  ی منافع مل کشور با    نده يکه، توسعه آ  کنند یم  انياست 

  ن يا  ياز کارکردها  نهيبه  يکارامد و استفاده  يهااستيس  یاح وابسته به طر  مانع   يايدر  یو ساحل  يیايجغراف  تيبه موقعتوجه  

 . باشدیمنطقه از کشور م

عنوان    يا(؛ در مقاله1391)  يو شکر  یعزت ترانز  گاه ي جا  یبررس"با  نقش آن در توسعه   -شمال   تيچابهار در  جنوب و 

کشور به خصوص   یسواحل جنوب  که،   کنند یم   اني است ب  دهيبه چاپ رس  نيسرزم  ياينامه جغرافکه در فصل  "همجوار  يشهرها

  نه يدر زم  ياديبلقوه ز  يها پهناور، توان  يهاانوس يآزاد  اق  ي اهايدرکشور به    ميمستق  یعمان با دسترس  يايدر  يبايسواحل ز

-شمال  تيترانز  دور يدر کر  يريمنطقه آزاد و قرارگ  جادياقرار داشته و    يانرژ  یضيدر کانون ب  رانيکه ا  ،يکاال و انرژ  تيترانز

 . د ينمایم  فايا ینقش مهمب، جنو

  نيکه در اول "سواحل مکران کياستراتژ گاه ينقش و جا ليو تحل یبررس  "با عنوان  يا(؛ در مقاله1391) زادهیو قل یزرقان

در  ی مل   ش يهما اقتدار  و  مکران  سواحل  گرد  رانيا  ی اسالم  يجمهور  يی اي توسعه  مکران    کنندیم   ان يب  د يبرگزار  سواحل  که، 
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و... دارد. با    یستيو تور  یصنعت  ،يمناطق آزاد تجار  ،ینفت  يها ناليترم  ،يتجار  نادرب  سيو تأس  جاديجهت ا  یناسبم  يهاتيقابل

ن به  و کشورها  یمحصور در خشک  يکشورها  ازيتوجه  افغانستان  آب   يمرکز  يايآس  يچون  ا  يهابه  فر  نيآزاد،  صت  سواحل 

 . دهدیشور قرار مک رايدر اخت زيرا ن یمناسب یکيو ژئواکونوم یکيتيژئوپل

وزن   شيافزا  يسواحل مکران در راستا  یارتباط  يهاليپتانس  نييتب  "با عنوان    يا(؛ در مقاله1391و همکاران )  يخالد

  ان ي ب  ديبرگزار گرد  رانيا  یاسالم  يجمهور  يی ايتوسعه سواحل مکران و اقتدار در  ی مل  شيهما  نيکه در اول  "رانيا  یکيتيژئوپل

شمال   يتنگه هرمز، اتصال کشورها  يرا از تنگنا  رانيا  یخروج نسب  ويآلترنات  مکران،سواحل    ی ارتباط  يهاتيکه، ظرف  کنندیم

  یرتباطنقش ا  لينفت و گاز را به دنبال دارد. به دل  يمناطق جهان و انتقال انرژ  ريآزاد و سا  ي اهايکاال به در  تيو ترانز  رانيا

  ی به سامانده  تواندیم  رانيا  ، یلينفت و کاال و خطوط ر  قالانت  يهار پروژهن دنقش سواحل مکرا  ژه يبه و  هانه يدر همه زم  رانيا

ب  يامنطقه  ينهادها ا  یالمللنيو  از  و  کشورها  قيطر  نيبپردازد  پ  گريد  يمنافع  عمان  ساحل  با  منزلت   ونديرا  هم  و  دهد 

 دهد.  شين و منطقه افزاخود را در جها یکيتيژئوپل

  ش ياز پ   شيسواحل مکران ب  گاه يو جا  تيموقع  نهيگفت که پژوهش در زم  توانیه مشد  اني ب  ی مطالعات  نهيشيپ   يمبنا  بر

بوده    نيمبنا هدف نگارندگان ا  ني. بر اندينما  ياژه يمنطقه توجه و  نيبه ا  انآن است تا متخصص  ازمندياست و ن  افتهي  تياهم

موقع بتوانند  ر  گاه ي و جا  تيکه  راستا  اسواحل مکران  جنوب شرق کش  يدر  افزاور  توسعه  ژئوپل  ش يو  ب  یکيتيوزن    انيکشور 

 . ندينما

 

 محدوده مورد مطالعه  -4
  يهاو طول  ی شمال  31.5تا    18  يهاعرض  نيب  ،يی ايطول و عرض جغراف  ياست در راستا  یليمنطقه مورد مطالعه مستط

از ف  جي(. خل1)شکل    رديگیعرب را دربر م  يا ياز در  یان و بخشعم  يايفارس، در  جيکه  خل  یشرق  73تا    47 ارس که پس 

ب  شودیبزرگ جهان محسوب م  جيخل  نيهودسن سوم  جيو خل  کيمکز  جيخل ا  نيدر  عربستان قرار   رهيو شبه جز  رانيکشور 

  يهارودخانه  وند ياصل پ رودخانه اروندرود، )که ح  يفارس از دلتا  جيمربع است. خل  لومترکي  237٬473دارد. مساحت آن حدود  

طول   قهيدق  25درجه و    56تا    48و    یعرض شمال   قهيقد  30درجه و    30تا    24هرمز  )گه  دجله، فرات و کارون است( تا تن

  ن يمتر( بخش ا  100)حدود    نيترقي( و عملومتريک  56)  نيترکيادامه دارد و  تنگه هرمز که بار  لومتريک  989( به طول  یشرق

ا  جيخل استراتژ  نياست،  در  ک يآبراه  به  م  يايرا  متصل  سعود  ،رانيا  ي.کشورهاکندیعمان  عربستان  عراق،    ت،يکو  ،يعمان، 

  ي ايتماماً در جغراف  فارسجي خل  یسواحل شمال  انيم  نيفارس هستند. در ا  جيدر کناره خل  ني قطر و بحر  ،یامارات متحده عرب

  سابو بدون احت  لومتريک  1800در حدود    ريفارس، با احتساب جزا  جيبا خل  رانيکشور ا  یقرار دارند. طول مرز آب  رانيا  یاسيس

تنگه هرمز به خليج   جيخل  کي عمان که در واقع    ياي.درباشد یم   لومتريک  1400در حدود    ريجزا از سمت غرب توسط  است 

عمان قرار   شود. در جنوب درياي عمان کشورفارس و از سمت شرق و جنوب شرقی به درياي عرب و اقيانوس هند متصل می

کيلومتر است. شهرهاي مهم حاشيه اين دريا    784يج گواتر تا بندر عباس، خل دارد. طول ساحل ايران در امتداد درياي عمان، از

پارس،    يايدر  ايبحر مکران    ا يعرب    ي ايدر ايران چابهار و جاسک و در کشور عمان مسقط )پايتخت عمان( و صحار هستند. در

اق  ايدر  نيبزرگتر ا  وسانيدر  به  شمال  از  که  است  ج  رانيهند  از  و  است  متصل  پاکستان  اق  نوبو  سواحل   انوسيبه  و  هند 

ایسومال مساحت    ياي در  ني.  با  م  لومتريک  3862000بزرگ  شده  ري جزاشبه  انيمربع  واقع  هندوستان  و  و  عربستان  است 

آن    نيشتريب ب  لومتريک  2400عرض  آن    نيشتريو  است  4652عمق  ثبت شده   Limits of Oceans and Seas) متر 

,1993:1 .) 
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توان گفت که، مکران سرزمينی ساحلی در جنوب خاوري ايران و جنوب باختري پاکستان است که در طول میهمچنين  

است.   گسترده  پاکستان  بلوچستان  ايالت  خاوري  جنوب  در  بال  الس  تا  جاسک  باختر  در  الکوه  رأس  از  عمان  خليج  تاريخ 

ناحيهسرزمي نام  مکران  ايرانن  جنوب شرقی  در  نشين  آريايی  اصيل  میزم  اي  با  ين  جنگجو  و  دالور  اقوامی  داراي  که  باشد 

 قدمتی بيش از سه هزار سال است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش تحقیق  -5
ه عالوه بر  تحليلی است. بر اين اساس در اين تحقيق سعی شد  -روش اصلی اين تحقيق، با توجه به ماهيت نظري آن توصيفی

که   یبه اثرات  ايرانجنوب شرق    يمرز   نواحی  توسعة  شيآن بر افزا  يرگذاريسواحل مکران و تأث  تيسازي درست از موقعتصوير 

سواحل مکران    تي. در اين راستا براي تبيين و توجيه موقعميي نما  انيگذاشت را ب  خواهد  يبر جا  يمرزنواحی  در    تيموقع  نيا

به تجزيه وتحليل پرداخته و   ده،ه شها و نظراتی که از سوي صاحبنظران مختلف در اين زمينه ارائسعی شده با تکيه براستدالل

و فيش برداري آن از اطالعات کتابخانه اي و   گردآوريگيري شود. الزم به ذکر است که در اين تحقيق براي  براساس آن نتيجه 

 اينترنتی استفاده شده است. 

 

 های تحقیق یافته -6

 

( 1395:6: محدوده سواحل مکران و جنوب شرق کشور )مأخذ: طرح ویژه توسعه سواحل مکران، 1تصویر   

 

(  1395:6جنوب شرق کشور)طرح ويژه توسعه و عمران مکران، واحل مکران و : محدوده س 2تصوير   



 

212 

 

 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

 ان در استاد تاریخیسواحل مکر -1-6

اساس بررس با عن   ي هایبر  تار  به   تياانجام گرفته و  ا  یخيشواهد  از سرزم  نيبه سواحل مکران،  تار  نيبخش    خ يدر طول 

استراتژ و  مهم  نقش  سرزم  یکيهمواره  عرصه  نتا  ینيدر  که  است  )  ج يداشته  در جدول  مطالعات طرح  1آن  در  است.  امده   )

مکران   مهم  یکيتوسعه  اقدامات  ثغور    نييتع  از  و  و  یمطالعات   محدودهحدود  طرح  ا  ژهيکه  به خصوهم  م  نيبود  توجه  با  صاً 

شد   يشتريب  تياهم  يباشد دارا  ريبه عنوان محدوده تحت تأث  ندهيکه قرار است در آ  یضرورت انطباق محدوده با حدود اقدامات 

  ريدو محدوده ز  تاًينها  دينمایوده را مشخص ممحد  یکه به نوع   يیها و خصوصاً نقشه   یخصوص با مطالعه مستندات قبل  نيدر ا

 (؛   3-5: 1395توسعه و عمران مکران،  ژه ي)طرح و ديان مشخص گردمکرده به عنوان محدو

عملالف محدوده  شهرستان یاتي(  شامل  س  یساحل  يها:  استان  در  کنارك  و  شهرستان   ستانيچابهار  دو  و  بلوچستان  و 

 در استان هرمزگان. کيريجاسک و س

محب راهبرد(  شهرستان يدوده  شامل  عمل  يها:  ش  ی اتيمحدوده  اضافه  و    تانهرس به  هرمزگان  استان  در  بشاگرد 

فاقد    ژهيمحدوده در مطالعات طرح و   نيو بلوچستان )الزم به ذکر است ا  ستانيشهر در استان س  کيسرباز ون  يهاشهرستان 

 .رديگیرا دربرم یآت ي هابوده است و صرفاً محدوده توسعه  ريتأث

 

 
منابع تاریخی/ اسناد مورد   دوره تاریخی ردیف 

 استفاده

غرافیایی ه جدودمح های شاخص دوره ویژگی   

 دوره قبل از اسالم  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسناد تاريخی يونانی 

 

گستره وسيع مکران از تنگه هرمز تا  

رود سند )شامل کل سواحل جنوب  

هايی  شرق و نواحی پسکرانه و قسمت

 پاکستان کنونی( 

مکران، مکا و ماکا در  اطالق 

اولين اسناد تاريخی موجود به  

قه اين منط  دوره مادها  

 

 هخامنشيان 

 ساسانيان 

متغيير بودن محدوده مکران بين تنگه   کتاب »المسالک و المسالک«  دوره بعد از اسالم  2

هرمز در غرب و رود سند در شرق  

ارتباط و همبستگی با ايالت کرمان در  

يالت سند در شرق عدم وجود  غرب و ا 

محدوده مستقل سياسی تحت عنوان  

هاي تاريخی اکثر دوره در  رانمک  

فقر تاريخی حاکم بر منطقه  

 )مشتمل بر همه ابعاد فقر( 

کثرت تحوالت محدوده  

شرقی مکران نسبت به  

محدوده غربی )محدوده شهر  

چابهار( واقع شدن بلوچستان  

جنوبی فعلی به عنوان کانون  

و سياسی مکران در  اقتصادي 

هاي تاريخی اکثر دوره  

وب« کتاب »نزهه القل  

هاي اسالمی دوره حکومت  

  1298-99زل ))سفرنامه تره

 ميالدي(

  1298-99سفرنامه مارکوپولو )

 ميالدي(

-1801سفرنامه سرجان ملکم )

ميالدي(  1799  

 دوره معاصر  3

 

مکران در کتاب جغرافياي سياسی  

هان کي  

 

از شمال محدود است به سراوان و  

، مانر عبمپور و از جنوب به بح  

و از شمرق به کالت و از مغرب به  

 بشاگرد

زاري است داراي  دشت شن

چندين رود خشک، که  

ترين آن رابيج است.  مهم

قراي مهم عبارتنداز: گِه، بنت،  

: اسناد تاریخی منطقه مکران 1ول جد  
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 قصر قند، باهوکالت 

  1373سفرنامه سعيد نيکبختی ) 

 شمسی( 

هاي فرهنگی و آداب و  به ويژگیاستناد 

 رسوم قوم بلوچ، 

ناحيه مکران و   دو به   اين منطقه را

 سرحد تقسيم کرده است 

تقسيم منطقه بر اساس  

هاي فرهنگی همگنی  

  -هاي همگن رسوبی مکران در پهنه

 ساختاري 

 

مرز غربی گسل ميناب، از جنوب به  

 درياي عمان، 

از شرق به مرز پاکستان و از شمال به  

ل بشاگرد گس  

ناحيه فرورانش مکران از  

هاي تنگه هرمز تا  نزديکی

رز هند با طولی حدود  د محدو

کيلومتر در امتداد   900

باختري گسترش    -خاوري

 يافته است 

کتاب جغرافياي ايران               

شمسی(  1300)  

بندي   واليت مکران در اين تقسيم

شامل قصرقند، هت، بک، که ، بنت،  

بندر طيس، دشتياري،    بندر چابهار،

 بندر کواتر، باهو، بندر پاك، کوچه 

ا به چهار بخش  ر رکشوکل 

جنوب، مرکز، غرب و شمال  

تقسيم و در جنوب ايران  

واليت بلوچستان و مکران  

 قرار گرفته 

مکران در تقسيمات بيست و هفت  

 گانه کتاب جغرافياي مفصل ايران 

 

 

در اين کتاب، بلوچستان در کنار کرمان  

قسمت چهارم قرار دارد. بلوچستان   در

ي  هاشامل چهار ناحيه به ناحيه

رحدي، سراوان، بمپور و مکران است س  

قراء مهم مکران، بنت، بلوك،  

 قصرقند و بلوك باهو کالت 

 محدوده مکران در اطلس آکسفورد 

 

حد فاصل بين تنگه هرمز ا مرز  

 پاکستان و نواحی پسکرانه 

انطباق با اکثر  

هاي انجام گرفته  بنديتقسيم 

 در اسناد تاريخی 

 

 سازی اتصال آن با دریای عماندر پیوست  ارسیج فاهمیت تنگه هرمز و خل -6-2

اصل  تياهم ارزش  ا  جيخل  یو  در  نفت  منابع سرشار  به خاطر وجود  نفت  نيفارس  منابع  است.   ج يسرشار که خل  یمنطقه 

  ی فراوان  ل ياز آن در حال حاضر به دل  ي اديد که قسمت زفارس به علت ادامه طبقات نفت زاگرس به سمت جنوب وجود دار 

بهرهلت  سهو  منابع، نقل مورد  و  و سهولت حمل  تول  يقرار گرفته است. کشورها  ي داربراستخراج  بر   د يواقع در منطقه عالوه 

مجدد داخل    قيزرآب ،ت  ه يتصف  ،یمواد سوخت  هيبرق، تصف  يروين  ديکه به منظور تول  کنندیم   ديتول  زيگاز ن  يادينفت، مقدار ز

  يايفارس را به در جيکه خل  تشکل اس ی هالل ياتنگه هرمز آبراهه  نيمچن. هرديگینفت مورد استفاده قرار م ي هامخازن و چاه

م  متصل  مکران  سواحل  و  آنکندیعمان  از  نزد.  که  تنگه  یک يجا  آبراههبه  و  مهم  یالمللنيب  يی ها ها    ي هاتيموقع  نيتراز 

ارتباط با    ل يبه دل  زيه هرمز نتنگرد.  وجود دا  ینواح  نيدر مورد ا  ی نظام  -یاسيتوجه خاص س  ینوع   شترياست و ب  يیايجغراف

  ي اديز اريبس تياهم ،یکي و استراتژ ياقتصاد -یاسيآزاد ازگذشته تا کنون از جهات س يهابه آب  ايدر ن يو اتصال ا  نعما يايدر

با  تنگه است.    نيکنترل ا  يبرا  یجهان   يهانشان دهنده حضور قدرتتنگه    یک يها در نزدوجود بحران   يرو  نيداشته است از ا

اثرات    ،يايدر  يهااز آبراهه   یبسته شدن برخ  رد،يگیصورت م  يیايخطوط در  قياز طر  یکه نود درصد تجارت جهانبه آن   وجهت

غرب در    يی ايکارگزاران سلطه در  از  يی منطقه با توجه به ادعا   ن يا  تي. اهمگذاردیبه جا م  يدامنه دار  اريبس  ی و محل  یالمللنيب

. از  گردد یحکومت کرده، روشن م  ا يتوان بر دنیلط بر سه منطقه هرمز، ماالکاو و عدن متس  ه باک  ن يبر ا  یقرن شانزدهم، مبن

(.  2:1391  ،يو دروار  انيبه نام »تجارت نفت« هم وجود نداشت )برار  يزيچ  یاست که در آن زمان حت  یدر حال  نيجهت ا  نيا

( 3-5: 1395ویژه توسعه و عمران مکران،  أخذ: )طرحم  
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  با آن    زيفارس و مناطق نفت خ  جيخل  یمواصالتاه  از ر  یکه بخشبه لحاظ آن  زيعمان )سواحل مکران(، ن  ي اياساس در  نيبر ا

دارد. با توجه   اريبس  تياهم  یشيالجوسوق   يو اروپاست، از نظر اقتصاد  ترانهيمد  يايدر  ،یشرق  يقايهند، شرق دور، آفر  انوسياق

مانند    زيان نعم  يايرد  رانيطبق مقررات قانون نفت، فالت قاره ا  یکيتيلحاظ ژئوپل  عمان )سواحل مکران(، به  يايدر  تيبه اهم

.شد رانيفارس تابع مقررات نفت ا جيخل

 های اقتصادی ایران و عمان در سواحل مکران شرایط ژئواکونومیک؛ بسترساز همکاری -6-3

  یهمچون مرز آب  يیها . شاخصهدينمایم  هي دو کشور را توج  انيم  يو عمان هر گونه همکار  رانيا  کيژئواکونوم  يهایژگيو

اقتصاد جهان   يار فضمشترك، قرار گرفتن د اقتصاد  طيو شرا  گر،يکدي  يبکر دو کشور برا  يها یدسترس  ،یمناسب  و    يخاص 

تنگه   یتيو امن  ي هستند که رابطه اقتصاد  یعوامل  نيترمهم  شود، یباعث م  ادو کشور ر  يهايتنگه هرمز که لزوم همکار  یتيامن

همکارهر لزوم  که  م   يهايمز  باعث  کشور  اقتصادستنه  یلعوام  نيترمهم  شود،یدو  رابطه  که  امن  يد  را   یتيو  کشور  دو 

را جهت توسعه روابط   يا کننده  دواريمروشن و ا  ريمس  تواندیها، م مولفه  ن يا  هيبر پا  ها ي همکار  ي. بسترسازدي نمایم   ريپذه يتوج

راه    چيمنطقه ه  نياست.  عمان ا   یاصل  یدور افتاده از سرزمن  ياالمسندم« تکهاس »رأس اس  نيقرار دهد. بر ا  رو شيپ   نيمابیف

منطقه است.   نيمتحده نسبت به ا  ینگران، نسبت به نگاه توسعه امارات عرب  اريعمان بس  یبا عمان ندارد. از طرف  ینيارتباط زم

گشت. ساکنان    جاديمسندم« ا  يبازساز  ته ينام »کم  به  ياتهيسلطان قابوس کم  دنيبه سلطنت رس  ياز همان ابتدا  يرو  نياز ا

امنطقه    نيا بزرگ  دهند یم  ليتشک  حوحيش  لهيقب  غلبرا  بخش  ن  یکه  آنان  امارات  زياز  بخش  و    ی در  مستقر هستند  مسندم 

ا  یامارات سع  ز ين  منطقه با دارا بودن  بنادر مجهز و  ني. اديبه سمت خود جلب نما  زيرا ن  نينشمنطقه عمان    نيدارد مردم 

  ی سواحل مکران در قسمت شمال  نيدو طرف باشد. همچن  داري پا  وسعهت  يبرا  یفرصت مناسب  تواندیم   ران،يفراوان به ا  یکينزد

مناسب و هدفمند صادرات و    يزيربرنامه  بامنطقه داراست که    نيکشور و ا  نيبا ا  ی کينزد  يروابط اقتصاد   اريعمان بس  يايدر

م منطقه  چالش  توانیواردات  از  جلوگ  يهاهم  م   يريقاچاق  هم  و  مطن  ياقتصاد  توانینمود  دو  رمردم  تقه  نمود    تيقوا 

 (.223-224: 1396 ،یو آدم  ،ي)مختار

 موقعیت و جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک سواحل مکران برای ایران  -6-4

آب  نيا  يهاتيقابل  نيتراز مهم  یکي با  آن  و    يهابا کشور  ی گيهمسا  ،یالمللنيب   يهامنطقه، مجاورت  عمان،  و  پاکستان 

راه    ک ياست که    ی شرق  ي مرزها  قي( و افغانستان از طررانيا  ی شمال  يهامرز  قيطر)از    يمرکز  يايآس  يبا کشورها  نيهمچن

پوش  رقابليغ  در  نيا  يبرا  یچشم  به  م   ادآز  يايکشورها  ولشودیمحسوب  ز  ی .  بسترها  يهارساختيمتأسفانه،  و    يتوسعه 

 دارد. ريفاصله چشمگ ، یرد جهانآن با سطح استاندا یتيترانز

 یمرز آب  لومتريک  700است.    یالمللنيو ب  يامنطقه   ،یسه سطح مل  يدارا  يصاداقت  يهاتي شرق کشور به لحاظ ظرف  جنوب

با دو کشور افغانستان و   يجوار جهان، هم  یآب  يهاراه   نيتریکيو استراتژ  نيتراز مهم  یکيمنطقه بر    نيسواحل مکران و تسلط ا

عمان   ياياست. در  دهيمنطقه بخش  نيا  به  یخاص  یژگيو  رانيا  یضلع شمال شرق  رمحصو  يهاي به جمهور  یک ين و نزدپاکستا

جنوب  انه،يبه سمت خاورم تيبااهم یجهان است و گذرگاه  کياز پنج حوزه استراتژ ی کيهند و  انوسياق کيجزو حوزه استراتژ

آس آسشبه  ا،يشرق  سراسر  شرق  یجنوب  يايقاره،  جنوب  م  یو  روزانه  که  وس  ها ون يلياست  حجم  و  نفت  و    یعيبشکه  کاال  از 

عنوان تنها  چابهار به  ياقتصاد-  ي(. منطقه آزاد تجار 12-13:1371و بودجه  )سازمان برنامه  شودیمبادله م  قيطر  نيز اا  هيسرما

دارا  يبندر کشت  يکه  انداختن  لنگر  جهت  مناسب  در  ها،ی سواحل  کرانه  تک  يايدر  با  است،   ی کيتيژئوپل  تيموقع  برهي عمان 

کشور را به خود اختصاص دهد.    یو صادرات  ی واردات  ياز کاالها  ی عيکه حجم وسرد  را دا  تيظرف  ن يعمان ا  يايدر  سواحل  يواال

کانون دادوستد و    رباز يعمان از د  ي اياستقرار در کنار در  ليشده، به دل و بلوچستان واقع  ستانيبندر که در جنوب استان س  نيا

و   و  يانورديدرتجارت  است؛  در  هایپرتغال  عهقل  رانهيبوده  ر  ی کيکه  ت  نيا  ياوستاهاز  ک  س يبندر،  پنج  چابهار   يلومتريدر 

است که دول استعمارگر اروپا    یخطه از بلوچستان در روزگاران  نيا  کياستراتژ  تيو اهم  يانورد يشده است گواه رونق درواقع
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را ها  ر آنخود دانسته و حفظ و تسلط ب  تمناسب عرضه کاال و مصنوعا  گاه يشرق را جا   یطورکلهندوستان و به  ن، يچ  يبازارها

شبکه    نيبتوان گفت اول  دي (. شا1:  1391  ، یعبداله  ی )عل  کردندیخود قلمداد م  انهيجوو سلطه  ياستعمار  يهااستياز س  یجزئ

راه   يافزارسخت  در دو سو  يیايدر  یارتباط  يهاجهان  اهاستانوسياق  يهاآب  يخصوصاً    و   ايمجاور در  يرو که کشورهازآن. 

موقعبهره از  جغ  تيمند  شبکه  يیايرافخاص  کنون  يهابمانند  بهره  یوب  در  يريگبا  ارتباط  شبکه  اجتماع   يیاياز    ی اهداف 

 ي گراند و با استفاده از نفوذگرها با اشکال گوناگون موجب رخنه و اعمال سلطهخود را دنبال کرده  ی و نظام  ياقتصاد  ،یاسيس

« حضور و  Toward the sea»  ا« يطرف در»به  يهواژه از  اند، درگذشته با استفاد شده  يی ايشبکه ارتباطات در  نيهم  قيراز ط

 From»  ا«ي»از در  يگر از واژهسلطه  يیا يدر  يهادر چند دهه گذشته قدرت  یول  ديگردیم  هيتوج  يیاياستفاده از منابع در

the sea(. 1: 1391 . )اخگر،ندينما یم يبرداررهخود به يهاخواسته  نيدر تأم ها ن يسرزم ري« جهت اعمال قدرت به سا 

سرخ،   يايو در  ترانهي هند، شرق مد   انوسياق  فارس،جيخل  يهابوده و در آب   انوردانيدر  نيتریمياز قد  انيرانيا  خيگواه تار  به

دوم توسط   یتا قبل از جنگ جهان  يیا يدر  یو لشکرکش  یخاکیآب  اتيعمل  نيتر. گستردهاندرفتهیسرآمد دوران خود به شمار م

م  قبل هارم  و در قرن چ  انيرانيا )عزت  الدياز  است  ن44:  1363  ی صورت گرفته  پتانس  ي هاآب   ز، ي(. در عصر حاضر  با   ليآزاد 

ا  يايدر   ي ه. سازکندیهند م   انوسي اق  ياقارهانيم  يعمان و سازه  ي ايدر  يسازه  یعني  يارا عضو دو سازه منطقه  رانيعمان، 

ا  ايآس  ا،قيآفر  يکشورها  نيب  ياقارهانيم  يسازه  کيهند    انوسياق دارا  يبا کشورها  رانيا  یعنياست.    هيانوسيقو  قاره   ي سه 

مربوط به آن    يروابط با اعضا  يهند و توسعه  انوسيعمان و اق  ي ايدر  يهادر سازه  تيعضو  ی . به عبارتشودیمنافع مشترك م

به   رانيشرق ا  جنوب(.  12  :1384  ا، ي)حافظ ن  دهد یرا توسعه م  رانيا  کيت يژئوپل  تيظرف  هيانوس يو اق  قايآفر  ا،يدر سه قاره آس

  انيتحرك م  تيو از توان و قابل  د ينما  فايا  رانيا  يبرا  ياژهي نقش و  ،يبحر  ي هاي در اتخاذ استراتژ  تواند یم  ی نظام  گاه ي لحاظ جا

از   شود و  ليتبد  یانوسياقانيعملکرد م  يبا حوزه  یدر نقشه نظامبرخوردار شود. همچنان که    ینظام  يها  تيدر فعال  یانوسياق

ب  فارسج يخل  يه وضچ ح را  حوضچه   رونيخود  چراکه  تبد  فارسجيخل  يبکشد.  در  کيبه    ران يا  شدنليامکان  را    يیايقدرت 

چابهار   يیهوا  گاهي. وجود پاآورندیفراهم م رانيا يرا برا یامکان نيهند چن انوسيمکران )عمان( و اق  يايدر ی . ولکندیفراهم نم

را بر    رانيا  یو کنترل  یقدرت نظارت  تواندیم  فارسجيخل  يها ران در خارج از آبيا  يی ا يدر  يهاشيرزما  نيآن همچن  يو توسعه

 (. 86: 1382پناه، ريدهد )شمش ش يهند افزا انوسياق یبخش شمال

بو  يبرا  يمؤثر  يلهيوس  يیايدر  ياستراتژ نکسب قدرت در قرن گذشته  امروزه  د  زيده و  با  باعث    ها ي استراتژ   گري همواره 

 نظر دارند: اتفاق  ريبه شرح ز يی ايمعاصر عموماً در مورد عناصر قدرت در پردازانهيورند. نظرکش کيرت قد نيتأم

 مناسب.  يها. د( بندرگاهیرنظامي. ج( ناوگان غ کننده یبانيپشت ي هاگاهي. ب( پای( ناوگان نظامالف

هست    يیايدر-يیهوا  یارد و قدرتند  يیايرد  تيمورداستفاده فقط ماه  ليازنظر وسا  يیايت امروزه قدرت در به ذکر اس  الزم

  ا يحمل و    ،یبانيپشت  ليعنوان وسابه  دي مانند ناوها با  زين  ماي هواپ   رونياست ازا  شدهليتشک  يیهوا-  يیايمختلف در  ليکه از وسا

در م  يی ايدفاع  گرفته  نظر  ب6:  1391  ، ی )زرقان  شودیدر  عالوه  به  سامان  60از    ش ي(.  سو  یبخش  ي هادرصد  با  احل مرتبط 

ارگان  یتيامن  يهاخشب شبه  ینظام  يهاو  هماهنگاندینظامو  چاالک   یکپارچگيو    ی.  نظام  یو  و  واکنش هوشمند  به  در  مند 

 است.  رچهکپاي و از همه مهتر هماهنگ و  عيسبک، کوچک، خالق، سر ی تيرينظام مد کي ازمند ين یتيامن يهاکنش

  رانياست که توان ا  يا ژهيو  کيعمق استراتژ  يشرق دارا  نوبج  يهادر سواحل و آب  رانيگفت که ا  توانیاساس م  نيا  بر

چالش با  برخورد  در  م  کيژئواستراتژ  يهارا  استراتژدهدیارتقاء  عمق  ا  کي.  در  م  نيموجود  شدن    تواندیمنطقه  حل  باعث 

 کيبزرگ    یاتيعمل  صحنه  کي  یتوان طراح  رانيهمجوار گردد. ا  يکشورها  گريو د  رانيا  نيموجود ب   کيژئواستراتژ  يهاچالش

حت و  تهد  یجانبه  برابر  در  امارات  و  عمان  هندوستان،  پاکستان،  کمک  با  جانبه  قدرت  داتيچند  مفروض  و    يهاموجود 

ا  دايپ فارس را    جيقدرت مانور در خل  کا يمتحده آمر  االتيا  ژهيحاضر در منطقه به و  يافرامنطقه  از  توجه به   رونيکرده است. 

 يمرز  نواحی  جهيتوسعه کشور و در نت  نهيزم  تواند یم  ، یآن با سطح استاندارد جهان  یتينزترا  يرهاتوسعه و بست  ي هارساخت يز

.جنوب شرق کشور را فراهم آورد
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 گیری نتیجه  -7

ا از  تب  نيهدف  ا  يايسواحل مکران در در  تيموقع   نييپژوهش  در  و  بوده  بررس  نيعمان  با  )ژئوکوانوم  یراستا    ،یعوامل 

 مشخص شده است.   رانيا توسعة نواحی مرزي جنوب شرق آن بر  ريمنطقه تأث (یکيراتژو ژئواست یکيتيژئوپل

پ  يی کشورها  امروزه در  جهان  ی ابيدست   یکه  قدرت  جا  ی به  ارتقاء  هستند،   گاهيو  در  خود  بر  اخت  ا يتسلط  در  گرفتن    اريو 

  کيبه اهداف دور و نزد  دن يرس  يبرا  یاهرم  چ يو از ه  دنينما یم  فيخود تعر  بيو قابل تعق  ن ياديبن  يهاا جزء هدفر سواحل  

و    یکيژئوکوانوم  ،یکياستراتژ  يی هایژگيو  يکه توأمان دارا  است يدن  ياز معدود کشورها  رانيا   ،يرونيفروگذار نخواهد کرد. از ا

  نيب  یرا پل ارتباط  رانيا  صيخصا  نيدارا بودن ا  نکهيست، کما ابوده که وجه مشترك و بارز آن داشتن سواحل ا  یکيتيژئوپل

بلکه    ،شودیمحسوب نم  ران يا  يتنگه هرمز در حال حاضر به عنوان عامل قدرت برا  نيکرده است. همچن  ليغرب تبدو    شرق 

 ران يا  یليفس  يانرژ صادرات    100و    تکشور منطقه به تنگه هرمز اس  نيتروابسته   رانيا  راياست. ز  رانيا  یعامل ضعف قدرت مل 

  يهابروز بحران و چالش  طيدر شرا  ني. بنابراشودیفوق الذکر انجام م  ري مس  قيطر  درصد صادرات و واردات از آن  80از    شيو ب

سواحل مکران   تياهم  ،يرونيخواهد بود. از ا  ريپذ ب يبه شدت آس  رانيا  نده، يآ  نيدر تنگه هرمز در دهه حاضر و همچن  یتيامن

در بخش توسعه   يگذارهي و سرماآن  ه به  توج  رايمنطقه مشخص خواهد شد ز  يو کشورها  نيمسئول  يبرا  ندهيامروزه و در آ

نواحی   ژهيو به و  رانيا  يرا برا  یکيتيوزن ژئوپل  ش يو افزا  ي اقدرت منطقه  نهيزم  يو اقتصاد  یتيآن در بخش ترانز  یرساختيز

نابع  منظقه داشته باشند به خاطر آن که م  نيبه ا  ياژهيتوجه و  نيمسئول  دي با  لذاخواهد داشت.    ندهيشرق کشور را در آ  يمرز

آن کاسته   کياستراتژ  تي خواهد بود پس قاعدتاً تنگه هرمز از لحاظ موقع  اني رو با پا  ندهيسال آ  30فارس در    جيدر خل  ینفت

آزاد   ياي ل مکران بود که به درسواح ليپتانس زو حفظ ا يبرداربه دنبال شناخت، کسب و بهره د يبا ل يدل نيخواهد شد و به هم

و مس است  م  يیباال   اريبس  يیکه درآمدزا  دي آیار مشم  به  یبخو   یتيترانز  ريمتصل  توسعه منطقه    يبرا  تواندیرا  و  کشورمان 

ارمقام ب  يمرز ااورديجنوب شرق کشور به  بر  قرار   ليمکران به دل  يايسواحل در  یکيو استراتژ  يیايجغراف  تيمبنا، موقع  ني. 

  ن ي قرار داده است. همچن  یالمللنيو ب  ياقه منط  يهافارس و تنگه هرمز، آن را کمتر در معرض تنش  جيدر خارج از خلگرفتن  

  يقايهند، شرق دور، آفر  انوسي آن با اق  زيفارس و مناطق نفت خ  ج يخل  یاز راه مواصالت  یعمان، بخش  ياي آن که در  ليبه دل

اروپا  ترانهيمد   ي ايدر  ،یشرق اه  ستو  به صورت خط  آن  متيبر  بندر جاسک، چابهار، کنارك  است. سه   سواحل در    یافزوده 

جهت    تي. در نهاباشد یم  ياژهيو  تي اهم  يآزاد شناخته شده و دارا  يهاقرار گرفته است که به عنوان بنادر آب   رانيران امک

اهم  د يتأک به  امکان    جيخل  ي ايگفت که، در  توانیموضوع م  نيا  تيمجدد  ا  ل يتبدفارس  را    يی اي قدرت در  کيبه    نرايشدن 

(  3مبنا، در شکل شماره )  ني. بر اباشندیدارا م  رانيا  يرا برا  یامکان  نيند چنه  سانويقعمان و ا  ياي در  یول  کند،یفراهم نم

 مکران موجود در سواحل    يهاليشرق کشور با استفاده از پتانس  يو توسعه منطقه مرز  راني ا  یکيتيعوامل موثر بر وزن ژئوپل

 ته است گش ميترس

 

 

 

 

 

 

 

 ژئوپلیتیک 

 

 ژئوکوانومیکی  ژئواستراتژیک 

 سواحل مکران 

مرزی جنوب شرق کشور  نواحی  

ایران شرق  توسعه یکپارچه جنوب  
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متعدد و   کيمنافع استراتژ يدارا رانيا یاسالم يجمهور يمکران برا  عمران سواحل سعه وکه توکرداشاره   ن يبه ا د يبا نيهمچن

اقتصاد  یمهم نظر  نظام  یاسيس  ،ياز  قابلباشدیم  ی و  کردن  بارور  افزا  نيا  يهاتي.  به  منجر  مهم  منزلت    شيسواحل  و  وزن 

نقش    ندهيآ  یکيتيژئوپل  يها ر رقابتد  رانيا  يگريجهان شده و در نوع و سطح باز  یدر سطح منطقه و حت  انريا  یکيتيژئوپل

البته    یمهم داشت.  شرق    يمرز  نواحیخواهد  برخ  ايرانجنوب  قومروبه  زين  یاساس  يهاچالش  یبا  اختالفات  است؛  و    یرو 

  ، ينوار مرز  هيدر حاش  یالمللنيب  انيحضور قاچاقچ  ،یلو خشکسا  لياز جمله س  یعيمنطقه، حوادث طب  يعدم توسعه  ،ی مذهب

فر منطق  یهنگفقر  بر  فعالحاکم  محروم  هاتيه،  س  ی اجتماع   يهاتيو  توسط  شده  س  يادار   ستمياعمال  سوء   یاسيو  کشور، 

از نخبگان برخ از مرزها  یاستفاده  بلوچ در خارج  اختالفات قوم  ی مل  يقوم    ي اهوجود شکاف  ، ی و دامن زدن و مطرح کردن 

ها است چالش  نياز ا  یو... برخ  يگردشگر  يعه مربوط به توسوانع  کشورها، م  یبرخ  قياز طر  غات يو تبل  يگذارهيو سرما   ی مذهب

جد مانع  مس  يکه  مرز  ريدر  منطقه  م  يتوسعه  محسوب  کشور  شرق  اشوندیجنوب  از  توسعه   روني.  با  همزمان  است  الزم 

وسعه  اهد تش  ميتا ما بتوان  رديقرار گ  نيشرق کشور در دستور کار مسئول  جنوب  يمنطقه مرز  يهاسواحل مکران، حل چالش

بود که    دواريجهت ام  نيتوسعه کشور باشد و از ا  یشان يپ   تواندیجنوب شرق کشور م  راي. زميباش  يمنطقه مرز  نيدر ا  کپارچهي

 . ابد ي ارزنده خود دست  گاه يبه جا ها یماندگاستان با رفع عقب نيا
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 چکیده 

خود  حفظ و گسترش امنيت مرزها و مناطق مرزي دغدغه هميشگی کشورهايی است که داراي مرزهاي مشترك طوالنی با همسايگان  

زمينه امنيت مناطق مرزي بر استراتژي توسعه پايدار مناطق مرزي تأکيد فراوان دارند. در حقيقت آنچه که  ين در  نو  هايديدگاه  باشند.می

-باشد و از طرفی، از توسعه تأثير میتواند امنيت مرزها را تضمين نمايد توسعه پايدار مناطق مرزي است. امنيت بسترساز توسعه میمی

نيافتگبه طوري که ت  پذيرد باشد. عدم توسعه مناطق مرزي و حاشيه  راهید  توان ی میوسعه  ناامنی  بروز  از  براي  اي، جريان مهاجرت را 

هاي مرزي از جمعيت و فعاليت و انباشته  تسريع و تشديد نموده و با خالی شدن سکونتگاه  و مرکزي  مناطق مرزي به سوي مناطق شهري 

اطق مرکزي و هم مناطق مرزي با مسائل و مشکالت امنيتی مواجه  ، هم منتز برخی مشکالو برو  ز جمعيتشدن مناطق مرکزي و شهري ا

 گردند. می

توسعه پايدار در    به رهاورد  اجتماعی-هاي فرهنگیتحليلی انجام شده، ضمن بررسی چالش -در اين پژوهش که با استفاده از روش توصيفی

 است.    شده  اشارهمرز کشور ايران و افغانستان  

از اين نتايج   مناطق مرزي  دهد که به دليل بی ثباتی سياسی، اداري و اقتصادي در منطقه مرزي شرق کشور)ان میپژوهش نش  حاصل 

قاچاق و    به مناطق مرکزي کشور،  ساکنين بومی  ، مهاجرتبه منطقه  آوارگان افغانیو    ورود پناهندگان افغانستان( پيامدهايی همچون-ايران

 و دينی و مخاطرات زيست محيطی در اين منطقه شده است. ام مذهبی  افتادن انسجر، به مخاطره  مصرف مواد مخد

 ، افغانستان امنيت، شهرهاي مرزي، توسعه پايدار واژگان کلیدی:  
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 مقدمه 

چالش با  کشور  مهمهر  روست.  به  رو  گوناگونی  چالشهاي  نامساعترين  وضعيت  اقتصادي،  نامساعد  وضعيت  از:  عبارتند  د  ها 

يل شده ر ساختار سياسی حاکم بر جامعه. در چنين شرايطی، اگر کشوري از اقوام مختلف تشکنگی و ضعف دسياسی و فره

اگرچه   بود.  خواهند  مواجه  مرزي  مناطق  در  ويژه  به  واگرائی  مضاعف  مشکل  با  نباشد  عنوان  به  چه  کشور  هر  ماد  مرزهاي 

اي در موجوديت و  نقش عمده  ی ديگر،از نواحاسی  ک يک ناحيه سيحاکميت يک دولت و چه به عنوان عامل تشخيص و تفکي

سياسی،   واحدهاي  ملی  هويت  و  يکپارچگی  و  همبستگی  تحقق  و  ملی  اقتدار  سياسی کشورها، حفظ  می ثبات    اما   کنندايفا 

مرکزي   حکومت  به  نسبت  مرزنشينان  واگرايی  يا  میهمگرايی  مرزي  برون  قدرتهاي  تضعيف  يا  يا  قوام  در  نظام  تواند  اقتدار 

 ، مؤثر باشد. ر کشورحاکم ب ياسیس

نواحی مرزي زندگی می اقوام در  از  اقوام گوناگون تشکيل گرديده و بخشی  از  ايران  به  کنند.  جمهوري اسالمی  کثرت قومی 

نظاميعنوان   با  قوميت  واگرايی  و  همگرايی  تاريخی  پيشينه  ايرانی،  جامعه  واقعيت  منطقهک  و  کشوري  وقت  ساهاي  بقه  اي، 

هاي کوتاه مدت از کشور، نشان دهنده خاصيت انگيزانندگی و ظرفيت حادثه خيزي عامل قوميت  جزيهطلبی و يا تخومختاري  

سياسی مناسبات  م  -در  دادن  قرار  تأثير  تحت  و  میامنيتی  جغرافيايی،  ازرزهاي  سياست  عرصه  بازيگران  که  جمله   باشد 

ي اين پتانسيل تعيين کننده در جهت منافع خود  ی و بکارگيرضعف از سودده  اي و جهانی، هميشه با شدت و قدرتهاي منطقه

به عنوان يک واقعيت    تا حدي با اين چالش مواجه است.  نواحی مرزي ايران با افغانستان.  (734،  1391)صادقی،  اند دهبهره بر

که  تاريخی است  و    روشن  بودند  ايران  جزو  روزگاري  اطراف کشور  در  مرزها  آنسوي  خارتوطئه بيشتر  خيانتهاي  و  هاي  جی 

دو کشور    دهد که ايننگاه عميق به تحوالت جمهوري اسالمی ايران و افغانستان نشان میداخلی باعث جدائی آنها شده است.  

(.  346،  1392شوند)شجاعی نسب و همکاران،  به علت همسايگی مسائل تاريخی و فرهنگی، زبان و دينی از يکديگر متأثر می

گرديده اما عالئق و پيوندهاي فرهنگی و تاريخی    نستان اگرچه باعث جدائی سرزمينی آنهايران و افغايت مرز ميان اتعيين و تثب

 همچنان باقی هستند.  

يگانه  مرز ايران با افغانستان اگرچه با فراز و فرود زيادي همراه بوده، اما در نهايت تثبيت شده و ميله گذاري شده است.  افراز  

اين مشکل اثرات زيادي در اکوسيستم و    وان بودن حقابه ايران از رود هيرمند است. ستان، عدم رايران و افغانمعضل فنی مرز  

مرز    بر امنيت و کارآئی ديگري  ئل انسانی  امس  امروزه  ،پيش گفته  مورد  بر  عالوه   محيط زيست شهروندان ايرانی گذاشته است.

     د.نگذارتاثير می ميان ايران و افغانستان

گردد. هر  ستند. اهميت آنها به امنيت آنها باز میمهم کشور هايران و افغانستان جزو مرزهاي  ه مرز ميان  ي شرقی به ويژمرزها

اندازه مشکالت زيستی و مسائل   امنيت قوي و هر  باشند  يافته  نواحی توسعه  اين  اندازه سکونتگاههاي شهري و روستائی در 

 برخوردار خواهد بود. سطح پائينی امنيت از ، نداقتصادي و مشکالت فرهنگی تاثير گذار باش

تبيين   و  اين چالش بررسی  اصلی  پرسش  افغانستان  با  ايران  مرزي  نواحی  در  توسعه  عدم  از  ناشی  اجتماعی  و  فرهنگی  هاي 

 باشد.  پژوهش می

افعناصر و مؤلفهاينکه:  ديگر    پرسش ايران و  پايدار مرز  امنيتی و توسعه  تأ هاي شکل دهنده جغرافيايی  بر  غانستان چه  ثيري 

 يت ج. ا. ايران دارند؟امن

اجتماعی امنيت و توسعه پايدار در سکونتگاههاي مرزي ايران و افغانستان مورد  -هاي فرهنگیشده چالش در اين مقاله کوشش

 . گرفته، پيامدهاي حاصل از آن تبيين گرددمطالعه و بررسی قرار 

 

 پژوهش پیشینه   .1

 پیشینه داخلی     
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دب و  )ايزدي  با    ( در1392يري  در  پژوهشی  تروريسم  ارزيابی جغرافياي  ايران،  عنوان  ترور  جنوب شرقی  بروز  علل  بررسی  به 

به   و  زمينهپرداخته  از  توسعه برخی  حکومت،  سياسی  مراکز  از  زياد  فاصله  ضعيف،  زيستی  بنيادهاي  مانند  جغرافيايی  هاي 

اي و هاي منطقههاي همسايه، قدرتومتحک  هاي د ويژگیوپليتيکی ماننو عوامل ژئزا  اي به عنوان عوامل دروننامتوازن ناحيه

 .  اند ، اشاره کردهاي، ژئوپليتيکی، مواد مخدر به عنوان عوامل برونزا داراي بيشترين تأثير در ايجاد ترور بودهفرامنطقه

( همکاران  و  کنترل 1391حيدري  و  مديريت  الگوي  و  مرز  ژئوپليتيک  عنوان  تحت  پژوهشی  در  شرقی    (  ه بايران  مرزهاي 

اثربخشهاي مرزي و راههاي مرزي، بازارچهسگاهپا اولويت يک ناحيه، جزء مؤثرترين و  ترين متغيرها بر  هاي مرزي به ترتيب 

 .  اند، پرداخته باشندروي طرح مديريت و کنترل مرزهاي شرقی کشور می

  ر شرايط امروز ايران و منطقه با محور شرق د  نگناهاي توسعهها و تاي به عنوان قابليت( در مطالعه1391طاوي و همکاران )

پرداخت   SWOTروش   بررسی منطقه مرزي شرق کشور  و   هبه  بندر چابهار  را وجود  و مهمترين فرصت محور شرق کشور 

المللی بين  مبادالت  جاذبهگسترش  وجود  می،  متعدد  بازارهاي  وجود  و  تاريخی  و  مذهبی  توريستی،  همچنينهاي   دانند. 

هاي قومی و مذهبی پاکستان را از جمله عوامل تهديد کننده و مشکالت حمل و نقل و  ن و درگيريور افغانستامجاورت با کش

 ند.  اه ها را مهمترين ضعفهاي اين منطقه برشمردزيرساخت

و    است که توسعه  اي با عنوان توسعه و امنيت در آمايش مناطق مرزي به اين نتايج دست يافته( در مطالعه1388)عندليب  

ارائه نوعی  هستندمناطق مرزي الزم و ملزوم يکديگر    امنيت در با  نمايد و  را مرتفع  موانع  مناطق مرزي سعی دارد  . آمايش 

 .ايدار ملی را تحقق بخشدراهبردي، توسعه يکپارچه و پ -ريزي فضايی برنامه
 

 پیشینه خارجی     

(Ni,2011  )( عنوان  با  پژوهشی  تعامل    (cities as the new engine For China, Influence Operationدر  عنوان کرده که 

تواند همکاري در سطح ملی را تقويت کند، تجارت کاال و  تعامل و همکاري شهرهاي مرزي ناشی از تحول کارکرد مرزها می 

کار   نيروي  تقسيم  از  و  دهد  افزايش  را  نياز  مورد  برد خدمات  موقعيت  يک  بنابراين  و  ببرد  بز  -بهره  رقم  را  توسعه برد  و  ند 

   اقتصادي شهرها را رقم بزند. 

(Portnow & Pearlneeller,1999)  در پژوهشی با( عنوانSustainable urban growth in peripheral areas)  شرايط   ند معتقد

از مهم بازدارندگی مرزها  از کارکرد  اقتصادي ناشی  ناپايداري رشد جمعيت در  رکود  بر  عوامل مؤثر  به  ترين  نواحی  شمار  اين 

 . رودمی

(Arreola & Curis,1993)  عنوان با  پژوهشی   The Mexican border cities: Landscape anatomy and place)در 

personality)  با مکزيک، منطقهکه    اندعنوان کرده اياالت متحده  تبادالت فرامرزي استمرز  از نظر تعامالت و  و    اي فعال 

هاي فرهنگی و ...  روابط بين شهرها، ارزش  اقتصادي، فناوري،   -ط اجتماعی راه با شراياي فرامرزي همد که نيروه نکنتأييد می 

طوري که ساختار شهري متفاوتی با ساير مناطق کشور در منطقه مرزي اند؛ بهشهرهاي مرزي را به شدت تحت تأثير قرار داده

 مورد مطالعه شکل گرفته است. 

(Herzog,1991ع با  پژوهشی  )(در   Cross national urban structure in the era of global cities: the US .Mexicoنوان 

Metropolis frontiertrans )  امتداد مرزهاي بين  معتقد است ادغام  ظهور مراکز شهري در  الگوي  المللی منعکس کننده يک 

ار و تشکيالت  رامرز، ساختاست. شهرهاي فاقتصادي جهانی    -تدريجی مناطق مرزي در چرخه اقتصادي و مالی نظام سياسی 

 دانند. المللی میخود را مديون نقش در حال تغيير مرزهاي بين

 
 پژوهششناسی  روش .2
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توصيفی  از آن  اجراي  روش  و  است  کاربردي  تحقيق  يک  تحقيق،  اين  ماهيت  مورد  -نظر  اطالعات  و  بوده  اين    تحليلی  نياز 

 .  تدست آمده اس اي بهکتابخانه شيوه با استفاده ازتحقيق 

بررسی قرار گرفته و در راستاي پرسش محوري طالعات، متغيرهاي پژوهش)مستقل و تابع( مورد تحليل و  ع آوري اپس از جم

 گيري انجام و پيشنهادات ارائه شده است. پژوهش روابط کشف و در نهايت نتيجه 

   
 ادبیات پژوهش  .3

   و مرز مشترک با ایران  افغانستان .1

افغانستان ک ايرانه روزگاري جزوکشور  از  انگلستان    ئی  با توطئه  استقالل کرد.    1919در سال  بود  اعالم  ايران جدا شد و  از 

و مشترکات فرهنگی، اجتماعی از نقاط همگرائی بين دو کشور ايران و افغانستان به شمار    گذشته مشترك در مقاطعی از تاريخ

کشور  ا ب روند.  می افغانستان  اسالمی  جمهوري  رسمی  جنوب    ينام  در  ايران  که  و شرقی  شده  است.  پا  واقع  کابل  آن  يتخت 

ه به دريا راه ندارد. از نظر مساحت  افغانستان سرزمينی کوهستانی و محاط در خشکی است و جزو معدود کشورهايی است ک

گردد.  وب میشبه قاره هند و آسياي مرکزي و غربی محسافغانستان گره مواصالتی مهمی بين    باشد.چهلمين کشور جهان می

رکمنستان، ازبکستان و تاجيکستان، از شمال شرق با جمهوري خلق چين، از جنوب شرقی با  شمال با کشورهاي ت  فغانستان ازا

اسالمی  پاکستا با جمهوري  غرب  از  و  و حدود  ن  بوده  مرز  و همکاران،    500/647ايران هم  دارد)نامی  وسعت  مربع  کيلومتر 

1395 ،106.)   

ها،  ها، بلوچها، ترکمنها، ايماق ها، ازبکها، پشتونها، هزارهمی مانند: تاجيکقو  هايو گروه  چندقوميتی استافغانستان کشوري  

قزلباشايرپشه  ها، نورستانی براهويیها،  پاميريها،  قومها،  ديگر  برخی  و  میها  زندگی  آن  در  گروه ها  بزرگترين  هاي  کنند. 

ه قومی افغانستان را تشکيل  ويکی از بزرگترين گر  ها(ها )پشتونستند. افغانها ها و ازبکهها، هزاره، تاجيکهاشتونقوميتی پ 

جنوبی افغانستان هم مرز با پاکستان جايی که يکی از گروه قومی اين کشور را تشکيل ها در نواحی شرقی و  دهند. پشتونمی

-ز با افغانستان متمرکز شدهنواحی هم مرشرق ايران در  ها در  هاي کوچکی از پشتوناند. همچنين گروهدهند متمرکز شدهمی

 اند. 

باشد که مرز مشترك افغانستان با پاکستان ر، میکيلومت  5529طول مرز مشترك افغانستان با کشورهاي همسايه، در مجموع  

يا(  رودخانه آمودرکيلومتر آن مرز آبی )  109کيلومتر است که    737کيلومتر و با ترکمستان    77کيلومتر با چين حدود    2333

  190د که  باشکيلومتر می  1245کيلومتر و با کشور تاجيکستان حدود    135ل مرز مشترك افغانستان با ازبکستان  . طوباشدمی

   کيلومتر آن خاکی و بقيه، آبی )رودخانه آمودريا( است.

ايران مرزي  شمالی  -خط  در  ذوالفقار  دهانه  از  کوهافغانستان  سياه  ملک  تا  نقطه  نجنوبی  ترين  آن  ترين  ط قطه   864ول  به 

 . (27: 1372کيلومتر است)عزتی، 

افغانستان   با    815ايران و  افغانستان  از جدا شدن هرات و در پی تشکيل دولت مرکزي در  کيلومتر مرز مشترك دارند. پس 

انگليس هيچ خط مرزي مشخصی   با  ميان دو کشور تعيين نشده و دو دولت بر سر مناطقی که ميان قلمحمايت  روشان بود 

اختال افغانف داشتهيکديگر  انگلستان که  ايناند. دولت  به  پايان دادن  براي  الحمايه خود ميدانست  را تحت  در    ستان  اختالف 

  165خورشيدي ژنرال مک لين و کلنکل مک ماهون را مأمور مرز دو کشور کرد. ظرف يکسال، ژنرال مک لين    1269سال  

کيلومتر    275ماهون    هرات و ايالت خراسان ايران و کلنکل مکميان واليت  دشت هشتادان    کيلومتر از بخش شمالی مرز را در 

واليت   و  ايران  سيستان  واليت  ميان  را  جنوبی  بخش  مرز از  بقيه  پذيرفتند.  دولت  دو  هر  که  کرد  تعيين  افغانستان  نيمروز 

. همچنان بدون تعيين حدود باقی ماند 

ميزان حقابه تعيين بعد از  ده باقی ماند. با وجود خريد  مچنان حل نشمرز دو کشور همشکل آب هيرمند پس از تعيين و تهديد  

به وجود آمدن دولت انتقالی در افغانستان و نيز بر روي کار هاي آب ورودي از آن کشور بطور کامل قطع شد.  شده، در دوره
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ر و کاهش  کشو  2ستانه  رفت. روابط دوطرف براي حل قضيه، صورت نپذي  2ميان    آمدن دولت حامد کرزاي، گفتگوهاي جدي

هيرمند   رودخانه  آب  از حد  بارندگی در هندوکش و سرچشمهبيش  اثر کاهش  کردن بر  فروکش  تا حدودي موجب  آن  هاي 

نمی را  اما حل يک معضل حقوقی  است؛  پاك شدن صورت مسأله شده  يا  و موجب کمرنگی  تغييرات    تواناختالفات شد  به 

سپ طبيعی  عوامل  و  وقاقليمی  ويژه  به  مسألهرد  گره  چ  ايتی  جديد  سياسی  جغرافياي  و  امنيتی  موضوعات  با  کشاورزي  ون 

و کشاورزي در پايين دست رودخانه و دشت    محيط زيستیبار  خورده باشد. با اين وجود کاهش سطح هيرمند پيامدهاي زيان

ا  مهاجرت گسترده مردم اين منطقه را سببسيستان ايجاد کرد و ناامنی غذايی و   هر چهار حوزه   فغانستان درشد. موقعيت 

ها نتوانست از منابع ها جنگ، اشغال نظامی، ناامنی و ضعف دولتيل دههآبريز باالدست و سرچشمه است اما اين کشور به دل

 . آبی و موقعيت هيدروژئوپليتيک خود بهره ببرد
 

  مرز انواع

 )مصنوعی( طبيعی رغي مرزهاي (2 طبيعی؛ زهايمر (1کرد: تقسيم دسته دو به توانمی را کشورها بين مرز

 طبيعی مرزهاي .1

 )مصنوعی ( غيرطبيعی  مرزهاي .2

 )سکونت از قبل( پيشتاز مرزهاي

 تطبيقی مرزهاي

 تحميلی مرزهاي

 . )از کتاب جغرافياي سياسی حافظ نيا(هوايی مرزهاي

عامل   يعنی  حمرز  ديگر،  واحدهاي  از  سياسی  متشکل  واحد  يک  جدايی  و  حا تشخيص  ثغور  و  ودود  خطوطی    کميت کشور 

هرگونه وحدت طبيعی يا انسانی باشد،    اعتباري و قراردادي که وحدت سياسی را در يک سرزمين که ممکن است حتی فاقد 

دهد. عرصه  نمايش  در  که  است  مفاهيمی  جمله  از  گوناگون  مرز  جغرافيايی  هاي  و  فرهنگی  تجاري،  اقتصادي،  سياسی، 

پيدا به کار می  نی مانند مرزهاي رسمیبه مفهوم عيکند. مرز  می  کاربردهاي متفاوت  يا ذهنی  رود مانند مرزهاي  کشورها و 

 (.129، 1393عقيدتی)فال سليمان و همکاران،  

 

 های مناطق مرزیویژگی:  1جدول  

 جغرافيايی مناطق مرزي از سرزمين اصلی است. -بيانگر فاصله مکانی  دوری از مرکز:

 ساختاري هستند. -هاي عميق عملکرديو توسعه نيافته، بيانگر تفاوتکشورهاي در حال توسعه ، بويژه در مناطق مرزين:  ای بودانزوا و حاشیه

 مناطق با طبيعت خشن و صعب العبور هستند. شرايط جغرافيايی مناطق مرزي، که عموماً به دليل ناپایداری الگوی اسکان و سکونت:  

اي خود در مرز حايل سياسی بين دو کشور، از فرصت و ظرفيت موقعيت مراودهبا توجه به مناطق مرزي،   نظام و الگوی مراودات و تبادالت:

 هاي اقتصادي ويژه برخوردارند.الزم براي تقويت کنش

شديد است،   ها در آناي دارند و تنوع قوميتمعموالً و در بسياري از کشورهايی که خطوط مرزي گستردهقومی و نژادی:   -های فرهنگیتفاوت

 گيرد. ي فرهنگی و قومی بين نواحی مرکزي و مرزي حالت شديدتري به خود میاه أله تفاوتمس
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 وار، که ممکن است با تعارضات سياسی نيز همراه باشد. مناطق مرزي به دليل اتصال به کشورهاي همج تهدیدات خارجی:

موماً مناطق مرزي از ساختاري دوگانه  که ع شود هده میرزمين ملی مشا در نگرش سيستمی به عناصر سساختار دوگانه و دوگانگی سیستمی:  

 شود.اي در کشور میبرخوردارند که اين امر موجب تضعيف و بروز تعارضات توسعه

 (242: 1393)مختاري هشی و همکاران،  منبع: 

  توسعه پایدار .2

طور مطرح شد. به  رك ماش آينده مشت در گزار  1987  مفهوم توسعه پايدار اولين بار بطور رسمی توسط خانم برانت لند در سال

توسعه از  است  عبارت  پايدار  توسعه  را  کلی  جهان  کنونی  نيازهاي  که  آنکه  اي  بدون  کند  نسلتأمين  در توانايی  را  آتی  هاي 

است)کريمی و    ها و طبيعت در سراسر جهانبرآوردن نيازهاي خود به مخاطره افکند و اينکه توسعه پايدار رابطه متقابل انسان

 (.100، 1392همکاران،
 

 امنیت .3

نقل، نظامی، محيط زيست، هواامروزه در  امنيت  واژه   پزشکی، صنعتی، حمل و  رايانه،  -امور فنی،  کاربرد    شهرسازيفضا،  و... 

ياري  گيري بسامنيت مقدمه شکلبراي دستيابی به امنيت مورد نظر خود در تالش هستند.  يافته و هر يک از موارد پيش گفته  

رود به  هاي گوناگون ديگر است. هر اندازه زندگی نوع بشر پيش میفعاليتبستري براي تداوم    نين امنيتهاست. همچتاز فعالي

  انواع مهم امنيت به قرار زير است:  کند.اندازه امنيت کاربرد بيشتري پيدا میهمان 

می اجتماعی  امنيت  تعريف  در  مولر  اجتماعی:  توانايامنيت  برگويد:  جامعه  يک  ويژی  دوام  فرآيند  گیاي  در  آن  اساسی  هاي 

اجتم امنيت  خاص  طور  به  و  احتمالی  يا  واقعی  تهديدات  برابر  در  و  محيطی  قابل  تغييرات  شرايط  و  محافظت  توانايی  اعی، 

-می  هاي اجتماعی، هويت ملی، مذهبی )مذاهب( و رسوم اجتماعیپذيرش براي تکامل الگوهاي سنتی زبان، فرهنگ، پديده 

الگوهاي سنتی زبان، فرهنگ، مذهب، هويت، و عرف ملی با شرايط قابل قبولی از جتماعی را قابليت خط  زان امنيت اباشد«. پو

 (. 150: 1398و همکاران،  داند)بختياريتحول می

دين، افکار،  امنيت فرهنگی: عبارت از وضعيتی مطمئن، آرامش بخش و خالی از هرگونه تهديد و تعرضی در انسان، نسبت به  

جامعه   باشد. به عبارت ديگر، مصونيت فرهنگ فرد و ها، ميراث فرهنگی، آثار ادبی و غيره می و رسوم، باورها، ارزشخالق، آداب ا

 (.151 :1398از هرگونه تعرضی و تهديد را امنيت فرهنگی گويند )رضازاده و همکاران، 

امنيت همچنين عبارت است از: .  ت شدنز خطر محافظخطرنبودن يا ادر معرض تعريف فرهنگ لغات از امنيت، عبارت است از: 

بيمناکی و داشتن اعتماد و   از اضطراب و  از ترديد، آزادي  -اطمينان موجه و مستند، امنيت، خواه فردي، ملی يا بينرهايی 

ب المللی، در زمره مسايلی است که انسان با آن مواجه می ده که به  ه کار گرفته شباشد. امنيت به صورت وسيع، در مفهومی 

گرانی، ترس، خطر يا  کند که فرد يا گروهی از مردم، احساس آزادي از نح، آزادي، اعتماد، سالمتی و ديگر شرايطی اشاره میصل

کند، مفهوم امنيت فی نفسه در گونه که براي بوزان استدالل میتهديدات ناشی از داخل يا خارج را داشته باشند. هر چند آن

به نظر میل و ديگر رشتهملالوابط بينعامی که در ر  کاربرد از   رسد که به عنوان يک مفهومها دارد و  سازمان يافته محوري 

کند که . بوزان استدالل میداران و محققان مورد پذيرش قرار گرفته باشد، با ادبيات شديداً نامنسجمی روبروستسوي سياستم

تر اين  گردد. بيشامنيت ملی معاصر مربوط می  ل و موضوعاتتجربی به مسايوسيع و موفق مطالعات موجود در بخش  بخش  

است. به همين دليل، امنيت بر محوريت هنجاري تمرکز يافت. فصل مشترك  آثار از گرايش مطالعات استراتژيک استخراج شده 

به وجود که آنها را  ر عام روابطی  هاي متغير يا مورد منازعه و ساختااقتصادي و نظامی کشورها، در حوزههاي خارجی،  سياست

بينمی يا  ملی  امنيت  تحصيل  براي  »آرمانآورند،  اصطالح  در  و    ها«المللی، همه  ظهور تحليل شدهتجزيه  تا  حال  هر  به  اند. 
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، مفهوم امنيت به ندرت به غير از پاليسی )سياست( منافع بازيگران خاصی  1970هاي اقتصادي و محيطی در خالل دهه  نگرانی

 (. 133منيت محوريت بعد نظامی هنوز مورد تأکيد بود)ميرعرب، در مباحث ا 1980ه تا اواخر دهکرد و اره میاش

 
 امنیت و توسعه رابطه متقابل 

و با    اما از طرفی امنيت هم دستاورد توسعه استو بدون وجود امنيت توسعه پديد نخواهد آمد.  الزمه توسعه وجود امنيت است  

اي امنيت ساز است. هر اندازه از توسعه دور باشيم ناامنی  يگر توسعه مقولهيان دبه ب  .شودیمنيت فراگير مدستيابی به توسعه، ا

به وجود ديگري وابسته است و اين دو الزم و  يابد. پيوستگی امنيت و توسعه کامال روشن است از طرفی دوام و بقاي  نمود می

 عه شکل بگيرد.  شود تا توست ايجاد میز منابع قدربا استفاده ا با تمام اين اوصاف ابتدا امنيت . ملزوم همديگرند

ناپذير هر حکومت ملت پايه، بقاي ملی بوده که اين مهم در گرو امنيت ملی است و اين مسأله نيز از ميزان  هدف اصلی و تغيير

نهايت رضايت شهروندان متأ توانايی حکومت در حفظ وحدت ملی، توسعه متوازن منطقه اياي و در  از  ازثر است.    ن رو يکی 

هاي فضايی بين مناطق مختلف جغرافيايی آن  دهد وجود نابرابرينيت يک کشور را مورد تهديد قرار میمهمترين عواملی که ام

نابرابري اين  که  چنان  است.  می کشور  پيرامونی  و  مرکزي  مناطق  بين  بويژه  شکافها،  عميقتواند  را  سياسی  و  هاي  کند  تر 

و حرکت به سوي آن به تقويت مبانی قدرت ملی و در نتيجه امنيت  طرف ديگر توسعه  ب گردد. از  اي را موجحيهنارضايتی نا

رضازاده و همکاران، آورد)انجامد و امنيت ملی نيز، يکی از بسترهاي مناسب جهت توسعه ملی را فراهم می ملی در کشور می  

ال  (.57،  1393 پيوسته،  هم  به  مفاهيمی  توسعه  و  يزم  امنيت  ملزوم  بوده  و  بدون  بهکديگر  توسعه  به  دستيابی  که  طوري 

برخورداري از امنيت ناممکن بوده و توسعه نيز در برخورداري امنيت نقش به سزايی دارد و اين پيوستگی در سطوح مختلف  

ن کننده  هبرد تضمي، راکند. خوشبختانه امروزه اين که بهترين راهبرد امنيتیاي و جهانی مصداق پيدا میمحلی، ملی، منطقه

عدالتی رنج  مناطق توسعه نيافته از بی  .(50،  1393شود)شاطري و همکاران،  ور عمومی تبديل میعه است دارد به يک باتوس

 کند. عدالتی بستر را براي بروز ناامنی فراهم میبرند. وجود بیمی
 

 ها بحث و یافته .4

 عامل مذهبی ▪

هاي قومی و مذهبی  اي که اختالفگونهين کشور است؛ بهجمعيتی در اهاي بارز  خصهمشتنوع قومی و مذهبی در افغانستان از  

ده مدت  استانبه  در  مرزي  نوار  ساکنان  است.  نموده  متأثر  را  کشور  اين  امنيت  سال  و  ها  سيستان  و  جنوبی  خراسان  هاي 

  ل سنت هستند، ين منطقه اهاستان نيز در انهاي مرزي افغبلوچستان بيشتر سنی مذهب بوده و با توجه به اينکه ساکنان استان

دو سوي مرز به لحاظ مذهبی و همچنين نژادي، مشترکاتی دارند که احساس همبستگی را در آنها افزايش   بنابراين ساکنان  

با  ه  هاي مذهبی به ويژه بين شيعه و سنی يا شيعسازد. تنش دهد و با پايش )کنترل( امنيتی  مرز را با مشکالتی مواجه میمی

مذاهب  افغانست  ديگر  زماندر  در  ايران  بر  مناسبات  ان  در  همواره  مذهب  عامل  است.  بوده  متفاوت  گوناگون  و  هاي  ايران 

   .(119، 1395صفوي و همکاران، افغانستان ايفاي نقش کرده است)

ه  است. اين پديد هاي به نسبت عمومی و جهان شمولی مناطق مرزي داشتن تنوع قومی، اجتماعی و فرهنگی  يکی از ويژگی

بخشی از جمعيت يک منطقه يه منطقه  انون تراوش و انتشار بين مناطق جغرافيايی مجاور است. بر اساس اين قانون،  ناشی از ق

کنند. اين پديده به مرور زمان در مناطق مرزي باعث  قل میهاي خود را به آن سوي مرز منتمجاور مهاجرت کرده و ويژگی

 هاي جمعيت مرکز کشور متفاوتند. نهايت با ويژگی که درگردد  گی میجتماعی و فرهنهاي قومی، اتشکيل گروه

دارد،  مسأله در مورد اشتراك مذهبی، قومی و فرهنگی بين ساکنين دو سوي مرز که تأثير مستقيمی بر امنيت مرز  ترين  مهم

. به عبارت ديگر  ت مرکزي استزنشين با حکومهاي اجتماعی مرفرهنگی اين گروه -ميزان همگرايی يا واگرايی يا واگرايی قومی

هاي اجتماعی آن سوي مرز همگرايی داشته باشند،  ها نسبت به حکومت مرکزي واگرايی داشته و نسبت به گروهاگر اين گروه
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مشکل با  مرز  امنيت  تأمين  می  مسأله  مواجه  و  جدي  بوده  طايفه  و  قوم  يک  از  مرز  سوي  دو  مرزنشينان  اگر  ويژه  به  شود. 

هاي جديد هم بين مرزنشينان دو طرف مرز انجام گيرد(  د داشته باشد )به خصوص اگر ازدواجين آنان وجوويشاوندي هم بخ

مشترك   مرز  اگر  مخصوصاً  داشت،  خواهد  رواج  غيرقانونی  آمدهاي  و  خرفت  منطقه  آباديدر  و  سکونت  شکی  محل  هاي 

خواهد عبور غيرقانونی از مرز به وجود  ن دو طرف و  رفت و آمد بي  تري دريکسان باشد، عاليق قويمرزنشينان در دو سمت مرز  

 آورد که تأثير مستقيمی بر امنيت مرزها خواهد داشت. 

ن در آن سوي مرز قرار دارد، در صورت واگرايی هاي قومی و مذهبی اکثر ساکنين مناطق مرزي ايرا با توجه به اين که دنباله

مناطق مرزي ايران خواهيم داشت. به ويژه    نيتی زيادي درز مشکالت ام مربا آن سوي    ها از دولت مرکزي و همگرايیاين گروه

مناطق مرزي خود ساکن در  هاي بلوچ  در مرزهاي شرقی، به عنوان مثال سه کشور ايران و پاکستان و افغانستان در مورد گروه

ازمان يافته  قاچاق س اي مرزي،ظهده غيرمجاز لحبه ترددهاي گسترتوان با مشکالت متعدد امنيتی روبرو هستند که از جمله می

 هاي متبوع و همگرايی درون قومی اشاره کرد. مواد مخدر، واگرايی همه جانبه از دولت -اي کاالو اغلب خانوادگی يا طايفه

مرکز تجمع   ياهاي اين اقوام  هاي خراسان اقوامی سکونت دارند که در آن سوي مرز هم، دنبالهمرز شرقی استاني  در حاشيه

مذهب مشترك نيز در  توان اقوام تيموري، بلوچ، ترکمن، هزاره، ايماق نام برد. همچنين  لی آنها قرار دارد که از آن جمله میاص

شودو ترکيب امل ارتباط و تفاهم و حس مشترك مردم دو سوي مرز محسوب میترين ع اين منطقه يکی از عوامل و شايد مهم

هرچه به سوي  ي مهم اين است که  اما نکتههل سنت و شيعه تشکيل شده است؛  زي استان از امرمذهبی جمعيت در مناطق  

در حالی که در کشور شود. وجود اکثريت جمعيت سنی مذهبی در حاشيه مرز  بر جمعيت اهل سنت افزوده میمرز برويم،  

اقليت اههاي مذهبی محسوب میايران جزء  با  اکثريت  افغانستان  ايجاد  سنت است، خود  ل  شود و در کشور  در  عامل مهمی 

وابستگی و دلبستگی مشترك ميان مردم دو سوي مرز است؛ به ويژه آن که بيشتر جمعيت اهل سنت در مرزهاي شرقی حنفی  

به هم کيشان خود دارند. البته اگر بر دو عامل فوق، وجود زبان مشترك را نيز بيفزاييم، خاصی نسبت  مذهب هستند و تعصب  

خواهد بود. به ويژه در دو استان هرات و فرات ارتباط زبانی بين ساکنين حاشيه  تر  مرزنشينان راحتارتباط ميان    رتدر آن صو

 گيرد.مرز با ساکنين اين دو استان به راحتی صورت می

و  ها زبان مشترك عامل مهمی در ايجاد احساس وابستگی  مذهب مشترك و در بعضی مکانجود قوميت مشترك،  بنابراين و

شوند  هاي قومی و مذهبی محسوب میآن که اين افراد در ايران جزء اقليتاکنين دو سوي مرز است، به ويژه  دلبستگی بين س

اين احساس مشترك و وابستگی متقابل خواه ناخواه نوعی گرايش در مرزنشينان ايرانی نسبت  و در آن سوي مرز اکثريت دارند. 

آورد مخصوصاً را فراهم میهاي مجاز و غيرمجاز  بسياري از همکاريي  هکند که زمينیم  به هم کيشان خود در افغانستان ايجاد

   .(181)زرقانی،سيد هادي، تر از ايران استبسيار پايينکه وضعيت اقتصادي ساکنين حاشيه مرز در افغانستان 

 
 ی زبانعوامل قومی و   •

برآورد جديدي که در سال   پيمايش  2017در  به صورت  اسی  سازمان سيا  را مورد  انجام داده  اول  زبان  از شهروندان دو  ت و 

زبان   است.  داده  قرار  استفاده  پرسش  مورد  رابط  زبان  و  مادري  زبان  عنوان  به  است.    77فارسی  شده  معرفی  مردم  درصد 

، زبان  صددر  3درصد، زبان اردو    3درصد، زبان ترکمنی    6زبان انگليسی    درصد،  11درصد، زبان ازبکی    48همچنين زبان پشتو  

طبيعی است که مجموع درصدهاي ذکر شده  درصد اعالم شده است.    1درصد و زبان بلوچی    1درصد، زبان نورستانی    1عربی  

هاي فارسی،  افغانستان، زبانباشد زيرا مناطق زيادي در افغانستان دو زبانه هستند. بر اساس قانون اساسی  بيشتر می  100از  

زبان پشتو  و  دولتدري  رسمی  می ا  هاي  نقطه بفغانستان  افغانستان  و  ايران  مناسبات  در  همواره  نيز  فارسی  زبان  عامل  اشد، 

 . مشترکی بوده است
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 شرقی مرزهای  وضعیت   .5

تاکوه    ايران با افغانستان در طول خطی از دهانه ذوالفقار )نقطه مشترك مرزي بين ايران و افغانستان و ترکمنستان( در شمال

سي پاکستان(ملک  با  مرزي  )نقطه  جنوب  در  مرزي    اه  خط  اين  دارد.  مشترك  مرز  ژنرال حدود  توسط  آن  شمالی  قسمت 

شمسی با    1314و انتهاي جنوبی آن )اطراف سيستان( توسط لکنل ماکماهون انگليسی و باقی در سال  مالکين  انگليسی به نام  

دولت حکميتموافقت  به  افغانستان  و  ايران  ترکيه    هاي  فخرالدين  تدولت  سپهبد  حدود  وسط  تعيين  و  مرزبندي  آلتاي 

کيلومتر آن مرز   127کيلومتر است که    906انستان، حدود  طول مرز مشترك ايران با افغ  (.109،  1395جاللی نسب،  گرديد)

و   (بلر در منطقه زاکيلومت  31کيلومتر در منطقه عمومی تايباد و رودخانه هيرمند به طول    96هريرود به طول  مشترك آبی )

  1935ميله فرعی عالمت گذاري شده است. اين خط که در سال    16ميله اصلی و    183تعبيه مرز خاکی است. مرز دو کشور با  

  (. 1، 1382تثبيت شده، به نام خط فخري موسوم است)علی آبادي، 

 

 

 (1397. مرزهاي شرقی ايران، منبع: )الوقت: 4شکل

 

 افغانستانو    ه روابط ایرانهای دوجانبمهمترین چالش .6

  مواد مخدر و قاچاق اسلحه  ▪

سال    افغانستان توليدکننده    1992از  بزرگترين  عنوان  میخشخاش)گياه    اكتريبه  شناخته  جهان  در  بزرگترين (  شود. 

ـ  2  تايلندو    الئوس  ،ميانمارشامل سه کشور    مثلث طاليیيدي  ـ قطب تول1در جهان عبارتند از:    تریاک   های تولیدیقطب 

  کلمبياو    آمريکاي مرکزيدر    مکزيکـ قطب توليدي  3  پاکستانو    ايران،  افغانستانشامل سه کشور    هالل طاليی قطب توليدي  

   .  آمريکاي جنوبیواقع در 

تر از ميانمار )بزرگترين توليدکننده ترياك در  ان باالياك جهدر اين بين افغانستان از هالل طاليی با توليد بيشترين مقدار تر

از   آمريکا قطب مثلث طاليی( و مکزيک و کلمبيا  ترياك  قرار می  قاره  توليد  افغانستان  گيرد.  از حمله   2001از سال  در  پس 

اداره مواد مخدر و جرم سازمان ملل  است. بر اساس اطالعات فتهبه اين کشور رشد بيشتري يا  ناتوو  اياالت متحده آمريکانظامی 

سالUNODC)  متحد بين  در  خشخاش  فصلی  توليد  و  کشت  ميزان  نيروهاي )سال  2007تا    2004هاي  (  حضور  هاي 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1_%D9%88_%D8%AC%D8%B1%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1_%D9%88_%D8%AC%D8%B1%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/UNODC
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هايی  زمين  2007تا سقوط آنان، رسيد. در سال    طالبانآمريکايی و ناتو( به بيشترين ميزان خودش در برابر هر سال حکومت  

مورد   آمريکاي جنوبیدر    کوکائينهايی که براي پرورش  رفت از ميزان زميندر افغانستان به کار میکه براي توليد خشخاش  

قرار می بود. در سال  استفاده  بيشتر  از تسکين دهنده  92،  2007گرفت  پزشکی شاملدرصد  غير  ترياك    حشيش  هاي  در  و 

توليد می افغانستان  در  جهانی  سال  بازارهاي  در  غيرقانونی  اين صنعت  جهانی  ارزش  در سطح    70،  2012شد.  دالر  ميليارد 

ميليارد دالر بود که تنها يک چهارم آن    4ن بالغ بر  ه در افغانستاارزش کل ترياك توليد شد   2007جهانی برآورد شد. در سال  

افغان می افغان و قاچاقچيان مواد مخدر میرسد و مابقی  به کشاورزان  با اين  به جيب فرماندهان نظامی، جنگ ساالران  رود. 

دهد. به همين دليل مبارزه با اين بخش يکی  افغانستان را تشکيل می توليد ناخالص داخلی درصد از  35حال درآمد مواد مخدر 

می  افغانستان محسوب  دولت  مهم  در سال  از مشکالت  اگرچه  صادرفتوا   2004شود.  و  ي  توليد  افغانستان،  علماي  از سوي  ه 

ي آن مجازات در نظر گرفتند. توليد مواد مخدر در اين کشور، از دانستند و برااسالمی    شريعتمصرف ترياك را مخالف قواعد  

ترين سطح خود در طول تاريخ اين کشور است. بنابر آمار سال امروز در باالاست و  رو به افزايش گذاشته  جنگ افغانستانزمان  

  موجب   بخش  اين  که  دارد  اختصاص  خشخاش  توليد  به  افغانستان   کشاورزي  اراضی  از  هکتار  260٫000)ميالدي(،    2014

 .  استکرده فراهم را کشور اين مردم از نفر 411٫000 اشتغال

بحرانر کنابحران مواد مخدر جهان کنونی د  از جمله مهمترين هاي در   ..... و  ايذر  بيماري  انسان،  اسلحه و  يگر مانند قاچاق 

می دغدغه تشکيل  را  جهانی  تجارت  حجم  باالترين  اسلحه  و  نفت  تجارت  از  بعد  مخدر  مواد  سوداگري  است.  بشريت  -هاي 

منطقه  (.1388حلفی،  دهد) در  امروز  که  است  بزرگی  تهديدات  جمله  از  مخدر  متاسف  وجود  مواد  و  مرز مشترك  دارد  در  انه 

   .(1388حسين آبادي، .)کشور افغانستان و پاکستان بيشترين نمود را يافته است

باشد که از طرف مغرب با جمهوري اسالمی ايران مرز مشترك دارد اين مرز بين  کيلومتر می  5800مرزهاي افغانستان حدود  

فغانستان که از ملک سياه نقطه مرزي مشترك ايران و می ايران و اي اسالکيلومتر نقل شده است. مرز جمهور  936تا    900

 يابد. شود و تا دهانه ذوالفقار نقطه مرزي مشترك ايران و ترکمنستان و افغانستان امتداد میپاکستان شروع میافغانستان و  

-ر کليه بخش مواد مخد  (.7  ؛ 1380کيلومتر با استان خراسان جنوبی مرز مشترك دارد)صديق فرهنگ،    460کشور افغانستان  

قرار می الشعاع  را تحت  استعمهاي جامعه  بويژه  و  يعنی مهمترين  دهد  رشد جوانان  و  آزادي  مواد مخدر،  ثروت  ال  و  دارائی 

ها،  ها، استقالل کشورها، دموکراسی، ثبات ملتسازد. مواد مخدر خطر بزرگی براي سالمت و رفاه انسانمیجهانی را خدشه دار  

(. پس ميتوان گفت که  1388د)آتشين،  آي هاي آنان به شمار میها انسان اميدوار و خانوادهزلت ميليونو منيه جوامع  ار کلساخت

 گردد. سازد و موجب جرائم میها را نابود میمواد مخدر زندگی، جوامع و توسعه پايدار انسان

و هالل به مثلث طاليی  از دو منطقه معروف  مواد مخدر  قاچاق  به  طالي  عمده  آسيا  از  ترانزيت میی  و  بازارهاي جهانی  شود 

حاکی  بررسی شده  انجام  از  هاي  بيش  که  است  آن  می   94از  صورت  مناطق  اين  در  نيز  جهان  مخدر  مواد  توليد  کل   %-

شود و در  ترين منطقه کشت مواد مخدر در جهان محسوب میترين و اصلهالل طاليی گسترده  (.63؛  1382مرتضوي،  گيرد)

افغرهاي  کشو ميزان   2007ان ملل در سال  هاي رسمی سازمبر اساس گزارش  (. 159؛  1382قادري،  انستان است)پاکستان و 

و ميزان دپوي    ( 86:  2008تن اعالم شده است.)هيئت بين المللی کنترل مواد مخدر،    7800توليد مواد مخدر در افغانستان  

 ت. تن تخمين زده شده اس 1200اين مواد در اين کشور تا 

% مواد مخدر جهان در اين کشور و    58توليد  هاي زيرکشت خشخاش جهان در افغانستان و  % از کل زمين  27ار گرفتن   قر

تهديد عام ناشی از قاچاق و مصرف مواد مخدر را براي جمهوري اسالمی ايران به تهديدي خاص بدل ساخته است.)قربانيان،  

1383 :55) 

زنداني آمار موجود، تعداد  موبنابر  را تشکيل می   48ل حاضر  اد مخدر در حاان  زندانيان کشور  با% کل  به رقم    دهد که  توجه 

دهند.)سايت مبارزه با مواد مخدر  نفر از آنها را زندانيان مواد مخدر تشکيل می 72000هزار نفري کل زندانيان، قريب  150000

( و در اين استان بيش از نيمی از 1389نی کشور،  تأمي  ها و اقداماترياست جمهوري به نقل از يساقی، رئيس سازمان زندان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


 

230 

 

 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

آمار معتادان استان عليرغم تمام اقدامات پيشگيرانه   هاي اخيردهند و در طول سالان مواد مخدر تشکيل میزندانيان را زنداني

   .(350: 1392  )شجاعی نسب و همکاران،مرکز رسيده است  43در حال افزايش بوده است و تعداد مراکز ترك اعتياد به  
 
  دروپلتیک افغانستان در مرز ایران هی

دريا میرودهاي   آن  به  که  کوهافغانستان  از  به سمت  گويند،  و  گرفته  مناطق شرقی کشور سرچشمه  و  مرکزي  و هاي  غرب 

ت و به همين اد اسها بسيار زيها، سرعت آبها و کاهش نسبتاً سريع ارتفاع کوهيابد. به دليل ارتفاع زياد کوهجنوب جريان می

ميليارد متر مکعب آب شيرين دارد که بيش از    70ل حاضر افغانستان ساالنه  مناسب است. در حا  هت براي توليد انرژي برق ج

حوزه آبی هريرود و  و ايران عبارتند از:  مرزي مشترك بين افغانستان  شود. رود  درصد آن به کشورهاي همسايه سرازير می  80

هيرم-هيرمند هريرودر  -ندرودخانه  حيدري،ودخانه  فضاي    (.51،  1397  )رامه،  که  در  افغانستان  و  ايران  مابين  سرزمينی 

دهه در  دارد،  باعث چالش رودخانه هيرمند جريان  رودخانه  هاي گذشته،  است.  اين دو کشور شده  روابط  با  هايی در  هيرمند 

هامون    کيلومتر به درياچه  1050ی  يرد و پس از طگمی  سرچشمهکيلومتر مربع از کوه بابا در افغانستان    150000حوضه آبريز  

-باشد گسترهبخش سفالي هيرمند که تشکيل دهنده دلتاي رودخانه در ناحيه سيستان میريزد.  ر منطقه سيستان ايران مید

رمند  نه هياختالف بر سر استفاده از آب رودخا  درصد آن در خاك ايران است.  40کيلومتر مربع دارد که    18200اي به وسعت  

ها آغاز گرديد. در سال گذشته افغانستان با  گيري مرزهاي شرقی ايران با دخالت انگليسین و افغانستان از زمان شکلبين ايرا

داده کاهش  را  ايران  سيستان  به سمت  جاري  آب  در سرزمين خود،  هيرمند  آب  از  بيشتر  مسأ استفاده  اين  که  موجب اند  له 

زمين اينهاي کشاورزکاهش وسعت  و کوچک  ي  بيشاستان  استفاده  و  است.  از  تر شدن درياچه هامون گرديده  افغانستان  تر 

جنوبی و جنوب غربی افغانستان به آب هيرمند، به همراه هاي(  هاي )استانمنابع آب رودخانه هيرمند و وابستگی زياد واليت

ا شرايط  بهبود  در  هيرمند  رود  کاهش  نقش  و  افغانستان  طرقتصادي  از  توفقر  ويق  کشاورزي  آب   سعه  از  استفاده  افزايش 

افغانستان  رودخانه،   با آن در  و مورد توجه عموم مردم سبب گرديده رودخانه هيرمند و مسائل مرتبط  پيدا کرده  جنبه ملی 

مل  وچکی از سرزمين پهناور ايران را شاسيستان قسمت کتري برخوردار است. در حالی که  افغانستان از  پشتوانه مردمی بيش

موضوع  می و  برابر شود  در  ايران  دولت  انعطاف  موجب  که  يافته  محلی  جنبه  سيستان  سوي  به  آن  جريان  و  هيرمند  آب 

 (. 66، 1394لطفی، افغانستان در اين مورد در صد سال گذشته شده است)

 

 ی زیستمحیط  بعد   ▪

بارزترين مسائل زيست محيطی   افغانستان موضوع خشک شدن  از  ايران و  آبی ههامونمناطق مرزي  هاي  ريرود، شنها، کم 

   (.  117، 1395و همکاران، نامی روزه است) 120روان بادهاي موسمی 

گيري يک سيستم کم فشار در  روزه در نتيجه تشکيل سيستم پرفشار در شمال شرق درياي خزر و شکل120وزش بادهاي  

 .شودايران و غرب افغانستان ايجاد میهاي شرق بيابان

گيري اين پهنه بادي وسيع تأثير زيادي دارد به طوريکه اين  فغانستان و شرق ايران در شکلفی نوار غرب اپوگراهاي توويژگی

 .شرايط سبب شد تا هسته وزش بادهاي شديد آن به صورت کانالی از شمال شرق به جنوب شرق ايران جريان يابد

هاي مرکزي ايران رق کشور، غالب دشتي همه نواحی شراگيربر فاي دارند به طوريکه عالوهروزه دامنه گسترده  120بادهاي  

 روزه قرار دارد120و دشت کوير نيز در محدوده فعاليت بادهاي  نظير کوير لوت

ترين پهنه مربوط به باد سيستان است که  پهنه بادي موجود در ايران، وسيع  10هاي دکتر امير گندمکار از ميان  بر اساس يافته

 . شودلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوي، يزد و اصفهان را شامل میاي سيستان و بهتانمحدوده وسيعی از اس
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روزه در منطقه سيستان و شرق ايران را با ساير مناطق نوار شرقی  120وزش بادهاي    هاي انجام شده، آنچهبر اساس پژوهش

 .هاي اقليمی و توپوگرافی منطقه استويژگی کندمتمايز می

ا مندر  نزوين  ميزان  داردطقه  بااليی  پذيري  تغيير  و  بوده  کم  جوي  و   الت  بوده  باال  نيز  آن  دمايی  نوسانات  ديگر  طرف  از 

 .دهدارد که ميزان تبخير منابع آبی را به شدت افزايش میهاي گرمی دتابستان

  زمين سبب  ه و شيب ماليم ند کوهاي توپوگرافی شامل دشت بودن منطقه، نبود عوارض طبيعی ماناين شرايط با وجود ويژگی

بيشتر اثرات اين   به طور کلی .کند  هاي اقليمی تبديلاين بادها منطقه سيستان را به يک کانون مملو از بحران   شودتاوزشمی

اما کاهش دماي هوا در فصل گرم سال و   شودبادها منفی بوده و به عنوان يکی از عوامل محدود کننده زندگی محسوب می

 .هاي مثبت محيطی اين بادها هستندق از نيروي باد از جنبه در استحصال برناسب هاي ممزيت

چشمه  تثبيت  صورت  بادر  کشور،  شرق  گردوغبار  توليد  نمی  120د  هاي  بشمار  کننده  محدوده  عامل  ديگر  گفت:  روزه  رود، 

پايان گرد اگرچه امسال بخش کمی از تاالب هامون آبگيري شده روزه    120ي  ناشی از بادهاوخاك  اما اين آبگيري به معناي 

 .شودهاي بحرانی محسوب مینيست چراکه بخش وسعی از تاالب همچنان خشک است و جزو کانون 

متاسفانه مديريت منابع آب در حوضه آبريز تاالب هامون سبب شده تا اين تاالب به يک تاالب فصلی تبديل شود که به محض 

 . شودغاز میآن آ روند خشک شدن روزه 120آغاز وزش بادهاي 

 

 آوارگان افغانی ▪

باشد که  ل آساي مهاجران افغانی میبدون شک از پيامدهاي مهم و منفی بی ثباتی و جنگ در افغانستان براي ايران، هجوم سي

از    ارند.حضور د  هزار نفر از اتباع افغانی در ج. ا. ايران  500ميليون و    2اي که در حال حاضر حدود  به گونهاند؛  وارد ايران شده

هزار نفر نيز   450حدود يک ميليون نفر در قالب طرح آمايش هستند؛ به عبارتی کارت حضور و اقامت دارند. حدود    اين تعداد

در   غيرمجاز  و  غيرقانونی  طور  به  ديگر  نفر  ميليون  يک  حدود  اما  است،  قانونی  کشور  به  ورودشان  و  نموده  دريافت  گذرنامه 

باشد که امنيت ايران را  هر حال سيل آوارگان افغانی به ايران، يکی از عواملی میبه    (.22/4/94نيوز  افکار  )ج.ا.ايران حضور دارند

باشد که امنيت ايران را از ناحيه افغانستان تهديد کرده است)فستوي و همکاران، عواملی میاز ناحيه افغانستان به ايران، يکی از 

1395 ،119.)   
 

 ان( فغاستفرهنگی و اجتماعی )اهای  چالش ▪

با چالشتظهور دول افغانستان  فرهنگی هاي مدرن در  بوده است. در جامعه هاي  فراوان مواجه  اقتصادي، ساختاري و ذهنی   ،

داشته خويش  درون  دنياي  و  باورها  به  را  دلبستگی  بيشترين  و  بيرون  دنياي  با  را  مواجهه  کمترين  که  افغانستان  اند،  سنتی 

شور، مجال ورود محدود و قوام اندکی پيدا کرده است. اگر دولت مدرن را خ معاصر اين کتاري  هاي مدرنيته درمينهشرايط و ز

ها  هاي مدرنيته در يک جامعه تحول پذير و پويا بدانيم اين مؤلفهها و گزارههاي عينی مدرنيسم و بازتاب انديشهمحصول مؤلفه

تمامی شرايط ذهنی و عينی ظهور و نفوذ    افغانستان اما . در  بلوغ را داشته استت  و پيش درآمدها در افغانستان کمترين بخ

هاي عقيم سياسی  اي و نظامي عشيرهمدرنيته به دليل عمق نفوذ نهادهاي سنتی، باورهاي ايستاي مذهبی، ساختارهاي بسته

است.   نيافته  مفروش  موانع  بستر  عميق  درك  و  در  بازدارنده شناخت  مدرن  دولت  تأملي  مستلزم  تع  افغانستان  در و  ميق 

-هاي اقتصادي، موقعيت جغرافيايی، آموزهشاخصاي، بسترهاي فرهنگی،  ي ذهنی، الگوهاي اجتماعی، هنجارهاي قبيلهباورها

 . باشدهاي مذهبی و ساختارهاي طبقاتی و عرف و تعامل اجتماعی ثبات يافته در اين کشورها می

 

  گیرینتیجه .7
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کنند. به همين دليل بايد  يجاد امنيت و توسعه کشور ايجاد مینقش مهمی در اشوري  هاي ورودي هر کعنوان دروازهمرزها به  

برنامه توجه  مورد  میبيشتر  گفته شد  آنچه  از مجموع  گيرد.  قرار  افغانستان  ريزان  و  ايران  که کشور  کرد  ارزيابی  چنين  توان 

مزيت برايداراي  انسانی  و  سرزمينی  نسبی  مدير  هاي  عدم  اما  هستند.  دريکديگر  امتيازيت  اين  قدرتست  و حضور  هاي  ات 

فرامنطقهمنطقه و  نتيجه  اي  در  و  کشور  اين  ژئوپليتيکی  اهميت  دليل  به  افغانستان  در  مسئله اي  بروز  مانند  تهديداتی  بروز 

بروز ها از سوي دو کشور، باعث  آنمشکل آوارگان افغانی و عدم مديريت  قاچاق و مسائل آب و اختالفات هيدروپليتيکی و نيز  

منجر به بی ثباتی و ناامنی در افغانستان و توسعه نيافتگی در محور شرق و جنوب شرقی ايران ست. که اين امر  مشکالتی شده ا

و امنيت پايدار مفاهيمی به هم مرتبط است که اهميت  و همچنين تهديدات امنيت ملی براي ايران شده است. توسعه پايدار  

در   از سايرآنها  بيش  تومناط  مناطق مرزي  عدم  است.  مرزي،  ق  مناطق  پايدار در  توسعه  به  از جه  مناطق مرزي  خالی شدن 

معيت آورد که از مهاجرت ججمعيت، ايجاد اشتغال در اين مناطق به منظور کاهش فقر و بيکاري اين امکان را به وجود می

-ت الزم مورد بهرهها و تجهيزا تيرساخهاي محيطی مناطق مرزي و صنايع طبيعی و زاجتناب شود و با استفاده از پتانسيل

 برداري قرار گرفته شود. 
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ه ناهمگون در مناطق مرزی جنوب شرق ایران براساس نظریه سازه چرایی توسع

 انگاری
 

 2امید حسینی،  *1مصطفی اسمعیل تبار

 کارشناسی ارشد علوم سياسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد   -1

 کارشناسی ارشد علوم سياسی، دانشگاه فردوسی مشهد  -2

 omoo.cmahhad_mostafa@yah نويسنده مسئول:*

 

 

 : چکیده

 کشور کالن امور پيشبرد جهت  در مرزي مناطق به استراتژيک و راهبردي نگاه کشورها، در قدرت هايشاخصه از يکی  طرح مسئله:

 شورک دو با همجواري و آبی و زمينی وسيع مرزي پهنه و  کشور شرق جنوب در داشتن قرار با بلوچستان و سيستان  استان.  باشدمی

 تک نگاه اما است داشته قرار  جمهوري اسالمی ايران  گيرانتصميم توجه مورد همواره هاي آزادي از آبو برخوردار   نتاکسپا و افغانستان

 و متوازن  نگاهی نيازمند و داشته نگه مغفول  را استان جغرافيايی حوزه  هاييتوانمند  و  هاظرفيت ساير امنيتی؛ رويکرد محوريت با بُعدي

 توسعه چرايی بررسی حاضر پژوهش هدف اساس اين بر است سياسی و زراعی صنعتی، تجاري،-صادي اقت هايحوزه ساير در نهمگو

 .باشدمی کشور شرق جنوب مرزي منطقه در ناهمگون

کيه بر ابزار  توصيفی ـ تحليلی با تگيري از نظريه سازه انگاري، از روش تحقيق  طالعه موردي پژوهش حاضر، با بهرهدر م پژوهش:روش

 .استفاده شده است  ـ اسنادي  ايانهکتابخ

 و ذهنی باورهاي در آن داشتن ريشه و امنيت مفهوم بودن الذهانی  بين و انتزاعی به توجه با دهدمی نشان پژوهش هاييافته   ها:یافته

 دنيازمن چستان بلو  و  سيستان استان در  متوازن و همگون توسعه رسدمی بنظر و دولتمردان جمهوري اسالمی ايران گيرانتصميم فرهنگی

 .باشد می کشور راهبردي گيران  تصميم بالتبع و سازان  تصميم هاي  ذهنيت و باورها تغيير

اين  نتیجه گیری:  اين در ناامنی پارامترهاي تبيين و شرق جنوب ويژه به  مرزي مناطق ژئواستراتژيک جايگاه ترسيم با  پژوهش در 

انتيجه گيري می مناطق  توسعه در ساير ابعاد، همسان اهتمام به توسعه امنيتی مدنظر قرار  گردد که  می  محققمنيت پايدار زمانی  شود 

 .گيرد
 

 ن وسيستان و بلوچستان، مرز، امنيت پايدار، توسعه، توسعه ناهمگ:  کلیدی گان واژ
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 و بیان مسئله   مقدمه -1

 در ويژه به ايران ملی هتوسع . اشدب یم هاتدول همه بخشی قدرت هايشاخص از يکی مرزي  مناطق راهبردي جغرافياي

 مکران سواحل مانند مناطق اين که  چرا دارد مرزي مناطق امنيتی و ايتوسعه راهبردهاي به فراوانی وابستگی شرقی، نيمه

:  1390)خليلی،    هستند ژئواکونوميکی و ژئواستراتژيکی ژئوپليتيکی، حوزه در فردي منحصربه هايويژگی  و هاظرفيت داراي

 پيرامونی کشورهاي با فرهنگی و قومی  اي هتداخل و  همسايگان تعدد  مرزها، تنوع داراي که ان اير اسالمی يهورمج براي (.82

 ت.اس غيرممکن  مرزي مناطق  امنيت به توجه  بدون پايدار امنيت  تحقق و ملی امنيت مورد در  تفکر و  گيريتصميم است،

 محسوب استراتژيک و حياتی بسيار ايمسئله منيتیا بعد  جمله زا لفتمخ ابعاد در مرزي مناطق توسعه امر به اهتمام بنابراين

  با  و مهمترين از يکی اساس اين بر.  گيرد قرار توجه مورد گيرانتصميم سوي از بايدیم که(  1106:  1391)لکزايی،  ودشمی

 و سيستان استان ريتو مح با شرق  جنوب قمناط مرزهاي استراتژيکی، و راهبردي بُعد از کشور مرزي مناطق رينتاهميت

 اهميت غمرعلی .باشد می پاکستان و افغانستان کشورهاي با آن یهمسايگ و  (کشور استان پهناورترين عنوان به )  بلوچستان

 آبهاي به دسترسی و سرزمينی و فرهنگی سياسی، اقتصادي، گوناگون ابعاد از شرق  جنوب مرزهاي ژئواستراتژيکی و ژئوپلتيکی

 اي توسعه راهبردهاي خصوص در  اخير  هايدهه طی ملی و استانی گيرانتصميم بر البغ  رويکرد چرا ست نآ سؤال  ... و  آزاد

 اشکال و هاقابليت ساير به  توجه و  همگون  ايتوسعه نگاه و بوده امنيتی مسائل بر متمرکز بلوچستان و يستان س استان

 پژوهش هاييافتهاز   است؟ شده انگاشته هناديد يا و لمغفو  ( وغيره سياسی سعهتو فرهنگی،  توسعه اقتصادي، توسعه)ايتوسعه

 امنيتی هايچالش يا و امنيتی  بقهسِ از برگرفته و منبعث گيرانتصميم بر حاکم راهبرد يا و رويکرد رسدمی نظره  ب حاضر

 ايهحمايت يا و ازهرم امنيت تأمين زهحو در گسترده مالی اعتبارات  و  بودجه تخصيص رغمعلی دليل همين به و بوده موجود

 اين.  است  نگرفته قرار توجه مورد و شده رانده حاشيه  به اي توسعه هايشاخصه ساير نظامی، نيروهاي تقويت يا و  لجستيکی

 شيوه به  نياز مورد اطالعات و اههداد گردآوري  روش و توصيفی و تحليلی هايپژوهش جزء  روش و ماهيت نظر از مقاله

 تبيين و شرق  جنوب ويژه به مرزي  مناطق ژئواستراتژيک جايگاه  ترسيم پژوهش اين از هدفباشد.  می ياکتابخانه و ادياسن

 .شدبایم مرزي مناطق به صرف امنيتی نگاه کردن خارج و مناطق اين در ناامنی پارامترهاي

 

 پیشینه پژوهش   -2

زبانی، قدرت نرم    عر قومی و تنوتکث  ،والنی درياي عمانطی پژوهشی، مواردي چون سواحل ط   (1396صيادي و سنايی )

آفرين در مرکز،  و فضاهاي خالی گسست  اساسی، وسعت سرزمينی  قانون  در  توزيع فضايی قدرت  ماهيت  فرهنگی،  مرکزيت 

ي  هاي ژئوپليتيک و ماهيت تحميلی مرزها، موقعيت نسبی و محوريت در نظريهپيشينه تاريخی و فرهنگی غنی، ژئوتروريست

 و پرور جانکند.  در مناطق مرزي جنوب شرقی ياد می  ک مؤثر بر سياست خارجی ايرانيوامل ژئوپليتان ع وسياسی را به عن

 ژئوپليتيکی هاي واقعيت(  1)  شامل ته دس  پنج به را ايران مرزهاي مديريت بر مؤثر هايشاخص پژوهشی طی (1394)  همکاران

 را  مرز مديريت و کرده تقسيم مرزي لمسائ(  5)  و يارختاس عوامل(  4)  ران،بازيگ(  3)  سياستها،(  2)  ژئواستراتژيکی، و

)جان  کندمی تعريف اقتصادي و اجتماعی فرهنگی، تبادالت و نيازها به دستيابی و ملی مرزهاي امنيت  تضمين براي مکانيسمی

 . ( 46: 1394پرور، 

 ايران یشرق جنوب رزيم طقامن اليه  منتها يکژئواستراتژ موقعيت تبيين به پژوهشی طی(  1391)  زاده ی قل و زرقانی

 قابليت از دريايی راهبردهاي اتخاذ واسطه به تا هددیم قرار  موقعيتی در را ايران مکران، سواحل  اندهنمود اذعان و پرداخته

 ويژه به يرانا مرزي مناطق از  قسمت اين رو اين از د.کن استفاده صلح  و جنگ زمان در ملی منافع حفظ براي دريا بر حاکميت

 . عمقاست برخوردار ژئواستراتژيک موقعيت از  آزاد آبهاي به راهيابی و اسالمی جمهوري  دريايی درتق بعد از رانمک ل حسوا

 بهره خود نفع به آن از هندوستان با درگيري زمان در پاکستان که است جايی تا ايران مرزي مناطق از نقطه اين استراتژيک

 يمن  فارظُ هاي چريک حمله زمان در نيز  عمان  کشور کرده، استفاده ها هگندنج سوختگيري جهت  ان زاهد فرودگاه از و جسته 
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 که اي اقتصادي نقش جهت به کشور شرقی جنوب مرزهاي.  است نموده استفاده ايران استراتژيک عمق از نيز 1970 دهه در

 مرز به قفقاز و رکزيم اييآس خشکی در محصور کشورهاي نياز. شود می محسوب اسالمی جمهوري ژئواکونوميکی قدرت دارد،

 .است داده قرار جنوب ـ شمال تجاري کريدور ويژه موقعيت در را ايران و افزوده آن اهميت بر ايران شرقی جنوب مناطق آبی

 ج خلي درياي  و خزر  درياي اطراف کشورهاي شامل انرژي استراتژيک  بيضی ترسيم با پژوهشی در (1390)توسرکانی و يزدانی

 بر تسلط براي اي منطقه و  جهانی  هاي قدرت نظامیِ  و سياسی هاي رقابت به«  جديد بزرگ بازي»  صطالحا رييکارگ به و فارس

 ترين نزديک ايران، شرقی جنوب و شرق  مرزهاي.  دارد قرار بيضی اين امتداد در  ايران.  است پرداخته انرژي استراتژيک بيضی

 ژئواکونومی هاي مزيت به دستيابی براي  افغانستان و پاکستان ،ستانوهند جمله  از هند قاره شبه حوزه کشورهاي راهيابی مسير

 .باشد می حوزه اين در يادشده

 عنصر و شده کاسته قدرت نظامی عنصر از يکم و بيست قرن در اينکه به اشاره با پژوهشی طی  (1388)همکاران و نامی

 است آمده پژوهش اين در.  دازدپر یم رميانهخاو رد ايران اکونوميکژئو جايگاه تحليل به است  شده پررنگ قدرت اقتصادي

 جهان انرژي مرکز در  ايران.  است گرديده بزرگ قدرتهاي روابط  در  متغير مؤثرترين و  گرفته خود  به اکونوميکی  مفهومی ،انرژي

 و قفقاز انه،مي ياآسي بهفت و گاز( )ن انرژي انتقال جريان براي مناسبی کريدور و بستر جنوب، و شرق  مرزي مناطق گرفته، قرار

 .باشد می شرقی يآسيا حتی

 و ژئواستراتژيکی ژئوپليتيکی، منظر از  آن، استراتژيک هاي ويژگی و موقعيت دليل به ايران، شرقی جنوب  در مکران  سواحل 

 طحس در کاال و انرژي قالانت مسير مهمترين بر تسلط ي،ژانر غنی  منابع به دسترسی ت.اس فراوانی اهميت داراي ژئواکونوميکی

 محورهاي طريق از کاال خروج و مرکزي آسياي در خشکی در محصور کشورهاي دسترسی براي استراتژيک عيتموق جهان،

 بسيار هاي قابليت اروپا، و  روسيه  قفقاز، مرکزي آسياي و چابهار بين غربی جنوبی محور و جنوبی شرقی محور  جنوبی، شمالی

 و مکران سواحل در نظامی هاي پايگاه ايجاد امکان زمستانی، تیتوريس پايگاه يک هب آن  کردن تبديل براي  آن توريستی مناسب

 فارس خليج سواحل بر  توجه ليل د به هنمتأسفا که هاست قابليت اين از  بخشی ... و فراملی آبهاي در  نا اير مانور  قدرت گسترش

 از مهمی و متعدد استراتژيک  مافع داراي ران يا اسالمی جمهوري  ي برا مکران  سواحل توسعه  ترديد بدون.  است شده غفلت  آن از

 قومی اختالفات قبيل از اساسی هاي چالش  برخی با شرقی جنوب منطقه البته.  باشد  می نظامی و سياسی اقتصادي، نظر

 مرزي، نوار حاشيه در المللی بين قاچاقچيان حضور خشکسالی، و سيل جمله از  طبيعی حوادث يافتگی، توسعه عدم ،ی مذهب

 از برخی استفاده سوء کشور، سياسی و اداري سيستم توسط شده  اعمال اجتماعی هاي محروميت طقه،من بر حاکم یهنگرف فقر

 سرمايه و مذهبی هاي شکاف وجود قومی، اختالفات کردن مطرح و زدن دامن و ملی  مرزهاي از خارج در بلوچ قوم نخبگان

 (. 1391ده، انی و قلی زا)زرقتاسمواجه  کشورها برخی طريق از سوء تبليغات و گذاري

( طی پژوهشی به تأثير تقسيم سياسی استان هاي سواحل جنوبی بر توسعه منطقه اي ايران پرداخته و 1395)اطاعت و نيکزاد

منطقه    به تبيين اين مسئله پرداخته اند که نظام تقسيماتی موجود در سواحل جنوبی ايران، عملکرد موفقی در توسعه متوازن

ها و پتانسيل ها را بارور نمايد لذا نيازمند تغيير است. اطاعت و نيکزاد در آن پژوهش الگويی    وانسته ظرفيتو نت  اي نداشته

ايران منطبق بر کرانه هاي سواحل خليج فارس و درياي عمان، ميان هفت استان   ارائه می نمايند که در ان سواحل جنوبی 

تا نظام سازمان دهی    يراحمد و خوزستان تقسيم گرددوکهکيلويه و بهر،  شرمزگان، فارس، بوسيستان و بلوچستان، کرمان، ه

فضاي سرزمينی ميسر و پتانسيل هاي موجود به گونه متوازن تر ميان واحدهاي سياسی تقسيم گردد و زمينه توسعه پايدار و  

 نيز کاهش شکاف هاي فضايی توسعه فراهم گردد. 

 مرزي نواحی امنيت بر آن تأثير و پاکستان و ايران روابط در همگرايی  لعوام بررسی به پژوهشی طی(  1398)همکاران و کيانی

 شاعران جمله از زبانی و فرهنگی اشتراکات پاکستان، و ايران ميان مشترك دين و مذهبی  عوامل  تحقيق اين در.  اند پرداخته

 از فناوري و  اقتصادي تبادالت و يکارمه مرزها، سوي  دو ر د بلوچ قوم پراکندگی الهوري، اقبال نظير پاکستانی زبان فارسی
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 مؤثري نقش جهت به  ...و هند با پاکستان مناقشات در ايران سياسی هاي حمايت مرزي، هاي بازارچه و اي هسته انرژي جمله

   .است شده تبيين دارد، مرزي امنيت درنتيجه و همگرايی بر که

ه است. وي در اين پژوهش، رفتار افغان ها  دافغانستان ز  ان ورل کارکردي مرز اي( طی پژوهشی دست به تحلي1382)حافظ نيا

را نسبت به مرز، مواد مخدر و ناامنی از نوع کنشی و رفتار ايرانی ها را در جهت کاهش آثار بحران هاي مزبور و مهار مرز از نوع  

 مختلف ابعاد داراي امنيت اگر .است ه رين مرز کشور بودواکنشی ارزيابی کرده و مدعی شده که مرز ايران و افغانستان بحرانی ت

. گردد توجه خارجی تهديدات و داخلی تهديدات به بايد  نيز فرهنگی امنيت بحث در.  باشد فرهنگی بعد جمله از

 جامعه در اجتماعی و فرهنگی امنيت هرچه نموده اذعان فرهنگی امنيت و مرزي شهرهاي عنوان با پژوهشی در(  1391)ستايش

 اجتماعی فرهنگی تعامالت و همسايگان مراودات  و مناسبات ولی گردد می تسريع توسعه ابعاد ساير در  تفپيشر يابد، گسترش

 اين براي حلی راه يافتن براي تالش در وي. گردد می محسوب ملی هويت و فرهنگ براي تهديدي که است نحوي به مرزنشيان

 .است ودهنم پيشنهاد ار  زيرم مناطق در امنيت سازي بومی و مردمی هاي حکومت وجود مسئله،

 زمينی مرزهاي طريق از اي فرامنطقه هاي قدرت احتمالی تجاوزات ژئوپليتيکی موانع به پژوهشی طی(  1395)همکاران و متقی

 و ياسیس هاي حوزه ساير بر  آن تأثير و نقش و خاکی و آبی مرزي مناطق در  ايران نظامی قدرت تبيين  به  و پرداخته دريايی و

 نيز مرزي مناطق روي بر پيرامونی، کشورهاي با اسالمی جمهوري روابط واگراي عوامل  .است هپرداخت  صلح نزما رد اقتصادي

 به  ايدئولوژيکی تعارضات از  واگرا، عامل 11 برشمردن با رابطه اين  در پژوهشی طی(  1395)   همکاران و بازدار.  است اثرگذار

 وهابيت ژئوپلوتيک قطب)  سعودي عربستان وهابيت يها انديشه  و ريفي کت سلفيت رشد.  اند کرده ياد عامل مهمترين عنوان

 جمهوري مرزي شهرهاي و مناطق در شيعی انديشه با ايدئولوژيک تعارضات جهت به افغانستان، و  پاکستان در(  خاورميانه

 همسايگان ايدئولوژيک تحماي  شود می مشاهده اًبعض.  آورد می بوجود ژئوپليتيکی تنش و بوده گذار تأثير امنيتی بعد از اسالمی

 قطب دادن قرار فشار تحت هدف با مذهبی جريان اين به وابسته سياسی هاي گروه و ايران مرزي نوار سنت اهل اقليت از

 .پذيرد می انجام شيعه ژئوپليتيک

 عواملی و ناهمسايگ با ايران  اسالمی جمهوري اقتصادي ديپلماسی  هاي چالش به پژوهشی طی(  1397)اسمعيلی و ارغوانی

 فضاي مرزي، مناطق در  ايران خارجی سياست بر نظامی امنيتی نگاه تسلط مرزها، سوي دو در توسعه  متفاوت لگوهايا چون 

 قدرت عملکرد.  است پرداخته   ...و اي فرامنطقه هاي قدرت مداخالت مکمل، نه و مشابه اقتصادهاي آسيا، غربی جنوب امنيتی

 ...و ايران پيرامونی گستره در امريکا  نظامی هاي پايگاه استقرار همچنين و ايران هايمرز نکرد ناامن در اي فرامنطقه هاي

 امنيتی راهبردهاي به متمايل را مرزي هاي استان به نسبت ايران اسالمی جمهوري  خارجی سياست  گيران تصميم رويکرد

 و اقتصادي ديپلماسی با مغاير را النمسئو محور امنيت نگاه خود پژوهش در اسمعيلی و ارغوانی.  است نموده تهديدمحور

 .اند دانسته اقتصادي توسعه درنتيجه

امنيتی1398)و همکاران  باالگفشه  محمودي الگوي  ارائه  با  پژوهشی  پاکستان  مدعی شدند    ( طی  و  ايران  امنيتی  روابط 

پديده تروريسم نوار مرزي را کامل نمايد. در می ايران دهمج  ناين پژوهش به حس  تواند بر مقابله با  از   رواري  قبال پاکستان 

تحرکات تروريستی  و  جمله کشيدن خط لوله صلح، فراهم کردن صادرات برق و استقبال از زائران پاکستانی اربعين اشاره شده  

ان  تميان ايران پاکس  برقراري روابط اقتصادي، فرهنگی، مذهبی و...  را مانعی براي برقراري امنيت پايدار مرزهاي جنوب شرقی و 

با اشاره به سيطره نيروهاي فراملی )قدرت هاي بزرگ( و فروملی    طی پژوهشی   (1394)فالح نژاد و اميري  ت. سعرفی نموده ام

( و ساختارهاي قومی قبيله اي در افغانستان، ايجاد همگرايی ميان ايران و افغانستان و برقراري امنيت در   )طالبان، القاعده و...

ابراهيمی   دانسته است. و گسترش همکاري هاي فرهنگی و اقتصادي ر افغانستان دري دولت ملی رقرابمرزي را منوط به  مناطق 

( نژاد  مجيدي  ملی  1395و  امنيت  بر  افغانستان  استراتژيک  مشارکت  توافقنامه  امنيتی  تهديدات  تبيين  به  پژوهشی  طی   )

ايران   افغانسپرداخته است. حضور طوالنی مدت  جمهوري اسالمی  در  بتامريکا  روابط  ان  با جمهوري خه جهت  صمانه اي که 

اسالمی ايران دارد هم از نظر سياسی که موجب تقويت دولتمردان ضد ايرانی و قدرت يابی عربستان در افغانستان می شود،  
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اطق ناسرائيل را در م  هم از نظر نظامی که حلقه محاصره فيزيکی ايران را تنگ تر و عمليات جاسوسی عليه امنيت ملی و نفوذ

تقويت می نمايد و هم از نظر اقتصادي که مانعی براي شکل گيري کريدور شمال ـ جنوب و کاهش دسترسی    همجوار ايران

ايران به بازارهاي دنيا می شود،  انرژي  انتقال  ايران    ايران به بازارهاي آسياي مرکزي و دشوارشدن  تهديدي براي امنيت ملی 

 باشد. می

ه به چالش هاي  ضمن اشار ئه مدل ژئوپليتيک روابط ايران و پاکستانارابه منظور هشی و( طی پژ1396)حمديمحمدي و ا

به اقدامات حمايتی ارتش و سرويس اطالعاتی پاکستان از افراط    )ترانزيت مواد مخدر، قاچاق انرژي و...(،مرزي ميان دو کشور

شاره و مطرح می نمايد که وجود او افغانستان  ران  يد از جمله هند، اگرايی و گروه هاي راديکال در برخورد با همسايگان خو

باشد. می  پاکستان  راهبردهاي  جزء  ايران،  عليه  العدل  جيش  و  جنداهلل  مانند  تروريستی  هاي  همکاران   گروهک  و  پوالدي 

و نيت  مه معنادار ميان ابه رابط ( طی پژوهشی براي الگوسازي عوامل تأمين کننده امنيت پايدار مرزهاي شرقی ايران،  1395)

نگی، مذهبی، قوميتی، اجتماعی، اقتصادي و... اذعان نموده و امنيت مرزها را امري چندبعدي ناميده اند. در اين  هموضوعات فر

پژوهش مطرح می شود کاهش فقر فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و توسعه توأمان زيرساخت ها و تمرکز بر ساخت هويت درون 

 می باشد.  امنيت پايدارجاد ي ط علی و معلولی ادر زمره روابزا 

 مبانی نظری  -3
میجغرافياي محيط و استراتژي  روابط کشف به  که  است دانشی ژئواستراتژيک،  عوامل نقش ديگر، عبارتی بهپردازد.  ی 

زاده،  )زرقان   کندمی مطالعه اخص طور  به نظامی استراتژي  و اعم بطور هااستراتژي تدوين در را جغرافيايی محيط قلی  و  ی 

 که دارد اشاره المللی بين هاي سازمان و ها دولت از مواضعی و تصميمات به نيز خارجی سياست منظر از ژئواستراتژي(.  1391

 (. 153: 1390)يزدانی و توسرکانی، باشدمی قدرت جغرافيايی توزيع  و سرزمينی عوامل بر مبتنی

 بر جغرافيايی عوامل چگونگی به  ( و1369يدر،  ميرح)است قدرت و سياست بر جغرافيايی شرايط تأثير از عبارت ژئوپليتيک 

 به سياسی جغرافياي چراکه باشد می سياسی جغرافياي مفهوم از متفاوت  مفهوم اين.  پردازد می الملل بين روابط گيري شکل

  :1395)عباسی سمنانی،  دپرداز می دارد، جغرافيايی هاي موقعيت روي دولتمردان  تصميمات تأثير و ها سياست که تأثيري

 جغرافيايی، موقعيت چون مواردي از ميان اين در.  گردد می تقسيم متغير و ثابت دسته دو به ژئوپليتيک بر مؤثر عوامل(.  97

 منابع جمعيت، قبيل از مواردي و ثابت عوامل عنوان به کشور شکل و توپوگرافی وضع خاك، وسعت آن، تقسيمات و فضا

 (.109: 1399)خراشادي زاده و همکاران،   شود می ياد متغير عوامل نوانع  به اجتماعی و یسياس نهادهاي طبيعی،

 با قدرت اعمال و ايجاد براي دولت يک اقدام چگونگی از عبارت و آيد می بوجود جغرافيا و سياست با پيوند از ژئواکونوميک

 ها قدرت قابتر به اقتصادي هاي انگيزه که آنجا رديگ بيان به(.  59:  1397)مختاري هشی،  است اقتصادي عوامل از استفاده

ابراهيمی،    گيرد می شکل ژئواکونوميک نمايد ارائه شرايط از اقتصادي قرائتی ژئوپليتيک، و شود منجر )گودرزي و محمدزاده 

1396 :108 .) 

 عامل ظرفيت، تضمين رايب دولت غيرنظامی اقدامات نيز و ملی دفاع سياست از عبارت اوه.اچ.اچ مايکل بيان به ملی امنيت

 باري نظر از و باشد می المللی بين و داخلی اهداف حصول و  نفوذ اعمال منظور به سياسی موجوديت يک عنوان به خود بقاي

 هاي دريافت به اعتماد ) ترديد از رهايی و( هنیذ امنيت) ايمنی احساس ،(عينی امنيت) خطر مقابل در حفاظت از عبارت بوزان

عبايی،  است ناپذير تجزيه ذهنی، نسبی، مفهوم يک يتامن درواقع.  (1108:  1391)لکزايی،    باشد می(  شخصی و  )يگانگی 

پايه    (.1397 بر  که  است  جامعی  درك  بر  ناظر  پايدار«  »امنيت  اساس  اجتماعی، ب  آنبر همين  سياسی،  مؤثر  عوامل    ه همه 

 (. 127: 1395د)پوالدي، فرهنگی، امنيتی و... در کنار يکديگر و در تعامل باهم توجه می شو

 امکانات از کيفی طور به جامعه در که(  اقتصادي و فرهنگی اجتماعی،  سياسی، )  عدي چندبُ فرايندي از است عبارت توسعه

 است ريزي برنامه نوعی مرزي مناطق آمايش .کند می استفاده جانبه همه طور به ها، آرمان به دستيابی جهت در خويش، یکمّ

 توسعه براي راهکارهايی و دهد می پيوند يکديگر به دارند مرزي طقمنا که رايطیش  وبچچار در دفاع و يتامن با را توسعه که
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 کريستالر، مرکزي مکان نظريه قبيل از مختلفی هاي نظريه مرزي مناطق توسعه با ارتباط در .  کند می معرفی مرزي مناطق

 و شرايط  به هرکدام که است  شده مطرح مرکز برگشت نظريه پيرامون، مرکز  نظريه رشد، مرکز نظريه پرو، رشد قطب نظريه

 ميان در را اي منطقه هاي تعادل عدم علت داشت سعی مرکزي مکان نظريه در کريستالر نمونه براي.  دارد اشاره خاصی اصول

 (. 176: 1396)پرنيان و همکاران،  نمايد تحليل تجزيه مرزي مناطق و مرکزي مناطق

 تأثيرگذار جهان و اي منطقه قدرت مناسبات روي ايران ژئوپليتيکی هاي تموقعي دليل به  میاسال جمهوري مرزي مناطق

 موقعيت  از متأثر ها فرصت يا و تهديدات ها، چالش با مواجهه  در ايران، جمله از ها دولت خارجی سياست چراکه  است

 در ايران استراتژيک قعم ،نپاکستا و غانستاناف شيعيان مذهبی، لحاظ به(. 1395)عباسی سمنانی، باشد می مرزها ژئوپليتيکی

 جمله از تروريستی هاي گروه گيري شکل کشی، شيعه جمله  از ضدشيعی اقدامات.  دهندمی  تشکيل را  همسايه کشورهاي

 ت. اس اثرگذار شرقی جنوب و شرق  مرزهاي امنيت روي بر ...و القاعده طالبان،

 

 روش پژوهش  -4
 امروزه که نحوي به گرديد  سياسی علوم ادبيات وارد ونت ندرکسالاهاي  شتال واسطه به سياست از انگارانه سازه فهم

 و امنيت سرچشمه انگاران سازه.  باشد می ها دولت از بسياري خارجی سياست و استراتژيک مسائل بررسی نظري چارچوب

 مفاهيم ميزان ندازها هر  .دانند می هديداتت و منافعًً خصوصا موضوعات، و  ها پديده به نسبت بازيگران تفکر نحوه در را ناامنی

 و آنان ميان اعتمادي بی ميزان باشد تر متناقض و تر نامتناجس مسائل، به نسبت بازيگران اداراکات و  االذهانی بين مشترك

 هايهنجار بتوان چنانچه اما نندی کم حرکت خودمحوري و خودياري سوي به غالبا ها دولت.  شود می بيشتر ناامنی درنتيجه

(.  84: 1388)عباسی و فرخی، برداشت گام امنيت تحقق راستاي در توان می آنگاه آورد بوجود اداراکات از اي هممفاه و مشترك

 ديد از.  پردازد می امنيت جمله از آن هاي ساخت و سياست مطالعات به شناسانه هستی عدبُ از که است اي نظريه انگاري سازه

.  کنند می هدايت ها ارزش بر مبتنی و مشترك االذهانی بين انتظارات و ارهجانه را بازيگران اي ه کنش و رفتارها انگاري، سازه

 کنند می گيري تصميم مذهبی  و فرهنگی تاريخی، ی،بتجر پيشينه  بر مبتنی هنجارهاي براساس  دولتمردان، منظر، اين از

 (. 32: 1391)داودي، 

 مناطق به نسبت اسالمی مهوريج گيران صميمت و یخارج سياست رفتار با ملی هويت ميان ارتباط انگاري سازه نظريهبا  

 ...و اجتماعی هنجارهاي مذهب، فرهنگ، مانند  االذهانی بين مشترك هنجاري ساختار به نظريه، اين در.  گردد می تبيين مرزي

 و د کنن یم  پيدا ارتباط« عمناف» با « نقش» مفهوم وسيله به ها هويت همين د. سپس گرد می توجه ندزسا می را ها«»هويت که

 و اسالمی جمهوري هويت از متأثر خارجی سياست رفتار رو اين از.  گذارند می تأثير خارجی سياست«  رفتارِ»  بر زني منافع

 و ساز هويت عناصر بسط و  معرفی مستلزم امنيت ي  انگارانه سازه تبيين لذا.  بود خواهد هويت اين دهنده تشکيل متغيرهاي

 چگونگی توان می انگاري سازه نظري چارچوب براساس د.بو خواهد آن بی انقال سالمی،ا يتوه  يعنی ايران اسی سي نظام ماهيت

 بررسی را پيرامونی و مرزي مناطق بر ايران اسالمی جمهوري دولتمردان گيران تصميم عقيدتی و ذهنی ساختارهاي اثرگذاري

 ملی ونقش هويت اساس بر را  اناير ملی نافعم دينب اولويت نيز و دکر تبيين را ملی قدرت و  ملی منافع جايگاه و نقش و کرد

 (. 25: 1399اسمعيل تبار، جوانشيري و )کرد تحليل و تجزيه

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه -5

 باشد. ان )استان سيستان و بلوچستان( میمحدوده مورد مطالعه در اين پژوهش، مرزهاي جنوب شرقی جمهوري اسالمی اير

 

 و تحلیلبحث  -6
 ستان و بلوچستان بر اساس نظريه سازه انگاريستان سيدر ا مگونهتوسعه نا
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 استان اين تاحسم.  گيرد می دربر بلوچستان و سيستان استان را ايران اسالمی جمهوري مرزهاي شرقی جنوب پهنه

 یقشر جنوب مرزي اطقمن(.  567:  1391)ستايش،  شود می شامل را نفر ميليون  2.5 حدود جمعيتی و کيلومتر هزار 181

 با همجوار مرزي مناطق به مربوط  شرق  جنوب مرزي  مناطق خاکی محدوده.  باشد می خاکی و آبی  مرز دو داراي ران اي

 ملک کوه از پاکستان و ايران  ميان مشترك  مرز.  شود می بلوچستان و سيستان استان  در پاکستان و افغانستان کشورهاي

 ايران شرقی جنوب اليه  منتها مکران سواحل نيز آبی مرز.  شود می ملشا را کيلومتر 900 تقريبی طول گواتر، خليج تا سياکو

 آريايی؛ اصيل قوم دو مرزي، مناطق از محدوده  اين در(.  340:  1391)جندقيان،  گيرد می دربر را پاکستان غربی جنوب تا

 و رپهناو و وسيع مينیسرز  موقعيت با انبلوچست و سيستان استان تر   دقيق طور به.  دارند حضور ها بلوچ و ها سيستانی

 واقع  غفلت مورد همواره که است  نظيري  کم استعدادهاي و ها  ظرفيت داراي کشور شرق  جنوب در قرارداشتن  همچنين

  آن  مربع کيلومتر 181785 گسترده سرزمينی مساحت همچون هايی  ظرفيت به ميان اين در توان  می که  طوري به گرديده

  و پاکستان و افغانستان کشورهاي با خاکی مرز کيلومتر1210   و(  کشور تان اس ينبزرگتر  ايران سعتو درصد  11  از بيش)

 استراتژيکی موقعيت علته  ب چابهار بندر ويژه جايگاه   صادرات، و تجارت براي آزاد آبهاي به دسترسی و آبی مرز کيلومتر  370

 فصول تمام در زراعی هاي  فعاليت يژه،و  وريجان و گياهی پوشش خاص، اقليمی شرايط المللی،  بين آزاد آبهاي به دستيابی و

 هاي   کانی انواع و  مس  غنی معادن وجودو...(    موز خرما،)منطقه خاص هوا و  آب دليل به متنوع محصوالت برداشت و سال

 گل اتوري،ميني هاي  کوه تفتان، کوه خواجه، کوه  سوخته، شهر)توريستی و گردشگري هاي جاذبه و تاريخی اماکن موجود،

 منابع خارجی، ترانزيت براي مناسب جغرافيايی وضعيت ،(دوزي  سوزن)  نظير  بی دستی صنايعو...( و  ها    پرتغالی  قلعه افشان،

 هاي  ويژگی داراي را  استان اين که(  کشور در توليدي افزوده ارزش درصد21 تأمين)  آبزيان پرورش امکان و شيالت عظيم

 ها بحران حل  به تواند می همسايگان مشترك منافع يگنز،اسپر بحران هنظري پايه بر.  است ادهد قرار  فردي  به منحصر  و متمايز

 نژادي، زبانی، اشتراکات به توان می موارد اين جمله از(.  1107:  1391)لکزايی،  کند کمک مرزي مناطق در ها فرصت ايجاد و

 با اسالمی جمهوي.  ودمن  اشاره   ...و بلمتقا وابستگی قی،شر همسايگان با ايران مرز پيرامونی مناطق مذهبی فرهنگی، قوميتی،

 منابع و فسيلی هاي انرژي عظيم ذخاير دارابودن استراتژيک، آبی مرز دو ميان قرارگرفتن و ايران  ژئواکونومی موقعيت به توجه

 سیدستر تواند می اناير شرق  جنوب و جنوب مرزي مناطق.  بگيرد برعهده را منطقه ژئوپليتيکی رهبري تواند می زيرزمينی

 قاره سه مواصالتی چهارراه را ايران اگر.  نمايد فراهم آزاد هاي آب به را(  قفقاز و ميانه آسياي)خشکی در محصور ورهايکش

 دروازه آنکه جهت به اسالمی جمهوري براي ايران شرقی جنوب مرزي مناطق پهناور هاي دشت بدانيم، آسيا و آفريقا  اروپا،

 هندوستان پاکستان، کشور سه. باشد  می ژئواستراتژيک موقعيت رايدا شود می وبمحس دهن قاره  شبه با طارتبا الوصول سهل

 کشور شرق  مرزي مناطق. باشد تواند می ايران اقتصادي و صادراتی مناسبات براي نفري ميليارد 1.5 جذاب بازار افغانستان، و

 هاي تنش وجود عدم قی، شر همسايگان و راناي اسالمی جمهوري ميان متقابل احترام جهت به غربی،  نواحی با مقايسه در

 مشترك مرز. است برخوردار تري باثبات و تر مناسب وضعيت از ارضی، مسائل خصمانه ادعاهاي عدم و  ها دولت ميان زا بحران

 قشاتمنا جهت به  کستانپا کشور.  باشد می برخوردار  باالتري امنيت از مرزي مناطق ساير با مقايسه در  پاکستان و ايران ميان

 همين به ندارد سوم جبهه در  تنش و  مناقشه به تمايلی درنتيجه دارد افغانستان و هندوستان جبهه  دو در هک هايی تنش و

 سياسی، هاي پيمان عقد با بلکه ندارد واگرايی به تمايلی تنها نه ايران اسالمی جمهوري با خود روابط در پاکستان دولت جهت

 .است نموده دنبال را ايیهمگر سياست ،ايران با سنتو نظير مینظا و اقتصادي

 بقدهستان می باشد و ط  123شهر و    50بخش،    58،  شهرستان 23 داراي،  بلوچستان و سيستان استان  اينکه رغمعلی

(  GDP)داخلی ناخالص توليد  اما دهد  می تشکيل را ايران جمعيت کل از درصد3.37 ،  1390در سال   سرشماري آخرين

 اين در کشور داخلی ناخالص توليد از درصد1.3   فقط که است بوده  تومان اردميلي 13285ودحد در 1392سال در ستانا

 در و بوده پايين کشوري ميانگين به نسبت که بوده درصد29   استان اقتصادي مشارکت نرخ سال همين در.  است بوده سال

 آخر رتبه در نظر اين از که است هبود تومان ونميلي 5 حدود 1392سال رد نيز استان سرانه توليد ميزان.  دارد قرار آخر رتبه
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 در(.    http://css.ir/ccpdvc  آدرس،   1396سال جمهوري، رياست استراتژيک هاي  بررسی مرکز)  دارد قرار کشور

 مرزي ايتهديدز عوامل ها،  فرصت بسط و ها  ظرفيت روي بر تمرکز با شود می سعی مرزي مناطق محور فرصت راهبردهاي

.  شود می توجه امنيتی و سياسی اقتصادي،  فرهنگی، هاي حوزه  توأمان توسعه به رويکرد اين در .گردد برطرف و تهياف کاهش

 ظرفيت و ها  فرصت رفت بين از موجب نظامی شديد  هاي کنترل و امنيتی حصار در مرزها قرارگرفتن رويکرد اين براساس

 بودن زا تنش محور، تهديد راهبردهاي مبناي و  پايه.  گردد می قرف و نيافتگی وسعهت معيوب سيکل درنتيجه و اي منطقه هاي

 با مرزي مناطق مديريت راهبرد، اين در.  شود می بيشتري توجه مرزي تهديدات به رويکرد اين در.  باشد می مرزي مناطق

 مرزي مناطق در يا توسعه اهبردهاير مجري نظامی  نيروهاي و پذيرد می  انجام امنيتی و  نظامی راهکارهاي از گيري بهره

 فرصت به توأمان توجه گرو در جانبه همه توسعه به دستيابی و ملی قدرت توليد مرزي، مناطق تلفيقی راهبرد در. بود واهندخ

 هاي سياست با محور تهديد اي مقابله و  سلبی هاي سياست.  شود می تعريف پيرامونی مناطق بالفعل و بالقوه تهديدات و ها

 در برژينسکی ژئواکونومی نظريه براساس(.  1107:  1391)لکزايی،    گردد می لدنبا همزمان صورت  به محور فرصت ابیايج

 آسياي منظومه شرقی، آسياي  منظومه اروپا، منظومه شمالی، آمريکاي منظومه منظومه؛ شش به جهان کنترل، از خارج کتاب

 ناموزون منظومه.  شود می سيمتق اوراسيا همنظوم و(  آسيا غربی وبجن و آفريقا شمال)  مسلمانان ناموزون منظومه جنوبی،

. دارد  قرار منظومه اين در ايران (. 136:  1398)قصاب زاده، اخباري و حسن آبادي،    دارد برعهده را جهان در انرژي توليد نقش

 نوبیج و شرقی آسياسی هاي منظومه به منظومه اين از انرژي انتقال براي مسيري ايران، شرقی جنوب و شرقی مرزهاي

 کشورهاي وضعيت.  بود خواهد برخوردار انرژي استراتژي تدوين قابليت از اسالمی جمهوري منظر اين از.  شود می محسوب

 آسيب معرض در مرزي مناطق رو اين از.  دارد تهديدات تنوع  و ملی امنيت بر مستقيمی تأثير تهديد منبع عنوان به همسايه

 روي بر توسعه هاي شاخصه.  دارند هم با متقابلی رابطه سعهتو و امنيت.  هستند عمقی مناطق به تنسب بيشتري امنيتی هاي

 زمانی موضوع اين.  گذارد می تأثير است امنيتی سنجش مهم  هاي مؤلفه از که ملی انسجام متعاقبا و مرزنشينان رضايتمندي

 .باشند مرکزي نواحی با نامتجانس  و ونناهمگ صورت به دينژا و مذهبی زبانی، نظر از مرزي مناطق که ايدمن می جلوه تر مهم

 با  که رويکردهايی  از متشکل است رهيافت يک«  انگاري  سازه »  گرديد، تبيين نظري چارچوب  قسمت در که همانطور

 تکيه بر عالوه انگاري  سازه ديگر عبارته  ب.  پردازد  می گوناگون مسائل و ها  پديده به شناختی  معرفت  و شناختی  هستی نگاه

 ها،  انگاره به توجه« )معنايی هاي  نظام»  است معتقد و کند  می توجه نيز هنجاري عوامل و ها  انديشه رب دي،ما شرايط بر

 بر. کنند عمل آن  در و تفسير  را  خود محيط بايد چگونه کنشگران  کند می تعريف  که است(  هنجارها و ها رويه قواعد، معانی،

 به امنيتی بُعدي تک نگاه در بايد  می را ستانبلوچ و يستانس تاناس در موجود وازننامت توسعه رسد  می بنظر اساس اين

 با ب و س  استان  هويت. کرد تجوو... جس  کشاورزي و زراعی گردشگري، صنعتی، اقتصادي، ابعاد ساير ماندن مغفول  و  استان

 و مرزها سوي آن رد تروريستی هاي  کگروه  فعاليت و امنيتی ناگوار اتفاقات انواع شدن حادث و تاريخی سبقه به  توجه

 کشور داده جلوه ناامن برايو...  سعودي عربستان يل،ئاسرا آمريکا،  متحده اياالت همچون ها  آن از متخاصم کشورهاي حمايت

 کشور اي   توسعه محور و مفهوم مهمترين گويی که گشته عجين و  تعريف اي  گونه به مذهبی و قومی اختالفات بر دميدن و

 گيران  تصميم و ريزان   برنامه ناخودآگاه شده موجب  امر اين و چرخد  می منيتا مقوله به ه توج  و  امنيتی موضوعات مدار بر

 در تفاوت نظير جامعه، يک در قومی هاي  تفاوت ميان بايد.  باشند و يا کم توجه  توجه  بی استان هاي  ظرفيت ساير به کالن

 ليکن است قومی بسيج بالقوه يگاهپا قومی هاي  تفاوت.  شويم قائل مايزت قومی بسيج با فرهنگ يا فيزيولوژي مذهب، زبان،

 معنايی نظام اينجاست پرسش  (. 154:  1397)احمدي،  نيست قومی بسيج کننده تضمين قومی هاي  تفاوت وجود نفس

 به  چيست؟ معنايی نظام اين هاي  شاخصه و پردازد  می ها  پديده تحليل و واکاوي به چگونه کالن گيران   تصميم و کنشگران 

 گيري تصميم هاي  هويت و ها  رويه و معانی هنجارها، ها،  هرانگا در تغيير نيازمند معنايی نظام در تغيير تر  دقيق عبارت

  .است
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 هاي  ظرفيت و ها  فرصت از شناخت و آشنايی نيازمند بلوچستان  و سيستان استان استراتژيکی اهميت  به  پرداختن

 و ها  توانمندي اين از يک هر بايستی  می ابتدا اساس اين بر.  اشدب  می  ها  آن به دنبخشي فعليت ديگر سوي از و گوناگون

 گيري  تصميم يا و ها  سياست پيشبرد در ها  آن راهبردي بُعد  و اهميت تا داد قرار واکاوي مورد  مجزا صورت به را ها  فرصت

 به.  شود  می بمحسو کشورها بخشی  قدرت هاي  شاخص مهمترين  از يکی جغرافيايی هاي  ويژگی و موقعيت.  گردد مکشوف

 و شمرند برمی ها دولت گيري  شکل براي سياسی مهم و اصلی نيازهاي از يکی را  سرزمين مفهوم  سياست، عالمان که طوري

 امر اين از نيز چابهار بندر و ايران شرق  جنوب راستا همين در.  افزايد  می بيشتر آن اهميت بر خود ،آن جغرافيايی موقعيت

 اينها جمله از.  هستند مهمی زئواکونوميکی و ژئواستراتژيکی زئوپلتيکی، هاي  قابليت و ها  منديتوان داراي و تندنيس مستثنی

 به قفقاز و مرکزي آسياسی خشکی در محصور کشورهاي ارتباط برايو آب هاي آزاد     عمان درياي به دسترسی به  توان  می

 جغرافيايی شرايط.  کرد اشاره(  لنق و حمل  راه ترين  ارزان)  دريايی لنق و حمل هاي  مزيت از استفاده منظور به  آزاد آبهاي

 چندوجهی نقل  و حمل  جامع طرح  جمله از  ارتباطی هاي زيرساخت  توسعه براي  مناسبی بستر  شرقی، جنوب  مرزي  مناطق

نيا،  ريلی ترانزيت جمله از  وابستگی افزايش و دوجانبه همکاري  گسترش و همسايه کشورهاي با (181:  1389)خجسته 

 مؤلفه مسافرين، جابجايی و خدمات ارائه کاال، ترانزيت جمله از داخلی نيازهاي تأمين بر عالوه  امر اين.  بود واهدخ متقابل

 کنار در ديگر سوي از.  نمايد می  تقويت را آسيا قلب با ايران ارتباطی شبکه جمله از ايران اي منطقه بخشی قدرت هاي

 سانتی  درجه 40 به  آن متوسط  حرارت  درجه  و است نايرا نواحی نتري  مگر از  يکی وچستانبل منطقه  آن جغرافيايی اهميت

 اعالم آمار به  مستند نيز جمعيت  نظر  از. کرد بهينه استفاده خورشيدي انرژي حوزه در گرما اين از توان می که رسد می گراد

 لوچستانب و سيستان ناستا  ،1395 سال مسکن و نفوس سرشماري شده اعالم تفصيلی نتايج و ايران  آمار مرکز  سوي از شده

   ايران، آمار مرکز)  است سال 23/5معادل سنی ميانگين با جمعيتی لحاظ به  کشور استان ترين  جوان

http//:amar.org.ir  )مختلف  هاي  حوزه در کارگيري  به يا و اساسی تحوالت انجام براي بااليی ظرفيت خود  اين  که 

 انتزاعی مفهوم يک گيرد. امنيت قرار  ويژه توجه مورد ايدب گيران   صميمت و ن ريزا  برنامه سوي از  که است صنعتی و اقتصادي

 ذهنی، باورهاي و اعتقادات در ريشه که است ذهنی امري و برداشت يک آن، عدم يا امنيت احساس اصوالً.  است ذهنی و

 ناآرام و ثبات  بی ايکشوره دوجو و مرزي ترهگس دليل به شرقی مرزهاي.  دارد کشور  يک رهبران  و مردم فرهنگی و اخالقی

 گروه وجود ايران، شرقی جنوب مرزي تهديدات از ديگر يکی.  است رو  روبه متنوعی تهديدات و ها  چالش با خود جوار در

 کشورهاي درو...    جهنگوي صحابه، سپاه جنداهلل، العدل، جيش داعش، القاعده، طالبان، شامل تروريستی  متنوع هاي

 و مرزي مناطق در محلی هاي شرارت حد در  تروريستی هاي گروه اين  از یبرخ تحرکات هگستر   .است پاکستان و نافغانستا

 موجب بعضاً که ها  گروه اين يافتن قدرت و تروريستی هاي  گروه حضور.  باشد می ملی امنيت تهديد سطح در  ديگر برخی

  نظاره بر دائمی نگرانی و ترس گويی هکرد دايجا بوم و مرز ن اي به نسبت اي  منفی ذهنيت شود   می مناطق اين در ها  ناآرامی

 و مذهبی و قومی مسائل گاه  بی و گاه تشديد مخدر، مواد يافته  سازمان هاي  قاچاق يا  شود  می مستولی مناطق ساير گران

 ناخودآگاه بر ا ر ترس و واهمه نوعی همگی مجازي فضاي در  مسلح اشرار  تحرکات و ها سرقت بازتاب اي، طايفه هاي درگيري

 قبيل از استان افزوده  ارزش  از سرشار و غنی  هاي  ظرفيت و موضوعات ساير و کرده ايجاد گيران  يمتصم و ريزان  رنامهب

 يک طی)  دور و ميانه آسياي و همسايه کشورهاي به الملل  بين تجارت و صادرات گردشگري، کشاورزي، و زراعت معادن،

 انرژي ،(کند ايجاد دسترسی جهان معيتج درصد35   به واندت  می پاکستان شورک فقط با مرزي  هم شده انجام بررسی

 هاي  مديريت دليل به شايد ها  ظرفيت از بهينه استفاده عدم.  است شده سپرده فراموشی به  ... و دستی صنايع خورشيدي،

 رکزتم و آبی و هوايی،  ينیزم هاي راه تقويت همچون ها زيرساخت به گيران تصميم توجهی کم  و ناموزون توسعه و نادرست

 متوازن  اي توسعه و چندوجهی رويکرد يک اتخاذ با طلبد می  بنابراين. است بوده نظامی هاي بودجه و امنيت  مفهوم  بر  بيشتر

 و فراهم را کشور راهبردي و کالن هاي استراتژيست و گيران تصميم اذهان تغيير موجبات ، امنيت به بعدي تک نگاه تغيير و

 .گردد منطقه اين در پايدار امنيت  تحقق راستاي در رنظي  بی هايی فرصت به تبديل خود جودمو تهديدات
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 نتیجه گیری -7
په       و  بلوچستان  و  سيستان  مرزي  پتانسيلاستان  رغم  به  کشور  شرق  جنوب  موقعيتنه  و  ژئوپليتيکی،  ها  ويژه  هاي 

زيست محيطی، فرهنگی و    و  دي(، اقليمیستبدا)استعماري و ااسیکی به داليل مختلف تاريخی، سيژئواستراتژيکی و ژئواکونومي

-و تصميمدولتمردان   توجهرغم  منی و عقب ماندگی شديد بوده، علیو... دچار ناا  )افراط گرايی هاي قومی و مذهبی(اجتماعی

کالن   ايرانگيران  اسالمی  استان  جمهوري  اين  توسع  راهبردي  به  و  زيرساختی  خدمات  ارائه  اماهو  ا  اي،  توسعه همچنان    ز 

هاي ناامنی  باشد، جلوهاي میپيش نياز هرگونه توسعه منطقه  یامنيتتوسعه  از آنجايی که    برد.اامنی رنج میو ن  همگون  تگی نياف

هاي ذهنی و بين االذهانی دولتمردان جمهوري اسالمی ايران شور افغانستان و پاکستان، انگارهمتأثر از همسايگی ايران با دو ک

و افزايش ضريب توسعه امنيتی مرزهاي جنوب شرقی نموده است. به رغم برقراري   اي مناطق مرزيه منیير مقابله با ناادرگرا  

طول در  شرقی  جنوب  و  شرقی  مرزهاي  نسبی  دهه   امنيت  آنکه    چهار  جهت  به  هايگذشته،  ابعاد    پديده  در  ريشه  ناامنی 

  1همان طور که در شکل شماره   و  ازتوليد شده نان بمظاهر ناامنی همچ ؛ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و... در مناطق مرزي دارد

و شاهد مغفول واقع شدن توسعه همه    تکرار می شود  ها همچنان بر روي توسعه امنيتیتمرکز سياست گذارينيز ترسيم شده،  

 جانبه در مناطق مرزي جنوب شرق می باشيم.  

 

 

 

 
 ب شرق ی جنوگذاری مناطق مرز وضعیت سیاست:  1 شکل



 

هاي ذهنی و بين االذهانی  ظريه سازه انگاري و تبيين انگارهصورت گرفته در اين پژوهش با بهره گيري از ن  هايرسیاز بر

هاي ژئوپليتيک، ژئواستراتژيک و ژئواکونوميک مناطق مرزي به ويژه مرزهاي  و در نظر گرفتن تهديدات و فرصت  گيرانتصميم
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ابدرصور  رسد بنظر می  قی،جنوب شر توسعهتی که ساير  با  اي شامعاد  متوازن  اقتصادي،  و  فرهنگی، سياسی  توسعه  توسعه ل 

 هاييافته.  محقق نخواهد شد بلکه پارامترهاي ناامنی همچنان باز توليد خواهد شدپايدار    توسعهنه تنها  گردد  ندنبال  امنيتی  

 فرهنگی و  ذهنی باورهاي در آن اشتند ريشه و منيتا هوممف بودن الذهانیبين و انتزاعی به  توجه با دهدمی نشان پژوهش

  ی تصميم گيران و دولتمردان،امنيت رويکرد و  محوريت با بُعدي  تک نگاه،  و دولتمردان جمهوري اسالمی ايران  گيران  تصميم

 نگاهی ندنيازم و شده  داشته نگه مغفول  سيستان و بلوچستان، همچنان  استان هاييتوانمند و هاظرفيت ساير موجب گرديده

 و همگون توسعه رسدمی بنظر .است سياسی و ، فرهنگیزراعی صنعتی، تجاري،-اقتصادي هايحوزه ساير در همگون و زنمتوا

ايران در متوازن شرقی  جنوب   گيران تصميم بالتبع و سازان  تصميم هايذهنيت و باورها ها،انگاره  تغيير نيازمند مناطق 

گردد که توسعه امنيت پايدار زمانی محقق مینشان داده شده است،    2ره  که در شکل شماطور    همان  .باشدمی ورکش  راهبردي

 .توسعه امنيتی مدنظر قرار گيرد با همسانِ اقتصادي، فرهنگی ـ اجتماعی، سياسی و...  در ساير ابعاد 

 

 

 
 شرق  جنوب گیری مناطق مرزی : ساز و کار تغییر رویکرد در تصمیم 2شکل 
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 ابع من

(. تبيين تهديدات امنيتی توافقنامه مشارکت استراتژيک امريکا  1395ابراهيمی، شهروز و مجيدي نژاد، سيدعلی ) .1

سال   اسالمی،  انقالب  مطالعات  پژوهشی  علمی  فصلنامه  ايران.  اسالمی  جمهوري  ملی  امنيت  بر  افغانستان 

 . 188الی  169، صص 45سيزدهم، شماره 

 . نی نشر: تهران. واقعيت و افسانه ايران در گرايی قوم و قوميت(. 1397) يدحم احمدي، .2

 اسالمی جمهوري اقتصادي ديپلماسی مونع و  ها  چالش .(1397) محدثه اسمعيلی، و فريبرز پيرسالمی، ارغوانی .3

 .105ی ال 71 صص ،97 شماره ششم، و بيست سال راهبرد، و مجلس  .خاورميانه منطقه در ايران

 نامه پايان.  ايران اسالمی جمهوري خارجی سياست در لبنان اهلل حزب جايگاه   (. 1399)  مصطفی بار،ت اسمعيل .4

 .25ص   مشهد، واحد اسالمی آزاد دانشگاه سياسی علوم ارشد کارشناسی

استان  (. تأثير تقسيم سياسی فضا بر توسعه منطقه اي )مطالعه موردي:  1395اطاعت، جواد و نيکزاد، روح اهلل )  .5

 243، صص  2فصلناامه پژوهش هاي جغرافياي انسانی، دوره چهل و هشتم، شماره  نوبی ايران(.  احل جهاي سو

 .227الی 

 اثرگذار واگراي عوامل بندي اولويت و بررسی(.  1395)  عبدالرضا راد، فرجی و زهرا فرد، پيشگاهی شهناز، بازدار، .6

 دوم، شماره ششم، سال ،اسالم جهان سیسيا يپژوهشها نامهفصل.  پيرامونی اسالمی کشورهاي و ايران روابط در

 .177الی  151 صص

 :مطالعاتی ناحيه)  سرزمين آمايش رويکرد با مرزي مناطق هاي استراتژي(.  1396)  همکاران و حاتم پرنيان، .7

لی ا 175 صص  ،104 شماره ،26 دوره ،(سپهر)  جغرافيايی اطالعات پژوهشی علمی فصلنامه(.  ارس ـ اروميه

184. 

پايدار مرزي؛ مطالعه موردي مرزهاي  1395همکاران )  حسن و پوالدي،   .8 (. الگوسازي عوامل تأيين کننده امنيت 

 . 148الی  125، صص 72شرقی ايران. فصلنامه مطالعات راهبردي بسيج، سال نوزدهم، شماره  

 مديريت در مؤثر هاي شاخص تبيين(.  1394)  محمد قصري، و محمدحسين افشردي، محسن، پرور، جان .9

ی ال 54 صص دوم، شماره دوم، سال امنيتی، و نظامی جغرافياي فصلنامه.  فارس خليج در ايران يايیدر ايمرزه

80. 

 .ايران شرق  جنوب مرزي شهرهاي در امنيت بر آن تأثيرات و تهديد  خارجی منابع(.  1391)  عباس جندقيان، .10

 .وچستانبل و سيستان نشگاهدا ها، رهيافت و ها چالش امنيت؛ و مرزي شهرهاي ملی همايش

)حافظ   .11 علوم  1382نيا، محمدرضا  مدرس  فصلنامه  افغانستان.  و  ايران  مرز  المللی:  بين  مرز  کارکردي  تحليل   .)

 . 78الی  69، صص 4، شماره 8انسانی، دوره 

 ي برا چندوجهی نقل و حمل  سازوکار بر درآمدي ريلی، ارتباط  افغانستان، ـ ايران(.  1389)  حسين نيا، خجسته .12

 .196ی ال 156 صص ،5شماره دوم، سال خارجی، روابط المللی بين فصلنامه. اي قهمنط همکاري

 و ژئوپليتيکی عوامل نقش(.  1399)  حميد خزاييل، و  ايرج فرجی، حسن، قاضی،  محمدرضا، زاده، خراشادي .13

 دفاعی العاتمط فصلنامه.  ايران اسالمی جمهوري مسلح نيروهاي معماري راهبردي  الگوي در ژئواستراتژيک

 . 126ی ال 105 صص پنجم، مقالم ،80 شماره ،هجدم سال تژيکاسترا

 شرق  منطقه توسعه  ژئواکونوميک هاي بايستگی(.  1390)  فهيمه آزموده، و مرتضی منشادي، محسن، خليلی، .14

 .چهارم شماره سوم، سال خارجی، روابط فصلنامه. ايران
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 ،16 شماره چهارم، سال ی؛سياس مطالعات لنامهفص .انگاري هساز مکت نگاه از  امنيت (.  1391)  اصغر علی داودي، .15

 .50ی لا 29 صص

. مکران سواحل استراتژيک جايگاه و نقش تحليل و بررسی(.  1391)  معصومه زاده،  قلی و سيدهادي  زرقانی، .16

 و دريانوردي دانشگاه ايران، اسالمی جمهوري دريايی اقتدار و مکران سواحل توسعه ملی همايش اولين :کنارك

 .ايران اسالمی جمهوري ارتش راهبردي دريايی نيروي ومس منطقه بهار،چا يیدريا علوم

 امنيت؛ و مرزي شهرهاي ملی همايش :زاهدان.  فرهنگی امنيت و مرزي شهرهاي(.  1391)  حسن ستايش، .17

 . 573ی ال  566 صص بلوچستان، و سيستان دانشگاه ها، رهيافت و ها چالش

اردشي .18 سنايی،  و  هادي  )صيادي،  عو1396ر  ژ(.  تأثيامل  از  ئوپليتيک  ايران  خارجی  سياست  نگاه  تغيير  بر  رگذار 

،  39. فصلنامه روابط بين الملل، سال دهم، شماره 2016 – 1991غرب به شرق با تأکيد بر روسيه بين سال هاي 

 . 117الی  83صص 

.  ريانگا سازه منظر از امنيت مفهوم براي تحليلی چارچوبی(.  1388)  مرتضی فرخی، و مجيد اشلقی، عباسی .19

 .95ی ال 71 صص ،6 شماره دوم، سال سياسی؛ طالعاتم فصلنامه

 فصلنامه.  جهان و اي منطقه قدرت مناسبات در ايران ژئوپليتيکی موقعيت(.  1395)  عليرضا سمنانی، عباسی .20

 .104الی   96 صص ششم، و هشتاد شماره دوم، و بيست دوره ،(سپهر) جغرافيايی اطالعات پژوهشی علمی

(. روابط ايران و افغانستان؛ همگرايی يا واگرايی. فصلنامه مطالعات سياسی،  1394)  و اميري، علی   ، علیفالح نژاد .21

 . 150الی  125، صص 29سال هشتم، شماره 

 جمهوري ژئواکونومی جغرافيايی تحليل(.  1398)  داوود آبادي، حسن و محمد اخباري، مجيد، زاده، قصاب .22

 جغرافياي در نو هاي نگرش پژوهشی علمی لنامهفص.  آسيا غرب جنوب منطقه  جديد تمعادال در  ايران  اسالمی

 .149ی ال 132 صص اول، شماره دوازدهم، سال انسانی

 در همگرايی عوامل بررسی(.  1398)  موسی آباد، رشيدحفظ و محمد مسنی، بنی عليرضا، زرگر، جواد، کيانی، .23

 نهم، سال اسالم،  جهان ياسیس هاي پژوهش هصلنامف.  مرزي واحین امنيت بر آن تأثير و پاکستان و ايران روابط

 .78ی ال 53 صص دوم، شماره

 سياست در هرمز تنگه ژئواکونوميکی و ژئوپليتيکی جايگاه(. 1396) فرزاد ابراهيمی، محمدزاده و مهناز گودرزي، .24

 .124ی ال 103 صص سوم، شماره ششم، دوره جهانی، سياست پژوهشی علمی فصلنامه. ايران اي منطقه

 مرزي شهرهاي ملی همايش.  شرقی مرزهاي در امنيتی هاي فرصت و  ها چالش بررسی(.  1391)  صديقه ی،لکزاي .25

 .1132ی ال 1106 صص بلوچستان، و سيستان دانشگاه ها، رهيافت و ها چالش امنيت؛ و

 هاي اکتيکت و آموزش بررسی(.  1395)  حميدرضا  گلثوميان، و سيدمحمدجواد فر، سيدي افشين، متقی، .26

 آموزش پژوهشی علمی  فصلنامه.  ناهمتراز هاي  جنگ جريان در ايران اسالمی هوريجم ارتش اتژيکواسترژئ

 . 107ی ال  97 صص ،7شماره دريايی،  علوم

27. ( ابراهيم  احمدي،  و  هاي  1396محمدي، حميدرضا  پژوهش  پاکستان.  و  ايران  روابط  ژئوپليتيک  مدل  تبيين   .)

 . 323لی ا 307، صص 2شماره ، 49جغرافياي انسانی، دوره 

)محمود .28 محمد  اخباري،  و  علی  بيژنی،  محمد،  باالگفشه،  در 1398ي  پاکستان  و  ايران  امنيتی  روابط  الگوي   .)

از سال   پديده تروريسم  با  انسانی،  2017تا    2001مقابله  نو در جغرافياي  پژوهشی نگرش هاي  . فصلنامه عمی 

 . 402الی  385سال دوازدهم، شماره اول، صص 

. ايران براي هايی  توصيه و(  ژئوپليتيکی اقتصاد)  ژئواکونومی مفهوم تبيين(.  1397)  حسين هشی، مختاري .29

 . 82ی ال 57 صص دوم، شماره چهاردهم، سال ژئوپليتيک، فصلنامه
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 سال اقتصادي، سياسی اطالعات.  ژئوپليتيکی مدل يک براساس الملل بين رفتار تحليل(.  1369)  دره ميرحيدر، .30

 .42و  41 هشمار پنجم،

.  خاورميانه در ايران ژئواکونوميک جايگاه  تحليل(.  1388)  عليرضا عباسی، و علی پور،محمد محمدحسن، امی،ن .31

 . 65ی ال 41 صص دوم، شماره پنجم، سال ژئوپليتيک، فصلنامه

 اتژيک استر بيضی»  در ها قدرت ژئوپليتيکی رقابت بر تحليلی(.  1390)  مجتبی توسيرکانی، و اهلل عنايت يزدانی، .32

 . 186ی ال 150 صص چهارم، شماره ،26 سال جغرافيايی، تحقيقات نامهفصل. «انرژي

دايال.  ملی امنيت از سيستماتيک و مفهومی مدل ارائه(.  1397)  پرسا عبايی، و سيدکامران يگانگی، .33  ومينم: 

 .ايران انسانی علوم در نوين هاي رهيافت پژوهشی علمی کنفرانس
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 آب در استان خوزستان  نیتی انتقالای پیامدهای امتحلیل بازنمایی رسانه

 

 2زهره منصوری،  *1علی امیری

 ستاديار، گروه آموزشی جغرافيا، دانشکده ادبيات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد ا  -1

 کارشناس ارشد جغرافيا، دانشگاه پيام نور، اهواز  -2

 iri.ali@lu.ac.iramنويسنده مسئول: *

 

 چکیده

شود که در بسياري از کشورها و نواحی  يکی از جمله اقدامات مديريتی در حوزه آب محسوب می  ي انتقال آبهاطرحطرح مساله:  

است که با توجه به تفاوت نواحی  گردد. کشور ايران از جمله کشورهايی  که از وضعيت يکسانی در زمينه آب برخوردار نيستند، اجرا می

هاي انتقال آب مختلفی را اجرا يا براي آينده  همچنين نيازهاي آبی، پروژه  هاي سطحی وو ميزان آب  جغرافيايی آن از نظر وضعيت بارش

-هاي مرکزي میهاي کارون به سمت استانترين طرح هاي انتقال آب، انتقال آب از سرشاخهتعريف نموده است. يکی از مهمترين و داغ

ده است. با توجه به موقعيت مرزي و استراتژيک و جغرافيايی  تان مواجه شستان پايين دست؛ يعنی خوزسهاي فراوانی در ا باشد که با پيامد

می مساله  اين  خوزستان،  اين  استان  است  آمده  بر  درصدد  مقاله  اين  اساس،  اين  بر  دهد.  قرار  تاثير  تحت  را  آن  امنيتی  مسائل  تواند 

 و تحليل نمايد.  را شناسايی  اي مطرح شده استهايی که در سطح رسانهمايیيامدهاي امنيتی را بر اساس بازنپ

تجزيه و  تحليلی مورد ارزيابی    -اي گردآوري شده و به روش توصيفیدر انجام اين پژوهش، داده به روش کتابخانه   روش پژوهش:

 اند. تحليل شده

س تهديد در  ه القا احسا هاي انتقال آب، باثيرات منفی پروژهنمايی تهدف بازها با  دهند که رسانهمیتحقيق نشان  هاي  يافتهها:  یافته

 پردازند. امنيت زيست محيطی، سياسی، اقنصادي، فرهنگی و اجتماعی و ... در نزد شهروندان می

نشانگیری:  نتیجه پروژهب  هادهد که رسانهمی  نتايج  تاثيرات منفی  انعکاس  از سرشاخه هاي کارون  هايا هدف  زمينه    انتقال آب 

که در نهايت با توجه به تاثيرات آنان بر روي نگرش مردم، بستر را براي فعاليت نيروهاي    اندتهم ساخنيت را فراهشکل گيري تهديد انواع ام

 مرکزگريز فراهم می آورند. 
 

 انتقال آب، خوزستان، رسانه، امنيت   واژگان کلیدی:
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 مقدمه   -1
ت آب در ايران  دي است. اهميهاي اقتصاعهده داشته و زيرساخت توسعه بخش  نقش محوري را در آمايش سرزمين برآب  

زا تبديل کند.  ان تواند ما را به يک کشور وابسته و بحرعنوان مثال محدوديت منابع آبی میاز ابعاد گوناگون قابل توجه است؛ به  

 نزديک  بسيار  آينده  در  تواندمی  که  است  رحاض  قرن  هايچالش  بزرگترين  از  کیي  آب(.  52:  1398)داودي دهاقان  و عامري،  

  اما  بود،  مطرح  محلی  مقياس  در  آب  مسائل  و  مشکالت  گذشته  در  .گيرد  قرار  جهان  منفی  و  مثبت  تحوالت  زا  بسياري  شاءمن

  هم   زمين  کره   که  ايشونده  ديدتج  آب   مقدار.  کندمی  بروز  جهانی   حتی   و  ايمنطقه  ملی،   هايمقياس  در  مشکالت  اين  اکنون

به    آب  سرانه  ميزان  لذا  است،  داشته  دريافت  پيش،  سال  ارانهز  که  است  تیثاب  آب  ميزان  همان  معادل  کند،می  دريافت  نواکن

توزيع  نيز    و  جمعيت  خاك،   آب،   نامناسب  توزيع  جهان،  نقاط  از  بسياري  همانند   ايران  در.  است  کاهش  حال   در  شدت عدم 

ند فعلی افزايش  چنانچه رو..  .ا به وجود آورده است.  ابع و مصارف آبی رنمها، ناهمگونی فضايی  مکانی بارش  يکنواخت زمانی و

.  متر مکعب براي هر نفر در سال خواهد رسيد  1000کمتر از    به  2025آب موجود در سال    جمعيت ادامه يابد، ميزان سرانه

هاي زيادي از آن رد و بخش ادپذير قرار  ب در زمره مناطق آسيباخص منابع آايران از جمله کشورهايی است که به لحاظ ش

 (. 1: 1393می و ديگران، )هاشآبی است دچار بحران کم 

  در  آب  چرخه  از  تبعيت به آن  ذيريتجديدپ  فرآيند که است  کشور تجديد قابل هايسرمايه از يکی سطحی هاي آ منابع

 خشک  کشورهاي زمره در آن مکانی و زمانی پراکنش بودن نامناسب و يجو هايريزش بودن نازل دليل به  ست. ايرانطبيعت ا

اقتصادي،  )  ايهبخش توسعه و شهرنشينی گسترش جمعيت، رشد دليل به شرايط اين در و رددا قرار جهان خشک نيمه و

 (. 81: 1393)بارانی پور و رامشت، ابد  يمی افزايش به روز روز آب براي صنعتی( تقاضا و کشاورزي

هاي مديريت آب  شد که ضروروتباازن آب نيز از جمله مشکالت آب مینامتو  عبر کمبود و کاهش سرانه آب، توزي  عالوه 

زان آب قابل آورد. در کشورهايی همچون ايران که از تنوع جغرافيايی فراوانی برخورداند، تفاوت در ميرا به وجود می  خاص خود

فراوان می نيز  نيدسترس  در  که  حالی  در  منابباشد.  وضعيت  غربی کشور  و  متعادل  عمه شمالی  می   آب  مازاد  حتی  باشد،  يا 

هاي جدي در  ريزييع نامناسب زمينه را براي برنامهباشند. اين توزکشور از کمبود شديد آب در رنج می رکزي و شرقی  مناطق م

 ب آرد توجه قرار گرفته است، انتقال  هاي گذشته در ايران مويکی از اقدامات جدي که در طی دههحوزه آب فراهم آورده است.  

 باشد. اي میه بين حوض

 جايی جابه اين  در  که است ديگر حوضة  به  حوضه  يک از  آب فيزيکی  انتقال آب،  اي وضهح بين انتقال  عمومی، تعريفی در

 بيابد. آمی تدس آب به مقصد حوضة عنوان به ديگر، آبريز حوضة و ودرمی دست از مبدأ حوضة عنوان به آبريز حوضة يک آب

 حوضه  است  ممکن نيز سياسی تقسيمات  نظر  از    باشد. متعارفنا و بازيافتی  ايهآب يا زيرزمينی سطحی، ب آ واندتمی انتقالی

و ديگران،   قرار  کشور يک از بيش يا استان   يک از بيش استان، يک در مقصد و مبدأ هاي ؛  1075:  1398بگيرند )محمدي 

است که تا  بينی کرده  د طرح جامع منابع آب کشور پيش  رودر م  1400وزارت نيرو در افق سال  (.  68:  1386ضرابی و ديگران،  

 (. 3: 1398)دانش مهر و ديگران،  ميليارد متر مکعب آب جابه جا شود 3/98زمان بايد حدود  آن

ها، به شش حوضه آبريز  ن عوامل بر منابع و شبکه آبکشور ايران با توجه به وضعيت توپوگرافی و شرايط اقليمی و تاثير اي

برد، حوضه هاي آبی رنج میجمعيت پذيري از تنشبا توجه به    ه هايی کشش حوضه، يکی از حوضه  است. از اين   تقسيم شده 

با مساحت   است که  ايران  از شما  841400آبريز مرکزي  مربع  رشته کوهکيلومتر  به  رشتهل  به  از غرب  البرز،  کوه هاي  هاي 

کرمان،  اصفهان، يزد  هاي  تفاعات شرقی محدود می شود. استانار  هبهاي فارس و بلوچستان و از شرق  هزاگرس، از جنوب به کو

(. اين حوضه آبريز که در  121:  1396)گل کرمی و کاويانی راد،    ال بختياري نيز در آن قرار دارندهايی از قم و چهار محو بخش

ست، با توجه به وضعيت  ه ادش فارس و درياي عمان در جنوب واقع  هاي نسبتا پر آب درياي خزر در شمال و خليج  هبين حوض

ريزان به عنوان مقصد برنامهخشکی شديد آن و مسائل ديگر، در چند دهه گذشته مورد توجه  جمعيتی آن و  هاي  استقرارگاه

انتقال اب قراطرح بيشترين طرحهاي  آب  ر گرفته است و  انتقال  از حوضهاي  انتقال آب  پايه  بر  هاي مجاور به حوضه هايران 
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وضه کارون و ساير رودهاي زاگرس براي آبرسانی به  اي از ححوضه به طوري که انتقال آب بين    اند.ف شدهتعري  مرکزيبريز  آ

 حوضه آبريز مرکزي يکی از مهمترين برنامه هاي وزارت نيرو در اين زمينه می باشد. 

اجرا در آمده يا    ضه مرکزي بهوحهاي کارون به  تقال آب از سرشاخهنهاي زير براي ااي تا کنون طرحبر اساس منابع رسانه

  -2  برداري رسيد.در دوره پهلوي به بهره  1333سال    آغاز و در  1327که در سال  1تونل کوهرنگ    -1می باشند:    در حال اجرا

که عمليات فاز مطالعاتی    3تونل کوهرنگ    -3  برداري رسيد.به بهره  1364شروع و در سال    1352ل  که در سا  2تونل کوهرنگ  

مشکالت خاص خود همچنان به طور    که به دليلبرسد  بهره برداري  به    1393ل  منتشر شد و قرار بود در سا  67  لاآن از س

است.   نرسيده  برداري  بهره  به  رود که آب سرشاخه  -4کامل  منتقل می  هاي دز درقم  به قم  را  لرستان  کند در سال  استان 

ح خورد و افتتاليد اجرايی  ک  1384ل گالب در سال  احداث تون  طرح  -5ره برداري رسيد.  به به  1390شروع و در سال    1390

آ اعالم  نهايی  است.  ن  بهشت  -6نشده  آب  انتقال  زيست   1384آباد که در سال  طرح  و  به داليل سياسی  اجرايی گرفت  کد 

ي نرسيده  راب شد و فعال به ظاهر به بهره بردتصوي 1381طرح انتقال آب ونک در سال  -7محيطی به ظاهر متوقف شده است. 

 است.

باالي طرح انتاين حجم  از سرهاي  آب  زيست شاخهقال  اقتصادي،  مختلف  ابعاد  در  را  خود  پيامدهاي خاص  کارون  هاي 

است. ده  هاي مبدا و مقصد مواجه شهاي متفاوتی از سوي استانو ... به دنبال دارد و با واکنش   امنيتی، فنی  -محيطی، سياسی

از يک طرف بين استهاي مخالفاهها در قالب ديدگا اين واکنش و .. و از طريف    ، يزدمثل اصفهانهاي مقصد  انن و موافقان 

استان بين  است.  ديگر  داده  نشان  را  خود  کنون  تا   ... و  بختياري  و  چهارمحال  خوزستان  مثل  مبدا  از هاي  يکی  که  آنجا  از 

استان تاثيرمهمترين  از  پذيهاي  مرزهاي  اين طرحر  استان  آب  می  يانتقال  پژخوزستان  اين  استباشد،  آن  درصدد  تا    وهش 

امنيتی اين گونه طرح ها در اين    -امدهاي امنيتی سياسی اين طرح در اين استان بپردازد. اين که پيامدهاي سياسی بررسی پي

 استان مرزي و خاص چگونه منعکس شده است از اهداف اين پژوهش می باشد. 

 

 روش پژوهش   -2
پژوهش، گردآور از ماي میانهداده به صورت کتابخ  يدر اين  فاده  به صورت واقعی و مجازي است  ايهکتابخان  نابعباشد و 

 تحليلی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. -وري شده به روش توصيفیهاي گردآشده است. در مرحله بعد داده 

 

 محدوده مورد مطالعه  -3
مار به ش و گاز ايران    نفت  قرار دارد و مرکز توليد جه خلياست، که بر کران  ايران ربیغ   در جنوب استانی ،استان خوزستان

مساحتمی مربع 64٫057  استان  اين  آيد.  معادل   کيلومتر  جمعيتی  با  و  )  4٬710٬506است  استان  (1395نفر  پنجمين   ،

محس  ايران  می پرجمعيت  ب  د.شووب  شمال  از  ا خوزستان  لرستاناتسه  بهن  شرق  از  بختياري ،  و  شمال چهارمحال  از  ی  برغ ، 

  د.شومحدود می عراق  و از غرب به کشور خليج فارس و بوشهر ، از جنوب بهکهگيلويه و بويراحمد شرقی به، از جنوب ايالم به

اسپرآب   نخوزستا ايران  استان  بزرگپ   ت.ترين  رود  از  نج  زمينسرچشمه می زاگرس که  را  هاي جگيرند،  لگه خوزستان 

بزرگترين اين رودها، بزرگترين رودخانه ايران   د. کارونريزنمی خليج فارس ور مستقيم يا غيرمستقيم، بهه طسيراب کرده و ب

کوه از  که  رود  اين  میاست،  سرچشمه  مرکزي  زاگرس  نزديکیهاي  در  آ شوشتر گيرد،  میبه  دز  نزديکی  ب  در  و  پيوندد 

است. اين رود   سفيدرود سومين رود بلند ايران پس از کارون و رود کرخه د.ريزد میبه خليج فارس، به اين رو اروندرود ورودي

کوه از  میهکه  سرچشمه  زاگرس  مسيريگاي  طی  از  پس  به    يرد،  به  755نزديک  غربی  جنوب  جهت  در  تاالب   کيلومتر، 

مر هورالعظيم واير  زدر  در  د.  ريزمی عراق  ان  مرکزي  زاگرس  از  دز  شمال    20آب  بروجرد  شرکيلومتري  بروجرد  جريان  قی 

کيلومتري جنوب   100گذرد و در  می دزفول ک، از ميان شهرو پس از عبور از سد دز انديمش  يابد از کنار شهر انديمشکمی

در منطقه  کشاورزي متمرکز ي آب در طول تاريخ شريان حياتی الريزد. اين رود با حجم باارون میبه ک  بند قير اين شهر در

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF_%D9%82%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2
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گيرد پس از  سرچشمه می ياسوج کيلومتري شمال غرب  53در   گل گيلک ، سفيد وراه باريک هايهاز کو رود مارون  .تاسبوده

و در  رامشير و رامهرمز دهد و پس از مشروب کردن دشتبه راه خود ادامه می جراحی نام   با چم هاشم در رود اعالء تالقی با

کهگيلويه   زايا زهره    ود هنديجاند. رريزيج فارس میلخو   خورموسی  کيلومتر به  438کل پس از پيمودن مسافتی نزديک به  

از گذر چشمه میسر گيرد و دو سرشاخه اصلی آن دو رود آب شيرين يا خيرآباد و آب شور يا شولستان است، اين رود پس 

 .دريزبه خليج فارس می هنديجان از

  

 ق نی نظری تحقی مبا -4
  ٪50  ،2030  سال  تا  احتماالً  آب  کمبود  فعلی  برآوردهاي  با  است،  يکم   و  بيست  قرن  مشکالت  مهمترين  از  يکی  آب  امنيت

 توسعه   فاداه  در  صراحت  به  آب  امنيت  موضوع،  اين  بودن  جدي  به  توجه  با  .داد  خواهد  قرار  تأثير  تحت  را  جهان  جمعيت  از

-حوضه  بين  آب  مجدد  توزيع  کشورها  از  بسياري  آب،  کمبود  کاهش   منظور  هب  .است  شده  هگنجاند(  ملل  سازمان)  2015  پايدار

  سال  در  .اند  کرده  پيشنهاد  54(IBWT)  اي«حوضه  بين  آب   »انتقال  به  موسوم  هايطرح  طريق  از  را  طبيعی  زهکشی  هاي

  سال   تا  شود  یم   بينی  پيش  هک  است  بوده  IBWT  براي  جهان  سطح  در  هاانهخدرو  از  آب  برداشت  کل  از  ٪14  ريباًتق  ،2005

 . (sinha et al., 2020: 2)يابد  افزايش ٪25 به 2025

  کمبود   جدي  مشکالت  با   جهان  مناطق   از  بسياري  بنابراين،  نشده است.   توزيع  جهان  سراسر  در   مساوي   طور  به  شيرين  آب

 منطقه   در  فيزيکیبه طور    آب  دوجو  عدم   دليل  به  جهان  در   مردم.  اقتصادي  يا  است  فيزيکی  يا  آب  کمبود  .هستند  همواج   آب

 کمبود  مشکل  با   نياز،   مورد  منطقه  به  آب  انتقال  منطقه  از  انتقال   سيستم  ساخت  براي  اقتصادي  صرفه  عدم  دليل   به  و   نياز  مورد

  مناطق   آب به  داراي مازاد  رودخانه  هاي  ضهوح   از  را  آب  که  است  اين  حوضه اي  نبي  آب  انتقال  ايده  هستند. بنابراين،  روبرو  آب

  ايجاد  احتماالً اين  .کنيم  توزيع زمان  و  مکان يک  در مساوي طور به  را آب آب،  منابع بحران از جلوگيري براي و  برسانيم  آب  مک

  خشک   فصول  در  و  آب  زيادي  مقدار  گی فصل بارند  در  جهان،  مناطق  از  بسياري  است. در  اجتماعی-هيدرو   جديد  چرخه  يک

  است   هايی  ايده   از  يکی  خشکسالی  دوره  در  استفاده  براي  آب  حد  از  بيش  ذخيره  ،بنابراين  .دارد  وجود  بسيار کمتري  آب  زانمي

 (.Gurung, 2015: 4)است  شده مطرح آب کمبود مشکل  رساندن حداقل به براي که

  حوضه   يک  از  آب  انتقال  براي  را  ضهوح  چند   يا  دو  که  است  آب  انتقال  ايه پروژه  ساخت  معناي  به  ايحوضه   بين  آب  انتقال

  تقاضاي   و   کند  تنظيم  هاحوضه  بين  را  آب  مقدار  تواندمی  بنابراين  کند،می  طی  آب،  کمبود  با  هايیحوضه  هب  فراوان  آب  منابع  با

  لسا  2400منل،    پادشاه .  است  طوالنی   تاريخ   داراي يک  ايکند. انتقال آب بين حوضهمی   حل  را  با کمبود آب  منطقه  در  آب

انتقال    پروژه  اولين  ساخت  دستور  اتيوپی،  جنوبی  منطقه  در  نقل  و   حمل  و  آبياري  تقاضاي  تأمين  هدف  با  مسيح،  ميالد  از  قبل

  در  منحرف کرد و  اين کانال  امتداد  هاي واقع در  زمين  آبياري  براي  نيل  از  را  آب  که  کرد  صادر  را  جهان  در  ايآب بين حوضه

  ظهور   نوزدهم  قرن  در  مدرن  بين حوضه اي  انتقال آب هاي  وجود،  اين  با  .کرد  تسهيل  ار  مصر  تمدن  شکوفايی  و  توسعه  نهايت

 آب   انتقال  .دارد  وجود  جهان  سراسر  در  حوضه اي  بين  آب  انتقال  زيرساخت  ها  ده  اکنون  و(zhuang, 2016: 12867کردند )

  عبارتند از:   حوضه اي  بين  آب  انتقال  یلاص  اهداف  .شود  می  انجام  کشور  ادياقتص  توسعه  انداز  چشم  با  بيشتر  حوضه اي  بين

براي(کشاورزي  و   خانگی   مصرف   رايب)   آب  کمبود  کاهش آب    کيفيت  بهبود  براي  و  ناوبري؛   براي  آبی   برق  انرژي  توليد  ؛ 
(Gurung, 2015: 3.) 

 قال تن[ براي ا…]  مهندسی  کارهاي   طريق  زا  طبيعی  هيدرولوژيکی   الگوهاي  هدفمند  بازآرايی»  انتقال آب بين حوضه اي

-قاره  تمام  در  ايانتقال آب بين حوضه   هايطرح  .«است  انسان  حس شدهنيازهاي    مينتأ   براي  زهکشی  تقسيمات  از  عبور  با  آب

از  جنوب،  قطب  استثناي  به  ها،  وجود  حال  در  و  يافته  توسعه  کشورهاي  اعم  يا    76اند.    شده  ريزي  برنامه  يا  دارند،  توسعه 

 51)  ريزي  برنامه  مرحله  در  يا(  تا  25)  ساخت  الح  در  يا  دالر،  ميليارد  1  از  بيش  ايهزينه  اب   ايانتقال آب بين حوضه  برپروژها

 
54- Inter-basin water transfers (IBWTs) 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%84_%DA%AF%DB%8C%D9%84%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_(%D8%B1%D9%88%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
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راين،    رودخانه  ساالنه   جريان  متوسط  برابر  26  معادل   مکعب آب،  متر  1910  تا  شوند،  ساخته  همه  اگر   که  اند شده  شناسايی (  تا

 (.sinha et al., 2020: 2)انتقال می دهند 

بسياري  اما   ت،اس  منطقه  ادياقتص  توسعه  براي  ها گزينه  بهترين  از   يکی  ياحوضه  بين  آب  انتقال   و  مشکالت  از  باعث 

است  هاجنجال )شده  تبديل  گذارانسياست  و  ريزانبرنامه  براي  هايیچالش  به  که  شده  آنها Gurung, 2015: 3اند   .) 

  (. چنينzhuang, 2016: 12871دارند )  زين  منفی   اثرات  زيست،   محيط  بر  مثبت  تأثيرات  از  جدا.  هستند  لبه  دو  شمشيرهاي

انتقال    که  کنند  می  ادعا  طرفداران  .هستند  ارزشمند  و  پيچيده  اندازها،  چشم  و  مشکالت  تأثيرات،  گسترش  با  بزرگی،   هاي  طرح

اي بين حوضه  مفيد  ارفش  تحت  هاي  حوضه  محيطی  زيست  بهبود  و  اجتماعی -اقتصادي  توسعه  براي  آب  آبی    در   .است  بی 

  کاربرد   تر   ساده   طور  به   و  نتايج   و   تأثيرات  برابري  اکميتح  مورد  در  را  هايی   نگرانی  انتقال آب بين حوضه اي  تقداننم  مقابل، 

 (. sinha et al., 2020: 2اند ) کرده  مطرح مهندسی بزرگ اقدامات چنين عملی

  و  آب  کمبود  کاهش  براي  را  ها   پروژه  اين  که   شوندمی  اداره  ی حاکمان  توسط  اصوالً  انتقال آب بين حوضه اي  هاي  پروژه

  امنيت  افزايش   اجتماعی و   -اقتصادي  توسعه  آنها   که  کنند می  استدالل  طرفداران  . کنند  می   يابیارز  مهم   سيارب  آب  امنيت   تأمين

 به   منجر  برند،  می  جرن  آب  کمبود  از  که  گيرنده  هايحوضه  در  زيست  محيط  تخريب  کاهش  طريق  از  و  کنند  می  فراهم  را  آب

  با دهند.  می  کاهش  را  سيل  احتمال  اوقات  اهیگ  ين حوضه ايانتقال آب ب  هايطرح  همچنين  .شوندمی  يطیحم  زيست  مزاياي

 تأثيرات   مورد  در  متداخل  سواالت   از  بسياري  و  فراوان  منافع  تضاد  با  مورد،  اغلب  انتقال آب بين حوضه اي  هاي  طرح  حال،  اين

 تأثيرات   ساخت،  پس از  که  اند   کرده  تأکيد  همچنين  بين حوضه ايآب    لانتقا  منتقدانهستند.    برانگيز  حثب  و  بالقوه، مناقشه

  ساخت   .باشد   تضاد  در  ريزيبرنامه  مرحله  در  شده  ارائه  مثبت  تصوير  با  تواندمی   هاطرح  محيطی  زيست  و  اقتصادي-اجتماعی

  جدا و آواره  «خود  فرهنگ  و   منابع  اقتصاد،  سرزمين،  از  را  ردمم  از  بزرگی  بخش»  اغلب  ايانتقال آب بين حوضه  هايزيرساخت

  و  آنها   معيشتی  و   فرهنگی  عاطفی،   ضررهاي  و   باشند   بومی   جوامع  از  يا   باشند  داشته  کمی  درآمد  ند دار  تمايل   اد افر  کند. اين  می

 ,.sinha et al)گيرد  می  قرار  انتقال آب بين حوضه اي  ريزان  برنامه  توجهی  بی  مورد  معموالً  باارزش  هاي  زمين  دادن  دست  از

2020:2.) 
  منابع   با  حوضه  يک  از  است،  حوضه  چند   يا  دو  شامل  آب  انتقال  ي ها  پروژه   دهد   می  نشان(  IBWT)  حوضه  بين  آب  انتقال

  160  از  بيش  نابرابر،  توزيع  و  آب  کمبود  جمله  از  آب،  منابع  مشکالت  کاهش  منظور  به  .آب  کمبود  حوضه هايی  تا  فراوان  آب

  اجتماعی  و  اقتصادي فعمنا دليل  به را IBWT  هادولت اگرچه .است شده انجام انهج سراسر  در 2015 سال تا آب انتقال پروژه

زمين،  است  ممکن  و   کند  می  ايجاد  اي  پيچيده  مشکالت  ها  پروژه  اين   اجراي  اما   کنند،  می  احداث   هاي   سيستم  کاربري 

 آب  انتقال  مسير  امتداد  در  ینواحی پيرامون  همچنين  و  مقصد  و  امبد  هاي  حوزه  در  گياهی  پوشش  و  آب  کيفيت  هيدرولوژيک،

ق تاثير  تحت  ايرا  و  دهد  منجررار    المللی   بين  برنامه  .شود  محيطی  زيست  امنيت  و  ها  اکوسيستم  تکامل  در  تغيير  به  ن 

 منطقه .  1:  از  عبارتند   معيارها  اين  .است  کرده  معرفی  IBWT  هاي  پروژه  رد  يا  توجيه  براي  را  معيار  پنج  55(IHP)  هيدرولوژي

  يک .  3.  شود  محدود   آب  کمبود  توسط  عمده   طور  به   يدنبا  مبدا  طقهمن  آينده  توسعه.  2.  باشد  روبرو  شديد   کمبود  با  بايد   تحويل

 منطقه  يا  مبدا  منطقه  در  را  محيطی  زيست  کيفيت  پروژه  اين  که  دهد  نشان  بايد  محيطی  زيست  تأثيرات  از  جامع  ارزيابی

  ينان اطم  ميزان  دهدهن  نشان  بايد  اجتماعی   فرهنگی  تأثيرات  امعج  يک ارزيابی.  4.  دهد   نمی  کاهش  توجهی  قابل  طور  به  تحويل

  سود.  5.  شد  نخواهد  آب  تحويل  منطقه  يا  مبدا  منطقه  در  اجتماعی  فرهنگ  در  اساسی  اختالل  ايجاد  باعث  که  باشد  معقولی

  بر   بايد  IBWT  پروژه  هر  بنابراين،  .شود  تقسيم  آب  تحويل  نطقه م  و  مبدا  منطقه  بين  عادالنه  طور  به  بايد  انتقال  از  ناشی  خالص

 (.Bui & others, 20202: 2)  شود ارزيابی معيار پنج اين اساس

  را   رودخانه  حوضه  جغرافياي  نبايد   اما  کند  می   ايفا  را  مهمی  نقش  اي  حوزه  بين  آب  انتقال  اجتماعی،  -  اقتصادي  توسعه  در

  ايب مع   و   مزايا  مناسب  بررسی  به  اما   شود  انجام   دتوان  می   حوضه اي  بين  آب  انتقال  .کند  تخريب  شود،  می   خارج  آب  که  جايی  از

 
55- The International Hydrological Program (IHP) 
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 توزيع   کنندگان  براي مصرف  عدالت  و  براي برقراري تعادل  بايد   آب  موجود،  تقاضاي  و  آب  مصرف  الگوي  براساس  .دارد  نياز  آن

 (.Gurung, 2015: 5کند )  يجادا منطقه و اکولوژي زيست محيط در را منفی  عواقب نبايد  امر اين اما شود،

 

 ق ته های تحقی فیا -5

و طر پروژه  گونه  هر  که  کشوزمانی  يک  در  منطقهحی  يا  و  میر  تعريف  يا  اجرا  رسانهاي  اين  اولين  شود،  که  ها هستند 

می ارزيابی منعکس  را  میها  آن  خصوص  در  منفی  يا  مثبت  نگرش  ايجاد  در  و  عدمکنند  يا  موفقيت  در  مهمی  نقش    توانند 

باشن داشته  پروژه  يا  طرح  آن  رسانهدموفقيت  بازتاب  نگرش.  ايجاد  طريق  از  میها  اي  تصميم  تواندنيز  در زمينه  مردم  گيري 

 خصوص آن پروژه را فراهم سازد و منجر به اقدامات عملی از طرف آنها براي مقاومت در مقابل آن طرح يا حمايت از آن شود.

ن و مهمترين رود جاري در مهمترين استان اهاي کارون که مهمترين رود ايررشاخهپروژه عظيمی همچون انتقال آب از س

ها قرار گرفته است و نظرات خود را در  هاي مختلف مورد توجه کارشناسان مربوطه و رسانهباشد، به شکلمیزي، خوزستان  مر

-رسانه  رباشد، اين است که در کنامشاهده می  اند. آنچه که قابلقالب دو ديدگاه کلی مخالف يا موافق اين پروژه مطرح نموده

عمدتاً رسانه به هايی که  متعلق  ماستان  هاي  اصفهان، می هاي  استان  انتقال آب، مثل  پروژهقصد  اين  اين  از مزاياي  ها  باشند، 

اند  س نمودههاي محلی استان خوزستان، پيامدهاي منفی اين پروژه را منعکاند، بيشتر رسانه و به خصوص رسانهصحبت نموده

می اين  استاو  در  واکن  نتواند  خود،  سياسی خاص  جغرافياي  با  قابل تشخوزستان  ايجاد  هاي  به  منجر  و  بزند  رقم  را  وجهی 

 هايی براي امنيت ملی در اين استان شود.چالش

گيري ارد، اما موضعاي، نياز به مطالعات علمی دقيق و محکمی دبا اين که ارزيابی پيامدهاي امنيتی هر گونه طرح و پروژه

ارسانه نشان  اين طرح  زاي  منفی  پيامدهاي  که-انعکاس  دارد  می  ها  زمينهتواناين  بید  اين  ساز  در  امنتی  ناپديداري  و  ثباتی 

دهد که  ها نشان می گيري رسانهشود، تحليل موضعاستان استراتژيک را به دنبال داشته باشد. همانطور که در جدول ديده می

اي در خصوص رسانهبراز نگرانی  نتقال امنيت به خطر افتاد است. اين گونه ااهاي  در استان خوزستان به خاطر طرح  انواع امنيت

تواند منجر به انواع تهديدات در اين استان گردد که  به چالش کشيده شدن انواع سطوح امنيت از طريق پروژه انتقال آب می

 ر اين استان خواهد بود. قطعاً مهمترين تاثير آن ناپايداري امنيتی د

 

 های کارون هآب از سرشاخ های انتقالع گیری برخی رسانه در قبال طرح ض: مو1جدول 
 چالش امنیتی  القاء محتوا منبع تیتر ردیف 

بازي دو سر باخت در انتقال آب کارون  1

 به اصفهان 

،  خوز نيوز

1392 ) 

بياباتی شدن هر دو استان اصفهان و 

 خوزستان

لقا نگرش منفی نسبت به پروزه  ا

 قال آب براي مبدا و مقصد تهاي ان

امنيت زيست  

 محيطی

خوز نيوز،   که بايد از نو نوشت  آمارهايی 2

1392 

دروغ و جعلی بودن آمار مربوط به  

دبی کارون جهت بدون اهمميت 

هاي  پذيري به استاندادن آسيب

 خوزستان و چهار محال و بختياري

ها و زي رسانهپردا القائ حس دروغ

 مسئولين اصفهانی

فرهنگی   تامني

 و سياسی

طرح   وزارت نيرو پاشنه آشيل 3

مقام معظم رهبري/ رد پاي   کشاورزي

  550انتقال آب کارون، اين بار در طرح 

  هزار هکتاري 

شبکه  

 رهياب 

گزارش طرح احياي اراضی خوزستان  

توسط مقام معظم   1375سال  در

هش سطح آن در طی  ارهبري و ک

 زمان 

ا اين طرح  مخالفت وزارت نيرو ب

ت کاهش حجم آب خوزستان به جه

 خاطر انتقال آب به مرکز 

 امنيت سياسی 

ديدي تصويب نشده/  جهيچ مصوبه  4

  خالف قانون هرگونه انتقال آبی کارون

 است.

شبکه  

 رهياب؛ 

تکذيب گفته نماينده اصفهان به  

خاطر تشکر از رئيس جمهور براي  

تصويب طرح انتقال آب کارون بر  

اساس گفته نمايندگان استان و امام 

 جمعه موقت اهواز 

ت نماينده ايجاد چالش شيطن

پرده   تاصفهان يا وجود واقعيت پش 

 98براي انتقال آب در سال 

سی  امنيت سيا

 و فرهنگی

سياسی،   امنيتمنطقی جلوه دادن اعتراضات سال انعکاس گفته محسن حيدري،   شبکهآب  خوزستان بزرگترين قربانی انتقال 5

http://khouznews.ir/fa/news/49975/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://khouznews.ir/fa/news/49975/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://rahyabnews.com/fa/news/156786/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://rahyabnews.com/fa/news/156786/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://rahyabnews.com/fa/news/156352/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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برابر حجم مورد نياز آب  9است/ 

 .شودی منتقل م

بر اساس گفته يک مقام بلند   1397 نماينده خوزستان در خبرگان رهبري  رهياب 

پايه و قربانی شدن خوزستان به  

تقال آب و دروغ هاي انخاطر پروژه 

م در خصوص ه بودن گفته دولت يازد

قال  هاي انتعدم عملياتی نشدن پروژه 

 آب 

 اجتماعی 

 

تقال آب کارون؛ قوز باال قوز مشکالت  ان 6

 ستان آبی خوز

 

 

جنوب 

نيوز و  

تاباك 

 خوزستان

مشکل آب شرب روستاهاي بخش 

 هااز با توجه به خشکسالیمرکزي اهو

ت شدن انتقال آب براي  لمزيد بر ع

رب  تعميق شدن مشکل آب ش

 بخش مرکزي اهوازروستاهاي 

امنيت  

اجتماعی،  

 اقنصادي 

بازخوانی پروژه نفوذ در انتقال آب  7

 کارون 

هاي انتقال آب از زمان بازخوانی پروژه  رهياب 

 دولت اصالحات

-جلوگيري از نفوذ در اجراي پروژه

ها بر اساس  تقال آب بين حوزه هاي ان

ايند آبادان با توجه به مگفته ن

مامی و نقش  خودکشی کاووس سيدا

 زيستیي در نفوذ محيطو

 امنيت سياسی 

ون  کار مخالفت با طرح انتقال آبداليل  8

  900مرکزي/ خطر نابودي  به فالت

يلومتر از اراضی منطقه/ آسيب به  ک

 شورکل ک خسارت بهعنیخوزستان ي

ايلنا: 

خبرگزاري 

 کار 

هاي ناشی از انتقال آب به بيان آسيب

خوزستان از زبان حسينی نماينده 

 اصفهان

آسيب شناسی براي مخالفت با طرح  

 انتقال آب

 امنيت اقتصادي

دهاي انتقال آب از کارون و بررسی پيام 9

هاي آبريز ايت حقوق حوضهعدز عدم ر

 ستپايين د

دنياي  

اقتصاد 

1387 

نقد مستند کارون و عدم رعايت 

حقابه استان خوزستان در طرح 

انتقال آب از زبان مهدي قميشی در 

 مهندسی علوم آب

ناديده گرفتن حق خوزستان براي  

 انتقال آب

 امنيت اجتماعی

10 
  زيست معضالت عامل باد،آ بهشت طرح

 خواهد اجتماعی ايهتنش و محيطی

 بود

خبرگزاري 

جمهوري  

می اسال

 ايران

عکاس نشست علمی بررسی  ان

پيامدهاي انتقال آب توسط اساتيد  

 دانشگاه شهيد چمران

گسترش فقر، بروز معضالت زيست  

-هاي مبدا و تنشمحيطی در استان

هاي اجتماعی ميان دو حوضه مبدا و  

 مقصد

يت زيست  امن

محيطی، امنيت  

اجتماعی،  

 سياسی  تامني

 :داعالم جرم عليه پروژه بهشت آبا 11

 به خوزستان هايسمن جدي ورود

 کارون آب انتقال موضوع

 

پايگاه 

خبري 

منگشت  

 پرس

انعکاس متن اعالم جرم عليه پروژه  

قوق  آباد توسط دبير کمينه حبهشت

انجمت محيط زيست و دوستداران  

 عيت استان خوزستان يطب

اين پروژه و  غير قانونی جلوده دادن 

 انعکاس پيامدهاي احتمالی در آينده 

-امنيت زيست

محيطی و 

 اجتماعی 

انتقال آب کارون نظريه وجود »مافياي  12

 .ندآب« را اثبات می ک

خبرگزاري 

 مهر 

انتقال ندادن   بيان ضرورت توجه به

 بادان آب توسط عامر کعبی نماينده آ

دورو بودن دولت و نداشتن  القائ 

موضع واحد نسبت به پروژه انتقال  

 آب 

 امنيت سياسی 

کارونی که ديگر کارون نيست!/ انتقال   13

آب به وسيله پمپاژ؛ وقتی عشاير در  

هاي کنار رودهاي خشکيده از خودرو

 !کنندعبوري آب طلب می

ر صعپايگاه 

 جنوب

معرفی پيامدهاي رخ داده به خاطر  

 تقال آبان

شرعی، غيرقانونی  و حتی غير  غير 

اقتصادي و خالف مقررات زيست 

 محيطی جلوه دادن انتقال آب

امنيت فرهنگی،  

سياسی، زيست  

 محيطی

14 
اثرات منفی انتقال و کاهش آب کارون 

 بر شيالت خوزستان

قال  ت انعکاس تاثير منفی و نامطلوب ان سنااي

آب کارون بر صنعت شيالت و آبزيان 

س پژوهشگاه از زبان رئي جنوب

 پروري جنوب کشورآبري

به خطر افتادن صنعت شيالت در 

 استان خوزستان

 امنيت اقتصادي

دنياي   تبعات انتقال آب کارون 15

 اقتصاد 

انعکاس تبعات ناگوار انتقال آب 

کشاورزي استان   کارون بر روي

 خوزستان

ي و شيالت به خاطر  زتخريب کشاور

 کمبود آب 

امنيت  

،  اقتصادي

 اجتماعی 

خبرگزاري مکعب آب کارون   پنج ميليارد متر 16

جمهوري  

کاهش شديد آب رودخانه کارون بر 

 اساس آمار 

ايجاد هراس ناشی ار کمبود آب در  

 خوزستان

امنيت  

اقتصادي،  

http://rahyabnews.com/fa/news/156352/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/938685-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://mongashtpress.ir/saman/
https://mongashtpress.ir/saman/
http://feydus.ir/fa/news/31173/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://feydus.ir/fa/news/31173/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://feydus.ir/fa/news/31173/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://feydus.ir/fa/news/31173/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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 اجتماعی  اسالمی کجاست؟

اي چالش  حوضهنتقال آب بينا 17

 ترين رودخانه ايرانرآبپباالدست 

اي  حوضهانتقال آب بين :سالمت نيوز

ترين رودخانه ش باالدست پرآب چال

 ايران

سالمت  

 نيوز

ي پيامدهاي  گيرن يه شکلاذعا معرفی چالش هاي انتقال آب

اقتصادي، اجتماعی، زيست محيطی 

 و سياسی انتقال آب 

تمام ابعاد  

 امنيت 

 منبع: نویسندگان( )

 

زیست رسانهمحیطیامنیت  بيابان:  قبيل  از  مسائلی  انعکاس  با  خها  استان  در  زيستزايی  معضالت  معرفی  -وزستان، 

تخريب بنيادهاي زيست محيطی در مبدا و به خصوص   مربوط بهيشه  زيست و ... زمينه بروز اندقض قوانين محيطنمحيطی و  

باشد که در خصوص اينگونه طرح ها مورد  اند. مسئله محيط زيست از نخستين مسائلی میهاي آب را فراهم ساختهپروژهمقصد  

می قرار  زيستگتوجه  مسائل  به حساسيت  توجه  با  و  گروه  يرد  و  ها  به خصوص سمن  و  جامعه  براي  طرفدار    محيطی  هاي 

سازد. قاعدتا احساس تخريب بنيادهاي زيستی از مواردي محيط زيست زمينه شکل گيري چالش در ديگر ابعاد را فراهم می 

ها به شدت می تواند  رنه را هموار می سازد. اين گونه رفتاجوياباشد که باعث ايجاد هراس شده و زمينه بروز رفتارهاي تقابلمی

 .وده و باعث تقويت آنها شوند ه خود جلب نمتوجه جامعه جهانی را ب

در حوزه سياسی مسائلی از قبيل القاء دو رو بودن دولت و نداشتن موضع واحد در قبال مساله انتقال    امنیت سیاسی: 

بو فعال  آب،  انتقال  بودن  غيرقانونی  انتقاآب،  مساله  در  نفوذ  پروژه  اعضاي  سياسی،    لدن  اعتراضات  دادن  جلوه  منطقی  آب، 

نيمخا استان  550رو در مقابل طرح  لفت وزارت  نمايندگان  به  هزار هکتاري، در مقابل هم قرارگرفتن   ... و  هاي مبدا و مقصد 

چالش شدهعنوان  مطرح  زمينه  هايی  و  بوده  سياسی  پيامد  داراي  توانند  می  که  امنيتاند  افتادن  خطر  به  و  سياسی    ناامنی 

جامعه زمينه بروز نارضايتی سياسی را به وجود آورده که در بستر اين   ها بهه نگرشسياسی را در پی داشته باشند. القا اين گون

يشتر  هاي سياسی اپوزيسيون همچون جبهه التحرير، می توانند براي عملی سازي خواسته هاي خود بها، گروهگونه نارضايتی 

 مايند. به خود جلب نند که فراگير شده و نظر بخشی از جامعه را نتحريک شده و دست به تحرکاتی بز

اقتصادی: زمين  امنیت  تخريب  قبيل  از  مسائلی  انعکاس  و  معرفی  با  رسانه  و اين  شيالت  به  آسيب  کشاورزي،  هاي 

اقتصادي )کشاو پذيري جايگاه  استان خوزستان در کل کشور و غيمحصوالت کشاورزي به خاطر کاهش آب، آسيب  ه  ررزي( 

رازمينه استان  اقتصادي  امنيت  اين  فراهم ساخته  هاي تهديد  به توجه به جايگاه  اقتصاد کشاورزي خوزستان  اند. طبعا تهديد 

گروه و  اقشار  توجه  مورد  سرعت  به  تواند  می  کشور،  در  زمينه استان  و  گيرد  قرار  استان  خارج  حتی  و  استان  مختلف  هاي 

 راهم آورند.  فاپايداري امنيتی اين استان مرزي را ن

زستان، دروغ پردازي از طرف برخی مسئولين و نمايندگان، عدم توجه رش فقر در خو گست  امنیت فرهنگی و اجتماعی:

گی و  و ناديد گرفتن رفاه اجتماعی، ايجاد هراس اجتماعی و ... از جمله مسائلی هستند که می توانند به عنوان تهديدات فرهن

 الش هاي اين حوزه باشند. چاجتماعی مطرح شده و زمينه ساز  

 

 گیری نتیجه -6
توانند در دو طيف کلی  باشند که میهاي فضايی داراي پيامدهاي فضايی خود می قال آب همانند ديگر پروژههاي انتروژهپ 

ارزيابی و تحليل قرار گيرند. هر گونه پيامد اين گونه پروژ سته جتواند به شکل هاي مختلف برهاي میهمثبت تا منفی مورد 

توانند نقش بسيار زيادي ايفا نمايند.  هايی هستند که در اين زمينه می بزارهايها از اسانهشده يا اصال مورد توجه قرار نگيرند. ر

را برجسته يا تضعيف رسانه با توجه به نفوذ و جايگاهی که در بين جامعه دارند می توانند با موضع گيري خود هر گونه پيامد  

وژه انتقال آب نيز بر اين اساس مورد توجه رسانه  اهد داشت. پردام بازخوردها خاص خود را در سطح جامعه خوقنمايند که اين ا

http://www.salamatnews.com/
http://www.salamatnews.com/news/168304/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.salamatnews.com/news/168304/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.salamatnews.com/news/168304/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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انتقال آب   پروژه هاي  پيامدهاي منفی  بر  تاکيد خاصی  اين گونه رسانه  اند.  را منعکس نموده  پيامدهاي آن  ها قرار گرفته و 

واع تهديدات  پروژه ها ان  فی توسط آنها نشان می دهد که با اجراي ايننارون داشته اند و انعکاس پيامدهاي مسرشاخه هاي ک

براي استان خوزستان به وجود آمده است. جدايی از ميزان دقيق و درست اين گونه تهديدات، اين ارزيابی و انعکاس حکايت از  

امن بالطبع  استان و  امنيت در اين  افتادن  امنيت زيست محيطی،   يت ملی دارد.  موضع گيري ها نشان میبه خطر  دهد که 

 رهنگی و ... به خاطر اين گونه طرح ها به خطر افتاده است. اجتماعی و ف سياسی، اقتصادي،

باشد؛ چرا اين به چالش کشيده شدن امنيت با نگاه به بستر امنيتی استان مرزي و حساس خوزستان، بيشتر قابل درك می

  -هاي اجتماعیاآرمی تاثر شده و نتواند به سرعت از تهديدات موجود در آن می مستان با توجه به نيروهاي مرکزگريزي  که اين ا

ور گردد. اهميت جايگاه رسانه اي در اين اثنا، اين است که با توجه به تاثيرگذاري آنها بر نگرش و تصورات سياسی آن شعله

ث  يز متزلزل سازند و خواسته يا ناخواسته باع رمرکزگرا را در مقابل نيروهاي مرکزگ  مردم، می توانند بنيادهاي ذهنی نيروهاي

 هاي مرکزگريز شوند. تقويت نيرو

مهمترين نيروهی مرکزگريز موجود در اين استان، گروهاي تجزيه طلب مثل جبهه التحرير يا خلق عرب هستند که در پی  

ايران می از  بروز  انشقاق سرزمينی  انواع ناامنی در  شاجتماعی در بستر    -هاي سياسی ناآرمی باشند. قاعدتا  کل گيري احساس 

به هدف خود نزديک تر می سازد. لذا انعکاس انواع تهديدات امنيتی به خاطر پروژ هاي انتقال آب، می  تان آنها را  استان خوزس

 الش اساسی مواجه سازند. توانند منجر به شکل گيري تهديد سرزمينی گردد و امنيت پايدار اين استان مرزي را چ
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 : چکیده

دانش    يها. شرکت آورندیجامعه به شمار م   کي  ياقتصاد  تيوضع  یبررس  يبرا   يار يرا مع  يرشد اقتصاد  یجهان  اتيادب  رد  :طرح مسئله

  ن راي. اکنندی فراهم م يو نوآور  يرا از کانال فناور  يبستر خلق ارزش افزوده اقتصاد  وکارکسب طيمح  جاديا قي ها، از طرآپو استارت  انيبن

به نرخ    دنياست؛ چرا که رس  داريمستمر و پا  يرشد اقتصاد  کيبه    افتنيتوسعه است که درصدد دست    لحادر    ياز جمله کشورها  زين

   .ديآیبه شمار م  ياهداف هر نظام اقتصاد  نيترو مهم   نيتریاز اصل  یکيباال    يرشد اقتصاد 

 توصيفی است.  –روش پژوهش تحليلی   :روش پژوهش

عوامل مؤثر بر رشد    شتريدرصدد شناخت هر چه ب  گذاراناست ي و س  ياقتصاد   پردازانه ينظر  ،زانيربرنامه  رشد اقتصاديبع  به ت  :هافتهیا

  ش يافزا  تيمطلوب و در نها  يبه رشد اقتصاد  یابيدست  ،یدر سطح مل  ح يصح  يزيربرنامه   يبرا  وکارکسب  جاديا  يرو   شيو موانع پ  ياقتصاد

رو حرکت از    نياز ا  خواهد شد.  يدر مناطق مرز   مخصوصاً  يکار يو ب  انيبندانش    يهاشرکت  سيتأس  ندد روهش فقر، بهبوکا  ،یرفاه اجتماع

  ي بر نوآور  یمبتن وکارکسب  بومستيز یو طراح یآپاستارت  يهاان يبن تيمحور، مستلزم تقواقتصاد منبع محور به سمت اقتصاد دانش  کي

 است.   يو فناور

)رونق    يبر رشد اقتصاد   انيدانش بن  يهانقش شرکت   یبه بررس  هنديآ  يکسب و کارها   يراهبردها   نييژوهش با تبپ   نيا  :یریگجهینت

 پرداخته شده است.    وکارکسب  يهانهيتوسعه زم  قياز طر  ي(  در مناطق مرزديتول

 د ايران مناطق مرزي، رشد اقتصادي، رونق توليد، اقتصا  وکارکسبي دانش بنيان،  هاشرکت :  کلیدی گان واژ
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 مقدمه  -1

و رشد اقتصادي نقشی کليدي   کسب و کارهادر بهبود و توسعه  يفناوردر اقتصاد جهانی نقش است  که مشهود همان طور

پويايی بسيار باال، در  دارا بودن  دارد و همچنين با    المللنيبصنعت فناوري باال رشد بسيار قدرتمندي در تجارت  در    کند یايفا م

از    يريگبهرهه دنبال راهکارهايی هستند تا با  کشورها ب  ن وجوداي  اباما    است  رگذاريتأثاقتصاد    ديگر  يهابخشبهبود عملکرد  

ناشی از تحوالت جهانی و ادامه بقاي خود ناگزير به پذيرش    يهااني زبراي به حداقل رساندن  ابزارها و ساز و کارهاي مختلف  

تنها با اتکا به ابزارهاي   توانندینم ا کشوره ني. بديهی است اباشند کسب و کارها بهبود و توسعه و شرايط جديد و محيط رقابتی 

رقابتی  يهاياز فناور   يريگبهرهسنتی و بدون   رقابت    ،جديد و  ا  موفقيتدر صحنه  اين رو است که  از  آورند.    کنون به دست 

 است.  شده ليتبد مهم و ضروري فناوري در توليد کاالها و خدمات به امري  يريکارگبه

از علوم و دانش    تيو تبع   يفناوربه علم و    هاآن  ياتکادم  ع   ور،کش  د او اقتص  یلخاد  داتيدر تول  یمشکالت اساس  از  یکي

دان  معل  يححناص   اربرداست. متأسفانه ک   یغرب اقتصاد کشور،    یاساس  يهابيمردم و آس  شتياز جهت مع  ريغ ی  در جهت  شو 

شود  شتريب روزروزبهی وابستگ  نياکه لب نکند،  دا يکاهش پ   یغرب  علوم و  برغ   هب ی لاقتصاد م یسبب شده است تا نه تنها وابستگ

ا  جاديا  وردر کش  ی اومتمق  اد اقتص  يريگشکل  ي هانهيو زم در    شانیدر سخنران  يمسئله سبب شده است که رهبر  ني نشود. 

را    هيتک  انيبن  ش دان  اداقتص  ئلهبر مس  ،يحرم مطهر رضو  و آن  اقت  یکيکنند  لوازم  احم)بدانند    یصاد مقاومت از    دزاده؛سراج؛ 

 (. 1392 ، يالديم و ارکجو

ميدانی روش با پژوهشی در اقتصاد  وري بهره و  بنيان دانش اقتصاد  نقش بررسی به توصيفی    .اندپرداخته مقاومتی در 

 انشد اقتصاد هيممفا به منظور بدين  .است مقاومتی اقتصاد در وري  بهره و بنيان دانش نقش اقتصاد بررسی تحقيق اين هدف

 بنيان دانش اقتصاد ارکان از يک هر تأثير  و شده سنجيده آن  بر مؤثر  عوامل و وري بهره مفاهيم ،ي آناهیژگيو و ارکان بنيان،

 بررسی اين  .است شده پرداخته  مقاومتی اقتصاد در  وري بهره  و بنيان دانش اقتصاد نقش به خاتمه در  مطالعه و وري بهره بر

ارکانت دهدیم نشان ) اقتصادي رشد و وري بهره با تیمثب تمثب رابطه بنيان دانش قتصادا مامی  پوردارند  اياغرمضان   ،  ،

 در اقتصادي رشد و بنيان دانش اقتصاد بلندمدت رابطه عنوان با يامقاله در  ) 1389  ،اميري ، (. همچنين )بهبودي1391،چهره

 بين که رنديگیم هنتيج ،برداري  خطا حيتصح نمونه یجاقتصادسن کنکت و انباشتگی جوهانسن هم مدل از استفاده با و ايران

 مدت طوالنی رابطه اطالعاتی يهارساختيز و اقتصادي و نهادي يهاميرژ آموزش، سرمايه انسانی، (دانش مختلف محورهاي

 عنوان با يامقاله در) 1389، حميد،ناظمان (دارند. ايران اقتصادي  رشد بر مثبت ريتأث دانش يمحورهاتمام   و دارد وجود

 ،پردازندیم توسعه در اقتصاد ريتأث بررسی به ي جهانیهاداده با تحقيق مدل از استفاده و با پايدار، وسعهت و نبنيا دانش اقتصاد

 طارتبا ،رفاه مؤلفه طريق از اقتصادي سطح ارتقاء و بنيان اقتصاد دانش با ياجامعه بين که دهدیم نشان هاآن تحقيق نتايج

 .دارد جودو يمعنادار

 و دانش نقش بر تاکيد گوياي ،قرارگرفته ملل توسعه راهبُرد  تاکيد مورد که بنيان دانش قتصادا حالحاضر، اصط عصر در

 کمی و کيفی نظر از دانش به بنيان، دانش اقتصاد در گفت توانیم رو، اين از  .است اقتصادي توسعه انيدر جر فناوري

 مبناي بر  ماًيمستق که است اقتصادي بنيان دانش تصادقا سازمان، اين تعريف  . طبقدشویم گريسته ن گذشته تر از  تيبااهم

 و سرمايه حجم ديگر امروزه که باورند اين بر اقتصاددانان از باشد. بسياري گرفته قرار اطالعات و دانش مصرف توزيع و توليد،

همواره  بايد که ياکتهن .د نکیم ايفا فناوري و دانش را نقش اين لکهب  ندارد، اساسی نقش ملل اقتصادي توسعه در اندازه بازار

 و فقط توليد ،مقاومتی اقتصاد کردن کاربردي راستاي در بنيان دانش اقتصاد مدل به دستيابی براي که است اين داشت نظر در

 به اقتصادي از منابع ادهاستف در هان آ يريکارگبه  مهم، نکته بلکه نيست، کافی پژوهش و آموزش به  پرداختن و اطالعات توزيع

 ارتقاي و هات يظرف در گسترش آن از موثرتر استفاده و دانش کردن کاربردي ديگر، عبارت است. به پايدار و تمرمس ت رصو

 مقاومتی اقتصاد نقش که سازدیمممکن   را انيبن دانش اقتصاد عملياتی مدل يک تحقق که است منابع از يبرداربهره  درجه

 (. 1390 ،يمهد ديس ، معلمی (شودیم یيااجر بنيان دانش  بردي اقتصادکار وارهطرح  در
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، سهم صادرات محصوالت صنعتی با فناوري باال از کل  متوجه خواهيم شد که  ميندازيبحال اگر به کشور خودمان نگاهی  

اواسط  اين سهم نيز از  مسير  درصد و  ها، کمتر از يک  از سال  یبرخ  که دراخير بسيار اندك    يها صادرات صنعتی کشور در سال

بوده به    کامالً نون  تاک  80دهه   و به    1393واحد درصد در سال    0/73درصد به حدود    1/5از حدود    حتی  که  ياگونهنزولی 

طی چهارده سال اخير همزمان با رشد صادرات صنعتی کشور،  پيدا کرده است.    تنزيل  1394واحد درصد در سال    56حدود  

توسعه و رويکرد و ششم  چهارم و پنجم    يهاتاکيد برنامه  ا وجودب  نياازه آن رشد پيدا نکرد بنابرهايتک به اندصادرات صنايع  

ها  دولت طی اين سال يها يريگجهتپيشرفته، نه تنها صنايع هايتک در اولويت و   يهايمبتنی بر افزايش نقش صنايع با فناور

طالعات انرژي، صنعت و ر متفمجلس شوراي اسالمی، د  يهاشمی مرکز پژوهگزارش روابط عمو (عمل شد  خالف آننبود، بلکه  

   (. معدن 
 

 

 دانش بنیان در کشور و در منطقه   یهاشرکت وضعیت  -2
 

 قدم هرگونه و است کشور آن اقتصاد دارد، دست در را  جامعه هدايت مستقيم طور به که جامعه ياجزا و عناصر از يکی

اصالحبرا برداشتن ديگرهابخش رشد جهت در يیهاگام منزله به تواندیم آن  بهبود و ي   و  عمومی حال رفاه و جامعه ي 

 و اقتدار رسيدن به همچنين و جامعه سطح از فقر زدودن و عمومی رفاه تأمين اسالمی،  نظام اقتصاد باشد. در فعاليتی کشور

 و شکوفايی و رشد و اقتدار حصول يهاراه  از يکی  .است رشد  حال در فعال و ياقتصاد داشتن مستلزم ي،اقتصاد استقالل

 به خوبی روشن دانش بنيان اقتصاد گفتمان ضرورت جا  ن يهم از و است آن و قوام بخشی کردن مقاوم ي،اقتصاد تقاللسا

 .شودیم

رقابتی   توان  به  زيادي  به ميزان  اقتصادي يک کشور  رقابتی  ها بنگاهرشد  توان  به  ها بنگاهي آن کشور متکی است و    نيز 

زيهاتالش جمله  ي  از  به    هاآناوري  نفي  هايتوانمندادي،  توجه  با  است  مراکز    }2و    1شکل    {وابسته  و  تعداد  فراوانی  که 

اشاره  هاشرکت درايران  فناوري  و  علم  هاي  پارك  و  بنيان  دانش  نظر   کنندهعرضهمراکز    که  کندیمي  فناوري تحت  خدمات 

ي دانش بنيان  هاشرکتفناوري و  حوزه    نخدمات مشاوره ايی به فعاال  به ارائه  ستيبایممراکز رشد و پارك هاي علم و فناوري  

از    يکارهاراهبپردازد نياز به اعمال نظر و تدوين     يگذارهيسرماو    56و نچريی چون جوينت  ها روش مناسب جهت توسعه آن 

 .مشترك دارد به صورتي تحقيقاتی هاپروژهدر انجام  ريخطرپذ







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
56 -joint venture 
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و انجام    يامشاورهاز خدمات    يريگبهرهتحقيقاتی با    ؤسساتم  ل حاضر بسياري ازاحبه حدي است که در    يسازي ارتجاهميت  

مراکز خدمات    گونهنياو تعداد    اندداده فناوري خود رسميت    يسازيتجارهمکاري مشترك به    به صورتي تحقيقاتی  هاپروژه

تحقيقات بنيادي و  جهانی، ديگر فرصت    نوروزافزيش است امروزه رقابت  در حال افزا  در کشورهاي پيشرفته صنعتی  يامشاوره

بيشتر   از صنايع گرفته است. به همين دليل  از بسياري  را  ايی  به  ها شرکتپايه  نياز   مجبورند فقط  تحقيقات بحرانی و مورد 

 محسنی)د اقتصادي آن است  ي به دليل سودست بزنند. به عبارت ديگر، اهميت تحقيقات به خاطر نو آوري و اهميت نو آور

 (.  1396، ني، حسدرا

به  تحقيقاتی بايد   وزه تحقيقات به عاملی اقتصادي تبديل گرديده است، مراحل گذر از علم ناب طی شده و نهادهاي علمی،امر

اقتصاد و تجارت قرار گيرند.    طور  يالهيوسه  و ب  شدهخارجو مراکز تحقيقاتی از هدف بودن بايد    ها دانشگاهآشکار در خدمت 

اقتصا محصول معنا ندارد به همين   يسازي تجاري تحقيقاتی نيز تحقيقات بدون  هازمانسار  مبدل گردند. د  يدجهت توسعه 

 .گفت فرايند انتقال فناوري تکميل شده است توانینمتوسعه نيابد،   ،شده منتقلدليل تا فناوري 

محيط نوآوري سازمان  وکارکسب  در  م شرکتو    هابراي  ايفا  را  مهمی  نقش  و  است  الزامی  سازماند ينمایها  اکثر  در  .  ها 

ند و  نفعان بهره ببرهاي جديد هستند تا از دانش براي عرضه توليدات و خدمات جديد براي مشتريان و ذيجستجوي خلق ايده

د. افزايش اهميت نوآوري به دليل جهانی شدن بازارها و فشار رقابت  ي نوآوري ايجاد کننارهاي الزم را بطريق زيرساخت از اين  

انگيزد که به عنوان يک الزام، تمرکز خود را بر نوآوري افزايش دهند. محيط ها را بر میها شرکت. اين واقعيتاستها  به شرکت

م  وکارکسب ارکان  هاز  اقتصادي  رهم  در  و  آمده  شمار  به  کشور  بس  دشر  نقش  آن  میاقتصادي  ايفا  مهمی  عوامل  يار  کنند. 

بوده اما هنوز در زمينه شناسايی و توصيف اين عوامل و    توجهجالبهاست که براي محققان  مدت  وکارکسب نوآوري در محيط  

نتيجه  نوآوري  آن در موفقيت  تتأثير  است.  نشده  ارائه  بوگيري دقيقی  پيچيدهوصيف موفق  کار  نوآوري  زيرا   ايدن يک  است 

توان با شناسايی عوامل موفقيت نوآوري در محيط  نيست. با اين وجود می  ريپذ امکان دقيق بين شکست و موفقيت  تعيين مرز  

 .(1396)منوچهر جعفري کليجی، افتي، به اين اهداف دست وکارکسب

يکـی از قرار خواهـد داشـت.  یبميان رقيبانش در وضعيت مطلوحرکت کند در سازمانی که کسب و کارش بتواند در اين جهت 

عوامل تقويت و گسترش فرهنگ نوآوري، خالقيت و کارآفرينی وجود ساختار و تشکيالت مناسب سازمانی است. يـک   نيترمهم

 ي دانش بنيانهاشرکتتعداد  -2شکل  تعداد مراکز دانش بنيان  -1شکل 
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يـد خـود انجـام ت و خـدمات جدهاي نوآورانه را براي رشد، بهبود و ارائه محصوال، شرکت يا سازمان کارآفرين تالشوکارکسب

با خـود ريسـکی بـه همـراه دارد کـه ممکـن اسـت گـاه   حتماًها استوار است و  ناشناختهخالقيت و نوآوري بر    دهد. ماهيتمی

بوده کـه در ايـن راه مـدير   يرأهاي تازه داشتن استقالل عمل و  بخش نداشته باشد. الزمه به وجود آمدن ايدهاي رضايتنتيجه

ور نيازمنـد سـاختاري مناسـب بـا اهـداف آن و کاري خالق و نـوآ  بسد داشته باشد. براي داشتن کتوانق را مینقش مهم مشو

خود را در دو دسته ماشينی و ارگانيک در نظـر بگيريـد خالقيـت و نـوآوري در بخـش   وکارکسباست. اگر ساختار    وکارکسب

آزادي در عمـل   وهماهنگ شده و امکان انعطاف  متحول محيطی  گيرد. زيرا اين بخش به سرعت با شرايط  ارگانيک آن قرار می

اي مناسـب بـراي بـه وجـود آمـدن خالقيـت و نـوآوري در توسـعه آورد. همين امـر زمينـهاي کارمندان خود به وجود میرا بر

 .شودمی  وکارکسب

و  هاخترسـايزم بـودن ي دانش بنيان در سراسر کشـور بـا توجـه بـه شـرايط اقليمـی و فـراههاشرکتدر خصوص پراکندگی  

حداث واحدهاي دانش بنيان چند نکته بايستی مورد توجه قـرار گيـرد اول ايـن کـه و به دنبال آن ا  ارکوکسببسترهاي ايجاد  

است ميزان دسترسی مراکـز   ترمهمتراکم جمعيتی در هر استان متفاوت با استان ديگر است دومين مورد که از بقيه موارد نيز  

اسـتان  در گوياي از اين اسـت کـه تمرکـز  آمارها  استو پژوهشی    يان با مراکز علمی دانشگاهیدانش بن  وکارکسب  جادکنندهيا

يی که از سطح امکانـات علمـی و پژوهشـی هااستاني متفاوت اين در هانسبتبوده و با   هااستانتهران به مراتب بيشتر از ساير  

ن عوامـل {. البتـه در کنـار ايـ1نمودار مشـهود اسـت  کـامالًد دارا هسـتن هااستانباال تري دارند و جمعيت باالتري را از بقيه 

ي تهران، هااستانعواملی نظير ميزان دسترسی و نزديکی به مراکز گمرکی براي صادرات و از اين دست نيز لحاظ کرد.   توانیم

ي دانش بنيان دارنـد هاتشرکدر تعداد ي اول الی پنجم را هارتبهاصفهان، خراسان رضوي، آذربايجان شرقی و فارس به ترتيب  

 .است  وکارکسبي هاطيمحي دانش بنيان و توسعه هاشرکتبين تعداد    معنادارو انگر رابطه مستقيم يبکه 

ي اول الـی هارتبـهو بختياري و بوشهر به ترتيب    چهارمحال، ايالم، خراسان شمالی،  راحمديبوي کهکيلويه و  هااستاندر مقابل  

ي ريگشـکل يبسـترهار پـايين بـودن تصاص داده که بيانگخاي دانش بنيان را به خود هاشرکتر فقدان  پنجم را از نظ

 است.  هااستاندر آن  وکارکسبي دانش بنيان براي رونق هاشرکت

پا، از سه حوزه نو يبندميتقسي تخصصی حائز اهميت است براي اين  هانهيزماز نظر    هاآنو نوع    هاشرکتاز جهتی ترکيب اين  

. بـا دهـدیمرا به تفکيک هر استان نشان    هاحوزههر يک از اين  { ميزان    2نمودار     رصنعتی استفاده شده است و د  توليدي و

ي نوپـا هـاحوزهي کشـور ايـن رونـد وجـود دارد. اول ايـن کـه هااستانتفسير نتايج به استنتاج يک روند کلی شد که در تمام  

ي صنعتی هاحوزه  تاًينهاسهم و    نيترشيبي،  ديي تولهاحوزهو سپس    اندادهدخود اختصاص  سهم را در هر استان به    نيترشيب

داراي کمترين سهم است که نمايانگر اين است که براي تبديل علم به فناوري نياز به يـک بـازه زمـانی اسـت کـه علـم ثـروت 

يی ادصـادرات کاالهـاي ابتـ  است کـه،حاکی از اين    یالمللنيبصنعتی رونق بگيرد. آمارهاي    وکارکسبآفرينی نمايد و فضاهاي  

از کمترين ميزان رشد نسبت به صادرات کاالهاي با فناوري باال در جهان برخوردار اسـت، بـه يين و معمولی( )فناوري ساخت پا

بوط بـه رشد صادرات مر نيترشيبرابر شده که ب 3/51تنها  1990نسبت به  2010که صادرات کاالهاي ابتدايی در سال   يطور

  .تست کاالهاي با فناوري باال اصادرا

برابـر بـوده  5/48و  3/81،  3/65به ترتيب    2010تا    1990  يها، متوسط و باال در سالنييپافناوري    باهاي  نسبت صادرات کاال

ه سـهم کـ دهدیبرابر شدن است نشان م  4/4که حاکی از    ادشدهياست. مقايسه اين اطالعات با رشد صادرات جهانی طی دوره  

 جهان زياد است. کاالهاي با فناوري باال در صادرات
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 ي دانش بنيان به تفکيک هر استانهاشرکت: تعداد 1نمودار 

 

 
 ي دانش بنيان به تفکيک استان و نوع هاشرکتتعداد  :2نمودار 

 
 

ساير    نسبت به  ن ييپارشد صادرات کاالهاي ابتدايی و مبتنی بر فناوري    2010تا    1990در کشورهاي در حال توسعه از سال  

 5/9  ن ييپابرابر و مبتنی بر فناوري    5که در اين دوره صادرات محصوالت ابتدايی    يکااليی کمتر بوده است، به طور  ي هاگروه

اين ميانبرابر شده است.   باال  يیگروه کاال   در  بر فناوري متوسط و  ب  مبتنی  ترتيب    رشد  نيترشيبا  برابر    17/41و    9/55به 

پ د. بررسی رشد صادراتی محصوالت در سطح متوسط جهانی و کشورهاي در حال توسعه حاکی  انمواجه شده شدن    شروياز 

 در صادرات محصوالت با فناوري باال و متوسط است.   ژهيکشورهاي در حال توسعه به و

که بسيار فراتر از   برابر شده   9/55  ادشده ي   يهادر حال توسعه در سال  در کشورهاي   رشد صادرات محصوالت با فناوري متوسط

باال توسط کشورهاي در حال توسعه در سال  متوسط جهانی با فناوري  مورد بررسی    يهااست. همچنين صادرات محصوالت 
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ين جهش صادراتی در  اکه    دهد یم   نشان  شده انجام  ي هایبرابر شده که نزديک به سه برابر متوسط جهانی است. بررس  17/41

توسط باال  فناوري  با  اساس    محصوالت  بر  است.  افتاده  اتفاق  الکتريکی  و  الکترونيکی  صنايع  در  توسعه  حال  در  کشورهاي 

گرايش به صادرات کاالهاي ابتدايی، منابع بر    1990، ساختار صادراتی کشورهاي در حال توسعه در سال  شده اعالم  يهاگزارش 

اما    شدیدرصد را شامل م  8/29وسط و باال تنها  صد بوده است و سهم صادرات کاالهاي با فناوري مترد  4/47نييپا و فناوري  

به نفع کاالهاي با فناوري متوسط و باال تغيير کرد به طوري که سهم صادرات کاالهاي با    2010اين ساختار صادراتی در سال  

گروه ساير  ميان  در  باال  افزايش  فناوري  از  برخو ها  از  ربيشتري  گروه  اين  صادرات  که  بود طوري  ک  8/9دار  صادرات درصد  ل 

سال   در  توسعه  حال  در  سال    3/20به  1990کشورهاي  در  فناوري    2010درصد  با  صادراتی  کاالهاي  سهم  يافت.  افزايش 

نيز سال    20از    متوسط  در  سال    8/22به    1990درصد  در  ک  2010درصد  صادرات  سهم  همچنين  يافت.  با  افزايش  االهاي 

درصد رسيد. در مقابل سهم صادرات کاالهاي متکی بر منابع از کل    1/15به    1990درصد در ســـــال    3/21از    ن ييپااوري  نف

از   به    3/13صادرات گروه  رشد صادراتی چهار گروه    1/11درصد  و  مقايسه سهم  از  بنابراين  يافت.  در    ادشدهيدرصد کاهش 

اي در حال توسعه  در کشوره  ياکارخانه دريافت که صادرات محصوالت    نتوایهانی مکشورهاي در حال توسعه و متوسط ج

 افزايش يافته است.  

  يهاميليون دالر بود و در سال 217/4به باالترين مقدار رسيد که حدود  1390ارزش صادرات صنايع هايتک در سال همچنين 

ه سال اخير همزمان با رشد صادرات صنعتی  د. طی چهارفتياميليون دالر کاهش    184/8و    177به ترتيب به    1392و    1391

توسعه و  و ششم  چهارم و پنجم    ي هاتاکيد برنامه  با وجود  ادرات صنايع هايتک به اندازه آن رشد پيدا نکرد بنابراينکشور، ص

طی    تدول  يهاي ريگجهتپيشرفته، نه تنها صنايع هايتک در اولويت و    يهايرويکرد مبتنی بر افزايش نقش صنايع با فناور

مجلس شوراي اسالمی، دفتر مطالعات    يهاگزارش روابط عمومی مرکز پژوهش  به)عمل شد.    خالف آنها نبود، بلکه  اين سال

 ( انرژي، صنعت و معدن

 

 2050سال   تا  جهان کشورهای میان در ایران اقتصاد بررسی جایگاه-3

مهم است که    نيو او  کنندیمرا مطرح   کشورهاادي  صي اقتها اخصشاقتصادي مختلفی از سراسر دنيا روند مؤسسات  سالههمه

چه  ا ايران  شدن    ياندازچشمقتصاد  فراهم  عملکرد  و  نمايد  تصور  خود  براي  مختلف  هانهيزمرا  صورتی    وکار کسب ي  چه  به 

 خواهيم داشت:  IMF و PWC ،HSBC ،USDA، ستيمؤسسه اکونومخواهد بود؟ در اين بين نگاهی به نتايج 

سهم   نيو همچن  یناخالص داخل  دي، تولتيرانه، جمع، درآمد سيرشد اقتصاد  زانيم  رينظ  يیهااساس شاخص  رب  های بررس  نيا

را پشت سر    کاي، امرنيچ  2028اقتصاد جهان در سال    اندازچشمصورت گرفته است. در    یدر اقتصاد مل  یخارج  يگذارهيسرما

و در سال   امرنيسه کشور چ  2050خواهد گذاشت  به    اکي،  اقتصاد  يهاقدرت   بيرتتو هند  تا سوم  بو  ايدن  ياول  د  خواهند 

 ي رتبه اول اقتصاد  4  انيدر م   يچون هند و اندونز  يیکشورها  ژهيو به و  ايدن  ينوظهور اقتصاد  يهااز قدرت  یبرخ  نکهيضمن ا

 .خواهند داشت يجا

را در    ا يدن  داتيو تول  هاهي از سرما   ياديز  زانيکه م  قرار خواهد داشت  اياقتصاد نوظهور دن  13  انيدر م  رانيها ابر اساس داده

  شده ینيبشيپ رتبه    نيخواهد بود. بهتر  ريمتغ  30تا    25از    2050در سال    رانياقتصاد ا  یالمللنيحال رتبه ب  ن يبا ا  رددا  ارياخت

ا  گاهيهم جا  يادر سطوح منطقه   {1 جدول شماره  خواهد بود.  30آن هم    نيو بدتر  25  رانيا از    رانياقتصاد    يشورهاکبعد 

  ينرخ رشد اقتصادگوياي اين است که  ها  داده  {2 جدول شماره    .شده است  ی نيبشي، عربستان و مصر در رده چهارم پ هيترک

 دارد.   کاهش 2025قبل از   يهاکه نسبت به سال ،ريدرصد متغ 5 یال 3از  رانيا

( هستند که از ايتاليان، فرانسه، انگلستان و ام، ژاپن، آلاکيامر) G6 يدسته اول کشورها  مختلف جهان  ياقتصادها  يبنددسته 

،  هي، روسليبرز) BRICS ي. دسته دوم، کشورهاروندیبه شمار م  یفرا صنعت  يشدن عبور کرده و جزو کشورها  یله صنعتمرح

  به  یت صنعتمحصوال  ديتول   با  خود  توسعه  روند  ادامه  درکه    هستند  ی کنون  شدن  یصنعت  آستانه  در   ي( اقتصادهانيهند و چ
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قدرت  یصنعت  ياقتصادها توسعه  يدسته سوم کشورها  .ند شدخواه  تبديلبرتر جهان    يهاو  پاهستند که    يادر حال    هيبر 

 . توسعه گرفتار هستند يها که در چالش کنندیم ی زندگ يخداداد  يهاو ثروت  یعيمنابع طب

افق    هاياقتصاد  در  توسعه  حال  در  د  2050برتر  مط PWC دگاهياز  مؤسسه در  بر   PWC العه  ممتاز   10عالوه   کشور 

OECD موسوم به (G10) اقتصاد نوظهور موسوم به  7  و (E7)،  13 ي هااز مؤلفه   يبرخوردار  ل يکشور در حال توسعه به دل  

اقتصاد  ليپتانس  ي دارا  يمختلف به عنوان کشورها از: آرژانتدر حال توسعه عبارت  يکشورها .شناخته شدند  يتوسعه  ، نياند 

  ن ي بر ا .و بنگالدش  نيپيل ي، فتنامي، و لندي ، تايان، مالز، پاکستراني، اي، مصر، عربستان سعودهي جري، نیجنوب  يقايان، آفرلهست

مطلوب   ندهيآ  ميترس  .شده است  یکشور بررس  30  نيا  يبرا  ي رشد اقتصاد  يدورنما PWC ينگار  ندهيآاساس در مطالعات  

افق    رانيا اساس  2050در  مؤسس  هشدانجاممطالعات    بر  اقتصاد PWC ه توسط  رشد  موجود  روند  ادامه  صورت  و   يدر 

در رتبه چهارم    ير يقرارگ  2050در افق    رانيا  يمحتمل برا   ندهيمورد نظر، آ  ياقتصاد جهان و کشورها  یتحوالت آت  ینيبشيپ 

به   2007  -2050  يهاسال  یط  رانيا  يمتوسط نرخ رشد اقتصاد  ويسنا ر  ني، عربستان و مصر است. در اهيمنطقه پس از ترک

 1404در افق    یانداز ملبا توجه به اهداف سند چشم  رانيمطلوب ا  ندهيآ  .شده است  ینيبشي درصد پ   2/5طور متوسط ساالنه  

 (.رانيشدن به قدرت اول منطقه است )روزنامه ا ل ي( تبديالديم 2025)
 

 

 2050ايران در اقتصاد جایگاه    ینیبشیپ -1جدول شماره  

 
 

 

 2050 در اقتصاد يامنطقهجايگاه ايران و رقباي  ی نيبشيپ  -2جدول شماره 

 
 

 روی توسعه کسب و کارهای دانش بنیان   ش یپ  موانع و راهکارهای-4

ي  هانهيزمتکيه بر توان بومی تمرکز کرد و    با  بايد به تجربه کشورهاي مختلف  ها حلراه ارائه    تاً ينهابراي پيدا کردن مشکالت و  

محصو صادرات  و  بنتوسعه  دانش  بهيالت  قسمت  اين  در  نمود  برطرف  را  مشکالت  و  تقويت  را  و    ان  کنونی  وضعيت  تشريح 

پرداخته خواهد شد، صادرات محصوالت دانش بنيان که    وکارکسبي  هاط يمحاز آن براي نيل به توسعه    رفتبرون  يهاحل راه
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اين   از  پيش  آنچه  با  به طور کلی  و  است  تبحر خاصی  و  کنيازمند تخصص  انجام  فتهرگانجام  شوردر  يعنی  ي ساده،  هاوهيش، 

 متفاوت است.  کامالً المللنيبدر عرصه  یبازرگان سنتی براي تجارت و 

 ناچارا  افتهيتوسعه  يکشورها يهادولت  20قرن   دوم مهين در  دهدیمنشان   مختلف جهان يکشورها در  تحقيقات صورت گرفته

 تبه شد اين جهت، از ؛اند داده نشان ليتما یردولتيغ  يا ه بخش به یتدولي  ها ارگان يواگذار و يسازی خصوص سمت به

 یدانشگاه قاتيتحق يسازيتجارو   یخصوص يهابخش به ی دولت عيصنا يواگذار و يسازیخصوص مختلف يهاراهدنبال  

و   یدولت  يهابخش نيا يواگذار گرفت، هادانشگاه و یدولت يهاارگان   استقبال مورد که انتقال نيا يهاروش يکی از  اندبوده

عوامل)2004 گارنسی، و  هيليوي در (است بوده انيبن دانش يهاشرکت  قيطر از یدانشگاه يهايفناور انتقال  بر مؤثر . 

 مسائل بازار، راهبردهاي محيطی، عوامل مديريت، به عوامل مربوط معنوي، مالکيت به مربوط عوامل از اندعبارت  يسازيتجار

 . ) 2011وال،راستل و ياحمد (بود شده اشاره نيز مالی موضوعات به نهمچني  وري ونوآ توسعه به مربوط

ضرورت برند سازي در حوزه دانش بنيان بسيار مهم بوده و هم اکنون اگر يک شرکت دانش بنيان بخواهد به تنهايی يک يا  

در   را  خود  محصول  شد بازارها چند  خواهد  مشکل  دچار  جهت  چند  از  نمايد،  عرضه  جهانی  برن  ي  که  و  معتبر    د چرا 

با  ياشدهشناخته  براي  بايد  بنابراين  و  نيست  راستا    کردن  داي پ زاريابی  اين  در  که  کنند؛  تبليغ  خود    ها شرکت بازارهاي هدف 

ي بزرگ شرکت کند تا بتواند خدمات پس از فروش بدهد و اين موضوع مستلزم  هاشگاهينما  و درنمايندگی بگيرند    توانندیم

ديگري است که    گلوگاه   زي ناين موضوع    . بنابراينديآینمه از يک شرکت دانش بنيان نوپا بر  کهنگفت است    ي هانهيهزصرف  

با آن مواجه خواهند بود؛ بنابراين راهکار موثر آن است که تالش کنيم براي ورود قوي به عرصه  هاشرکت ي دانش بنيان ما 

ی  هم خانواده را ذيل اين برند بزرگ به بازارهاي جهان   تي از محصوالبرندهاي بزرگ تجاري را ايجاد کنيم و تعداد  المللنيب

 .عرضه کنيم

است که در واقع با وجود آن که ما در داخل کشور از مباحثی از جمله اقتصاد   یالمللنيبي  بازارهاعدم ايجاد بازار و يا شناسايی 

ي دانش بنيان در نظر گرفته شده است،  هاکترشحمايت از   يی را نيز در اين راستا و برايهابرنامهو  شودیمدانش بنيان مطرح  

بنابراين بايد    رسندیمي دانش بنيان ما به بن بست  هاشرکت  عتاًيطببدانيم که اگر نتوانيم وارد عرصه جهانی شويم  اما بايد  

کنند  ينهادها عمل  موثر  بتوانند  سازي  بازار  راستاي  در  تا  شوند  ايجاد   .واسطی 

 :دانش بنيان سب و کارهاي راهکارهاي توسعه ک

و    -1 مبناي    يزيربرنامهآشنايی  مرکز  هاسک يربر  ايجاد  از  حاصل  جديد  مصرفی  بازارهاي  نظارتی  و  قانونی  و  سياسی  ي 

 وکارکسب

 از محيط بازارهاي محلی اقتصادهاي نوظهور روزبهو داشتن دانش  یازسنجين -2

 فنی مورد نياز  يهايارکهمبراي  يارگذهيسرما و دارا بودن استراتژ ي هاي  ینيبشيپ  -3

 نظير صادرات  يیهاحوزهي محلی در ها حکومترايزنی و مشاوره به -4

   وکارکسببسترسازي مناسب جهت احداث مراکز توليدي براي رونق  -5

 ي دانش بنيان هاشرکتي مالی و مالياتی در جهت حمايت از هااستيسي ريکارگبه -6

 دکننده يتولضع قوانين به نفع وبا تبيين و از حقوق مالکيت   تيحما -7

 با ريسک کمتر  وکارکسباقتصادهاي پيشرفته )دانش روز( به عنوان محلی براي  سهمی براي ینيبشيپ  -8

 

 گیرینتیجه -7

مثال در    به عنواني مختلف متمايز است  هااستان  در بنيان دانش يهاشرکتي  هاتياولو دهد که می نشان پژوهش اين نتايج

 مکانی موقعيت  ايجاد کسب و کارهاي صنعتی دارد و رابطهبا    يمعناداري دانش بنيان رابطه مستقيم و  هاکت شرقش  تهران ن

 . شودیم اثبات  کامالًدانشگاهی نيز  و توسعه و تحقيق مراکز از بنيان دانش يهاشرکت
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 که  شودیم توصيه بنيان  دانش  محصوالت يسازي تجار در آن وزن و دولتی يهات يحما شاخص ضرورت  و  تياهم به  توجه با

  ها آندولتی براي برطرف کردن   يهابخش به هاآن  انتقال و و کار موانع کسب و  مشکالت شناسايی با فناوري و علم هاي پارك

 سبمنا فنی بسترهاي بتوانند بدين وسيله تا باشند خصوص اين در موجود موانع و مشکالت حل   براي تعامل برقراري به اقدام و

بنيان يهاشرکت رشد و وکارکسبي  هاطيمحشکوفايی   براي را الزم هيالتتس و  با نيز نهايت در سازند.   فراهم را دانش 

عمل مذاکرات منظور  را  مصوب حمايتی  يهابودجه  توانیم دولتی بخش با آمده به   يسازي تجار مناسب یدهجهت  به 

دامه  ات صنايع هايتک کشور وضعيت مناسبی ندارد و با اصادر  کهنکته  ضمن اين    .کرد هدايت و تقويت  دانش بنيان محصوالت

روند کنونی،   از دو مشکل    اندازچشمهمين  هايتک کشور  وقتی که صنايع  به خصوص  نيست  اين صنايع متصور  براي  خوبی 

به  آن،    صد ارزشدر  80اساسی؛ پايين بودن حجم صادرات و روند نزولی سهم آن از يک طرف و فقدان تنوع و تمرکز بيش از  

به دنبال ساز و کاري که ايده را به محصول    ستيبایمدر حال حاضر  رد.  يک نوع محصول خاص در معرض تهديد جدي قرار دا

کرد جستجو  کند  تبديل  ثروت  به  را  علم  دانش  .و  براي  بستري  آوردن    ،ايجاد  فراهم  بر  براي هاارزش عالوه  اقتصادي  ي 

اقتصاديها سازمان رشد  به  منجر  پيل،  شود  ،  م ذا  محيط  راهکارهاي    شودیشنهاد  توسعه  در  بايستی    وکاربکسپيشنهادي 

 سياست به دقت مالحظه شود.
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 : چکیده

تالش براي  ايجاد بسترهاي مناسب براي استقرار و  يکی از کارکردهاي اساسی حاکميت  ن که  ه ايدر اين مقاله با توجه ب  :طرح مسئله

ايران  در مناطق مر  وکار کسب ي  هانهيزمي خصوصی در جهت بهبود  هابهبود عملکرد شرکت  زي است به بررسی اين کارکرد در اقتصاد 

 . پرداخته و چگونگی رقابت اين دو نهاد را بررسی خواهد شد

 توصيفی است.  –روش پژوهش تحليلی   :شپژوه روش 

از اين رقابت در فراهم شدن  امدها يپضمن اين که    :هایافته با  ت بنابراين  از اهميت زيادي برخوردار اس  وکارکسب ي  هانهيزمي حاصل 

ي در  همتا ساز دأ  بمي انجام شد که هميشه رقابت دولت با بخش خصوصی مفيد نبوده و باعث کاهش بهره  ريگ جهينتتحليل نتايج اين  

 خواهد شد.   وکارکسب ي  هاطيمح

با بخش خصوصی  :یریگجهینت ارزش شرکت    موجب  رقابت دولت  و  افزايش  افزايش ثروت خود سها خصوصی  نهايت موجب  مداران  در 

ميت شرکتی  حاک ؛ بنابراين طبيعی است که سهامداران به دنبال بهبود عملکرد و افزايش ارزش شرکت باشند. چنانچه سازوکارهايود شیم

ها را بهبود بخشند.  عملکرد شرکت   توانندیها ايفا کنند، در عمل کارايی و اثربخشی الزم را ندارند و نمنتوانند اين کارکرد را در شرکت

دولت مانع  عملکرد    عمو ماي دولتی و خصوصی،  هاشرکت در رقابت بين  ،  یبه طور کل  دهدی پژوهش نشان م  يهاهيفرض  ليو تحل  هيتجز

 .مناطق مرزي بوده است  وکارکسب ي  هاطيمح فت بخش خصوصی در ايجاد  پيشر
 

 مناطق مرزي   امنيت پايدار،  ،نابرابر، رقابت  وکارکسب ي دولتی )حاکميتی(،  هاشرکت :  کلیدی گان واژ
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 مقدمه  -1

را   وکارکسب ي  بسترسازي دولتی بخش مهمی از توليد ناخالص ملی، اشتغال و  هاشرکتي جهان،  کشورهادر بسياري از  

  ها بخشهستند. چگونگی عملکرد اين    ونقل حملنظير انرژي، ارتباطات و    رساختيزدر اختيار داشته و صاحب صنايع مادر و  

ي دولتی در  هاشرکتبنابراين وضعيت حاکميت  ؛  ي توليدي داردهاطيمحصنعت و    ، زرگانی نظير با  ها بخشی بر ساير  مهم  ريتأث

مث نقش  از  اطمينان  کارا  هاآن بت  راستاي  و  در  اقتصاد  کلی  نشان   مؤلفهيی  مختلف  کشورهاي  تجربه  است.  حياتی  رقابتی 

سبب    مؤلفهي است، زيرا اين  سازیصخصوکارايی    اساسی براي  ازينشيپ   هاشرکتکه حاکميت شرکتی مناسب در اين    دهدیم

 . دهدیم شده و سود شرکت را افزايش  گذارانهيسرمانگرش مثبت به خريداران و 

و  مالک آوري  تغييرات فن  بازارها،  اخير جهانی شدن  دهه  است. طی چند  انحصار شده  ايجاد  باعث  ي  آزادسازيت دولتی 

به تعديل    انحصارها بازار و رفع    عيضا انجام    هادولتي دولتی شده است. همچنين  هاشرکتتار  و تغيير ساخمنجر  به منظور 

؛  رديگی نمقرار    استفادهرهايی کمک بگيرند که در بخش خصوصی مورد  کاسازواز    توانندیممالک    به عنواني خود  هات يمسئول

ي حاکميتی  هاچالشا  ي دولتی بهاشرکت است. اگر چه بايد توجه داشت که    وکارکسبي  هاط يمحتقويت    هاروش يکی از اين  

براي   است  ممکن  که  هستند  رو  به  رو  خود  نباشند  هاشرکتخاص  مطرح  خصوصی  آهامداخله   تواندیمي  پنهان  ي  و  شکار 

در   معموالًي دولتی  ها. شرکتکمرنگ شده است  هاشرکتسياسی است. ضمن آنکه مسئله پاسخگويی در اين    زهيباانگآميخته  

 .  اندبوده منيا ورشکستگی و ي خصوصی هستند يعنی در اختيار داشتن امکاناتهاکتشرپيش روي  برابر دو چالش عمده 

رهبري  گفتهبه   فمقام معظم  از ظرفيت  یبخش خصوصن  عاال :  استفاده  با  اصل  هاي سياستبايد  برنامه  44هاي  با يک   ،

حصول و بازاريابی« را تشکيل دهند.  تا »توليد ماي تخصصی از »توليد علم و طراحی و مهندسی«  عملياتی و نقشه راه، زنجيره

سياست معناي  اينکه  به  اشاره  با  انقالب  اصل  رهبر  بخش  44هاي  شدن  جا  یخصوص  جايگزين  نيست،    يبه  دولتی  بخش 

تواند کاري را انجام دهد، بخش  می  یافزودند: اين دو بخش بايد به هم کمک کنند و مزاحم هم نباشند، مثال اگر بخش خصوص

ندانند و به آن کار ورود نکنند و اگر هم فعاليت دارند، کنار    یعمومی غيردولتی خود را رقيب بخش خصوص  ی و نهادهايدولت

هاي اقتصادي دست بردارد زيرا کارهايی وجود دارد که جز بخش دولتی يا  ه بخش دولتی نبايد به کلی از فعاليتالبت  .بکشند

  استبخش تعاونی در اقتصاد کشور را پديده مطلوبی    وا انجام بدهد  ها راند آنتوهاي عمومی غيردولتی کس ديگري نمیبخش

اتغالفراوانی ايجاد کرد که اگر اين اش لاشتغا توانهاي اندك میها، با سرمايهدر تعاونی اي به  به صورت شبکه   جادشدهيهاي 

 ( 1398ماه،  ، آبانظم انقالبهبر معبيانات ريکديگر متصل شوند، برکات زيادي براي اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد. )

 
 

 رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی وضعیت  -2

 نيتـا مـ هيـ، آمـوزش پاچون بهداشـت يیهانقش دولت در اقتصاد در حوزه نييعبارت است از تع  يسازیخصوص  یفلسفه اصل

 يهاشـرکت يبـرا يرو سـاختا یحقـوق طيفراهم کردن محـ ،ياقتصاد يربناهايکالن در ز يگذارهيسرما ،یدفاع مل  ،یاجتماع 

و  یدهسـازمان قيـو ارزش افـزوده بـر اقتصـاد از طر يهمتـا سـاز بـدأبهره م شيرو افزا نيجهت عملکرد آزاد و از ا  یخصوص

 .عمل کنند يتجار  یستيه جهت رقابت در بازار باک  يیهاشرکتکارآمد    تيريمد

 شبـه بخـ یدر هر سطح یبخش دولت ساتيسو تأ  فياآن وظ یکه ط ينديعبارت است از فرا يدر شکل ظاهر  يسازیخصوص

سـطوح جامعـه،   ٔ  هيـدر کل  فرهنگـی  ٔ  بـه اشـاعه  یقيدر مفهوم حق  يسازیاما خصوص  شود؛یانتقال داده م  یخصوص

 ديـکشور باور کنند که کار مردم را با  کي  آحاد  یو تمام  هيو مجر  هييقضا  يقوا  ،يگذاراه قانونکه دستگ  شودیاطالق م

مربوط به جامعه خود هسـتند  يهاتيو مسئول فيمردم بدون دخالت دولت ملزم به انجام وظا  یعنيشت،  به مردم واگذا

انتقـال  يتنهـا بـه معنـا يسـازیارد. خصوصبـازد شـانيهاتيها را از آن جـام مسئولآن تواندینم  یو قدرت  نهاد  چيو ه

از طرف دولت   طيو در هر شرا  شهيمه  نديفرا  نيکه البته ا  ستين  یردولتيبه بخش غ   یدولت  ملکيما  يو اعتبار  يظاهر
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 يبر اراده و شعور مردم باشد که به موجب آن برا یمبتنجامعه    يباشد. چنانچه کلت نظام اقتصاد  ريپذبرگشت  تواندیم

موفـق و  يسـازیکنـد، خصوص  جـاديآن ا  رينظ  يمحصول و موارد  ،يیدارا  د،يدر عوامل تول  تيرف و مالکمردم حق تص

 ،یتجربـ يهااما در پژوهش ست،يشفاف ن یبه اندازه کاف يسازیخصوص يهر چند مفهوم نظر ده است.محقق ش  یواقع

 نيـوجـود دارد و ا  یدولت  يگان هادار  يیر کاراکه د  يیهازهيکاستن عدم انگ  ياست برا  یعموم  یتالش  يسازیخصوص

جـامع تـر آن بـه محـدود کـردن   في. تعردشویآن جام م  یبازار خصوص  يهازهيها در انگقرار دادن آن  يلهيوسکار به  

 مؤسسـات  ديـجد  ريـ. تعبشـودیمربـوط م  آزاداقتصـاد بـازار    تيتقو  يبرا  يیهاو روش  هااستيس  ٔ  ارائهنقش دولت و  

 يهـاتيکـه مـردم را در فعال  نيـعبـارت اسـت از ا  کننـد،یم  تيکشورها فعال  يسازیخصوص  نديه در فراک  یالمللنيب

از  يامـور تجـار تيانتقال مالک نديواقعه فرا يسازی( خصوص1385،يبروجرد یميرح رضا،ي. )علميمسئول کن  ياقتصاد

 ايـ فـهيقـال هـر وظبه انت يسازیخصوص ،یمفهوم کل کي)تاجران( است. در    یبخش خصوص  ه)دولت( ب  یبخش عموم

 (.2006 ،يقانون اشاره دارد )چوود يمثل وصول درآمد و اجرا یحکومت فيکارکرد دولت از جمله وظا

 

 محلی اجتماعات یتوانمندساز با رویکرد سازیخصوصی  -2-1

کرد    توانیمرا    يسازیخصوصمعناي   بيان  ديگري  جهت  ناز  الزم  رو  ستيکه  نظرباشد  يیکارا  يتمرکزحتما  بلکه    ه ي، 

جامعهاز    يسازی خصوص مطالعه    یشناسمنظر  محل  قرارگرفتهمورد  اجتماعات  بر  اورزدیم  ديتاک  یکه  در  از    یبرخ  نيب  ني. 

ر  ليتحل از جمله  د  کندیم  شنهاديپ   نوهاس  چاردي گران  انجمن   ديبا   ولتکه  سازمان  يهابه  مراکز   ،یردولتيغ   يهاداوطلبانه، 

  ار يو اخت  ي، آزادرنديگیم  جامعه قرار  اشخاص  انيکه م  یررسم يغ   ياواسطه  يادهانه  گريل و دخود اشتغا  يهاگروه  ،ی مذهب

  دهي ناد  یخدمات  يهايساالروانيد  جاديمدرن با ا  يهاتوسط دولت  يینهادها   نيکه چنمعتقدند  ها  رابطه آن   ن يدر اعمل دهد.  

 .(1979نوهاس،  چارديرشود )یگرفته م

به  یخصوص خصوصاجتماعا  يازتوانمندس  یمعن  ما  مفهوم  مقابل  در  مالک  يسازی ت  حقوق  مثابه  م  تيبه  نظررديگیقرار   ه ي. 

 ند ينشیاز آن جهت م  سميبراليبه نقد ل  ه،ينظر  ني. اکند یها را طرد مانسان   زهياز انگ  نگریحطس   انهيفردگرا  ده ي، اشناسانهجامعه

فرد است حقوق  به    ي که معتقد  پول  ،يفکر  يهاتيظرف  ی تمام  يبراو    دهد یم  حيترج  ی اجتماع   يهاگروه  حقوق را    ی ارزش 

چپ را در اذهان زنده    يهاگروه  يالبته آرا کند و    ميترس  يسازیاز خصوص  یانسان  یدارد صورت  یسع  هينظر  ني. اکندیم  نييتع

 (. 1984 سون،ي)دون کند یم

است که در    یهائ   استياز س  ،یبخش خصوصاز دولت به    و خدماتکاال    ديتول  ينهادها  تيانتقال مالک  يبه معنا  يسازی خصوص

اقتصاد   اءيو اح يبه بازساز ز ايرق و نبلوك ش یاست. فروپاش   افتهي ي اقتصاد يهااستيدر س یتوجهقابل گاه ي سه دهه گذشته جا

ن  يشورها اروپا  ب  ار  يسازیبه خصوص  ازيشرق  انجام خصوص  انينما  شتريهر چه  دنبال  به  و  ا  يسازیساخت  در    ن يگسترده 

  یتمام  باًيتقرشرق اروپا،    يفراهم کرد. جدا از کشورها  ياقتصاد  يهاد  هي نظرکسب تجربه و آزمون    يبرا  یاسبرها بستر منکشو

  يهایژگ يرا متناسب با و  ی روش  ک ياند و هر  خود تجربه کرده  ياقتصاد  خيرا در تار  يسازیخصوص  يبه نحو  کيهر  رها  کشو

 . موفق و ناموفق کشورها است  يهامملو از تجربه  ياقتصاد  ات يند. ادباتالش کردهبه اهداف خود   لين يخود انتخاب کرده و برا

م  ياريبس نشان  مطالعات  بنگا   دهندیاز  پس  هکه  خصوصها  سودآور  يسازیاز  ور  ياز  بهره  از   يبهتر  يو  قبل  به  نسبت 

به   یلت به بخش خصوصاز دو  تيالکم  رييوجود دارد که تغ  زين  يادي ز  يهااند و در مقابل نمونهبرخوردار شده  يسازی خصوص

 يسازیخصوص  تين موفقضام   تيلکما  رييکه تنها تغ  دهد یامر نشان م   ن ي. استشده ا  یو سود منته  يی کارابنگاه از نظر    انيز

عوامل، ساختار   نيا  نيتراز مهم  یکي.  رنديمورد توجه قرار بگ  ستيبایهستند که م  ليامر دخ نيدر ا  زين  يگريو عوامل د  ستين

است    ياگونهبازار به    ميتنظ  يهااستيساختار بازار و س  تيبازار است. اهم  ميو نقش دولت در تنظ  يسازیصوصزار پس از خبا

حاکم بر بازار    طيشرا  نيبنگاه ندارد و ا   يی کارادر    ی نقش  يیتنهابه    تيدر مالک  رييباورند که تغ  نياز اقتصاددانان بر ا  ياريبس  که

 .تآن اس کنندهميتنظو قواعد 
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از آزادساز  يسازی توجه شود که خصوص  دي. باکنندیم  نييعملکرد بنگاه را تع  یچگونگ  تياز نوع مالکفارغ    که   به   يمتفاوت 

  ی دولت به مفهوم انحصار دولت تيهمراه هستند اما مالک گري کديبا   غالباًدو مفهوم  نيبازار است. اگر چه ا يروهاين تيقوهوم تمف

مالک  ستين رقابتبا  معادل   زين  یبخش خصوص  تيو  آزادسازستين  ی زار  تقو  ياقتصاد  ي.  اقتصاد  تيو  از   يامجموعه  ي رقابت 

قرار   یابيمورد ارز  يسازیدر چارچوب خصوص   ستيباینم  ارزش هستند و  يدارا   يزاسیاست که مستقل از خصوص  هااستيس

 . رنديبگ

 

 هيـ. نظررديـگیقـرار م  تيـقـوق مالکبه مثابه ح  يسازیاجتماعات در مقابل مفهوم خصوص  يتوانمندساز  یمعن  ما به  یخصوص

 از آن جهـت  سـميبراليبـه نقـد ل  ه،يـنظر  نيـ. ادنـکیها را طـرد مانسـان  زهيـاز انگ  نگریسطح  انهيفردگرا  دهي، اشناسانهجامعه

ارزش  ،يفکر يهاتيظرف یتمام يو برا  دهدیم  حيترج  یاجتماع   يهاگروه  حقوق را به    يکه معتقد است حقوق فرد  شدياندیم

اذهان چپ را در    يهاگروه  يکند و البته آرا  ميترس  يسازیاز خصوص  یانسان  یدارد صورت  یسع  هينظر  ني. اکندیم  نييتع  یپول

 (.1984 سون،ي)دون  کندیده مزن

است که در   یهائ  استياز س  ،یاز دولت به بخش خصوص  و خدماتکاال    ديتول  ينهادها  تيانتقال مالک  يبه معنا  يسازیخصوص

اقتصاد  اءيو اح يبه بازساز ازيبلوك شرق و ن  یاست. فروپاش  افتهي  ياقتصاد  يهااستيدر س  یتوجهقابل  گاهيجادهه گذشته    سه

 نيـگسـترده در ا  يسـازیساخت و به دنبـال انجـام خصوص  انينما  شتريهر چه ب  ار  يسازیبه خصوص  ازيق اروپا نشر  يورهاش

 یتمام  باًيتقرشرق اروپا،    يفراهم کرد. جدا از کشورها  ياقتصاد  يهاد  ين تئورکسب تجربه و آزمو  يبرا  یکشورها بستر مناسب

 يهـایژگيرا متناسـب بـا و  یروش  کياند و هر  خود تجربه کرده  ياداقتص  خيررا در تا  يسازیخصوص  يبه نحو  کيکشورها هر  

 .موفق و ناموفق کشورها است يهاتجربه مملو از ياقتصاد  اتياند. ادببه اهداف خود تالش کرده لين يخود انتخاب کرده و برا

نسـبت بـه قبـل از   يهتـرب  يره ورو بهـ  ياز سـودآور  يسـازیهـا پـس از خصوصکه بنگاه  دهندیاز مطالعات نشان م  ياريبس

بـه  یاز دولت به بخـش خصوصـ تيمالک رييوجود دارد که تغ زين ياديز يهااند و در مقابل نمونهبرخوردار شده  يسازیخصوص

 يسـازیخصوص  تيضامن موفق  تيمالک  رييکه تنها تغ  دهدیامر نشان م  ني. استشده ا  یو سود منته  يیکاراگاه از نظر  بن  انيز

عوامل، ساختار  نيا نيتراز مهم  یکي.  رنديمورد توجه قرار بگ  ستيبایهستند که م  ليامر دخ  نيدر ا  زين  يگريامل دو عو  ستين

اسـت   ياگونهبازار به    ميتنظ  يهااستيساختار بازار و س  تيست. اهمبازار ا  ميظو نقش دولت در تن  يسازیبازار پس از خصوص

 حاکم بر بـازار طيشرا نيبنگاه ندارد و ا يیکارادر  ینقش يیتنهابه  تيدر مالک  رييکه تغباورند    نياز اقتصاددانان بر ا  ياريکه بس

 .آن است کنندهميتنظقواعد    و

بـه  يمتفـاوت از آزادسـاز يسـازیتوجه شود که خصوص دي. باکنندیم نييتعد بنگاه را  عملکر  یچگونگ  تيفارغ از نوع مالک  که

 یدولت به مفهوم انحصار دولت تيهمراه هستند اما مالک گريکديبا  غالباًمفهوم   دو  نيه ابازار است. اگر چ  يروهاين  تيمفهوم تقو

از  يامجموعـه يرقابـت اقتصـاد  تيـقوو ت  ياقتصـاد  ي. آزادسازستين  یبازار رقابت  معادل  زين  یبخش خصوص  تيو مالک  ستين

قـرار   یابيمورد ارز  يسازیوصخص  ارچوبدر چ  ستيبایارزش هستند و نم  يدارا  يسازیاست که مستقل از خصوص  هااستيس

 .رنديبگ
 

 دولت با بخش خصوصی به معنای کاهش بار اضافی دولت   رقابت -2-2
 

 تقاضاهاي و تعديل کاهش در سياسی ريتأث دليل به سازيخصوصی که داردمی بيان سازيخصوصی کنندههيتوج ديگر هينظر 

 که کردند پيشنهاد از منتقدان برخی ،1970دهه   در .گيردمی  قرار توجه  ردمو دولت، اضافی بار  کاهش ديگر عبارت به يا دولت

 با ها آن تا است شده موجب امر که اين  اند کرده خم کمر دارند  دوش بر که اضافی بار فشار از  غربی يساالرمردم هايحکومت 

 .(دهند )هونگتون نشان خود از ضعيفی اقتصادي عملکرد زياد، مصارف و گزاف هايهزينه
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 رابطه اين در نيز مالی هاينابسامانی با مقابله به  که است متعددي هايسياست دهندهنشان سازيخصوصی  چارچوب، ناي در

 شود،می داده توضيح عمومی انتخاب  نظريه وسيله به که  را بودجه هايسري ک مشکل واندتمی سازيخصوصی  که کندمی اضافه

 اقتصاد و بوده بازار منطق سمت به حرکت عمومی، خدمات و  هاي دولتیشرکت دنکر خصوصی ديدگاه، اين از .کند درمان

 ( 1985)استوارت  .شودمی و توصيه تشويق کارآفرينی هايفعاليت بر مبتنی

 

  از  باالتر  مراتب   به  خصوصی  مالکيت بخش   و   مديريت   در  وري  بهره   عنصر  دو  عنوان  به  اثربخشی  و   کارايی   تکرده اس  ابتعلم ث

  جريانی  چه  دست  در  و دولت  بوده  کسی  چه  خصوصی  بخش  اينکه  از  فارغ  موضوع  اين  و  است  دولتی  بخش  مالکيت  و  مديريت

اقتصادي    فعاليت   اصوالً  پيشرفته،  و   صنعتی  کشورهاي  در  دهدشان مین  یالمللنيبکه آمارهاي    همان طور .کندمی  صدق   باشد، 

است، ضمن    شده  واگذار  دولت  به  حاکميتی  هاياليتفع   و  وصیشود به بخش خصمنجر می  وکار کسبهاي  که به ايجاد محيط

که بيان   را   اقتصادي  يتفعال  به  پرداختن  فرصت  دولت  که  گيراست  وقت   و   وسيع  بسيار  هادولت  حاکميتی  هايفعاليت  اين 

 اشکاالت اسطهو به نراای است در اشکاالت ساختاری از ناشی شودمتوسل می نیز اقتصادی  هایفعالیت بر دولتی  اگر اما  نخواهد داشت

 مقام توسط اساسی قانون ۴۴ اصل کلی هایابالغ سیاست  با این وجود است،  بوده اقتصادی هایفعالیت درگیر دولت گذشته، ساختاری

 هم دولت، سازي چابک و ياندازپوستبا   بلکه شد تا باز اقتصادي هايفعاليت از دولت جدايی و ايیره باب بري،ره معظم

 توسط کاراتري گونه به يداربنگاه و اقتصادي هايفعاليت همچنين و کند عمل بهتر خود حاکميتی وظايف به بتواند دولت

 شود )خبرگزاري خانه ملت(. انجام خصوصی، بخش

 هايفعاليت چابک دولت  44 اصل چالش ترينبزرگ  سازيخصوصی فرآيند در حاکميت و قدرت اينهاده  ینيفرآنقش

فعاليت خصوصی بخش و دهدمی مانجا بهتر را خود حاکميتی ساز بهره حداکثر  با را اقتصادي هايکارآمد،  همتا   ،يمبدأ 

 درستی  به  را خود حاکميتی وظيفه نتنها دولت عمالً قتصادا در دولت حضور دهد باتجربه نشان می  .کندمی  اداره و مديريت

   .نخواهد داد انجام خشاثرب و کارا ياوهي ش را نيز به اقتصادي فعاليت بلکه دهدنمی انجام

 و خصوصی بازي براي پوششی سازي،خصوصی و کند رقابت سايه در نهادهاي با تواندنمی هرگز خصوصی بخش اوصاف اين با

 یو جمع نهاد يک متوجه  سازيخصوصی منافع و شدهل يتحم المالت يب به  سازيخصوصی هايهزينه  عمالً و دهبو ي خواررانت 

 .شودمی ميلتح اهآن  سهامداران از

 شود:می بردهنام وکارکسب يبسترساز سازي جهت خصوصی  هايبرنامه براي هدف چهار از عمو ما

 توليد و تخصيص در يیکارا افزايش -1

 اقتصاد  در خصوصی خشب تقويت-2

 عمومی  بخش مالی سالمت تقويت-3

 اجتماعی  هايبرنامه با رتبطم ايهفعاليت ديگر در کارگيريبه  براي عمومی بخش مالی منابع رهاسازي -4

 مناسب و کارا بازارهاي خلق و بيشتر توليد ها، نهاده از بهتر استفاده دنبال  به و دارند خرد اقتصاد  مبناي اول هدف دو

 چه هر استفاده دنبال به و دارند  نظر مد را عمومی بخش مالی  نظام چهارم و سوم اهداف .هستند اقتصاد در  يگذارهيماسر

 در تغيير که باور اين يريگشکل فرايند شناخت براي .هستند اجتماعی اهداف  به نيل در عمومی محدود بخش  نابعم از بهتر

 اقتصاد نظريه به که است نياز شود، منتهی اهدافی چنين تحقق به تواندیم خصوصی بخش به بخش عمومی از بنگاه مالکيت

 فرضشيپ  را فروضی و الزامات چه دارد؟ نظري چه بنگاه عملکرد  و تالکيم زمينه در اقتصاد که نظريه کرد بررسی و بازگشت

 شود؟می توجه هافرضش يپ  اين به سازيتجارب خصوصی در آيا و دهد؟می قرار

 نيز به تجربی نتايج .است افتاده اتفاق  صنايع از بسياري در و دنيا کشورهاي از بسياري در سازيصی خصو گذشته هده سه در 

 دارند اجماع هاآن مورد در جهانی  تجارب مواردي که به قسمت اين در رو اين از هستند، متفاوت و کندهپرا وسعت همين
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 ارائه  و يريگجه ينت به چهارم بخش انتها در و پردازدمی نايرا  در ازيسخصوصی  برنامه بررسی به سوم بخش .شده است اشاره

 .است يافته اختصاص هاشنهاديپ 

   وکارکسبباره رقابت دولت با بخش خصوصی در زمينه فراهم آوردن محيط  د درديدگاه اقتصا -2-3

از  کثيري تعداد از شکلمت بازاري رد چگونه که دهد می نشان بازار اقتصاد زيربناي سنگ عنوان به عمومی تعادل نظريه

 نظريه اين وبچارچ در .گيردمی انجام ممکن شکل کاراترين به منابع تخصيص کنندگان مصرف و توليدکنندگان

 خود محدود درآمد از را مطلوبيت  ترينبيش دارند سعی که یکنندگانمصرف و کنندمی  بيشينه را خود سود توليدکنندگانی که

 که گيرندمی تصميم ياگونه به قيمت سازوکار کمک با ندارند، را بازار نتيجه  تعيين قدرت يک هيچ کهیدرحال کنند، کسب

منابع اراک استفاده آن نتيجه  نقش قيمت سازوکار نظريه اين در .است اجتماعی رضامندي حداکثر کسب و موجود از 

 جالب .دهدمی قرار ذينفعان اختيار در سرعت به را يناورف يا ترجيحات در تغيير به اطالعات مربوط و دارد را کننده هماهنگ

 از فارغ رضامندي حداکثر و منابع کاراي تخصيص و تاس هنشد ها بنگاه مالکيت نقش به  يااشاره  هيچ نظريه اين در که است

  .شودمی حاصل عمومی بخش است يا خصوصی بخش به متعلق بنگاه اينکه

 هيچ اما هستند، بخش خصوصی مالکيت تحت سود حداکثر کننده هايبنگاه که تاس اين فرضشيپ  که شود تصور شايد

 حداکثر و گيردانجام می کارا  صورت به منابع تخصيص کند، بيشينه را دخو دسو بنگاه مادامی که .ندارد وجود آن  براي دليلی

 کاال از واحد شود هرمی موجب  که است زاربا بر حاکم  رقابتی شرايط و رقابت نظريه، اين تيب شاهشود  می حاصل اجتماعی رفاه

) توليد ممکن هزينه کمترين با  خدمات يا هيچ   که شود توليد خدمات ا ي و  کاال يااندازه به و  (57فنی  يیکاراشود 

) پيدا دسترسی خدمت يا کاال به و باشد توليد يینها هزينه  پرداخت  به حاضر  که نباشد ياکنندهمصرف  در يیکارانکند 

 . (58 تخصيص

 حمايت نيز عمومی مالکيت از و کندنمی رد  را خصوصی مالکيت است، خاموش مالکيت نقش مورد  در عمومی ادلتع نظريه 

 منظر  اين از .است ارجح خصوصی مالکيت بر درآمدها برابر توزيع  نظر از عمومی مالکيت که معتقدند ياعده چه گرد، اکننمی

 براي روش موثرترين عنوان به تجاري هايبنگاه اقتصادي توجيه نبدو اجتماعی اهداف اين .شودمی عمومی شناخته مالکيت

 ساخت يا و هاآن  به تعادل حد از باالتر دستمزدي پرداخت و ناتوان و لمعلو افراد استخدام صورت به تواندکاراي می تحقق

 قيمت از کمتر قيمتی به آن شفرو و آن دياقتصا حد از بيش يکاال توليد يا و ندارد اقتصادي که جاذبه محلی در ياکارخانه

  .باشند تعادلی

  پيدا   توجيه  هاآن  مالی  قدرت  نه  و   شهروندان  تمايل   با  اتنه  که  خدماتی  و  کاالها  عرضه  و  تهيه  در  دولت  مالکيت  یاثربخش  الزمه

 ( 1988)60يارو   و  (1986)59دمکراتيک ويکرز   ياجامعه  در  را  عمومی   بخش  مالکيت  هايارزش  خوبی  نظام به  وجود  کنند، می

تبيين .است  دمکراتيک  سياسی   وجود  فرض  با  عمومی   بخش  مالکيت  مضار  و   منافع   مطالعات  اين  دوي  هر  در  .اندکرده  يارو 

سياسی  يک  چارچوب  در  و  خيرخواه  دولتی رضايت  که  است  معتقد   يارو .اندشدهیابيارز  دمکراتيک  نظام    عملکرد   از  عدم 

  از  ديگر  بسياري  همانند   نيز  او  ،نرو  يازا .دارد  دمکراتيک  نظام  يک   از  م سياسینظا  انحراف  در  ريشه  دولت  به  متعلق   هايبنگاه

  نظريه   نتايج .است  مالکيت  از  ترمهم  بسيار  رقابت  تخصيص،  در  وکارائی  فنی  يیکارا  به  نيل  براي  که  دارد  اعتقاد  61محققين 

  حتی   يا   و   ناکامل   واقعی   دنياي  بازارهاي   از  اريبسي  در   قابت ر  کهیدرحال  اند شدهحاصل  کامل  رقابت  بازار  مبناي  بر  عمومی   تعادل

 بيشتر قيمت دريافت  و کمتر توليد  به  تمايل  ها بنگاه  صاريانح  بازار  در .است  انحصاري  بازار  مثال   بهترين .ندارد  وجود  اصالً

 انحصاري، تعادل يک در زيرا است  اناکار بازاري بازار انحصاري .کنندمی فعاليت رقابتی شرايط در که دارند هايیبنگاه به  نسبت

 

57 -Technical efficiency 
58 - Allocative efficiency 

59 -Yarrow (1986) 
60 - Vickers and Yarrow (1988) 
61 -See Kay and Thompson (1986) 
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 پرداخت به حاضر حصولم آن گرفتن اختيار براي در کنندگانمصرف  که است قيمتی از کمتر محصول افزايش نهايی نهيهز

 برخی در انحصار اما است؛ ضد انحصار تشديد قوانين و رقابت توسعه از اقتصاددانان هميشگی حمايت دليل ناکارا اين .هستند

 براي توجيهی که است بزرگ يااندازهبه   توليد مقياس از ناشی اقتصادي هايصرفه بازارهائی،  چنين در .تاس طبيعی هابازار از

 مالکيت اعمال براي هااستدالل  نيتريقو از يکی طبيعی انحصارهاي وجود .ندارد وجود بازار در بنگاه يک از شبي تفعالي

 گرفتن اختيار در با تواندمی دولت استدالل اين مبناي بر .است هبود دوم انیجه جنگ از پس انحصاري هايبنگاه بر عمومی

 نرو  يازا رسانده و حداقل به  را هاآن  تخصيصی يیکاراعدم   کنند،می ارک عیطبي انحصار شرايط  در که بنگاه هائی مالکيت

کامل،   رقابت بازار شرط با و عمومی دلتعا نظريه در مالکيت چه اگر ديگر، عبارت به شود؛ موجب را اجتماعی رفاه افزايش

 متفاوت تخصيصی به منجر دولتی تالکيم دارد، وجود طبيعی انحصار و نيست رقابتی بازار که هنگامی  اما نيست کنندهنييتع

 .سازد( توضيحات را نمايه می1نمودار شماره ) گرددمی خصوصی مالکيت به نسبت اجتماع گاهنظر  از بهتر و احتماالً

 کنندهمصرف رفاه ،يی نها هزينه حسب بر يگذارمتيق و دولتی مالکيت تحت که شودمی داده نشان نمودار اين (aسمت )ق در

 يیکارا از ديگري جنبه اما گيرندمی قرار Ps و Qsدر   ترتيب به تعادلی مقدار و قيمت و شودمی  بيشينه  PsRC سطح در

 بنگاه به نسبت بسيار بيشتري انگيزه آن براي خصوصی بخش گاهبن که است اههزينه  در يجو  صرفه و منابع از بهينه استفاده

 است. روبرو نسبی فنی يی کارا عدم با هک دولتی بنگاه يک (b)قسمت  ( در1) نمودار دولتی

 .ستا ارجح دولتی بنگاه   بر خصوصی بنگاه مقايسه، عملکرد  مقام در  اما است باقی  همچنان تخصيص در  ناکارائی بازار،  چند هر

  تقليل   ازارب  به  ورود  براي  توليدکنندگان  ديگر  اجازه به  و  انحصار  رفع  با  تواندمی  و  است  بازار  ساختار  مشکل  تخصيص  در  یناکارائ

 و  مديريت  جمله  از  توليد  هاينهاده  انتخاب کاراترين  براي  مناسب  انگيزشی  نظام  نيازمند  فنی  ناکارائی   رفع  اما  شود،  حذف  يا  و

 .است ها هادهن بهينه کيبتر و  انسانی نيروي

 

 
  

 
 مالکیت و کارایی -1نمودار شماره 

 

 خصوصی بخش سودگرائی مهار و کنترل راه تنها دولتی مالکيت  اآي که کنندمی مطرح را سؤال اين (1993) 62تيرول و الفونت 

 مطلوب نتايج به دستيابی منظور به مناسبی انگيزشی قراردادهاي و کندنمی تنظيم را خصوصی انحصارت دولت، چرا است؟

کهمنا قرارداد يک چارچوب در نتوان چرا کند؟نمی منعقد خصوصی بخش به متعلق هايبنگاه با  اجتماعی  آن در سب 

 

62 -Laffont and tirole (1993) 
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 و کرد عمومی بخش به متعلق هايبنگاه توليد جايگزين را خصوصی بخش است، شده ديده خوبی به  خصوصی بخش هايانگيزه

 بدون مقررات اعمال و تنظيم و قرارداد انعقاد طريق از را ندارند توجه اجتماعی اهداف به صیخصو هايبنگاه که نگرانی اين

 قرارداد متن در را هاآن تواندمی خواهد،می توليدکننده از چيزي چه که بداند قاًيدق دولت راگ د؟کر حل دولتی مالکيت به توسل

 در که پذيرفت توانمی .کند توليد به مبادرت خود که باشد نياز اينکه بدون کند، قرارداد از تبعيت به ناگزير را بنگاه و  بگنجاند

 کاال  توليد بين تفاوتی و 64باشد  نداشته بازار و بنگاه  عملکرد در نقشی لکيتما مقررات، اعمال و 63کامل  قراردادهاي چارچوب

  .نباشد دولتی و خصوصی بنگاه توسط

 عملکـرد  رو  ايـن  از  65مقررات  اعمال  که  است  کارکردي  معادل  ررقابتیغي  بازار  در  رقابت  دهدمی  انجام  عمومی  تعادل  نظريه  در

 ورود بـراي دولت از را  انحصار  وجود  سنتی  زيآودست  خصوصی،  بخش  صارگرانح  اب  محدودکننده  قراردادي  انعقاد  امکان  چند  هر

 نظريه .آوردمی فراهم خصوصی و عمومی يتمالک سهيمقا براي را جديدي اندازچشم اما گيرد،می خدمات و کاال توليد عرصه به

 از آن تحليـل  کـه  نـدارد  تعجبـی  و  اسـت  شـده  معرفی  اقتصاد  علم  به  اطالعاتی  هايتقارن  عدم  نظريه  با  همزمان  باًيتقر  قرارداد

  .بيابد تمرکز  مالکيت مختلف اَشکال از  ناشی  اطالعاتی  هايتفاوت بر  عمومی و خصوصی  مالکيت ميان  تفاوت

 

 ریگینتیجه 

پايان رقابت شديد شرکت  ميکناشارهبايد    در  بازارهاي سرمايه سبب  و  اقتصاد  پديده جهانی شدن  و خارجی  که  داخلی  هاي 

اقتصادهاي دولتی بين شرکته،  شد در  نيزاز طرفی ديگر  ابعاد مختلف در جريان است و    هاي دولتی و خصوصی  در  رقابتی 

مرزها به   يسوآنهاي اقتصادي کشور براي رقابت با  روه، ظرفيتليت هر دو گتالش بر اين است که با يکسان کردن فضاي فعا

از مهم استفاده قرار گيرد. يکی  برقراري ساختار مطلوب کسب و کارها  ترطور کامل مورد  اين مهم  به  راهکارهاي رسيدن  ين 

شرکت فعاليت  محيط  و  ويژگی  که  نظر  است  مد  آن  در  دولتی  ام  قرارگرفتههاي  زدودن  خاص  باعث  به    گرفتهتعلقتيازات 

 شود. می قرارگرفتههاي دولتی در آن مد نظر شرکت

ايران  داًي شداقتصاد    ويژه    دولتی  به  اما  در  نزديک  است؛  مهم  اين  به  فوري  و  توجه جدي  نيازمند  اقتصاد خصوصی  به  گذار 

تر از آن   کنندهگرانناز دارد و  هاي حاکميت خصوصی و دولتی حکايت از عدم وجود ضوابط مورد نينگاهی به وضعيت شاخص

اين   رفع  توجه جهت  و  اهتمام  به    خألنبود  نزديک  در کشور  است.  آينده  اقتصاد    80در  بقيه در  درصد  و  بوده  دولت  دست 

باشند با اين توضيح هنوز بخش خصوصی  خصولتی ها می  تاًيماهکنند، در واقع  ها که به اسم بخش خصوصی فعاليت میبنگاه

اساسی ظرفيت آن    44و    43اصل    آنچنان که در از است. در يک دهه گذشته تالش  رفتهينپذ، شکل  شدهف يتعرقانون  هايی 

شرکت  و  دولت  فضاي  خصوهاي  سوي  رونق  براي  اما    وکارکسب صی  شد  چنانکهگرفته  انقالب   آن  رهبر  ابالغ  طبق  بايد  که 

  وکارکسبها در حوزه  ا براي افزايش ظرفيتهستيم ت   ريزناگهاي دولتی موفق عمل نشده است. اکنون  مبتنی بر واگذاري بنگاه

بايست نماييم و دولت  براي حضور بخش خصوصی هموار  را  راه  اشتغال  به دنبال آن  ی دو  با بخش خصوصی و  رقابت  از  ست 

اده  هاي اين بخش نهايت استفبزرگ کردن خود بردارد، قوانين را جهت تسهيل فعاليت بخش خصوصی اصالح کند و از ظرفيت

 .را ببرد

 

 منابع 

 

63 -Williamson (1985), Grossman and Hart (1986) 
64 -Regulation 

65 -Information asymmetries 



 

277 

 

 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

 7ص  ،1385 ،تهران دانشگاه انتشارات اول، چاپ سازي،خصوصی بروجردي، عليرضا، رحيمی  -

 نه ملتخبرگزاري خا -

 
- Chowdhury, f.L. "Corrupt Bureaucracy and privazaon of tax enforcement, 2006 pathaksamabesh 

- Peter Berger and Richard Neuhaus, to Empower people: the role of mediating structures in public 

policy 1977. 

- Donnison, the progressive potenal of privazaon, in privazaon and welfare state, 45 (J.Leyland) & R. 

Robinson eds. 1984 

- Stuart, Butler, Privazing federal 20 spending: strategy to eliminate the deficit, pp.43-62, (1985)  

-  S. Hunngton, M. Crosier &J Watanuki, The Crisis of Democracy,pp.163-4 

- Alchian, Armen, “Some Economics of Property Rights. «Politico» 30, pp. 866-829. 1965. 

- Grossman, Sanford J. Oliver D. Hart, “The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and 

Lateral Integration. «Journal» of Political economy, 1986. 

- Kornai, Janos. “Individual Freedom and Reform of the Socialist Economy, «European» Economic 

Review 32, pp. 233-267, 1988. 

- Kornai, Janos.”The Evolution of Financial Discipline under thr Postsocialist System, «Kyklos» 46, pp. 

315-336, 1993. 

- Kornai, Janos. The Place of the Soft Budget Constraint Syndrome in Economic Theory, «Journal» of 

Comparative Economics 26,pp. 11-17, 1998 

- Megginson, William L. The Financial Economics of Privatization, Oxford University Press, 2005 

- Sappington, David E. M. and Gregory Sidak, “Incentives for Anticompetitative Behaviour bu Public 

Enterprises, «Joint» AET-Brookings Center for Regulatory Studies working paper, Washington, DC, 

1999. 

- Sheshinski, Eytan and Luis Lopez-Calva. “Privatization and its Benefits: Theory and Evidence. «HII» 

Development Discussion Paper 698, Harvard University, 1999. 

- Shapiro, C. and R. Willig,Economic Rationals for the Scope of Privatization. «In» B.N. Suleiman and 

J. Waterbury, eds. The Political Economy 

- of Public Sector and Privatization. London: Westview Press, pp. 55-87, 1990. 

- Vickers, John, and George Yarrow, Privatization: An economic Analysis. MIT Press, 1988. 

- Laffont, Jean J. and Jean Tirole, A Theory of incentives in Procurement and Regulation, MIT Press, 

1993. 

- -Williamson, Oliver E. The Economic Institutions of Capitalism, New York: Free Press, 1985. 

- Yarrow, George, “Privatization in Theory and Practice.”Economic Policy 2. Pp324-364, 1986. 

 

 



 

278 

 

 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

 

 

 

 

 

 ي مرز  دارمناطق يعه پاوتوس  تيامن  یکيژئواکونوم يبسترها
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 ده یچک

ودر اين    تصادي بوده بيشتر بر اساس عوامل اقکه  ،بلامروزه رقابت وگروه بندي سياسی در جهان نه بر اساس عوامل نظامی ست  

بين بيشترين بازارها را در جهان موضوع رقابت دولتهاست. راهکارهايی که دولت ها)بخصوص دولتهاي جهان سوم(براي نيل به  

اند تصرف بازارهاي وتوسعه صادرات همراه با جذ يه  رماب ساهداف و منابع ملی خود در سطح منطقه اي و ملی به کار برده 

ته بوده است.پويا نمودن و توسعه پايدار نواحی مرزي به عنواه يک شاخص در برقراري ارتباط  هاي پيشرف گذاري ها و تکنولوژي

بين کشورهاي همسايه ونيز بهبود امرار معاش مردم مرزنشين می باشدکه باعث ايجاد اشتغال وتامين معيشت ساکنان ،کنترل  

ا ضريب  وافزايش  کاال  ممنيقاچاق  ايرت  شود.مرزهاي  می  عنوارزها  به  هاي  ان  ظرفيت  بودن  دارا  ،با  ارتباطی  هاي  گلوگاه  ن 

عدم  ژئوپليتيکی ،ژئواکونوميکی ،امنيتی ، ارتباطات منطقه اي وبين المللی واجد کارکردهاي توليد کننده قدرت در کشور است.

اطق  سرزمينی مناعث ايجاد ضرورت آمايش  ي برکزتوسعه يافتگی و وجود شکاف رفاهی ميان شهر هاي مرزي با شهرهاي م

 تحليلی و به شيوه کتابخانه ايی گرد اوري شده است.  –مرزي شده است. نوع پژوهش حاضر از نظر روش، توصيفی 

    

 توسعه پايدار،مناطق مرزي ،امنيت ،ژئو اکونوميک ،کي تيژئوپل: يد يکل کلمات
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  مقدمه

ه دوره تولد ، افول و احيا را پشت سر گذاشته می گذرد س ه حدود يک قرن از انت خود کمدت حياژئوپليتيک در دوران کوتاه  

مـيالدي(   1975است.اما رويکرد هاي جديد ژئوپليتيک بخصوص رويکرد ژئواکونومی در دوره احيـاي آن )کـه از اواسـط دهـه  

از جنـگ  بـزارآالت نظـامی بعـداليحات ونگين تسـشکل می گيرد ، متفاوت از رويکرد هاي دوران تولد آن است. هزينه هاي س

انی دوم  وجنگ سرد ،کشورهاي قدرتمند را به اين نتيجه رساند که استراتژي نظامی براي رسيدن به اهداف سياسی ديگـر جه

 کارايی الزم را نداردو بايستی جاي آن را با استراتژي اقتصادي عوض کنند. 

است. لوتـواك  استيس يايدر دن یژئواکونومبه سمت  کيتيرکت از ژئوپلح و ريمس رييزوال جنگ سرد در واقع نشان دهنده تغ

توجه شود کـه   ديبا  کنيل  رند،يتحت الشعاع قرارگ  ینظام  يهاتواند به واسطه روش  یم  شهيهم  يتجار  يمعتقد است که روشها

ر منجـ يو اختالفات تجارازعات  که من  یکند و در صورت  یم  دايپ   ياقتصاد  یتيها و علل مناقشه، ماهبحران  یدر عصر ژئواکونوم

حـل و فصـل نمود)حـافظ   يبـا اسـتفاده از ابـزار اقتصـاد  سـتيبا  یرا مـ  يهـايريدرگ  نيشود، چنـ  یاسيس  يهابه کشمکش

 (.  105:1385ا،ين

ه استفاده نشـود، بلکـ یامشود که از ابزار و قدرت نظ  یسع  ديتا حد امکان با  یجامه عمل پوشاندن به اهداف ژئواکونوم  يلذا برا

 قـتي. در حقديـنما نياهـداف تـام نيـبـه ا دنيرسـ يروش را بـرا نيبهتر تواندیم  یاسيس  يريگبا جهت  ياستراتژ  کياتخاذ  

 یدر حـال نيـاسـت، ا یجهـان اسيدر مق یعيطب طيانسان و عوامل مح نيرابطه ب  يبرا  يريتفس  کيتيهمانند ژئوپل  یژئواکونوم

 یو جهـان يادر سطح منطقـه  بيبا رقازنه قدرت  مو  جاديدارد که همانا هنر ا  يجا  کيتيدر چارچوب ژئوپل  یاست که ژئواکونوم

 (.  90:1382،یاست )عزت  یجهت حفظ و گسترش منافع مل تيامن  نيتأم يدر راستا

امروزه با نگرش به   داد،یم  ليتشک  ار  کيو استراتژ  کيتيروح مطالعات ژئوپل  نيو سرزم  یاگر دوران جنگ سرد خاك عنصر اصل

 کيـتياز بسـتر ژئوپل  يريـگبـا بهره  ياقتصـاد  يهايتصرف در استراتژ  هدفش دخل وکه    یژئواکونوم  ديمفهوم جد  شدنمطرح

هـم  یامنظـ يهايکه استراتژ دهدیم ديرا نو  تيواقع  نيدر وجوه مختلف است، ا  یجهان  کيبه اهداف استراتژ  دنيمنظور رسبه

 گـرينسبت به د يبرتر ياهجهان نقشدر  یخاص يیايطق جغرافه منارابط  نيحرکت کنند و در ا  يدر جهت اهداف اقتصاد  ديبا

 (.60:1384، ینقاط خواهند داشت)عزت

وکشـورهايی در از اين پس اتحادها و جبهه گيري ها نه بر اساس عوامل نظامی ، بلکه بر اساس عوامل اقتصـادي شـکل گرفـت 

داشـتند،لذا توسـعه در اختيـار  الملل بازارهاي بيشتري را    اين ميان موفق بودند که در بحث ژئواکونومی وهمچنين تجارت بين

 کاهش واردات در اولويت برنامه هاي اکثر کشورهاي جهان قرار گرفت.صادرات وتالش براي 

صـنعتی دانسـت. ازجملـه راه  –تـوان ايجـاد منـاطق آزادتجـاري  يکی از بستر هاي ژئواکونوميکی توسعه مناطق مرزي را می 

شورهاي در حال توسعه( که خواهانم خروج از اقتصاد بسـته ته و سپس کهاي است )کشورهاي پيشرفکشورکارهاي بسياري از  

 .(25:1387)اگنيو،و ورود به بازار هاي جهانی بودندداخلی 

جنوب ، غـرب و شـرق و همچنـين داشـتن همسـايگان متعـدد ،  –نقل شمال  قرار گرفتن ايران در کريدور بين المللی حمل و

از ساير امکانـات و مـواد اوليـه ، باعـث  هاي گرم هستند و برخوردارييابی به آبال مرزهاي خود که در پی دستبخصوص در شم

 صنعتی ايران در مسيرهاي مزبور ايجاد شوند. –شده که برخی از مناطق آزاد تجاري 

طق مـرزي عـالوه بـر افـزايش اکونوميکی می تواند تاثير بسزايی در محروميت زدايی مناطق مرزي و توسـعه منـابستر هاي ژئو

ي انبوه از اين مناطق به شهرهاي مرکزي ايران و ايجـاد اشـتغال و تـامين آنها تا حد زيادي نيز مانع مهاجرت هايب امنيتی  ضر

 ماندن در مناطق مرزي نمايد.معيشت ساکنان وکنترل قاچاق کاال و ترغيب جمعيت به 

در شمال وجنوب  خود اسـت و ی و مناسب  النست که هم داراي سواحل طوجغرافيايی خود ، کشوري اايران به لحاظ موقعيت  

هم در مسير حمل ونقل بين الملل شرق به غرب قرار گرفته است که اين امر در دسترسـی بـه مواداوليـه مـورد نيـاز صـنايع ، 



 

280 

 

 

 

 ، دانشگاه فردوسی مشهد 1399آبان ماه  8و  7

در بين هارتلند انـرژي   شور داده است. از طرفی دسترسی به انرژي ارزان و مطمئن و همچنين قرار گرفتنموقعيتی خاص به ک

 ن بيش از پيش افزوده است.بر ارزش آ جهان

نيتی به اين مناطق و دارا بودن زير ساخت هاي حداقلی اين مناطق باعـث شـده ممحروميت هاي مناطق مرزي و نگاهی صرفاً ا

بر آن داريم که با  است که موفقيت هاي چشمگيري در جهت توسعه پايدار مناطق مرزي حاصل نشود. که در اين تحقيق سعی

کونوميکی امنيت و توسعه پايـدار تحليلی و همچنين گردآوري از روش کتابخانه ايی بستر هاي ژئوا  –صيفی  از روش تو  استفاده

 بسـتر هـاي مناطق مرزي را مورد بررسی قرار دهيم. براين اساس اين مقاله به دنبال پاسخ به ايـن پرسـش اساسـی اسـت کـه 

 ؟نه استچگو ايران مرزي  ت وتوسعه پايدار مناطقژئواکونوميکی بر امني

  

 

 قیروش تحق-1

  از يمورد ن  يها  افتهيقرار گرفته و    ليمورد تحل  یفيبه روش توص  یعني  ،است  یليتحل  یفيتوص  يحاضر از نوع پژوهش ها  مقاله

 شده است.   يگردآور (نترنتيو ا اتينشر ،کتب) يپژوهش به روش کتابخانه ا

 

 یچوب نظرر چا-2

 وپلیتیک ئژ  -1-2

سط  کياز    کيتيژئوپل علم  واقع  يبرا،  است  ايجغراف  ستا يرف  جغراف  يی ايجغراف  طيمح  يها  تيدرك  عوامل  بر    يیايو  که 

و    شهياند  گريو از طرف د  کندیحفظ م  اي   نيرا تأم  یو منافع مل  کندیو آنها را معقول م  گذاردیم  ريتاث  یجهان  يهااستيس

نهادها و  ها  انسان  مش است    قدرت  بصاح   يتفکر  خط  بر  جهان  ياهمنطق  یمل   يها  استيس  یکه  .  گذارند  یم   ريتأث  ی و 

جغراف  کيتيژئوپل عوامل  به  عمدتاً  را  خود  گ  يیايتوجه  شکل  در  م  استيس  يريکه  معطوف  موثرند  مطالعات    یها  در  دارد. 

منابع و    تيو وسعت جمع  تيوقعبه خصوص م  یعيطب  يیايعوامل جغراف  نيرابطه ب  ياغلب با برقرار  دانانيجغراف  یکيتيژئوپل

پ   ندهي آ  ع يپرداخته و وقا  ی خيتار  ي دادهايو رو  ع يوقا  ريبه تفس،  کنندیم  یکشور سع  ک ي  استيو س  رهيغ  و خط     ینيب  شيرا 

تع  یاسيمشکل س را  ا  . ندينما  نييکشور  بر    تياهم  يی ايعوامل جغراف  يبرا  بيترت  نيبه  را حاکم  بوده آن عوامل  فراوان قائل 

 ( 184:1380،یجاب)سن. دانندیها م ملت یاسيس شتمقدرات و سرنو

آنها بر    ريو تأث  یوابستگ  ني آنها و همچن  یو مکان  يیبر اساس رابطه فضا  ی اسيس  يها  دهي عبارت است از مطالعه پد  کيتيژئوپل

را   کيتيلپ وژئ  یژگيو  یباشد. برخ  یطور عام مبه  یانسان  ياياست که موضوع علم جغراف   یو انسان  یعوامل فرهنگ  هيو کل  نيزم

  است يالملل و س  نيب  استيس  ليروش تحل  کيآن را به عنوان    گريد   یو برخ  الملل  نيابط بدر رو  یسنت  هينظر  کيبه عنوان  

م  یخارج نظر  م،  رند يگیدر  مشخص  آنچه  ا  نيا  باشدیاما  که  امروزه   شهياند  نياست  است.  شده  متحول  زمان  گذر  در 

انسان  ايشامل مطالعه درباره آثار جغراف  کيتيژئوپل از  بو روا  استيبر س  يو ماد  ی اعم  از    مللال  نيبط   يبرا  کيتيژئوپلاست و 

شود. از منظر کوهن    یبهره گرفته م  گراني باز  یاسيرفتار س  ی نيبشيپ   نيو همچن  نييکشورها فهم و تب  یخارج  استيس  ليتحل

تحول    با  کيتيژئوپل  ينگرشها  ،دهد  یم  ليتشک  يیايجغراف  طيبا مح  یاسيرا رابطه قدرت س  کيتيژئوپل  يهاليجان کالم تحل

 (103-142: 1374 ،وفالتزگراف یوئرت د) . رديپذ  یم رييتحول تغ  نيا تيانسان از ماه ر يو بسته به تعب يیايجغراف طيمح

کننده    نييبه عنوان عامل تع  ايبر جغراف  کيکالس  ئتيکه در ه،داند    یم  ی ميفن قد  کياز    یرا بخش   کيژئوپولت  زيفولر ن  گراهام

تاک  کيرفتار    یاصل د  .کند  ی م  ديدولت  استقرار    یسنت  هدگاياز  همسا  کيمحل  محورها  گانيکشور  منابع    یارتباط  يآن  و 

از   يريدر بهره گ  زيکند او ن  یدولت را محدود م   کيکه اعمال  ،   شوند یم  ی تلق  ياديبن  یو مصالح  ريناپذ   رييعوامل تغ  یکيزيف

  ی م  ديتاک  زيکشور ن  کي  خيو تاردر گذشته    ايو عالوه بر جغراف  کندیم  آن حرکت  کيفراتر از مفهوم کالس  کيتيپل  ژئو  جمله

 (2:1377)فولر،. کند
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 کیژئواکونوم   -2-2

 تيموقع  فيمتفاوت ظهور کرد که به توص  کيژئو استراتژ  ميپارادا  کيجنگ سرد به عنوان    ان يبعد از پا  کيژئواکونوم  مباحث

  ،مطرح شود  ديجد  فيتعر  نياکه    یا هنگامبه خود گرفت ت  یصورت خارج  يشورو  يامپراتور   یبعد از فروپاش  ديجد  کياستراتژ

پس از سقوط جهان   .بود  ي اقتصاد  کيو استراتژ  یکيتاکت  يعوامل و نهادها   تيمبر اه  ديبا تاک  یاصطالح سنت  کي  کي ژئواکونوم

  پررا درباره چگونه    يی ها   ده يااز صاحبنظران بر آن شدند تا    یبرخ.  آمده است  دي جهان پد  یاس يدر نظام س  یگسست  یطبدوق

 (248:1381)مجتهدزاده،. کشند  شيجهان پ  کيتپلي ئوشکل دادن به نظام ژ ی و چگونگ گسست نيردن اک

  یاس ينظام س  نييمختلف به دنبال تب  اتيو نظر  ينظران در قالب تئورو صاحب  پردازانه ينظر  ی نظام دو قطب  ی فروپاش  يفردا  از

نوع  به  کدام  هر  که  اند  بوده  بخش  یجهان  پرداخته    یبه  موضوع  نشاز  از  که  ژئوپل  يهاانهاند  گذار  مدرن  -  یکيتيدوره  پست 

  يگریو اصالت اقتصاد در برابر نظام  یژئواکونوم  دهيا  رسدیشکل گرفته اند که به نظر م  یکيتيلوپ ئژ  يها  شهياند-معروف است

 يارنمود آشک  ،رنعصر پست مد  کيتيپلژئو  يهايردر تئو  یحت.  است  کينزد  تيبه واقع  هايتئور   گرياز د  شيب  وتواكادوارد ل

 ( 2:1385،یسي)و.دارد

تئور  اقتصاد  یکيتيژئوپل  ي ها  يارائه  قدرت  نظر گرفتن  تب  کيژئوپلت  ت يوضع  تواند ینم  ي بدون در  را  با    . کند  نييقرن حاضر 

قدرت    گري د  ی الملل  نيو قدرتمند در صحنه ب  يدار  هيسرما  يکشورها  يبرا  يام شاخص رهبر  21جنگ سرد و در سده  اني پا

معتقد است که زوال   . لوتواكرنگ باخته است  یالملل  نيدر مناسبات ب  يژ(. و کارکرد ژئواسترات106:1380،ی)عزتتسين  ینظام

تغ دهنده  نشان  واقع  در  سرد  جهان  ريمس  رييجنگ  نظام  سو  یحرکت  پل  ياز  ژئواکونوم  ک يتيژئو  سمت    ک ي به 

دهد که در آن   یم  90در دهه    یمللال  نيب  ديجد  خبر از آمدن نظام  يو  گريت د( به عبار249-248:  1389،لي)اتوتاباشدیم

بلکه در کنار هر  ،    ستيموضوعات دوران گذشته ن  گريها د  يريو عامل درگ  شوند یم  ی اهداف نظام  نيگزيجا   ياقتصاد  املعو

اقتصاد  ک ي  ی،تنش خودلوتواك    .کند   ی م  يیخودنما  ، يعامل  مقاله  م  نيچن  ن يا  ،در  زمان  کندیاستدالل  تنها   منطق   ی که 

صرفاً    یتيماه  يرقابت  واحد ها دارا  ،ی از قدرت نظام  يبرخوردار  تياهمخواهد بود که با کاهش    ا ياداره امور دن  قادر به  ،ارتتج

 . (Luttwak,1990:17-23باشند) ياقتصاد
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عرضـه و  د،يـو کنتـرل نظـام تول یالمللنيدر سطح ب ياقتصاد يهايتوانمند کميو  ستيك قدرت در سده بطور مشخص مال  به

 ژهي)بـو  یعـياست کـه منـابع سرشـار طب  یمنطبق با مناطق  کيلحاظ مناطق استراتژ  نياست. به هم  ياقتصاد  يمصرف کاالها

خزر به  يايفارس و در  جيحوزه خل  ژهيبه و  انه،يقه خاورملحاظ منط  نيد. بدارند  ريچشمگ  یناخالص مل  ديتول  زي( و نيمنابع انرژ

د خواهـ  يبـاز  21در قـرن    ياژهيو  کي)نفت و گاز( نقش ژئواکونوم  يانرژ  ديدرصد منابع تول  70از    شيداشتن ب  اريعلت در اخت

نـون بـا عامـل مطـرح بـود اک سرددر دوران جنگ  کياستراتژ ديکشور مهم از د کيکه به عنوان    رانيا  یاسالم  يکرد. جمهور

در عرصه  یالملل نيممتاز ب تيآن در دوران پسا جنگ سرد، به موقع  يامنطقه  تي( منطبق شده و موقعکي)ژئواکونوم  ياقتصاد

مربـوط بـه   يهـا  ياسـتراتژ  نيدر تـدو  يبوده و نقـش محـور  ريناپذ  نيگزيجا  ،يیاستثنا  تيموقع  نيبدل گشته است. ا  یجهان

اطـراف آن و  کياسـتراتژ ريـبـر تنگـه هرمـز و جزا رانيـا یعـيضر خواهد شد. تسلط طبدر سده حا  انجه  قدرت  يمنظومه ها

بـه عنـوان  رانيـا یاسـالم يجمهور گاهيجا گرددیمنبع نفت و گاز جهان در شمال، موجب م  نيهم مرز بودن با دوم  نيهمچن

 کيـ نيبـه تـدو ديبا زين رانيا یاسالم يهوراشد. جمب  21در سده    یالملل  نياستقرار صلح و ثبات ب  یاصل  نانيآفراز نقش  یکي

مطلـوب  اريباشـد و هـم بـه نحـوه بسـ  یو جهان  يامشکالت و مطالبات منطقه  يبپردازد که هم جوابگو  یکيتيدستور کار ژئوپل

 (248-241:  1382،يینايباشد. )م  یانقالب اسالم يهاو تحقق آرمان  یه منافع ملبرآورند

بـر مسـائل   يمسـائل اقتصـاد  افتنيـ  تيـجنگ سـرد و اولو  انيپس از پا  کياستراتژ  يااب قلمرو هنتخشاخص ها در ا  رييتغ  با

نفـت و   کيـتيموضـوع ژئوپل  ک،يـآمـد و در مباحـث ژئواکونوم  ديپد  کيو استراتژ  کيژئواکونوم  يقلمروها  نيب  یانطباق  ،ینظام
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 ني. بر همـديمطرح گرد  یجهان  يها  ياستراتژ  نييتعکننده در    نييعامل تع  نيبه عنوان مهمتر  يمنابع انرژ  کياستراتژ  تيامن

و   کيـمنـاطق ژئواکونوم  يريـرا در شـکل گ  یدو عامل عمده منـابع و ارتباطـات نقـش اصـل  کميو    ستياساس در آغاز سده ب

قه منطنفت و گاز جهان در    ريدرصد ذخا  70از    شيکه ب  ميابيیدرم  يبه نقشه منابع انرژ  ی. با نگاهکنندیم  يباز  کيژئواستراتژ

 يگـاه قلمروهـا هيـمنطقـه بـه عنـوان تک نيـا ليـدل نيخزر نهفته است و به هم  يايفارس تا حوزه در  جيحوزه خلاز    یکوچک

دارد.  يو محـور يديـنقش کل رانيا یاسالم يکشور جمهور ک،ياستراتژ گاهيگران نياست که درا دهيانتخاب گرد  کيژئواستراتژ

خواهـد  يباز کميو  ستيرا در سده ب ینقش قدرت برتر جهان  يکشوراست که    نيا  گرنايالملل، ب  نينظام ب  تتحوال  یروند کنون

 (58:1381پور، مينفت و گاز تسلط داشته باشد. )رح ژهيجهان به و يکرد که بتواند بر منابع و خطوط انتقال انرژ

 

 امنیت -2-4

 یو روانـ يمـاد تيـبرامنکـه نـاظر  یمنيا احساس اياز ترس  ياحساس آزاد يبر رو  تيامن  یدر فرهنگ لغت درباره مفهوم کل

کننـد آن را  یمـ یجامعـه سـع ياست که همه اعضـا  یجهان  يکاال  کي  تيرسد امن  یبه نظر م  یدارد. به طور کل  دياست، تأک

 ديـتاک  نيـکند و ا  یبروز م  یمشکالت  ديآ  یهمه در م  ديمورد تاک  اي  یاصلبه صورت نکته    تيکه امن  یموقع  ی،ول  اورنديبدست ب

ومنحـرف کـردن  دهيکشـ -2 تيـبالقوه نسـبت بـه امن داتيحاصل بر تهد یب داتيهراس و تاک  -1د:شو  یم  ريزئل  مساموجب  

 (.75:1388،  یموثر باشد)عزت اريتواند بس  یکه خود م يجامعه مانند رفاه اقتصاد يارزشها ريمنابع از سا

 اريبسـ ليـطوح مختلـف تحلو س  یطيمح  ستي،ز  ی، فرهنگ  ي،اقتصاد  ی، اجتماع   یگوناگون نظام  يدر بخش ها  تيامن  تيفيک

بـه   زي(.دولت ها ن46:1384ان،ياغ بو ص  یدارد)بزرگ  اريباهم تفاوت بس  زين  يوجود  داتيرو سرشت تهد  نيمتفاوت است و از هم

 یعدم توجه به بعد نظـام یبه معن ني.گرچه اندينما یمذکور توجه م يبخشهادر  تيخود به همه ابعاد امن يکردهايناچار در رو

 یبـه منـافع ملـ  یابيمرحله دست  نيبه عنوان واپس  ینظام  ینکته را در نظر داشت که امروزه آمادگ  نيا  ستيا باام  ستين  تيمنا

 يا  هيـ، ناح  یآن در سطح محل  يادالخصوص بعد اقتص  یعل  تيابعاد امن  ري(.سا250:1393راد،  یانيو کاو  ايکشورهاست)حافظ ن

،  یکنند و هر چه دولـت هـا در سـطح محلـ  یم  يامروز باز  یاطالعات  يايدر دن  یظامد ناز بع  شتريب  ینقش  یالملل  نيو ب  یو مل

موفـق تـر  یالمللـ نيو بـ يدر سـطح منطقـه ا زيـبه همان اندازه ن ابندي يیرها داتيبهتر بتوانند از سطح تهد یو مل  يا  هيناح

 بود. دخواهن

 

 یافته های تحقیق 

                                                                                                                                                                                                                                       مفهوم مرز  -3

کند.  یم دايپ  یمتفاوت يکاربردها يیايغرافوج  یفرهنگ  ،يرجات  ،یاسيگوناگون س  يه در عرصه هااست ک  یميمرز از جمله مفاه

توانـد   یمـ  ني. هم چنـیدتيعق  يرود؛ مانند مرزها  یبه کار م  یذهن  ايکشورها، و    یرسم  يمانند مرزها  ینيمرز به دو مفهوم ع 

حـد متشـکل وا کيـ يیو جدا صيعامل تشخ نيمهم تر یاسيس ي(. مرزها150:  1368 ،یباشد)عزت يو قو فيضع  ايباز، بسته  

کـه ممکـن اسـت   نيسـرزم  کيرا در    یاسيخطوط است که وحدت س  نيهم  است. در ضمن، وجود  گريد  ياز واحدها  یسايس

 (.213: 1393 ،يراحمديو م یراست در،يرحيسازد )م  یباشد، ممکن م  یانسان  اي یعيفاقد هرگونه وحدت طب

 

 یمناطق مرز  ش یمفهوم آما  -4

که  یطيدر چارچوب شرا  ،يمناطق مرز  يازهايو دفاع، از ن  تيسعه را با امناست که تو  يزير  برنامه  ینوع   يمرز  یمناطق  شيآما

و توسعه،   تيکند که در آن امن  یم  یمعرف  يتوسعه مناطق مرز  يبرا  يدهد و راه کار  یم  ونديپ   گريکديدارند، به    يمناطق مرز

اسـت، امـا  يزيـنوع فن برنامـه ر کي يمناطق مرز شياگرچه آم ن،ي(. بنابرا 14: 1380 ب،يشود)عندل یم گريکديازم و ملزوم 

 ،يمنـاطق مـرز يهـا یژگيو و طيشرا ريو تفس  لياست که ضمن تحل  یمتک  یخاص  یعلم  يو متدولوژ  ينظر  يها  هيخود بر پا
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 تيـمنو ادهد تا اهـداف توسـعه  یارائه م يا کپارچهي يآنها راه حل ها يرا توأمان در نظر گرفته و برا  تيامن  ايموانع توسعه و  

 يمناطق مـرز شيداده شد، آما يمناطق مرز شيآما يکه برا  حاتيتوض  نيمنطبق سازد. براساس ا  گريکديبر    يق مرزدر مناط

 (. 14کشورها دانست )همان:   يمرز  يدر فضاها  يیفضا -يدراهبر يزيبرنامه ر یتوان نوع   یرا م

 

 مناطق مرزی   -5

، طبيعت منزوي و غير حاصلخيز مناطق مرزي ،بخصوص دحساب می آين به  مناطق مرزي ، از نقاط حساس و استراتژيک کشور

در عرضه هاي کوهستانی و بيابانی ايران پيوسته به دليل فقدان و نبود انگيزه هاي الزم بـراي زنـدگی ، زمينـه سـاز مشـکالت 

،نازل بودن درآمد  اشتغال مناسبان سياسی ، اقتصادي و امنيتی براي دولت هاي وقت بوده است ، ناتوانی بالقوه در توليد ، فقد

و عدم دسترسی به نيازهاي اوليه ،عمده ترين مشخصه اقتصادي ،اجتماعی اين منـاطق اسـت کـه زمينـه را بـراي تخليـه ايـن 

(اين مناطق به لحاظ اقتصادي ضعيف و شـکننده خواهنـد بـود زيـرا 193:1393مناطق فراهم نموده است)موسوي و همکاران،

و حذف مناطق وابسته خواهند بود. البته رشد و رونق فعاليت هـاي تجـاري در مرزهـا  سبب قطع شدن  وريمرزهاي ملی و کش

 (.218:1392تاثيرات مثبتی در توسعه اين مناطق خواهند داشت)ابراهيم زاده وهمکاران،

گی دندارد هـاي زنـسـتااقتصاد مناطق مرزي می تواند نقش اساسی در ترقی و پيشرفت توسعه اقتصادي نواحی مرزي ، بهبود ا

مردم ، کاهش فقر ، توزيع مناسب درآمد ، ايجاد روابط دوستی و آشنايی بيشتر و تسـريع همکـاري هـاي بيشـتر بـين نـواحی 

 (.242:1393مرزي ايفا کند)مختاري هشی وهمکاران،

 

 و توسعه  تیرابطه متقابل امن  -6

 زانياز م زيمسأله ن  نياست و ا  یمل  تيگرو امن  مهم در  نيا  هه کبود  یمل  يبقا  ه،يهر حکومت ملت پا  ريناپذ  رييو تغ  یاصل  هدف

از   یکـيرو،    نيـشهروندان متأثر اسـت. از ا  تيرضا  تيو در نها  يتوسعه متوازن منطقه ا  ،یحکومت در حفظ وحدت مل  يیتوانا

 يیايـمختلـف جغراف اطقمن نيب يیفضا يها يدهد وجود نابرابر یقرار م ديمورد تهد اکشور ر کي تيکه امن یعوامل  نيمهم تر

تر کند و   قيرا عم  یاسيس  يتواند شکاف ها  یم  یرامونيو پ   يمناطق مرکز  نيب  ژهيها، بو  ينابرابر  نيآن کشور است. چنان که ا

 تيـآن بـه تقو يتوسعه و حرکت به سـو گر،ي(. از طرف د 220:   1373  ک،يو بل  سدليگردد )درا  موجب  را  يا  هيناح  یتينارضا

را   یمناسب جهت توسعه ملـ  ياز بسترها  یکي  ز،ين  یمل  تيانجامد و امن  یدر کشور م  یمل  تيامن  جهينتدر  و    یقدرت مل  یمبان

 (.75:1390 ،يآورد )اطاعت و موسو  یفراهم م

 

 ت یحاکم در رابطه توسعه و امن  ینگرشها  -7

ــامن ــ یمفهــوم تي ــه ا ی،نســب یذهن ــد وجهــ يومقول ــل و دوســو یچن ــا پ  هياســت کــه از رابطــه متقاب توســعه و  شــرفتيب

 يرابطـه ا يبـاال دارا یهمبسـتگ بيبا ضر  يو توسعه در مناطق مرز  تيانجام شده امن  قاتي(.براساس تحق3:1391،يیالدارد)ع 

 قيتحق  نديبرفرا  یميمستق  راتيتوسعه تاث  قيتحق  نديدر فرا  یقدامکه هر ا  يباشند. به گونه ا  یم  گريکديبا    هيو دو سو  ميمستق

نسبت بـه منـاطق   يباالتر  یتيامن  بيتوسعه از ضر  يباال  يشاخص ها  ياطق دارامن  بيترت  نيابه  گذارد و بالعکس.    یم  تيامن

 (136:1389، يتر برخوردارند)قادر افتهيتوسعه ن

 وجود دارد: ريرابطه چهار نگرش به شرح ز نيدرا

 تيکه امن  یو تا زمان  رديگ  یشکل م  تينگرش قائل است که توسعه در بستر امن  نيبر توسعه: ا  تي(نگرش قائل به تقدم امنالف

کشـور بـا داشـتن تـراکم  نيباشد . ا یعراق م يتفکر نياز چن ي، امکان توسعه همه جانبه وجود ندارد. نمونه بارز  رديشکل نگ

 تيـنخسـت را بـه امن تيـخود ، اولو یوحوش مرز شرقتمدن ها در حول  زيست یخيتارو سوابق    یو تمرکز منابع نفت  یتيجمع

 .دهد یم يمناطق مرز
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منوط به بهبود  يدر مناطق مرز  تيامن  جادياست که هرگونه ا  نينگرش قائل به ا  ني: ا  تيل به تقدم توسعه بر امن(نگرش قائب

 ینـاامن  یعامل اصل  یافتگياست استوار است که توسعه ن  دهيعق  نيبر ا  دگاهيد  نيمناطق است. ا  یافتگيتوسعه و توسعه    طيشرا

 مناطق تمرکز نمود. نيتوسعه ا يبر رو  ديبادر مرزها  تيامنتحقق  ياساس برا نياست . بر ا

مقدم انـد   گريکديو توسعه بر    تيکه امن  ستيغالب بر آن ن  دهينگرش عق  ني:در اتي(نگرش قائل به درك متقابل توسعه و امنج

 دگاهيـد نيـه ابه ک يیدر کشورها تيامن  تياست. اهم  تيآن حائز اهم  يبرا  تيبلکه ارتباط هم عرض و هم سنگ توسعه و امن

از توسـعه و   یکشـور هـا درك متقـابل  نيدر ا  گري. به عبارت دگراستيکديبا    تباطتوسعه ، هم سنگ و در ار  تيمعتقدند با اهم

 (193:1380ب،يدانند)عندل  یم  گريکديالزم وملزوم  شود و آن ها را   یم  دهيد تيامن

 نيو توسعه وجود ندارد و مسـئول تياز امندرك متقابل  شگرن نيدر عرصه عمل : در ا  تيتوسعه وامن  کي(نگرش قائل به تفکد

 نيبـا چنـ يیکشـور هـا يهـا یژگـيو نيو توسعه به کار خود مشغول اند. از مهم تـر  تياز دو حوزه امن  کيهر    زانيو برنامه ر

ف بـا ضـع نيطور وجود همـ نيمناطق کشور و هم  نيب  يیفضا  يها  ونديو ضعف پ   نيپهنه سرزم  یعبارتند از: گستردگ  ینگرش

و   يدولـت مرکـز  يیانـاکشـور بـه منـابع واقـع در مـرز ، عـدم تو  ی،عـدم وابسـتگ  نيسرزم  یگستردگ  ليبه دل  هيساکشور هم

 (.185:1390،ديگرانو ی)عزت يدر استفاده مرز  یو محل  یتابع مل  يدستگاهها

 

 توسعه    -8

 يهـا ستمياقتصاد وس یجدد و جهت دهم یشامل سازمان ده يچندبعد  ينديبلکه فرا  ست،ين  ياقتصاد  دهيپد  کيتوسعه تنها  

در  ياديـبن راتييـباشـد. توسـعه اصـوالً  شـامل تغ  یجامعـه مـ  یدرآمـد و بـازده  شيبه دنبال افزا  نياست و همچن  یاجتماع 

 زيدنيـمـوارد سـنت هـا و عقا یمـردم و در برخـ  دگاهيدر د  راتييتغ  حوها و به همان ن  تيريسازمان ها،جوامع ومد  يساختارها

و   یسـازمان  ديـخـود تجداسـت کـه در  يچند بعد  انيجر  کيچراکه توسعه    ست،ين  يشد اقتصادتوسعه همان رقع  وا  در.هست

توان توسعه رشـد همـراه بـا عـدالت   یساده ترم  یرا به همراه دارد. در معن  یو اجتماع   يمتفاوت کل نظام اقتصاد  يريجهت گ

کنند به طور معمول از   یم  یکشور ها زندگ  یرامونيپ   اطقمن  که در  یمردم  یافتگي  هدر امر توسع  نکهيدانست.مهمتر ا  یاجتماع 

 يو اقتصاد یاجتماع  يشود سطح توسعه  یامر سبب م نيتوسعه دور هستند. هم  يها  يگذار  استيکانون توجه برنامه ها و س

 يـید توسـعه ارونـ  خيدر طول تار  يمرز  قمناط  ژهيبه و  یرامونيپ   یعدم توجه به نواح  ني(. ا23:1387)تودارو،ابديآن ها کاهش  

بـه  یبالقوه از جمله فقدان اشتغال ،نازل بودن درآمـد و عـدم دسترسـ  يکرده است و باعث کمبود ها  جاديااختالل    ینواح  نيا

چون قاچاق کاال، مهـاجرت، شـورش و   يیها  یمعضالت و نابسامان  يرا برا  نهيشده و زم  کياستراتژ  ینواح  نيدر ا  هياول  يازهاين

 (.2:1393،پاشالو،یذکفراهم کرده است)  یناامن

منـاطق  يبرخوردار است. از نظر سـاختار فضـا يا ژهيو تيبه منظور توسعه همه جانبه از اهم يمناطق مرز  شيآما  نيب  نيا  در

 ديباشد که در مجموع باعث تشد  یم  يخاص مناطق مرز  يکالبد  يها  یژکيو  ياز مرکز، دارا  يدور  يها  یژگيعالوه بر و  يمرز

که در   يیو دغدغه ها  تيمختلف بنا بر حساس  يکشورها  نيشوند، بنابرا  یان ها م  یافتگيتوسعه ن  جهيو در نت  يیفضا  یگگسست

و  یدارنـد)عزت ژهيـجهـت توسـعه توجـه و  يمنـاطق مـرز  شيخـود دارنـد بـه بحـث آمـا  یتـيو امن  ینظـام  یبعد دفاع   نهيزم

 (.3:1390گران،يد

سـاخت  اتياز خصوصـ یکـي. در واقـع اسـت یمشـکالت خاصـ يدارا  نـهيزم  نيـر اد  زين  رانيکشور ا  ميدان  یطور که م  همان

منـاطق کشـوراز مسـئله توسـعه  هيـوبق افتـهيچند منطقه کشـور توسـعه   ايمنطقه    کياست که    نيا  رانيا  یاجتماع   ياقتصاد

در  یافتگيجه توسعه هستند.در تيمحروم يگسترده هنوز دارا  ياه  يکشور به رغم توانمد  يبرند. مناطق مرز  یرنج م  یافتگين

بـاال بـوده و  اريبسـ يو مرکـز يمناطق مرز انيم يمنطقه ا يها يباشد و نابرابر یم%169 يومناطق مرکز %57  يمناطق مرز

تـر  افتهيتوسعه  ياز مناطق مرز شتريبرابر ب 3حدود  رانيدر ا يتوان گفت مناطق مرکز یاست. در واقع م6/1نسبت معادل  نيا

نـا   انگريـرقم ب  نيباشد که ا  یم  43/1  يومناطق مرکز  8/1  ياطق مرزمن  يمنطقه ا  درون  يها  يبرابر  نا  زانيم  نياست. همچن
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 ياسـت در کشـور یهيبـد ني(.بنـابرا18:1390گران،يزاده ود ميکشور است)ابراه ياستانها نيب يیو عدم تجانس و واگرا  يبرابر

( و بـا وجـود 1:1390پـور،  يدريسـن،حمحمـد ح  ینامباشد)  یمرز م  لومتريک8574  يران که دارايا  یاسالم  يهمچون جمهور

به توسعه در  دنيو رس  نيسرزم  شيهستند لزوم تنگاتنگ با مسئله آما  یثبات  یکه اغلب آنها دچار ضعف و ب  هيهمسا  يکشورها

 است. يو ضرور یاساس اريبس يامر  یتيبا در نظر داشتن ابعاد امن يمناطق مرز

 

 پایدارتوسعه  -9

مشـترك مـا(  نـدهي( در گزارش )آیشمس1366)1987) برانت لند ( در سال  یبه طور رسم بار نياول يا برار  داريواژه توسعه پا

)بابـا  ديـنما  نيتأم  ندهيآ  ينسلها  يها  ازينسل امروز را بدن به مخاطره انداختن ن  يازهايکه بتواند ن  يتوسعه ا  یعنيمطرح کرد.

 اجتمـاعی – یانسـان  يها  يیتوانا  شيادر جهت افز  ريفراگ  يت از روندعبارت اس  داريپا  سعهتو  گريد  ی(.به عبارت19:1389نسب،

 شـنهاديجامعـه و پ   یفرهنگـ  يدر پرتـو ارزش هـا  وسـتهيپ   ازهـاي،ضمن آنکه ن  اجتماعی  –  یانسان  يازهايبه ن  يیپاسخگو  يبرا

،   شانيها  ازيدر برآوردن ن  دهنيآ  ينسل ها  يیتوانارا ، بدون کاهش    یکنون  يازهايگونه توسعه ن  ني. اابدي  شيجهان پاال  يداريپا

 (.  56:1393و همکاران، یاست)صراف داريپا يکند و توسعه ا  یبرآورده م

  

 ی مناطق مرز  داریپا  تیامن  -10

در  یرانـيکه اغلـب اقـوام ا ياست به طور  یرانياقوام ا  يیايانطباق آن با پراکنش جغراف  ران،يا  يمناطق مرز  يها  یژگياز و  یکي

در جـدا  زيـن يیايـعـوارض جغراف  يريبودن و نوع قرارگ  یدشت  اي  یستانخاص کوه  يها  یژگياند. و  افتهيمرزها استقرار    هيحاش

و   یاز هـم تبـاران قـوم  یتـيجمع  يمؤثر بوده است. به عالوه امتـداد زبانـه ا  رانيا  نيسرزم  یاصل  کرهياقوام از پ   یبرخ  یافتادگ

قرار داده است. همـه  ريتحت تأث  خير طول تاررا د  یرانيقوام امسائل ا  یجملگ  ه،يهمسا  يمرز و در کشورها  يدر آن سو  یمذهب

اقـوام مختلـف و   گـاهيجا  ديبا  ،يمناطق مرز  ارديپا  تيامن  يبرا  يزيکه در برنامه ر  دينما  ینکته را گوشزد م  نيموارد باال به ما ا

 اقـوام يا هيشحا يیايجغراف تيعکه موق دينما یمهم تر م  یمسائل هنگام  نيمد نظر باشد. ا  يیمتناسب با همگرا  یقوم  استيس

 یمـ  تيتقو  يا  هيدر اقوام حاش  يیصورت است که واگرا  نيمنطبق باشد. در ا  زيآنها در اقتصاد و توسعه ن  يا  هيحاش  تيبا موقع

 یقـوم  تيگردد، هو  گريد  يو متفاوت دولت و گروه ها  زيآم  ضيقوم باعث رفتار تبع  ايگردد چرا که چنان چه تعلق به هر گروه  

 یاسـيو اقـدام س جيتواند اساس بس یم یقوم تيهو ی( وبرجستگGurr, 2000: 1-2) ديخواهد گرد ن گروه برجسته تردر آ

 (. 454:  1387  ،یشود )قاسم

 هيکه ما  داريپا  تيامن  ياز وجوه سخت افزار  دينبا  ميکن  یآن بحث م  يو به خصوص وجوه نرم افزار  داريپا  تيکه از امن  یهنگام

 يمنـاطق مـرز نيـو ا ميرا هدف قرار داده باشـ  يمناطق مرز  داريپا  تيخصوص اگر امنبه    م،يت غافل شواقتدار حکومت ها اس

کشور باشند. چرا که شـواهد   یاصل  کرهيبا پ   زيجهات متما  يباشد که از پاره ا  یبو مذه  یقوم  يموطن و محل سکونت گروه ها

معناسـت  نيبـد نيرد. اعکوس وجود دارابطه م  "یقوم  تاليتما"و  "يقدرت مرکز  زانيم"  انياز آن هستند که م  یحاک  یخيتار

و   یقـوم  يدر طرح تقاضاها  یقوم  يگروه ها  يیتر، با ثبات تر و قدرتمندتر باشد، توانا  کپارچهي  یاسيکه هرچه ساخت قدرت س

و به   تيامن  يآن در برقرار  یو ناتوان  يکاهش قدرت حکومت مرکز  یکمتر است. از طرف  يقدرت دولت مرکز  دنيبه چالش طلب

 (. 23:   1382آورد )مقصودي،   یرا فراهم م  یتر مناسب نضج و رشد تحرکات قوموب و زور، بسسرک يابزارها يريکارگ

نشـان دهنـده عـدم   یقاتيطرح تحق  کيحاصل از    جيمناطق بود. نتا  نياغلب ا  یافتگيتوسعه ن  ران،يا  يمناطق مرز  گريد  یژگيو

 (.143  : 1378  ،ینقيبوده است )عل يرزم يتوسعه در استان ها  يتعادل در شاخص ها

است که هـم بـه نفـع   دارياست و توسعه پا  ريتحقق پذ  يمناطق مرز  داريدر بستر توسعه پا  يمناطق مرز  داريپا  تيامن  نيبنابرا

 یو منـافع ملـ یمل تيو هم به نفع امن  يمناطق مرز  ستيز  طيو هم در جهت حفظ مح  يو توانمند ساختن و  نيانسان مرزنش

کند بلکه منـافع آن   یم  جاديا  ياست که نه تنها رشد اقتصاد  يآن، توسعه ا  ینسانبعد ا  هژيبو  ارديپا  ست. چرا که توسعهکشور ا
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قرار دادن مردم به آنهـا  هيدر حاش يکند؛ به جا  یم  يآن را بازساز  ستيز  طيمح  بيتخر  يکند؛ به جا  یم  عيرا هم عادالنه توز

 (. 2: 1378  لر،يوت لريدهد )ت  یقدرت م

 

 کردهـايرو  نيـمناطق، چهـارنوع نگـرش وجـود دارد. ا  نيو دفاع ا  تيو ارتباط آن با امن  يمرز  توسعه مناطق  و  شيمورد آما  در

 -2بر توسـعه  تينگرش قائل به تقدم امن -1شوند:  یو ... کشورها انتخاب م ياقتصاد ،یاسينظام س ينوع ساختارها ريتحت تأث

 تيتوسعه و امن کينگرش قائل به تفک  -4  تيسعه و امنرك متقابل تونگرش قائل به د  -3  تينگرش قائل به تقدم توسعه بر امن

و  داريـپا تيـتحقـق امن ينگرش برا نيتري(. اصول181-182: 1386 ،ی(؛ )زرقان  193  -  191:    1380  ب،يدر عرصه عمل )عندل

 هيـپا  بـر  يمـرز  داريپا  تيبا امن  تبطرم  يطر حها  یطراح  ستيباياست که م  تينگرش درك متقابل توسعه و امن  دار،يتوسعه پا

 یشـمال يکـايآمر ي(. کـه ازمرکـز مطالعـات مـرزLee & schoik, 2011:  1 - 36)کيو شو ی. لرديصورت بگ کرديرو نيا

 يبه اداره مشـترك: چـالش هـا ميضخ يتحت عنوان »از مرزها يمقاله ا اشي کيو همکاران محقق مکز  زونايآر  یالتيدانشگاه ا

متقابـل و  يو روابط تجار يبر توسعه اقتصاد  یفراوان  ديو امن « تأک  داريپا  يرزبه عنوان م  کيو مکز  کايآمر  زرساختن م  يفرارو

توسـعه  جـاديا يبـرا يديـکل يیهـا هيراسـتا توصـ نيـداشت هاند و درا يمرز و مناطق مرز داريپا  تيآن بر امن  ميرابطه مستق

و آمـوزش،   يهوشـمند  ،يمشترك، فنـاور  تيبه مسؤول  توان  یجمله م  ان  امن ارائه داده اند که از  يمنطبق بر مرزها  ياقتصاد

 ها اشاره کرد.  دگاهيو هماهنگ نمودن د رديرا به خدمت بگ يو منطقه ا  یمحل گرانيباز  ديکه با یاداره و نظارت مشترک

در  يیبـاال ريتـأث ،يدرمنـاطق مـرز يو توسـعه ا ياقتصـاد يتهايو محروم تيجمع یجوان  دهيبه همراه پد  يکاريب  يباال  زانيم

 یتـيامن يچالشـها ريو سا  یطلب  يیو جدا  یتحرکات قوم  ،یفرامل  گرانياز باز  يريرپذيال، موادمخدر، انسان و دام)، تأثقاچاق (کا

قشر جوان است که خـود تبعـات  نيدر ب ژهيبو يبروز مهاجرت از مناطق مرز ،يدر مناطق مرز يکاريب جياز نتا گريد یکيدارد.  

در   گـردديم  یفرصـت تلقـ  ینفسه حت  یکه ف  تيجمع  یها از جمله جوان  یژگياز و  یبرخ  .(  1993دارد. شيلدز )    یتيامن  یمنف

از محققـان غربـی در تحليـل  یکي یو حت گردديم ديتهد نيبه باالتر  ليخودتبد  ،يدر مناطق مرز  يکاريصورت باال بودن نرخ ب

کاي التين، آن ها را يرآم شورهايک هرهاي بزرگه و خيابان هاي شوچکار و ولگرد در کيجمعيت جوان بمشاهدات خود از انبوه  

سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی،   ینـيزم  يرويـکند که هر لحظه امکان دارد، منفجر شوند )ن  یم  ريکهاي غلتانی تعببه نارنج

1386   :32). 

لی در يـاري عامـل اصـديده ميشود و بک  يارتباط معنادار  کاريياظهار ميدارد که بين اقدامات جنايی و معضل ب  زين   کنسونيد

توأمـان  تيـجمع یو جـوان يکـاريب دهيکه پد يدر مناطق مرز  ني(. بنابرا  13:  1379جرم محسوب ميشود)فرجادي،    يانگيزه  

 است. اتياز ضرور يمناطق مرز یتيو امن يا هدر اقدامات توسع  روهاين نيشودجذب ا  یم  دهيد

 

 نتیجه گیری 

آن   یکيتيژئوپل  يها  تيکلمه واقع   کيو در  يیاي،جغرافی ،نظام  ی،فرهنگ  ياقتصاد  يها  ليها وپتانس  يمدباتوجه به توان  رانيا  -1

  نيواقع شده و ا  اياوراس  ی و مواصالت  یارتباط  ت يبا توجه به موقع  راي.زديآ  ی مهم منطقه به حساب م  اريبس  ي از کشورها  یکي

خارج،    ي ايآزاد و دن  يآب ها  ي هنه  با پ   اياوراس  ی هارتلند هندس  ی و به عبارت  يی انيم  يايجغراف  وند يپ   يبرا  يیايجغراف  يگستره  

  يها يتوانمند کم، يو ستي ب ي (. بطور مشخص مالك قدرت درسده 22:1387،یک ذزاده و یبرد)قل  ی بهره م يا ژه يو تياز موقع

ب  ياقتصاد سطح  تول  نيدر  نظام  کنترل  و  کاالها  د،يالملل  مصرف  و  هم  يداقتصا   يعرضه  به  و  مناطق  لحا  نياست  ظ 

ب  کيتژژئواسترا ن   ی عياست که منابع سرشار طب  ی ا مناطقمنطبق  (.  43:1382،يی نايدارند)م  ريچشمگ  ی ناخالص مل   ديتول  زيو 

گلوگاهها  رانيا  يمرزها تفس  یارتباط  يبعنوان  عامل  وضع  ريو  و  ژئوپل  ران،يا  یکيژئواکونوم  تيکننده  لحاظ    ت ي اهم  یکيتياز 

  ريمهم منطقه ،شبکه آب ها و سا  يبه کشورها  یمواصالت  يه ها را  ،يیايغرافج  تيموقع  نکهيه اکنند. با توجه ب  یم   دايپ   یفراوان

ژئوپل ثابت  اهم  يمرزها  کيتيعوامل  از  را  م  ياديز  تيکشور  بررس  یبرخوردار  هنگام  لذا  مرز   کيتيژئوپل  ی کندف   ي مناطق 
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و    تي، موقع  گريد  ياست. از سوبرخوردار    ياديز  تيمناطق از اهم  نيا  یتيقوم  بيو ترک  یمنابع انسان   ژهيو به و  ريعوامل متغ

سو با بستر    کيبه جاگذاشته است: از    ی متفاوت  راتيتاث  ی اجتماع   ي ، برکنش متقابل افراد وگروه ها  رانيا  ي فضا  یعيساختار طب

جنبه    گريد  يسو  آسان نموده است و از  رانيفالت ا  يوبا سکنه    گريکد ياقوام و گروه ها، تعامل آنها را با    انيارتباط م  يساز

پ   يريبرشکل گ  ین يکالن سرزموحدت بخش    ياه و  مل   يخصلت ها  شيدايروابط  و جنبه ها  ر يتاث  یکالن  است   يگذاشته 

ن  يا  هيناح  يتفاوت ها و خصلت ها  يريساز فضا، شکل گ  کيتفک است)حافظ  را موجب شده  آن  ا39:1381ا،يدرون    ني(.با 

و   يارتباطات منطقه ا ، ی،دسترسیتيامن ، يه اقتصادفوق العاد یکيتيژئوپل ي ها  تيفبا دارا بودن ظر رانيا ي، مناطق مرز ريتفاس

 کننده قدرت درکشور است که تاکنون مورد غفلت واقع شده اند.  د يتول يواجد کارکردها یالملل نيب

کشور   کيقدرت    ثروت و   شيموجب افزا  يا  ژهيوجود دارد که تسلط بر آنها بطور و  ی خاص  يیاياصوال در جهان نقاط جغراف  -2

آورده    انيسخن به م  کميو  ستيدر قرن ب  کيتيبر ژئوپل  یکي از صاحب نظران از تفوق ژئواکونوم  ياريکه بس  يشوند بطور  یم

  یبه حساب م  کياستراتژ  ژهيو  طيشرا  ينقاط و دارا  نياز حساس تر  فيرز( ومعموال مناطق م87:1390و همکاران،  یلياند)خل

همکاران،  ي)موسونديآ زئو193:1393و  تفوق  از  مبرخو   یاکونوم(که  مرز  یردار  مناطق  ها  يباشند.در  مؤلفه   يکشور 

 ت، يهمچون قوم  یکيتيژئوپل  يحال مؤلفه ها  نيو درع   ياقتصاد  تيامن  ، یتبادالت مال   ،يمرز  يشامل: بازارچه ها  یکيژئواکونوم

غ   یارتباط  يرهايمس م   تياهم  يدارا  رهيو  امروزه    یخاص  الباشند.  انقالب  دنبال  مف  یميعظ  یدگرگون  یکيکترونبه  هوم در 

بطور آمد،  وجود  به  از    يمرزها  ان  مفهوم  به    کيکه  ازف  کيخط  فرهنگ  یکيزيمنطقه،  فضا  یبه  از  کارکرد  يیو  و    يبه 

(.اصوالً  1:1388،يبدل شده است)موسو  یکيو ژئواکونوم  یک يتيبر وزن ژئوپل  رگذاريتاً عامل تأتيو نها  يريبه نفوذپذ  يرينفوذناپذ 

 يباشند: انها دارا  تيقابل رؤ  ريغ   اي   تيتوانند در چشم انداز ، قابل رؤ  یم   ،ی اسيس  يواحدها  يا  هيبعنوان خطوط حاشمرزها  

 (.Guo,2005:5-6محصور شده اند) ا يمشخص  یسنگ وحجاها فقط با ل یکه در بعض يامتداد هستند اما عرض ندارند، بطور

 ف يتعر  رديتواند صورت بگ  یسط در آن ماست و ب  یاسيس  کپارچه يمنطقه    يکه ورا  يیايمنطقه جغراف  کيمرز را بعنوان    چيدبل

عنوان    یم به  مرز  از  او  گرا"کند:  بد  یم  ادي  "برون  سرزم  یمعن  نيکند،  طرف  به  آنها  توجه  مشترك   ريغ   يها  نيکه 

در برابر حمله   یمل  يها  ن ياز سرزم  یبا دفاع نظام   ختهيآم  ینوع   هحال مرزها همواره ب  ني(.در ع Deblig,1973:127است)

بوده    یاتيو مال  یهمانند امور گمرک  یو برجسته در مراودات بازرگان  زياز نقاط متما  نيتجاوز بوده است:همچنم  يتش کشورهاار

 (.Walter,2006:188اند)

جهان   امروزه مال  یبا  امور  تجارت،  صنعتف  ب  راتييوتغ  یشدن  نظام  ژئواستراتژ  ،یالملل  نيدر    يباورها  يبسو  کيتفکرات 

ا  مرزها  یکيواکونومژئ شده  امعطوف  گونه  به  ها  يست:  کارکرد  در  تحوالت  عنوان    يکه  به  ان  به  نگرش  و  فرصت   کيمرز 

را رقم زده است،    يديجد  طيشده و سرا  يرزدر مناطق م  تيمعج  شيحاکم،موجب افزا  یاسيس  ينظام ها  ياز سو  ياقتصاد

 (. Pena,2005:286-290است)کرده  رامونيبا پ نظر در روابط خود  ديرا وادار به تجد دمرکزيجد طيشرا نيا

در حال    راياست، ز  يدارد، قدرت اقتصاد  يو تحوالت منطقه ا  ینيسرزم  ش يدر آما  ي اديز  ريکه تأث  ی انسان  ي از کارکردها  یکي

ر که از نظ  ی رو مناطق  ني است. ازا  ی و نقش کشورها در نظام جهان  گاه يکننده جا  نييتع  ،ياد ي تا حد ز  يحاضر قدرت اقتصاد

 ت يموقع  کيمناطق ژئواکونوم  فيجهان  د يدر نظام جد   جهيو درنت   افتهي  يشتريب  تيباشند اهم  و قدرتمندتر  تر   ی غن  ياقتصاد

را با   یژئواکونوم م يپارادا ي الديم 1990ادوارد لوتواك که در سال  يبا تئور دگاه يد ني(.ا142:1392،ی)امامافتيخواهند  يبهتر

قدرت و    ا،يسه عنصر جغراف  بياز ترک  ینومژئواکو  یر کلکل گرفت. بطوکرد، ش  یاسيو س  یيايمفهوم گسترده وارد علوم جغراف

عا   استيرسد امروزه س  یاقتصاد شکل گرفته است و به نظر م اقتصاد داده    يبوده، جا   کيتيمهم در ژئوپل  یملکه  خود را به 

 (.43:1388وهمکاران، یاست)نام

 ارائه داد: ريتوان به شرح ز یرا م يمناطق مرز داريتوسعه پاو تيامن کياکونومژئو يپژوهشف بسترها نيا  يها  افتهيبه  باتوجه

ــه ر - ــبرنام ــور تثب يزي ــه منظ ــب ــموقع تي ــتراتژ تي ــور کياس ــالم يجمه ــا یاس ــبات ژئوپل راني ــتيدر مناس                                              و کي

 :يمناطق مرز کيژئواکونوم
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 :نارهايها وسم  شياز همابا استفاده  يدر مناطق مرز  یمقو يیاتحاد و همگرا جيترو -

 قدرت در درون مناطق:  يیدر ساختار فضا  یومذهب  یقوم  يمشارکت گروه ها يبرا يبستر ساز -

 مناطق:  يازهاين نيوتام يدر جهت تجارت مرز يمرز يبازارچه ها زيوتجه تيتقو -

 :يدر مناطق مرز  اقتصادي – یتوسعه اجتماع  -

و   يکـارياز فقـر و ب  یناشـ  يهـا  بيکـاهش آسـ  يبـرا  يمناطق مرز  در  یشغل  يها  غال و گسترش فرصتاشت  جاديا -

 :یو اجتماع  يمرز تيامن بيضر شيافزا

 موجود در مناطق: يمنابع انرژ يبه اقتضا يمناطق مرز یکيژئواکونوم  يها تياز ظرف يريبهره گ -

منـاطق را بـا بخـش   نيتواند ا  یر مو هارتلند کشو  يزبه بخش مرک  يمناطق مرز  يها  یو وابستگ  یتعامالت اجتماع  -

 یطلبـ يیجـدا يقاچاقف بحران هـا يبحران ها لياز قب یکيتيژئوپل يها یشده، نگران جاديداد وبا توسعه ا  ونديکشور پ   يمرکز

 را کاهش داد.   یکيتيژئوپل يها انبحر  گريو د یعدم احساس وابستگ يبحرانها ،ینيسرزم

 
 منابع 

و    ل،ياتوتا   .1 ا1380)  گرانيد ژ  ب  کيتيوپلژئ  يها  شهيند(،  ن  ستم،يدر قرن  نص  ايترجمه محمدرضا حافظ  هاشم  تهران، دفتر    ،ي ريو 

 . یالملل  نيو ب  یاسيمطالعات س

خارجهی  1378اگنيو،جان) .2 سياست  نيا،نشريه  حميدي  جهانی،مترجم،حسين  سياست  بازبينی  (.ژئوپليتيک 

 . 1298-1297،صص4،شماره 13،سال

وموسو جو اطاعت،  .3 ،زهرا)اد  متقاب(.را1390ي  ابطه  برسيستال  تأکيد  با  سياسی  فضاهاي  يافتگی  توسعه  و  اي  ناحيه  ن  منيت 

 . 87-70وبلوچستان.فصلنامه ژئوپليتيک .سال هفتم،ش اول )بهار(:

اهلل  .4 ،شمس  زاد،عيسی،ميرنجف  ،موسوي،کاظمی  زاده  و  1390)ابراهيم  مرزي  مناطق  ميان  اي  منطقه  هاي  نابرابري  فضاي  (.تحليل 

 .235-214:صفحات1،شماره  مه ژئوپليتيکرکزي ايران،فصلنام

ت خليج فارس و نقش قدرت هاي فرا منطقه اي دران،مرکز مطالعات خليج فارس.موسسه  (.نگاهی به موقعي1392امامی ،محمدعلی) .5

 مطالعات ژئوپليتيک. پزئواستراتژيک،تاريخ و جغرافياي خليج فارس. 

ريزي توسع1389بابانسب،رسول) .6 پايدارشهرستانه (.برنامه  ريزي    اي آذربايجانه  برنامه  ارشد جغرافياي  نامه کارشناسی  ،پايان  شرقی 

 شهري ،دانشکده علوم جغرافيايی و برنامه ريزي،دانشگاه اصفهان. 

 شدن،فرصت هاوچالشها،تهران:شرکت چاپ ونشر بازرگان.   ی(.جهان1384)یان،عليدوصباغي،وحیبزرگ .7

 ازمان برنامه وبودجه. ا،انتشارات سدر جهان سوم ،تهر   ي (.توسعه اقتصاد 1378)کلي تودارو،ما .8

 (.توسعه انسانی متکی به جامعه. ترجمه ناصر بليغ. تهران:موسسه توسعه روستايی ايران. 1378تيلر،آيد دانيل، تيلر،کارل اي ) .9

 (.مقدمه اي بر شناخت مرزهاي بين المللی. تهران: دانشگاه علوم انتظامی.   1386زرقانی ،سيد هادي) .10

همايش ملی مرزنشينی توسعه پايدار و فرصت  ررسی کاربرد بازارچه هاي مرزي آذربايجان غربی .  (.ب1393احمد)ی ،ياشار،پاشالو، ذک .11

 هاي سرمايه گذاري ،پارس آبادمغان. 

)  ،یدوئرت .12 ر  فالترگراف،  و  نظر1372ج  ب  يها  هي(،  روابط  در  عل  ن يمتعارض  ترجمه  وح  بيط  رضايالملل،  نش   ،یبزرگ  دي و  ر  تهران، 

 قومس. 

 ل آفريقا.ترجمه دره مير حيدر. تهران:وزارت امورخارجه. (.جغرافياي سياسی خاورميانه وشما 1373يک ،جرالدچ)آالسداير وبلدرايسدل، .13

 .544-527)پاييز(:41(. نسبت امنيت انسانی و توسعه پايدار. فصلنامه مطالعات راهبردي، دوره يازدهم،ش  1387محمد علی)قاسمی ، .14

اول، انتشارات قديانی،  (.انديشه هاي نو دربرنامه ريزي شهري،چاپ  1393مم)ن محمديان مصه توکلی نيا وحسي صرافی،مظفرفجميل .15

 تهران. 

 تهران، انتشارات پاژنگ.   ،یو قدرت نظام  ي(، استراتژ 1380ع )  ،یسنجاب .16
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زمينی) .17 پاسداران،نيروي  پاسدارا1386سپاه  تهران:سپاه  ايران.  اسالمی  جمهوري  ملی  امنيت  اسالمی،(.چالشهاي  انقالب  نيروي    ن 

 .زمينی

 فلسفه جغرافياي سياسی،تهران،پژوهشکده مطالعات راهبردي. (،  1393)و کاويانی راد،مراد  محمدرضا  ا،يحافظ ن .18

 .سمتانتشارات    جغرافياي سياسی ايران،تهران.(،  1381محمدرضا)  ا،يحافظ ن .19

 . یت پاپل.مشهد. انتشاراکيتيژئوپل  مي(، اصول و مفاه1385محمدرضا)  ا،يحافظ ن .20

منخليلی،م .21 ،فهيمه  حسن،مرتضی  فصلنامه  1390آزموده)شاري  ايرانف  شرق  جنوب  ي  منطقه  توسعه  ژئواکونوميک  هاي  (.بايستگی 

 .124-81.صفحات4روابط خارجی،سال سوم،شماره

 .اميرکبير انتشارات    جغرافياي نظامی ايران،تهران:(،  1368عزت اهلل )  ،یعزت .22

 انتشارات سمت.تهران،    کم،يو    ستيدر قرن ب  کيتي(، ژئوپل1380)  زت اهللع  ،یعزت .23

 تهران، انتشارات سمت.  کم،يو    ستيدر قرن ب  کيتي(، ژئوپل1388)  زت اهللع  ،یعزت .24

الملل وزارت    نيو ب  یاس يدفتر س  قاي.مطالعات افررانيا  یمل  تيآن بر امن  ريو تاث  قايافر  یبر ژئواکونوم  یليتحل;(1382عزت اهلل)  ،یعزت .25

 .   7امور خارجه.شماره

اهلل  ،یعزت .26 سم(مجموع1384)  عزت  مقاالت  امن  يانرژ  ی الملل  نيب  ناريه  س  تيو  مطالعات  ب  یاسي،دفتر  امور    یالملل  نيو  وزارت 

 خارجه.تهران. 

،ناصر) .27 ،نصراهلل،اسفنديار  پور،اقبالی  ،حيدري  ري1390عزتی  برنامه  نظام  در  مرزي  مناطق  آمايش  وجايگاه  علمی (.نقش  .مجله  زي 

 . 196-180،صفحات  4سانی. شمارهو در جغرافياي انپژوهشی نگرش هاي ن

نقی،اميرحسين) .28 ،دوره  1378علی  راهبردي  مطالعات  فصلنامه  نرزي.  استانهاي  ايران،  جامعه  در  تعادل  عدم  از  هايی  (.داده 
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 ازمان برنامه وبودجه. غال. تهران:سبازار کار و اشت  (. نيروي انسانی ،1379فرجادي ،غالمعلی) .32
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 .  56-23ه سوم،صژئوپليتيک ،سال چهارمفشمار 

 ت. ران، انتشارات سمته  ،يیايجغراف  استيو س  یاسيس   يا ي(، جغراف1381مجتهدزاده، پ ) .34
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 ( مبانی جغرافياي سياسی ،تهران :سمت. 1393سادات)ميرحيدر ،دره وراستی ،عمران و ميراحمدي فاطمه   .36
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 کیده چ

گردند. در برخی از اين نقاط به دليل فقدان اشتغال کافی،  مناطق مرزي ايران از جمله نواحی استراتژيک کشور محسوب می :طرح مسئله

هايی براي بروز پديده   ، زمينهههاي بالقوه در توليد، ناکافی بودن سطح دستمزدها و فقدان دسترسی مطلوب به نيازهاي روزمر عدم ظرفيت

 اجرت، قاچاق کاال، ناامنی و شورش شکل گرفته است. چون مه

 توصيفی است.  –روش پژوهش تحليلی   :روش پژوهش

گيري سياسی است و  که دور بودن نواحی مرزي از مرکز کشور که امري جغرافيايی بوده و به معناي  دوري از مراکز تصميم  :هایافته

قابليت  تهمچنين به عل اين    هاي علمی وکمبود  برنامه صنعتی،  اثرات مثبت  گيرند، در  هاي توسعه کشور قرار مینقاط کمتر در مسير 

 کشند.اي رنج مینتيجه از محروميت گسترده 

 مرزي ايهبازارچه  گيرياهميت شکل  است، گسترده نواحی مرزي آن زياد داشته و هايهمسايه که ايراننظير   کشوهايی در  :یریگجهینت

از آنجايی که نقاط مرزي ايران، از محروميت شديدتري نسبت به ديگر مناطق کشور و    مالحظه نمود عملی و علمی لحاظميتوان از دو   را

هاي مرزي قادر است از شدت آن بکاهد و اين نواحی را تا ميزان زيادي از فشارهاي اقتصادي برهاند.  گيري بازارچه برخوردار هستند، شکل 

 . ها همراه بوده استارسايی با برخی از نها  ه عملکرد اين بازارچه چاگر
 

 امنيت پايدار اقتصادي،    توسعهمناطق مرزي،    وکارکسب،  ه مرزيازارچب : کلیدی گان واژ
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 مقدمه  -1

راه تجارت مرزي   از  اين مناطق  نيازهاي مردمان ساکن در  از  اغلب کشورهاي در حال توسعه سطح وسيعی  در مرزهاي 

افزايش سطح امنيت و  اي چنين مبادالتی منجر به گسترش بازارهاي مرزي محلی،امه ريزي بر شود. از اين جهت برنیقق ممح

دو توسعه همکاري  و  نواحی  اين  در  توسعهثبات  اهداف  توسعه،  نوين  رويکرد  در  شد.  خواهد  اقتصادي  شامل  جانبه  پايدار  ي 

ي  تر اکوسيستم ها در چهار حوزه و حفاظت به  ي اقشار، مديريتي همهبرا  فراهم اوري نيازهاي بنيادي، بهبود سطح زندگی

ي پايدار و تحقق آن، ضروري است  باشد. بر اين پايه براي سوق دادن کشور به سمت توسعه اي و جهانی میمحلی، ملی، منطقه

ی اقتصادي  د نظر واقع شود. پويايعه مهاي توسيافتگی نقاط محروم و دور افتاده در سطح ملی در قالب برنامهتا حقوق توسعه

اين برنامهن از  افزايش سطح معاش مردم مرزنشين و نيز  ها میقاط مرزي يکی  باشد که به عنوان يک شاخص بسيار مهم در 

 گردد. برقراري ارتباط بين کشورهاي همسايه لحاظ می

 

 ی مرز روستا

 همگن واحد کي عمدتاً وستار " :است نيچن که هاآن از یک ي اما ت،اس شده هيارا روستا از یمختلف فيتعار گوناگون، منابع در

 وستهيپ  متمرکز، از اعم ( سکونت و کار محل و تيجمع مرکز کي از که است يکالبد  و  یفرهنگ ،ياقتصاد ،یاجتماع  ،یعيطب

 اي و ميمستق طور به آن ی مدائ شاغل ساکنان تياکثر و شود یم  ليتشک یعرف  ا ي و  یثبت ني مع قلمرو و حوزه با   )پراکنده  ا ي و

 ها  تيفعال نيا از یبيترک اي و يیروستا عيصنا ،ياديص ،يدامدار ،يباغدار  ،یزراع ی  اصل يتهايفعال از  یکي ه ب ميرمستقيغ 

 ،ي لنگرود یعيمط(".است برقرار آن جامعه نيب ما یقيعم ی اجتماع   و  ی فرهنگ ونديپ  و  ندينما یم ارتزاق  آن از و دارند اشتغال

31،1382). 

 

 هوم بازارچهمف

دهد که اين شرايط وابسته به  اي است که آن را از بازار و تعريف مفهوم آن تميز میحاوي قوانين ويژهدر سطح خرد  بازارچه  

اوضاع پيرامونی که هر بازارچه در آن قرار دارد متفاوت است. بازارچه مرزي تحت عنوان ساختار نوينی که قادر است بسياري از 

گذاران بازارچه مرزي تحت عنوان ساختار  وارد گفتمان سياست  1360ي  هاي دههزي را حل کند از ميانهق مرمشکالت مناط

گذاران گشت وارد گفتمان سياست  1360ي هاي دههنوينی که قادر است بسياري از مشکالت مناطق مرزي را حل کند از ميانه

در محل   1367زرگان در سال  ه،در مرز باي با مقامات کشور ترکيردادي مرزي در کشور ايران با انعقاد قراو نخستين بازارچه 

 ( 2، 1391بازگشايی شد. )فيروزي،  "ساري سو"بازار 

نزديکی گمرکات   کشور همسايه،   دو مرزي  خط هر دو طرف   شده، شامل محصور به کلی  يي مرزي محدودهبازارچه  در 

به ترخيص کاال می بر ض  ي خود،و مقررات ويژه  ينانقو و حاوي که باشدقانونی مجاز  وابط واردات و صادرات فعاليت  مبتنی 

نواحی  توسعه ، اشتغال کنند. اهالی هر دو طرف مرز اجازه دارند به تبادل کاالهاي مورد نياز خود بپردازند که منجر به ايجادمی

رشد وضع انتقال نفتی، غير صادرات مرزي،  بهبود  منا و اقتصادي فناوري،  )ظاهري،  می رزيم طقاجتماعی  ،  1394شود. 

 ( 167، 1398رپور، ()اکب5

 تقسيم کنيم: گروه دو ها رابهرچه  ميتوانيم بازا

 اند. شده وزيران ايجادهيئت مصوبه اساس اقتصادي که بر مصوب تجاري مرزي هايبازارچه  (1

 شرايط مبناي بر و رددگمی  صادر ملی امنيت عالی شوراي  توسط  آنها تأسيس يا ويژه که مجوز امنيتی هايبازارچه  (2

 (151، 1394)طيب نيا، .گردندمی ايجاد شدهتعيين  مکان و مانز در امنيتی
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تر کشورها در تجارت  گردد. از همين روي حضور گستردهي اقتصادي تشبيه میدر جهان امروز تجارت به موتور رشد و توسعه

مبابين است.  شده  بدل  کشورها  مهم  مسايل  از  يکی  به  مر  ايمنطقه   دالتالملل  مناطق  دو  از  يکی  توسعهريچه زي  ي هاي 

 (1،1395ي تجارت جهانی است. )ثقفی،در عرصه  اي و حضور فعالمبادالت منطقه

هاي تجاري و توليدي قسمتی از راه حل  اي است که با رشد فعاليتاي به سوي گسترش تعامالت منطقهبازارچه مرزي دريچه 

را مشخص   اقتصادي  ثبات منطقهکمیمعضالت  اغلب کشورهايا تهديد میاي رند که  نقاط مرزي   توسعه حال در کند. در 

عمده مرزي مرزنشين مردم نياز يبخش  مبادالت  راه  گيرد انجام از  بودن خاطر به کشور مرزي روستاهاي  .می   دارا 

مثلشاخصه  محيطی فقر ،  جغرافيايی انزواي هايی  از ،  زيست  علمی  قطب دوربودن  صنهاي  دسترسی  و داخل عتی و    عدم 

 بيکاري باالتري و ميزان مطلوبنا اقتصادي اوضاع از  کشور  هاي ارتباطی استاندارد در مقايسه با نواحی مرکزياه مطلوب به ر

 جهت به ي جمعيت باشدکهاخير شاهد مهاجرت و تخليه هاي ده در اين نقاط که است اين امر موجب شده و برخوردار هستند

 و  کوهستانی نواحی در ويژه  به نابارور مرزي، و منزوي د بود. طبيعتنخواه مطلوبچندان   کشور يک براي ی سياس و امنيتی

انگيزه و رفاه کمبود خاطر به همواره ايران بيابانی  امنيتی و سياسی، اقتصادي ،بستر معضالت براي زيستن الزم هايفقدان 

در هايضعف   .است بوده ها دولت براي متولي بالقوه  پاييند،  سطحاشتغال،کم   يزان  تهيه  و آمدهادر بودن  براي   يسختی 

مهاجرت،   براي مشکالتی مثل را بستر که نواحی هستند اين اجتماعی اقتصادي مشخصه تريناوليه معيشت، اصلی نيازهاي

حاکمان آن   مسايل تريناز اساسی هرکشور مرزهاي مناطق ايجاد کرده است. تامين امنيت اين در و ناامنی قاچاق کاال، شورش

س  است. ايران  درآمدها،  ياست در  ميزان سطح  افزايش  براي  و   کاال  قاچاق  فقر،  فساد،  بيکاري،  ميزان  کاهش  منظور  به  هايی 

برقراري عدالت و رونق اقتصادي در مناطق مرزي اتخاذ شده است تا جذابيت ماندن در اين نقاط را براي مردمان ساکن اين  

اجرت گردد چراکه ماندن در مرزها،تامين امنيت را براي دولت آسان  ي به نام مهاگيري پديدهع از شکلمان  نواحی توسعه دهد و

مقوله می اقتصادي روستاهاي هاي توسعههرا از جنگ و قاچاق کاال. يکیي  کند.به ويژه در دو  اشتغال ي  زايی، کاهش  مرزي، 

 صفر نواحی در مشترك مرزي هاي چهبازار دهیشکل در دولت  طرفاز   مرزنشينان مهاجرت جريان از جلوگيري و بيکاري

 ( 4و  3و   1، 1394)ظاهري،  .باشد می همسايه کشورهاي و ايران بين مرزي

 و وابستگی کاستن براي را  زمينه  مکمل بخش کشاورزي را ايفا کنند و کارکرد توانند نقشهايی میهمچنين چنين بازارچه 

ايجاد   يعیع طبمناب از برداري گستردهبهره را   روستايی  افراد غذايی  امنيت افزايش ديگر، سبب طرفی   از و نمايندروستايی 

شکل نواحی گردند  بازارچه مرزي  دليل هايگيري  به  جهت روستايی نقاط واداشتن مرزي  به  فعال مرزي  براي حضوري  تر، 

و توسعه تحقق راهبردي  منظورمنطقه  ملی،  به  انزوا نواحی اين خروج اي  م  از  و  حدوديتو  اقتصادي  ورت جغرافيايی صهاي 

 (153، 1394است.)طيب نيا،  پذيرفته

 هاي مرزي عبارتند از:اي بازارچه اهداف و کارکردهاي منطقه 

 زايی، افزايش توليد و درآمد و کاهش بيکاري در مناطق مرزي ايجاد اشتغال (1

 تقويت نظارت بر جريان مبادالت تجاري با کشور همسايه (2

 و جلوگيري از قاچاق کاال  تی غير رسمیان تردد کاالهاي وارداجري ساماندهی (3

از راه فراهم نمودن درآمدهاي قانونی و سالم و همچنين  (4 اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مناطق مرزي  بهبود سطح 

 تامين سطحی از نيازهاي روزمره مرزنشينان  

ري، تژيک )افتخايت ملی در نواحی استراامن  کاهش مهاجرت و تثبيت جمعيت ساکن در نقاط مرزي و افزايش ضريب (5

1387 ،92) 

 

 بررسی ابعاد مختلف ایجاد بازارچه در نواحی مرزی 
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تول  ینسب  ی به جهت دگرگون  يمشترك مرز  يهابازارچه  توسعه   ی اساس  يصادرات مبنا  افتهيتوسعه  يدر اغلب کشورها  ديدر 

افزا  فيتعر ارتقاء درآمد و  افزا ل شده و قادر است موجبغاشتا  شيشده است. رشد صادرات سبب  کل عوامل    يورهرهب  شيات 

ا  ديتول و  کرده  فراهم  را  اشتغال  افزا  ياقتصاد  رشدباعث    نيچن  نيو  که  چرا  گردد.  کاالها  ش يباالتر  شده،    د يتول  يصادرات 

تول  ديتول  شيافزا رفتن سطح  باال  افزا  داتيو  ا  شيبه طور مداوم،  دارد که  به همراه  را  ب  نيتقاضا  منتج   يگذارهيه سرماروند 

است.   ميمستق  ريو غ   ميمستق  يیزاغالاشت  شيافزا   يکنندهنيخود تضم  شتري. صادرات بگرددیتر صادرات م و رشد باال  رشتيب

نت طر  جهيدر  از  مناسب  يمرز  يهابازارچه   قيصادرات  م   يبرا   یراهکار  موجود  شکاف  کردن  مرز  انيپر  نواح  يمناطق    ی و 

سطح   شيافزا ،يکاريب زانياشتغال و کاهش م جاديصادرات، ا ش يي شاهد افزاو رشد بازارچه هاي مرز جاد يبا ا . باشدیم يمرکز

صادرات کاالها و    ،يآورانتقال فن  ،یوخارج  ی داخل  يها  يگذارهيمرزي، جذب و رونق سرما   یمردم ساکن در نواح  يهادرآمد

تول همسا  يديمحصوالت  کشور  به  کاال  هيداخل  واردات  مناط  يبرا  یشتيمع  یاساس  يها و  مرزمردم  ک  يق  شور از 

قاچاق کاال، کاهش مهاجرت ساکنان    شياز افزا يري، جلوگيحصول درآمد ارز ،يدر نقاط مرز  یاجتماع  تيامن يه،برقراريهمسا

 .ميهست ینواح نيا داريپا  تيامن شيو افزا يمرز

نقاط مرزنش  قتيحق  نيا  يايگو  هایبررس نزد  یع اجتما  ي هایژگ يو  ، یبوم  یرف همگونط  کياز    نيهستند که در    يهایک يو 

مرز  یقوم نقاط  مردمان  د  هيکشور همسا  يبا  از طرف  استراتژ  گر يو  برنامه  یشيآما  يفقدان  مل  ي هادر  ساز    زهيانگ  ، یتوسعه 

کشور   بزرگ همان  يشهرها  اي  هيبه کشور همسا  یجمعدسته   يهاو کوچ  ته، تجارت ناخواس  یررسميغ   يهاتياز فعال  ياريبس

ا اثار مخرب  بازرگانبر    اناتيجر   نيشده است که  نا  یاقتصاد  اشفتگ  یامنکشور،   ي مناطق مرز   تيجمع  ريي و تغ  يساختار  یو 

 ي مشترك مرز ي هابازارچه  جاد يخود به ا يدر نقاط مرز هيهمسا  يسبب شده است تا کشورها  قيحقا ن ي. اباشدیکامال اشکار م 

 ت ي اشتغال، تثب  جاديا  د،يدر تول   نياديبن  ی گرگونمنجر به د  د توانیها م بازارچه   نيدر قالب ا  ياقتصاد   تيچراکه فعال  اورند يب  يرو

 ( 85،1387،يگردد. )افتخار داري پا يتوسعه تيدرآمد و در نها شي هدف، افزا يدر نقاط مرز تيجمع

هاي مرزي را بازارچه   يريگشکل   تيمرزي آن گسترده است، اهم  یداشته و  نواح  اديز  هايهي که همسا  رانيا  رينظ  يیکشوها  در

 مالحظه نمود:   ی و عمل یلحاظ علماز دو  توانيم

علم  از ب  قاتيتحق  جينتا  ، یبعد  گرفته  ا  يی کشورها  دارد یم  انيصورت  مانند  بزرگ  مساحت  تعادل  ران،يبا  عدم    ي هاداراي 

.  سازدیحرکت توسعه را کند م  ی مناطق سنت  يیپخشگرا  يهيکه بر اساس نظر  باشند یمرکزي و مرزي م  ینواح  نيب  يمشهود

افراد و تخل  زانيم  شيافزا  نيچنهم افزا  یعالوه بر انحطاط منابع مل   يرزنقاط م  هيکوچ   ي مرکز  یمهاجرت به نواح  شيباعث 

 قياز طر ني. همچنگرددیکند م زين ینواح  نيحرکت توسعه ا نيچن نيو ا آورد یرا به وجود م يادهيکشور شده و مشکالت عد

که با معضل    يیکشورها  ،ی مل. از لحاظ ع گذاردیمرزي اثر م  یحنوا  تيريمد  و  تيتوسعه، امن  ستميبر کل س  ،یمنگسترش ناا

نواح  یناامن بوده  یدر  ا  ی اکثر مسائل  اندافتهي اند، درمرزي خود مواجه  به  ناامن  نيکه  از  به دل  هایدسته  عدم    ليارتباط دارند، 

  ي مساعد  طيشرا  تواندیمناطق م  نيامردمان    یستفقر و تنگد  گر،يد  یانياست. به ب  از آن بوده  یناش  امدهايي و پ   یافتگ يتوسعه 

  هاتيتمام ظرف  يريمرزي را فراهم کند به کارگ  يینقاط روستا  تي به وجود آورد. آنچه که قادر است امن  هایناامن  جاديرا جهت ا

 (150و  149، 1394 ا،ي ن بي. )طباشد یمناطق م  نيجهت رشد و توسعه ا

  ي جد  ازين  ش ي هاو سکونتگاه  ی و خاک   ی منابع آب  ی پراکندگ   ل يبه دل  ، يیتاروس  يتوسعهبه    رانيکه ا  ميدر نظر داشته باش  د يبا

را   یخاص  یتيو امن  ياقتصاد  ،یمرز اثرات فرهنگ  يو تعامل آنان با مردم آن سو  يساکن مناطق مرز  تي جمع  نيدارد. همچن

  ياقتصاد يهايکاهش نابرابرو  يروم مرزمح ینواح يالت هم  به جهت توسعه تعام نيا ی دهسامان يرو ني. از اگرددیمنجر م

منجر به تعامالت متقابل    یررسميغ   يهااز قاچاق کاال و تجارت  يريو جلوگ  نيمناطق مرزنش  يسازسالم    يهم برا  ، یو اجتماع 

 ( 3، 1395 ،ی شده است. )ثقف يمرز  يهادر قالب بازارچه  يامنطقه 

 

 گیرینتیجه 
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 نقاط راستا اين در .است هماهنگ و متعادل صورت به امکانات و منافع يعتوز و اييهناح هاي تعادل عدم رفع توسعه، يالزمه

 لحـاظ بـه بـااليی اولويـت از صـنعتی و اقتصـادي بسـترهاي فقـدان و مرکـز از دوري دليـل به کشور مرزي مناطق روستايی

 بـه دسترسـی عـدم و درآمد بودن نپايي شتغال،ا فقدان توليد، در بالقوه هاييیناتوانا .برخوردارند ريزيبرنامه و گذاريسرمايه

 نيازمنـد وضـعيتی چنـين در توسـعه بـه دسـتيابی .است مناطق اين اجتماعی– اقتصادي مشخصه ترينعمده اوليه، نيازهاي

 بازارچـه .اسـت مـرزي هايزارچهبا گسترش و تأسيس جمله از مناطق اين توسعه هايقابليت و امکانات تمامی از برداريبهره

 مفيـد نيـز منطقه اقتصادي توسعه و شکوفايی و رشد در نفتی، غير صادرات امر در تجارت به بخشيدن سرعت بر عالوه يمرز

 موجبـات ها،بازارچه اطراف منطقه مردم از زيادي تعداد مستقيم اشتغال بر عالوه و هستند اشتغالزايی در بزرگی کمک و بوده

 .آورند می فراهم را بزرگتر اقتصادي هاي عرصه در رحضو و شهري روستا مهاجرتهاي کنترل يرمستقيم،غ  اشتغال

 بـراي جـانبی شـغل عنـوان به و دهد کاهش را کاال قاچاق  پديده است توانسته بازارچه که است واقعيت اين از حاکی پاسخها

 اين کنندهلتکمي که يستن ايگونه به ايجادشده درآمد و لاشتغا کيفيت که است حالی در اين نمايد، عمل روستاييان اکثريت

 بـه بازارچـه حرکـت .اسـت دشـوار شرايطی و اندك درآمدي با ساده کارگري حد در شده ايجاد مشاغل زيرا باشد، مثبت روند

 امـا باشد يانروستاي شغلی ارتقاي و مشکل اين از رفتبرون منظور به مناسب راهگشايی ميتواند خدماتی مشاغل ايجاد سمت

 منظـور بـه اعتبـارات تـأمين متعدد، هايغرفه ايجاد بازارچه، به مواصالتی هايراه همچون يیزيرساختها دبهبو امر اين الزمه

 بهـره کـم و بلندمـدت هـايوام صـورت به روستاييان براي کافی سرمايه تأمين همچنين و بازارچه در رفاهی خدمات استقرار

 به روستاييان مرور و عبور در سهولت و شغلی منيتا امنيت، يرنظ ديگري هايشاخصه روي بر زارچهبا عملکرد سويی، از .است

 و رونـق کـم روسـتاييان بـراي بازارچـه کـه گشـته موجـب کافی هايحمايت فقدان اما است، بوده مثبت نيز مرزي سوي آن

 يديتول و مصرفی کاالهاي قيمت بهبود مهاجرت، وندر کنترل در بازارچه موفقيت عدم امر اين نتيجه تا رسد، نظر به نامطمئن

 منظـور بـه تمهيـداتی اتخاذ .باشد روستاييان شغلی ارتقاي و فقر کاهش ها،دهياري درآمد و زنان اشتغال افزايش روستاييان،

 باشـند، هداشـت ميشـود، وارد بازارچـه از که خود ضروري و اساسی کاالهاي تهيه براي مخصوص هايسهميه روستاييان اينکه

 محصـوالت بـر تأکيـد با کاال صدور سمت به بازارچه حرکت ديگر، سويی از ميشود؛ اآنه مصرفی يکاالها قيمت بهبود موجب

 محصوالت قيمت دارد وجود ارز نرخ در اکنون هم که تفاوتی به توجه با محدود صورت به هرچند روستاييان کشاورزي توليدي

 روسـتاييان مهـاجرت رونـد کـه داشت نتظارا ميتوان جهنتي در ميشود، بيشتر درآمد و غالاشت و افزايش را روستاييان توليدي

 عمـران در آنهـا صرف و هادهياري اختيار در بازارچه درآمدهاي از بخشی اختصاص .يابد افزايش آنها ماندگاري ميل و کاهش

 رد روسـتاييان بيشـتر مشـارکت و اطمينـان جلـب ساززمينه ميتواند بازارچه اداره در روستاييان کارگيريبه کنار در روستاها

 باشـند، شهرنشـينان کـه غيربوميـان فراوان ورود را بازارچه در فعاليت اصلی موانع از يکی روستاييان.باشد بازارچه هايفعاليت

 و قـوانين کـه اسـت ضـروري بنـابراين است؛ روستاييان اختيار در منحصراً بازارچه در فعاليت که است حالی در اين ميدانند؛

 .گردد اتخاذ بازارچه به شهرنشينان غيرقانونی ورود کنترل و روستاييان از بيشتر مايتح منظور به مقرراتی
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زينب،  _4 فرد،  مقامی  عاطفه،  احمدي،  علی،  محمد  بازارچه 1391فيروزي،  نقش  د،  مرزي  رشد  هاي  توسعه ر  استان و  ي 

 ها. ها و رهيافتچالش ي مرزي و امنيت؛ش ملی شهرهاکردستان، هماي 

ي اقتصادي و اجتماعی  هاي مرزي تمرچين بر توسعه ، تاثير بازارچه 1398اکبرپور، محمد، عبادي نژاد، علی، کردي، زهرا،    _5

 ل. ي اوشماره ي هشتم،وم و فنون مرزي، دورهعلمی علي ي موردي استان آدربايجان غربی، فصلنامهمناطق روستايی؛مطالعه

ي مطالعات  نامهجنوبی، پژوهش خراسان استان اقتصادي توسعه در مرزي هاي بازارچه نقش ، بررسی1396ثقفی، مهدي،    _6

 ي اول. مرزي، سال پنجم، شماره

سوران،  _7 منوچهري،  هادي،  نيا،  نقش 1395طيب  روستايی   نواحی اقتصادي و  ماعیاجت توسعه در مرزي هايبازارچه ، 

:رمطالعه موردي  توسعهمريوان،فصلنامه شهرستان  ميرآباد و خاو بخش وستاهايي  و  فضا  اقتصاد  پنجم،  ي  سال  روستايی،  ي 

 ي اول.شماره
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)مطالعه موردی بلوچستان ایران و   ای در قاچاق کاالبررسی نقش روابط قومی و قبیله

  پاکستان
 

 

 2رتضی سیارهم، *1مجتبی محمدنژادی مودی
 گروه اقتصاد دانشگاه دريانوردي و علوم دريايی چابهار    -1

   علوم دريايی چابهاري و  ريانورد گروه اقتصاد دانشگاه د -2
    mohammadnejad@cmu.ac.ir.com/@gmail1982mojtabaلنويسنده مسئو*

 

 :چکیده

شود و  ي پرداخته نمیر جدق به طوامروزه در بيشتر مطالعات حوزه قاچاق به نقش ارتباطات طوايف و قبايل اصيل منطقه مستعد قاچا

ه  ممانعت از قاچاق بايد نگاهی جدي ب  ولی که دولت ها براي پيشگيري، کنترل  در حا  .باشندمی  ارامترهاي اقتصادي خاصیاکثرا به دنبال پ

اق از  ي قاچر پذيربحث روابط قومی و قبيله اي آن منطقه و به خصوص در زمينه فرهنگ سازي براي مديريت اين حوزه با توجه به تاثي

اي بين المللی  هزو تقسيم شدن بين سه کشور و داراي مرن قديم با توجه به پيشينه يکپارچگی خود  اين روابط داشته باشند. بلوچستا

همچنين چند تکه شدن اقوامی که با هم در ارتباط بوده اند، علی رغم گذشتن سال هاي متمادي هنوز ساکنان  شدن در درون خود و  

کشور همسايه خود می باشند، که  ي طايفه اي از طريق ازدواج با بلوچ هاي  باط با هم و حتی در حال تقويت پيوندها ل ارتدر حا   بلوچ آن

نايی و اطالع ساکنان دو طرف مرز از راههاي غير مجاز عبوري براي جا به جايی غيرقانونی  ه اين ارتباطات قوي زمينه براي آشطسبه وا

ينه براي کسب سود  رآمد کم در بلوچستان ايران و پاکستان زموجود پتانسيل هايی از جمله بيکاري و ده به با توجکاالها محيا می شود و 

ين ارتباطات می تواند در مراحلی با اتکا به مستعد بودن منطقه براي کسب سود  ونی کاالها محيا می شود، همچنين انااز جابه جايی غيرق

نسانی  تند دينی براي، بهره بردن از پتانسيل ا ق و همچنين مورد سوء استفاده گروه هايقاچا  ي بزرگاز طريق قاچاق، مورد تمع شبکه ها

ر حمايت هاي ساير کشورها شود، که در نهايت ضرر آن به جوانان و  اقدامات خود از طريق قاچاق در کنا  ه قبايل و هم به دست آوردن هزين

 طوايف بلوچ ايران و کل جامعه می رسد. 

 قاچاق ،  قبيله،  پاکستان،  ايران،  ستانبلوچ  :کلیدی گان واژ
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 مقدمه   -1
و قبيله اي ساکنان آن منطقه دانست و بايد به   ی مامروزه نبايد بحث قاچاق و تحرکات دو سوي مرزها را جداي از روابط قو

ه سياست انگليس  ده که به واسطبو  یبلوچ  ستان از ساليان دور داراي ساکنانبلوچ  .ها داده شودريزير برنامهرنگی دآن نقش پر

  مروز هنوز شاهدعلی رغم اين تقسيم بندي ها ا  همانطور که شاهديم، و    ده شافغانستان و پاکستان تقسيم    ،رانبين سه کشور اي

اما در اين ميان اگر گذري بر وضعيت اين سه قسمت بيندازيم شاهد تفاوتی عميق می باشيم   ، باشيمارتباطات قوي اين قوم می

از وضعيت و جايگاه بسيار    بلوچ نشين  و بخشنسبت به د  م شاخص هاي توسعه اي بلوچستان ايرانونه اي که تمابه گ ديگر 

بلوچستان ايران براي زندگی و يا ادامه  شاهد استقبال ساکنين بلوچستان افغانستان و پاکستان از    لذا   بااليی قرار گرفته است و 

و فرقه هاي   اه گروهک ها رکزي جوالنگه واسطه بی توجهی دولت مند سال اخير ببلوچستان پاکستان طی چ باشيم. تحصيل می

به هيچ وجه نيروهاي نظامی پاکستان اجازه ورود    ين منطقهمت هاي امذهبی تندرو شده است به گونه اي که در بخشی از قس

پايي  نداشته و به صورت خود امنيتی بسيار  نيز ضريب  باشند و در ساير مناطق  به  مختار می  باشد  با  ن می  اگر  گونه اي که 

 . نداشته باشيم امکان بروز هر نوع مشکلی می باشد  آشنايی کافیو مردم آن  منطقه

ان هاي  ن پاکستان تحت سيطره سرداران و خبلوچستان ايران نيز همچون بلوچستا  ، اسالمی  قالبيش از اندر سال هاي پ 

ها محيا  لويمان مود زمينه براي حضور بزرگان دينی يا هه رفتارهاي تن س از انقالب با سرکوب اين گوناما پ   .استبلوچ بوده  

بعيت و کمتر عالقه اي به سيستم ارباب و رعيتی  ها تولوي شده و امروز شاهد آن هستيم که مردم اين منطقه در امور خود از م

نمود   هکه امروزيم  طوايف می باش  يمی خان و رعيت در غالب سراناما بازهم در برخی مناطق شاهد همان طرز فکر قد  .دارند

و    کسب مال  رايی بو به واسطه اين برتري جوي  می باشيم شاهد    ن چندين ساله طوايف بلوچ منطقه  ت خونيختالفاا  آن را در

براي در امان ماندن    يا به واسطه درگيري هاي قومیعده اي از اعضاي طايفه دست به هر اقدامی از جمله قاچاق زده و    اقتدار

 مينه ناامنی اقتصادي و يا امنيتی باشد. واند زد می تخو کهکنند می فرار ن پاکستان  بلوچستا ان بهجانش

پيشرفت تمام  رغم  گرعلی  صورت  فو    فتههاي  برخی  با  گرفتن  فاصله  و  رهنگحتی  قديم  بلوچستان  منفی  عمدتا  هاي 

پاکستان امروز  از    ،بلوچستان  برخی  که  شاهديم  بلوچستانهنوز  جابه  ايران  مردم  حال  مرز  مستمر  ايی  جدر  سويه  دو  در 

  نشان می دهند که اين ارتباط  کنند و در واقعتر میمستحکم  سوي مرز را  ارتباط خود با آناسطه ازدواج نيز  و به وباشند  می

ی  ه ايجاد ناامنايجاد برخی رفتارهاي تنش زا از جمل و يا  در ساليان آينده نيز به قوت خود پايدار است و می تواند عامل استمرار

  هک، بحث قاچاق در دوسويه مرزهاي بلوچستان ايران و پاکستان به گونه اي می باشد  باشدخدر  و همچنين قاچاق کاال و مواد م

يا   و  تندروي دينی  يا حضور گروهک هاي  و  قاچاق  يافته  ، حضور شبکه هاي سازمان  عدم درآمد کافی   ، بيکاري  واسطه  به 

شناسايی  فراد در دو طرف مرز اقدام به  خی اد برنه زندگی و اقدامات خود می باشندست آوردن هزيتروريستی که به دنبال به  

بدون داشتن   و  که شرط اول موفقيت آنان آشنايی با دو طرف مرز می باشدزنند  می  دترانزيت غير قانونی خو  برايمعبر مناسب  

در  دست طوايف خود يا آشنايان خود    دست در  دف خودنيل به ه واسطه اي مطمئن ميسر نمی شود و عمدتا بلوچ ها براي  

و عدم  العبور بودن برخی مناطق    مرز خواهند گذاشت و اقدام به قاچاق خواهند نمود که به دليل وسيع بودن و صعب  نسويآ

ودهاي غير و براي جلوگيري از ور  اين امر تقريبا به سهولت انجام می شودکنترل توسط نيروهاي مرزبان به صورت شبانه روزي 

کنترل مرز می باشد در حالی که می توان بر روي عوامل تقويت کننده و موثر    و ياداد  ونی نياز به صرف هزينه براي انسقان

 .  از جمله روابط قومی، قبيله اي تمرکز و تا حد زيادي مانع اينگونه اقدامات شد  ق ا قاچ

 

 قوم بلوچ  تحلیلی بر ساختار اجتماعی  -2
به  طورکلّی  ساختار  اجتماعی  ايران  و  بهطور  خاص  قوم  بلوچ،  همزمان  داراي  چندين  شکاف  سياسی   اجتماعی  است  که 

 بهشکل متقاطع آثار يکديگر را تعديل میکنند. اين شکافها  عبارتند از:

 قومی  شکاف -2-1
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جامعهي  ايران  متشکّل  از  پنج  قوميت  آذريها،  کردها،  بلوچها،   ترکمنها  و اعراب  و  همچنين  چندين  گروه  زبانی   و ايل ی  

است.  پراکنش  اين   گروهها   در  سراسر  نقشهي  جغرافيايی  ايران،  بهگونهاي  است  که  بهطور  يکنواخت  تمام  خاك   ايران  بهشکل  

موزائيکی  از اين  گروههاي   قومی   متفاوت  است. وجود  هنجارهاي   قومی  متفاوت  و زب ان  متفاوت،  اين   ا قوام  وگروهها   را  بهشکل  

واحدهاي  مجزّايی درآورده است که اغلب آنها  با  دنبالهه اي  فرامرزي خود در نواحی مختلف جغرافيايی ايران، احساس وابستگی  

میکنند   )مقصودي،  1381:  1131(.  بنابراين وجود همين عناصر جدايی بخش  جمعيتی ما   را وا میدارد که با قاطعيت شکاف  

ديگر   معادالت  در  ببريم  و  نام  ايران  جامعه  اجتماعی  ساختار  فعال  شکافهاي  از  يکی  عنوان  به  قومی  را  اجتماعی  سياسی 

اجتماعی از جمله بحث انگزيه براي قاچاق موثر بدانيم )ضرغامی ، 1391: 115(. مطالعه اين شکاف در ميان قوم بلوچ را  از چند  

 ديدگاه میتوان مورد تبيين قرار داد.

 

 بلوچها طایفهایو  جتماعی ا ساختار -2-2
کوچک    بلوچها  در قالب  دهها   طايفه  بزرگ و  کوچک  سازماندهی   شده   اند.  بهگونهاي  که  شمار  طايفههاي  بلوچ  را  150  طايفه

و  بزرگ  ذکر  کرده  اند  )جهانبانی،   1338:  62(.  گرچه  در دورههاي  مختلف  تاريخی  حکومت  مرکزي  سعیدر  کنترل  طوايف  و  

سرداران  آنها  را داشت،  اما  در دوران  ضعف  حکومت  مرکزي،   سرداران  بلوچ  در رأس  طوايف  آغ از   بهگسترش  حوزه  ي  نفوذ  خود  

میکردند  )Salzman  1971:434(.  وجود  ساختار  شبهفودالی  در  جنوب  بلوچستان  و  سرداري در  شمال  بلوچستان،  در  نوع  

روابط  سياسی  اجتماعی   و روابط  ا قتصادي  با   طوايف  ديگر  مستقر  در اين  منطقه  و  با   د يگر  اقوام  همجوار  تأثيرگذار  بوده  است.  

يعنی  روحيهي  جنگجويی  در  طواي ف  شمال  و  بخش   مرزي  بلوچستان  ايران  بيشتر  از  طوايف  جن وب  بوده  است.  چراکه  طوايف  

ساکن  جنوب  به  کشاورزي  و  طوايف  شمال  به  حرکتناشی  از  شبانی   و دامداري  وابسته  بوده  اند.   ساختار طايفهاي  و سرداري در  

بلوچستان با ظهور دولت مدرن دستخوش تحوالت اساسی گشت و با روي کار آمدن سلسلهي پهلوي اين ساختار بيشتر در هم 

کوبيده  شد  ) عصاريان  نژاد،  1338:  49(.  با پ يروزي  انقالب اسالمی  اين  ساختار سنتی  سرداري  به شدت تضعيف  شد اما دوباره  

 در قالبهاي جدي دي همچون مولويها آغاز به فعاليت کرده است )پي شگاهی  فرد و اميدي آوج، 1388: 65(. 

 

 عا ی قلمرواز اد ناشی  منازعات -2-3
تا  اواسط  قرن  هيجدهم  ميالدي  همهي  بلوچها  در داخل  مرزهاي   ايران  زندگی  میکردند.  تقسيم  بلوچستان  بين  ايران  و  

هندوستان  تحت  سلطهي  بريتانيا  در  سال  1879  در  پی  سياستهاي  امپرياليستی  بريتانيا  به  وجود  آمد  )احمدي،1386:  111(.  

ساختار  سرداري  و  طايفهاي  سبب  میشد  تا  رهبران  ايالت  بلوچ  با   همکاري  ديگر  طوايف،  قلمرو  ديگر   ايالت  و  طوايف  را  مورد  

هجوم  قرار  دهند  يا  نسبت  به  حکومت  مرکزي  ادع اي  استقالل  کنند.  اما پس از  استقرار تمرکزگرايی  )حکومت پهلوي(  در کشور  

از  يک  سو و کا هش  اقتدار  ساختاري  سياسی-اجتماع ی  سرداري  از سوي  ديگر،  درگيريهاي  ناشی  از  ادعاي  قلمرو  نسبت  به  

 حکومت مرکزي و همچنين نسبت به ديگر ايالت و عشاير کاهش يافت )ضرغامی، 1391: 115(. 

 

 مذهبی  افکش  -2-4

يکی ديگر  از  شکافهاي   فعال ساختار  احتماعی   ايران،  شکاف   مذهبی   است که در کنار شکاف قومی   و نژادي  خودنمايی می  

کند بر اساس آمار موجود حدود  6  درصد از جمعيت  کشور سنی   مذهب  هستند  )حافظ   نيا،   1388:  147(.  استان سيستان  و  

بلوچستان با حدود  2  درصد از جمعيت  کل ايران  از د يد   ترکيب   قومی   شامل  سيستانیها   و بلوچها  است.  اين  دو گروه از نظر  

مذهبی   از همديگر   تفکيک  م ی  شوند.   سيستانیها  شيعه  مذهب هستند و بلوچها   سنی  مذهب بوده و و در اين   ويژگ ی  با بد نهي  

اصلی  کشور تفاوت دارد.   بلوچها به لحاظ قومی با بلوچهاي  آنسوي  مرز ايران  اشتراك قومی  و مذهبی  دارند.  در  بلوچستان  ايران، 
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اين  شهرها  بيشتر  در  بخشهاي   شهرهاي  چابهار،  خاش،  سراوان،ايرانشهر  و  نيکشهر  داراي  جمعي ت  اکثريت  سنّی  هستند. 

 . .جنوبی استان سيستان و بلوچستان  واقع شده اند 

 

 پیرامون  مرکز  شکاف  -2-5

در  تحليل  درگيريهاي   قومی،   برخی  از  پژوهشگران،  گسترش  نامتوازن  و  نابرابرهاي   منطقهاي  يا   شکاف   مرکز  پيرامون  را  

بهعنوان  زمينهي  بحرانخيزي  مناطق  قومی  میدانند  ) مقصودي،  1378:  72(.  اين  شکاف در واقع به معناي  حاکميت  زبان و  

فرهنگ  يکی  از اقوام  بر  گروه هاي  قومی  ديگر  آن کشور است  )Rokan  583-561  :1975(.  آنچه سبب  فعال شدن اين شکاف  

شده است؛   تفاوت سطح توسعه بي ن  مناطق مرکزي  و  پ يرامونی  نقشه ايران  بوده است.  مناطق محوري  به طور عمده در حوزه  

جغرافيايی  مرکز ايران  قرار دارند.  ا ين  مناطق از سطح توسعه پ يشرفتهتري  برخوردار بوده و جمعيت  آنها نيز  اغلب فارس  است.  

مناطق پ يرامونی  بيشتر  در حاشيه   مرزها بوده و جمعيت  آنها اغلب  اقليتهاي  قوم ی  هستند  )ضرغامی،   1391:  115(.  از جمله  

موارد  مهم که سبب شکاف مرکز-پ يرامون  قوم بلوچ با مرکز شده است تنگناهاي  محيطی  ناشی   از شرايط  جغرافيايی   قوم بلوچ  

است.  آب و منابع آبی   در استان به عنوان مهمترين  عامل محدودي ت  توسعه استان  سيستان  و بلوچستان است.  کمبود  بارش  و   

بيابانی بودن، اين بخشها را در فقر طبيعی قرار داده است )ر حيمی  وديگران، 1388: 45(. هيچ رودخانهي دائمی و پايداري در  

اين  بخش  از  کشور  وجود  ندارد  که  بتوان  بر  مبناي  آن  کشاورزي  را  گسترش  داد.  همچنين کمبود  خاك  زراعی  پس  از  کمبود  

آب،  بهعنوان  اصلیترين  تنگناي  توسعه  سيستان  و  بلوچستان  است.  در  مطالعهي  نواحیپيرامونی  ايران،  بهويژه  منطقهي  

بلوچنشين،  توزيع  امکانات،  منابع  و  سرمايههاي  ملّی،  تابعی  از  فاصلهي  جغرافيايی  است  (زياري،  1379:  99(؛  يعنی   با   افزايش  

از    تانبلوچسو    تانسيس  تان سا  ،کشور  رامونیيپ   نواحی  بيندر    فاصلهي  نواحی  از  مرکز،  اين  امکانات  و  منابع  کمتر  میشود.

برخوردار  است.  شاخصهاي  توسعهيافتگی،   نشاندهنده   اين   مسأله  است  که  سيستان  و  بلوچستان  ريکمت  افتگیعهيتوس  هيجدر

 داراي چالشهاي عميقی  در بخش  شاخصهاي توسعه است و شکاف  ميان آنها  بهروشنی مشهود است.

 

 درنیسمم   و  سنّت  شکاف  -2-6

اوايل  قرن بيستم  بر  شکاف هاي  سياسی  اجتماع ی  ديگر   از  اين  شکاف سياسی-اجتماع ی  بيشتر  ماهيت  فرهنگی  دارد و 

جامعه ايران اضافه شده است )بشريه،1380: 75( و از زمان روي کار آمد سلسله پهلوي به روشنی ديده  میشود )رهبر، 1380:  

144(. گسترش شهرنشينی و از بين رفتن ساختار سنتی طا يفهاي و سرداري قوم بلوچ، سبب شد شهرها  به مکانی  براي تبديل  

به دليل  آنکه   هويتهاي  سنتی   به هويتهاي  جديد   شود  )برقعی  1351:  72-68  و بيکمحمدي  1381:  53(. در عين  حال 

فرهنگ ايرانی  زمينه  الزم را براي  پذ يرش  ارزش هاي   غربی   را  نداشته است؛  تاکنون بسياري  از  اقدامات براي  سازگاري  جامعه  

 ايرانی با شرايط جدي د جهان ی برآمده از فرهنگ غرب ناموفق بوده است )کاويانی راد، 1384: 98 و سيدامامی 1385: 144(. 

 

  پاکستان –  یرانا بطروا های جغرافیای سیاسی وبررسی چالش -3
ايران  پس  از اعالم  استقالل  پاکستان  در  سال  1947، اولين  کشوري  بود  که  استقالل  آن را  به رسميت شناخت  و  شاه  ايران  

اين  دو  کشور   به  لحاظ  موقعيت  استراتژيک  در گذشته  در  سياست  ”سد   اولين  رييس  کشوري  بود  که  به  پاکستان  سفر  نمود. 

نفوذ“  غرب  در  مقابل  شرق   ب ه  کار  گرفته  شدند  و  هر  دو  کشور  در  سال  1955  عضو  پيمان  بغداد  )سنتو(  شده  و در  سال  1965م  

در  جنگ  بين  پاکستان  و  هند،  ايران  از  هر  گونه  کمک  به  پاکستان  دريغ  نکرد.  در  بعد  از  پيروزي  انقالب  اسالمی  ايران،  پاکستان 

ايران  موضع  بيطرفانه  اتخاذ  نمود  و  بندر  کراچی  در زمان   در  تحريم  غرب  عليه  ايران  شرکت  نکرد  و در  جريان  جنگ  عراق   و 

اما  در  دهه  اخير،  نزديکی  آشکار  پاکستان  به  اياالت  متحده  امريکا،  افزايش   اختيار   ايران  بود.  جنگ  براي  تخليه  بار  در 

حمايتهاي  گسترده  مالی  عربستان،  امارات  )و  بعضاَ   عمان(   در  تقابل  ايدئولوژيک  با  جمهوري  اسالمی  ايران  و  نه ايتا  ر قابت   دو  
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کشور  در  صحنه  افغانستان،  موجب  کاهش  سطح  روابط  طرفين  شده  است.  )پيشگاهی فرد،90:1382(  در  حال  حاضر  عوامل  

 چالش در جغرافياي سياسی  ايران و پاکستان عبارتند  از:

 

 ئواستراتژیکو ژ  ئوپلیتیکژ  عوامل  -3-1

ا  حدتو  ضی،ار  تماميتو    اللستقا  که  مانی ز ارزش  ملی   منيتو  و    ايی يفجغرا  فضاهاي   به  ملت  -لت دو  اساسی   هايو 

فضاي  جغرافيايی،    و  محيط  تأثير  تحت  هانآ  نظامی   هايستراتژيا  ياو    هاملت  خارجی  سياستو    خورد  پيوند  يگرد  ملل  سياست

ژئواستراتژيک  شکل  میگيرند .  چنانکه   ژئوپليتيک  را  سياست  برگرفته  از   به  ويژه  موقعيت  نسبی  است،   مسايل  ژئوپليتيک  و 

 جغرافيا يا زمين تعريف  کردهاند  )کريمی پور، 1371، 35(. بر اين اساس منابعچالش  دو  کشور در اين عرصه عبارتند از:

 

 پاکستاندر    دهمتح  یاالتا  نظامی  حضور  -3-1-1

به  عنوان   ميزبان  و  عقبه  لجستيک  ارتش  امريکا  در  پاکستان  نقش  يفايو ا  منطقهدر    انيرو ا  مريکاا  کشوردو    متضاد  منافع

صحنه  افغانستان  از  عوامل  عمده   چالش  در روابط  دوکشور  ارزيابی میشود.  گرچه  مقامات   پاکستانی   بارها  اعالم   و  تأکيد  نمودهاند  

که  به  هيچ   وجه  سرزمين  اينکشور  در اجراي  عمليات  بر  عليه  جمهوري  اسالمی  ايران  بکار  نخواهد  ر فت،  اما  همواره  پتانسيل  

 ايجاد تنش در روابط )تا شکل  بحران هاي عميق( وجود خواهد داشت. )پيشگاهی فرد،90:1382(

 

 مرزی  کارکرد  -3-1-2

  کارکردهاي  منظراز    ما ا  ،شودمی  محسوب   “من”ا  ستراتژيکا  ديدته  نظراز    تانپاکس  و  يرانا  کيلومتري  891  مرز  گرچه

 يژهو  )به  کشوردو    براي  منا  نا  بسيارو    بد  مرزهاي  مرهزو در    هتشدا  ،ه جوداخلو م  گراوا  نيروهاي  تقويتدر    موثري  نقش  مرزي،

”مناطق  شکننده  “  ياد   کرد.  مرز دو  کشور  از  طرف پاکستان  کامال  عنوان  به از آن    توان  می   که   نحوي  به  گردد،   می   محسوب  (ج.ا.ا

.  باشدمی  مهيا  منفی  يردهاعملک   اناوفر  هايمينهز  ينرو. از اندارد  حاکميتی  عمالا  يچگونهه  رها  شده  و دولت  پاکستان  در آنجا

  نامطلوب اين مرز ريشه در تکوين تاريخی آن دارد. اين مرز از نظر جدا سازي قوم بلوچ  و توزيع وپراکندگی آن از  بسيار عملکرد

جمله  ”مرزهاي  تحميلی“  محسوب   می   شود)حافظ  نيا،   1379،  45(.  برخی  از  تهديدهايمرزي  ايران  و  پاکستان  که  عمدتا   تحت  

 .  قتصاديا هايجنبه، جتماعیا هايجنبه، سياسی هايجنبه، منيتیا هايجنبه تأثير قاچاق   مواد مخدر شکل  گرفته عبارتند از:

 

  فضایی  گسست  -3-1-3

 فضاهاي  سرزمينی  در اثر  وجود  عميق  گسستگی  لحاظاز    کشوردو  جمعيتیو    قتصاديا  -سياسی   صلیا  ياهقطب  بودن  ادج

ا غلب  بخش   هاي  اقتصادي   و   بيابانها،   کويرها   و  قلمروهاي   کم   تراکم   جمعيتی  که   موجب  کاهش  سطح تعامالت   کالن   در 

 فرهنگی  دو کشور شده  است ) بيگلري، 1381، 161(.

 

 ئوکالچر(ژ)  ینگرهف  عوامل  3-2

فرهنگی  است. اين  منابع  مشاجره،  در  شمار  عاليقو    منابع  يرينهد  تداخل  يا  قابتاز ر  ناشی  همسايگان  ختالفاتاز ا  بخشی 

منابع ”ژئوکالچر“ محسوب می شود. رقابت  هاي  ديرينه قومی،  ملیگرايانه و تالش  براي صدور ارزش هاي فرهنگی و گستراندن 

ا ين  عملکرد   است.  گسترش  دامنه  نيروهاي  ايدئولوژيک  در   نظام  ارزشی  و  حمايت  از  هم   کيشان  در  کشور همسايه  بخشی   از 

تعقيب  مخالفان   تا   آن  سوي  مرز  وکنترل  ايدئولوژيک  منطقه  بخشی  از  نتايج   رقابت  هاي   سياسی   –  فرهنگی  کشورهاي  همسايه   

به  شمارمی  رود)کريمی   پور،  1371،  89(. در اين   بخش  نيز  به  برخی  از  چالش  هاي  رو در روي  دوکشور  در  فضاهاي فرهنگی   

 میتوان به تضادهاي ايدئولوژيک و تهديدهاي  قومی  اشاره کرد. 
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 بلوچ و  بلوچستان -4
بلوچستان  متشکل  از  دو  تکواژه  "بلوچ"  نام  قوم  و  "ستان"  نشان  مکان  به  مفهوم  جايگاه  قوم  بلوچ  است.  از  زمان  نادرشاه  تا  

به  امروز  اين  سرزمين  »  بلوچستان«  نام  داشته  است  )ترابی،  1369:  106(.  درباره  اصل  و  نسب  قوم  بلوچ  نظرا ت  متفاوتی  ابراز  

شده  است.  اکثر  صاحبنظران  بر  اين  باورندکه  موطن  اوليه  اين  قوم  محل  کنونی  آنها  نبودهاست  و  آنها  بنا  به  مصالح  و  داليلی  به  

اينمحل  کوچ  کردهاند)ترابی،1369:  106(.  بسياري  از  پژوهشگران  قوم  بلوچ  را  از  اقوام  آريايیدانستهاند.  قرابت  زبان  بلوچی  با  

 زبان باستانی اقوام»مادي« مؤيد  اين گمان است. پيشينه آنان به تاريخمدون ايران می رسد  )شه بخش  ،1373 :20(.

 

 بلوچی  زبان  ینهپیش  -4-1

زبانهاي  غربی  ايرانی  به  شمار  می  رود    زبان  بلوچی  در  سلسله  مراتب  گروهبندي  زبان  فارسی  از  گروه  زبانی  شمال  وجزو

)ترابی،1369:  108( .  به  سبب  مجاورت  با   زبانهاي  شرقیايران  برخی  از  شناسههاي  زبانی   آنها   را  اقتباس  کرده،   اين  زبان   در  

مواردي  به  پهلوي  ساسانی  و  در  مواردي  ديگر  به  پهلوي  اشکانی  گرايش  داشته  است.  زبان  بلوچی  از  جهت  ساخت  و  ترکيباز  

قديمیترين  زبانهاي  ايرانی  می  باشد.  به  دليل  شکل  و  وضعيت  زندگی  قوم  بلوچ  که  ايلیو  صحرانشينی  بوده،  زبان  بلوچی  زبان  

محاورهاي  مانده،  به  گونهاي  که  کمتر  آثار  مکتوبی  از  اين زبان  و  يا  لهجههاي  مختلف  آن  به  دست  آمده  است.  به  دليل  آميختگی  

(ترابی،1369:   با  زبان  فارسی  وفارسیزبانان،  قوم  بلوچ  از  خط  و  کتابت  زبان  فارسی  براي  تدوين  ادبيات  خويش  ياري  جسته  اند

.)108 

 

 تانبلوچس  منطقه  تاعتقادا  و  مذهب  -4-2

مردم  منطقه  بلوچستان  مسلمان  و  اغلب  حنفی  مذهباند.  آنان  اکثريت  جمعيت  استان  سيستان  و  بلوچستان  را  تشکيل  

 میدهند )غراب،1364: 25(.

 

 بلوچستان درمنطقه قومی مسایل  تقویت بر رمؤث ملعوا -5
 داخلی  عوامل  -5-1

 استان  یمذهب و  قومی  ترکیب  -5-1-1

را   آن  جمعيت  سال  95  حدود  51/4در صد  آمار  اساس  بر  ساخت  جامعه  بلوچی،  ساختی  عشايري  و  روستايی  است. 

روستاييان تشکيل میدهند. )سالنامه آماري استان سيستان و  بلوچستان(.  هرچند  اين  آمار  مربوط  به  کل  استان  است،  ولی  

واقعيتی  انکارناپذير  است  که  نسبت  بلوچ  عشاير  و  روستاي ی  در  است ان  نسبت  به  ف ارسهاي  شيعه  مذهب  باالتر  است.  بلوچهاي  

 شهرنشين از مهاجران روستايی يا  ع شاير هستند. اکثريت جمعيت استان، اهل سنت و  حنفی مذهباند. 

 

 مرکزی  دولت  نقش  -5-1-2

 توانست می مقتدري  دولت  که آنگاه  .است تاريخ بلوچستان با  تاريخ  ايران پيوسته و متاثر از نظم و  يا  هرج ومرج داخلی بوده

اين  سرزمين  اطاعت  می  نمودند .  در  سده  معاصر،  پس  از  به  قدرت  رسيدن  ساکنان  درآورد،  يواحد   حاکميت  تحت  را  کشور  همه

رضاشاه،  وي  سياستدوجانبه  را  در  پيش  گرفت.  وي   از  يک  طرف   به  سرکوب  بلوچها  پرداخت  و   از  سوي  ديگر  بانواختن  برخی  

بزرگان  و  سران  طوايف  به  آرام  کردن  منطقه  توفيقيافت.  دولت  در  زمان  پهلوي  اولو  دوم،  پس  از  تالش  در  جهت  جذب  

سرکردگان  بلوچ  اقدامات  مختلفی براي  عمران  و  آبادانیمنطقه  آغاز کرد.  دانشگاه   سيستان  و  بلوچستان  و  حوزه  علميه  اهل  سنت  

ساخته  شدند.  پيش  از  اين  طالب  علوم  دينی  که  قبل  از  اين  براي  تحصيل  به  پاکستان  میرفتند،  در  ايران  به  تحصيل  
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مشغول شدند  )براهويی،1378: 184(. انقالب اسالمی در سال 1357 به قدرت نخبگان سنتی بلوچ پايان دادو مهمترين ضربه  را  

به  نفوذ  خوانين  و   سردارها  وارد   ساخت.در  بدو   انقالب  بسياري  از  نخبگان  بلوچدر  سمتهاي  مهم  اجرايی،   اداري  و  سياسی  قرار  

گرفتند  که  پس  از  چندي  اين  مشارکت  کنارگذاشته  شد  و   به  تدريج   ازسلسله  مراتب  اداري  و  اجرايی  حذف  شدند   و  در  حاشيه  

قرار   گرفتند  )احمدي،1379:  116(.  بايد  توجه  داشت  که  احساس  محذوف  بودن  و  در  حاشيه  قرار  گرفتن  بدون  ترديد  تهديد  

کننده  همبستگی  ملی  است.  حتی   پس  از  دوم  خرداد  و  مطرح  شدن  مباحث  مربوط  به  مشارکت  ملی  و  ايران  براي  همه  ايرانيان 

 تنها دو  نفر از بخشداران استان بلوچ بودند (حافظ نيا،19:1385(.

 

 مرکزی  حکومت  و   قانون  زا واگرایی  -5-1-3

واگرايی  از  حکومت  نوعی  بيگانگی   در  عدم  مشروعيت  و  مقبوليت  قوانين  حقوقی  در  ميان  افراد  جامعه  و  به  ويژه  کسانی   

است که  در  تشکلهاي  سنتی  سياسی  و   ايلی   خود  متشکل  گشتهاند.  عدم  پذيرش  و   مقبوليت  قوانينحقوقی  و  قضايی  در  جامعه  

منجر  به  حل  و  فصل  اختالفات  خارج  از  چارچوب  قانونی  میگردد .  درنتيجه  ميان  دولت  قانونی  و  اقتدار   سنتی  تعارض  و  اختالف  

به  وجود  می  آيد  که  واگرايی  را  دامنزده  و  بحران  را  تشديد  میکند   )صحفی،1380  :351(.  از  ويژگیهاي  اساسی  جمعيت  در  

سيستان  و  بلوچستان  ترکيب  قومی  جمعيت  است  که  هر  يک   از  افراد  بلوچ  و   سيستانی  خود  را  به  طايفه  ايلی منتسب  میداند.  در 

هر  دوي   جوامع  شهري  و   روستايی   بخش   اعظم   جمعيت  بلوچستان  را  ايالت  و  طوايف  بلوچ   تشکيل  میدهند.  در   بلوچستان  به  

علت  شرايط  فرهنگی  اجتماعی   ميزان  پذيرش  و  مقبوليت  دستورها  و  فرمانهاي  رؤساي  قبايل  و  مولويها  از  حاکميت  و  قوانين  

 دولتی بيشتر است. اين ويژگی  از نفوذ حاکميت در ميان مردم  میکاهد )قاليباف،1375: 80(.  

 

 سنت  اهل  ونانیروح   و  ها   مولوی  نقش  -5-1-4

نخبگان  مذهبی   بلوچ  يعنی   مولويها،   به   عنوان  متنفذترين  گروه  مرجع  افراد  بلوچ،   درمسايل   فرهنگی   و  مذهبی   بلوچستان  

نقش  اساسی  ايفا   میکنند.  پس  از  انقالب  اسالمی  سال  1357  وکنار  گذاشته  شدن  خوانين  از  سلسله  مراتب  منزلت  قدرت  

سياسی  اجتماع ی   از  طرف   دولت  انقالبی   جديد،   الگوي  متناسب   مديريتی  نوينی   جايگزين  الگوي  مديريتی  سنتی  که  خان   يا  

سردار  در   راس  هرم  قدرتی  آن  قرار  داشت،  گذاشته  نشد.  با  عنايت  به  هويت  اسالمی  انقالب،  مولويها  در  راس  جايگاه   نظام  

مديريتی  سابق  منطقه  قرارگرفتند  که  با   روحيات  دولت  انقالبی  جديد   سازگارتر  مینمود،  به  گونهاي  که  مولويها  پس   از  انقالب  

 هنگیفر  شرايط  به  توجه  با   از  نفوذ  و  اقتدار  بااليی  برخوردار  گشته  و  حلقه  اتصال  مردم  به  حکومت  شدند  )حافظ نيا،19:1385(.

بودن  اين  جامعه  باعث  گرديده  که  مقبوليت  سران  طوايف  و  مولويها  در  نزد  مردم   بلوچ  به    ايعشيره  و  مذهب  يعنی  اجتماعی

 مراتب از مقبوليت و حاکميت دولتی بيشتر باشد  )حافظ نيا،19:1385(.

 

 جغرافیایی  انزوای  -5-1-5

منطقه  بلوچستان  به  عنوان  بخش   بزرگ  استان  سيستان  و  بلوچستان  که  مجموعا  حدود 6/5%  وسعت  کشور  را  تشکيل  

میدهد  به  داليلی   از  جمله  دورافتادگی،   در  حاشيه  بودن  و  به  ويژه  گ سستگی  فضايی   اين  استان  با  مناطق  مرکزي  و  داخلی  به  

واسطه  وجود  دو  صحراي  بزرگ  دشت  لوت  و  دشت   کوير  با  انزواي  جغرافيايی مواجه  بوده  که  عمال   باعث  واگرايی  عميق  بلوچها  از 

نظرسياسی  نسبت  به  حکومت  مرکزي  در  طول  تاريخ  شده  است.  با   وجود  همگرايیعميق،  ديرينه  و  گسترده  بلوچهاي  ايران  و   

پاکستان  به  ويژه   در  نواحی  مرزي،  آسيبپ ذيري  پاکستان  به  دليل  حجم،  وسعت  و  اهميت  استراتژيک  بلوچستان  از  ايران  و  

افغانستان  بيشتراست.  به  همين  دليل  حکومتهاي پاکستان  طی   نيم  سده   اخير  در  اين  زمينه  تمايل  فراوانی  به  همکاري  

 استراتژيک با ايران از خود بروز  دادهاند)کريمی پور،1379: 164(.
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 بلوچستان  در  گرا   محلی   سیاسی   گرایش  ظهور  -5-1-6

بلوچهاي  ايران  در  فعاليتهاي  سياسی  شرکت  فعال   نداشتهاند.  آنان  هرگز  يک   تشکلسياسی  يا  نظامی  خاص   خود  حتی  

براي  مدت  کوتاه   ايجاد  نکردهاند  )احمدي،1379:  264(.حرکات  سياسی  محلیگرايی  بلوچها   عمدتا   در  بلوچستان  شرقی  و  

پاکستان  متمرکز  بوده  و   تعداد ٌاندکی  از  بلوچها  نيز  چشم  به  شرق  داشتهاند.  يکی  از  داليل  عمده   فقدان  گرايش  سياسی   قوي  

 درميان بلوچهاي ايران پيوند  عميق تاريخی، زبانی  و  فرهنگی  آنها با  ساير ملت  ايران بوده است (احمدي،1379: 264(.

 

 بیرونی  عوامل  -5-2

 وچستانلب  قومی  مسائل  در  ایمنطقه گرمداخله یوهانیر  -5-2-1

مداخله  خارجی  در  بلوچستان  اساسا  از  ماهيت  روابط  ميان  ايران  وکشورهاي  عربی  منطقهخليجفارس  و  اطراف  آن  سرچشمه  

میگيرد.  نمونهاي  از  تاثير  درگيريهاي  منطقهاي  در  طرح  مسأله  قوميت  را  در  بلوچستان  ايران  میتوان   در  روابط  ايرا ن  و  عراق   

پس   از  روي  کارآمدن  حزب  بعث   درسال1968  جستجوکرد.  کشورهاي  عرب  درمجموع  به  طرح  و  تبليغ  انديشهاي  پرداختند  که  

 تا يکهويت  مشخص ع رب  سنی  در برابر اکثريت فارس  شيعه براي بلوچستان خلق کنند (احمدي،1379: 260(.

 

 پاکستان  های   بلوچ  -5-2-2

کشور  پاکستان  بر  اساس  خرده   نواحی  عمده   فرهنگی  به  چند  واحد  سياسی  اداري  باعنوان  ايالت  تقسيم  می  گردد .  ايالت  

بلوچستان  با  43/6%  کل  مساحت  پاکستان  داراي  جمعيتی  حدود 7/357/895  نفر  يعنی  5/7%  کل  جمعيت  اين  کشور  در  سال  

1995  بوده  است  )حافظنيا،   1379:  54(.پاکستان  عمدتا   توسط  پنجابیها   اداره  میگردد،   در  اين   کشور  به  بلوچها   روي  خوشی  

نشان  داده  نمیشود.  بیسوادي،  فقر،  ناتوانی  دولت  پاکستان  در  رسيدگی  به  منطقه  بلوچستان  سبب   عقبماندگی  اين  ايالت   

شدهاست.  اين  عوامل  موجب  پ يدايش  خيزشهاي  جدايی   طلبانهاي  گشته که  درگيري  مسلحانه  سالهاي  771973  »ماري«  يکی  

از  آن  موارداست)rWorldma .1997  :88  (.  استقرار  طوايف  بلوچ  درفاصله   مرزهاي   مشترك  سه  کشور  ايران،  افغانستان  و   

پاکستان  به نحو طبيعی  بايد  باعث تفاهم  وهماهنگی  سه جانبهاي براي کنترل استراتژيک قلمرو بلوچنشين شود. اين هماهنگی   

همواره  ميان  ايران  و  پاکستان  وجود  داشته  است  )کريمی  پور،1379 :163(.  آينده   ايالت  بلوچستان  پاکستان،  بر  استان  سيستان 

بلوچستان  به  ويژه  بخش  ميانی  يا  سرحد  در  نتيجه  بر  تماميت  ارضی  و  وحدت  ملی  ايران  تاثير  خواهد  گذاشت.  هر  دگرگونی  که  

منجر  به  تضعيف  حکومت  فدرال  در  پاکستان  و  سستشدن  همگرايی   بلوچها  و  اسالم  آباد  گردد،  نيروي   گريز  از  مرکز  بلوچهاي  

استان  سيستان  بلوچستان   را  در  بخش  سرحد  افزايش  خواهد  داد.  از   سوي  ديگر  استقرار  و  تثبيت  يک نظام  بنيادگراي  حنفی  در  

مینهد  و  واگرايی  آنها  را  به   هر  دو  کشور  پاکستان  و  افغانستان  تاثير  ويرانکنندهاي  بر  قلمروهاي  بلوچ  نشين  ايران  برجاي 

 حداکثر خواهد رساند )کريمی پور، 1379 :163(.

 

 وهابیت   -5-2-3

بسياري  از  رهبران  مذهبی  بلوچ  در  خارج  از  کشور  در  کشورهاي  عربستان،  پاکستان  و  هندتحصيل  کرده  يا  تحصيل  می  

کنند يا خواه ناخواه از انديشههاي حاکم بر فضاي حوزههاي علمیآنها متأثر میگردند . مولوي عبدالحميد امام جمعه اهل سنت  

زاهدان  اظهار  میدارد:  »که  چون سطح  سواد  و  مدرکی  که  در  عربستا ن  به  مولويها  داده  میشود  باالتر  است،  نتيجتا  بسياري  از   

مولويها  عالقمند  هستند  که  درس شان  را  در  آنجا  به  اتمام  برسانند  و  مدارکی  که  در  هند  و  پاکستاناعطا  میشود  ارزش  علمی  

معتبري  ندارند«  )حافظ نيا،1385،:17(.  در  افکار  و هابيون  شيعيان  باتوجه  به  باورهايشان  مشرك  به  شمار  میروند .  بازگشت  اين  

مولويها  با  توجه  به  اندوختههاي  علمیدر  کشوري  که  تحصيل  کردهاند  و  نيز  علماي  مدع و  پاکستانی  جهت  آموزش  علوم  دينی  

 دربلوچستان ايران، مناسبترين پوشش براي فعاليت وهابيون است. مسأله وهابيت و  گسترش آن در 
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استان  به  پشتوانه  مالی   عربستان  سعودي  و  ساير  کشورهاي  خارجی  است.  از  ديدگاه   وهابيت  اين بخش  از  ايران  داراي  

 شرايط مناسب براي تبليغ و توسعه فرقه وهابيت است.

 

 ارتباطات  و  اطالعات  فناوری   نقش  -5-2-4

در  خارج  از  ايران  بسياري  از  جن بشهاي  ناحيهگرا  در  قالب   سايتهاي  اينترنتی  به  نشرافکار  و   ايدههاي  قومی  و  ناحيهاي  

خود  میپردازند.  بهگونهاي  که  تشکلهاي  سياسی   که  تاکنون  درخارج  کشور  توان  اثرگذاري  چندانی  بر  فرايندهاي  داخلی  را  

نداشتند  ،امروزه  در  قبال   بسياري  از رويدادهاي   ملی  و   محلی   واکنش   نشان  میدهند.  در  منطقه  بلوچستان  ايران  نيز  طی  چند  

سال  اخير سايتهاي  اينترنتی  وابسته  به  مخالفين  نظام  ج.ا.  ايران   فعال  شدهاند.  جبهه  متحد  بلوچستان  ايران  يکیاز  اين  

گروههاست  که در چارچوب وبسايتها  فعاليت خود را به آگاهی  همگان میرساند. براساس بند دو مرامنامه اين جبهه، دفاع  از  

يک  نظام  سياسی  دموکراتيک  و  غير  متمرکز  در  ايران، در  شکل  فدرال،  خودمختار  و  يا  خودگردان  را  وظيفه  خود  می  داند  و  

گرايشهاي   ناحيهاياش  را درقالبتبليغمحروميتهايفرهنگی،آموزشیوسياسیمنطقه  بلوچستان  اعالم   می   دارد.   (حافظ  

 نيا،19:1385(.

 

 یوبندی د  جنبش -5-2-5

عت، تعصب و  . خشونت در اجراي شريدهدرا تشکيل می  رايانهز افکار و پندارهاي بنيادگا  سياريمکتب ديوبندي اساس ب

دنيانگريجزمی و  تصوف  سران،  و  ويژگیگريزي  از  شيعيان  با  ضديت  اجام  مهم  دهاي  طفکار  است.  مقام  يوبندي  در  البان 

عزيزي،  اند ) دينی متاثر از افکار ديوبندي بودهخته چنين مدارس  آموش  ، دان ترين برداشت از اسالميانهترين و بنيادگراسطحی

90: 100) 

 

 بلوچستان از کاال  قاچاق ف درو نقش قبایل و طوای  پیشینه -6
  تا   امر  اين  و  شتهدا  طوالنی  سابقهاى  طال  و   برده  ارتتج فارس،  خليج  سواحل  و   مرکزي  جنوبی،  بلوچستان  منطقه  سطح  در

  ميان  جنگ  بروز  با  ستمبي  قرن  اوايل  از.  داشت  ادامه  گرفتند،  را  آن  جلوي  نوزدهم قرن  اواخر  در  ليسیها انگ  که  هنگامی

 از  پارهاى  و  شد  داربرخور توجهی  قابل  رونق  از  مهمات  و  سالح  غيرقانونی  تجارت  بلوچها،  و   انگليسیها  نيز  و  افغانها  وانگليسیها

  انگليسیها   با  درگير  افغانی  نيروهاي  نيز  و  متخاصم  بلوچهاى به   آن  رساندن  و  اسلحه  پرمنفعت  تجارت  در  لوچب  يفطوا  و   قبايل

 .کردند ايفا موثري شنق

عمليات  حمل  اسلحه  قاچاق   از  مسقط  شروع  مىشد.  تجار  بوشهري  و   نمايندگان  و   شرکاي  مسقطی  آنها  اسلحه  را  تهيه  

مىکردند  و   از  آنجا  بلوچها   و  افاغنه  اسلحه  را  مىخريدند و   توسط  کشتی  به  ساحل مکران)سواحل  جنوبی   بلوچستان  ايران(  حمل  

مىکردند.  رؤساي طوايف  بلوچ  آن   نواحی»جنس«  را  تحويل  گرفته،   تا  مسافتی  داخل  بلوچستان  که  محدوده قدرت  آنها  بود  

مىبردند   و  از  آنجا  دستهاى  ديگر  آن  را  دريافت  کرده،  به  همين  طريق  به گروهی  ديگر  مىسپردند  و   اين  کار  همين  طور  تا  

افغانستان  و  رسيدن  محموله  قاچاق   به دست  صاحبان  آن  ادامه  داشت.  به  مرور  با  از  ميان   رفتن  زمينه  تجارت  سالح  به  سبب  

شرايط سياسی  و  تسلط  و   نفوذ  دولت  مرکزي  در   دوران  پ هلوي  امکان  غارت  و  نيز  قاچاق  اسلحه،  اين جريان  در  فرآيند   تحول  

خود،  جايش   را  به  قاچاق  کاالهايی  که  در  بازار  داخلی  تقاضا   برايشان وجود  داشت؛  از  قبيل  انواع  پارچه  و  البسه،  لوازم  خانگی  

 .(12:87)کلهر ،سبک و ارزان قيمت، دارو و برخیکاالهاي مصرفی ديگر سپرد 

به  تدريج   از  سالهاى  اوليه  دهه  چهل،  امکان   عرضه  و   نيز تقاضاي   داخلی  براي  اين   کاالها بيشتر  شد  و  به  تبع  آن،   آميختگی  

و  کسب  مهارت  در  کار  قاچاق  نيز  فزونی  يافت   و  مردم  منطقه نيز  گرايش  بيشتري  به  سوي  اين  پديده   پيدا  کردند.  در  بدو  امر  

قاچاق   کاال  بيشتر در محدوده بلوچ ستان جنوبی و مرکزي-که ارتباط سهل تري با  دريا  و  کشورهاي حاشيه خليج فارسداشت- 
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رواج  يافت  و   کاالها  پس  از  ورود   به  منطقه،  توسط  کاروانهاى  قاچاق   پس  از  گذر  از داخل  استان  از  مسير  کوير  به  شهرهاي  

مرکزي  کشور  نظير  استان  اصفهان،  کاشان  و  حوالی تهران  حمل  مىشدند  و   از  آنجا  در  سطح  کشور  توزيع  مىگرديدند.  در  آن  

هنگام  شهر زاهدان در  مراحل ابتدايی رشد  خود  بود و   مرکزي براي باراندازي و سازماندهی  قاچاق   کاال   محسوب  نمىشد  و  فقط  

به  مقدار  محدود   و   به  منظور  رفع  برخی  از  نيازهاي  مردم  شهر،  برخی   از  کاالهاي قاچاق   که  بيشتر  نياز  کاالهاي  پاکستانی  بود  از  

مسير  ميرجاوه  و  تفتان  به  اين  شهر  حمل  می  شد.  به  تدريج  با  رشد   و  توسعه  شهر  زاهدان،  اين  شهر  به  عنوان  يکی  از  مراکز  

اصلی  در  امر تهيه  و  توزيع  کاالهاي  قاچاق  در  کنار  ساير  مراکز  درآمد  و  رشد  قطبی  خود  را  سرعت  بخشيد  و  حوزه  نفوذ  و  

عملکرد  خود  را  تا  اقصی   نقاط  کشور  توسعه  داد)سالهاى  1350  تاکنون(. زمينههاى  پ يدايش   قاچاق   کا ال  در  استان  سيستان  و  

 بلوچستان: 

 

 :استان ئوپلیتیکژ  یتموقع  -6-1

 را   شرايطی  قبيلهاى  و   میقو  تعلقات  و  وابستگیها   و  عمان(  درياي(آزاد  آبهاى  و  افغانستان  و  پاکستان  با  استان  همسايگی  

  و  طبيعی  شرايط.  نمايند  برقرار  ارتباط  کشور  دو   اين  در   خود  همزبانان  با   بتوانند  حتیرا  به  ستانا ساکنان  که  ساخته  مهيا

  اين  بالقوه  شکل  به  اشتغال،  و   معيشتی منابع  و  مناسب  اقتصادي  زيرساختهاى  فقدان  آن  کنار  رد  و  استان  فيايیغراج  موقعيت

 . (11:87)صارمی، .است داده قرار استان ادنه در را عيشتم شيوه

 

 :بلوچ   عشایر   خصلتهاى  -6-2

 ادامه   ضعف  و  شدت  با  کنون  تا  گذشته  از  نآ  کلی  فهومم  هب بلوچها  و  کشور  حاکميت  ميان   متقابل  صميمی  رابطه  عدم 

  عدم  ناي پيامدهاي  از.  است  ده ش  آنها   ذهن   در   مرکزي  دولت  به  اعتماد   حس  استمرار  و  شکلگيرى عدم  سبب  امر   اين  و  داشته

  شته، گذ  دهههاى  در.  مىشود  محسوب  استان عشاير  ويژگیهاى  و  خصلتها  جزء  که  است  پنهانکاري  اطمينان  و   اعتماد  سح

  به   ننشي  کوچ  طوايف  سرحد،  و  جنوبی  مرکزي،  بلوچستان  نقاط  بيشتر  در  که طوري   به  است،  داشته  خاصی  رفتارهاي  بلوچ

 زيرا   است؛  داشته تفاوت  دستبرد  و  دزدي  با   آنها   فرهنگ  در   امر  اين  البته  .مىپرداختند  مجاور  ينهاىسرزم پاولچ  و  غارت

 و   اسارت  خطر  شرايط  اين  در  و   مىخواندند حماسی  اشعار  ده، کر  حرکت  عیجم  دسته  مىرفتند  »چپو«  به  که  هنگامی

  بوده  حافل م  نقل  و   باقی  آن  خاطرات  مدتها  يبرا  چپو  هر  از  پس  حد  اين با.  داشت  وجود  خود  حد   باالترين  در  کشتهشدن

  انگشت  و   دمىکردن بکس  باالتري  اجتماعی   شأن  مىدادند،  نشان  بيشتري  جسارت  و  رشادت  عمليات  اين  در که   افرادي.  است

  مختلف  نواحی  امنيت  نظامی  نهادهاي  و  يافت   تسرياول  پهلوي  دوران  در  مرکزي  حکومت  اقتدار  که  هنگامی .  مىشدند  نما

 مورد  نخستين.  بود  قاچاق   آن  و   نمود  رخ  بود  استان  عشاير  روحيات  با   منطبق  که  ديگري ديدهپ   گرفتند،  دست  به  را  تانبلوچس

قاچاق   با  توجه  به  شرايط  خاص  آن  برهه،  قاچاق  اسلحه  بود.  که  به  تدريج  اين  جريان  به قاچاق  کاال  و  سپس  تجارت  پرمنفعتتر  

 مواد   کيلوگرم  چندين  حمل  سود  چراکه  شد،   ه کشيد    مىشد  گرفته  شدت به  کاال  قاچاق   جلوي  که  مواقعی  در    مخدر  مواد

  استان   مناطق  کليه در  امر  اين  که   است  توضيح  به  الزم  بتهال   . بود  قاچاق  کاالي   تن  چندين  حمل  سود  از  بيشتر مراتب  به  مخدر

 (13:87)کلهر، .است نداشته مصداق 

 

   :ایران  به   افاغنه  مهاجرت و  افغانستان   داخلی  گجن  -6-3

 کشور، اين در جنگ  و  ناآرامی بروز  و افغانستان  کشور در  اسیسي تغييرات دنبال  به آن از پس  سالهاى و  1357 سال  طی

بسياري  از  اتباع  افغانی  در  مقياس   وسيع  به  استانهاى   شرقی   کشور  از  جمله  سيستان  و بلوچستان  مهاجرت  کردند.  بخشی  از  

  در  توجهی  ابل ق  رشما  و  ساختمانی   مشاغل  در  برخی  دامداري،  فعاليتهاى در  گروهی  کشاورزي،  فعاليتهاى  در  جمعيت  اين

  به   دورو  از  قبل   و   گذشته در  مهاجران  اين   از  شماري  که  آنجا  از.  شدند  جذب  کاال   مبادله  و   دادوستد  جمله  از  و  خدماتی  مشاغل 
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  مهياتر  را  فعاليتها   اينگونه  گسترش  زمينه  استان  به  آنها مهاجرت  داشتهاند،  دست  مخدر  مواد  و   کاال  قاچاق  در  نيز  ايران

  ساکنان  و مشترکات  زبانی  و   فرهنگی   که  بين  اين  مهاجران  )علی  الخصوص  مهاجران  افغانی   بلوچ(به  جهتو  ا ب   هک  طوري  به  ساخت

 که  آمد  وجود  به  قاچاق   اندرکار  دست  بلوچهاى  و  نيروها   ينا  از  متشکل  سازمانی   زودي  به  شت،دا  جودو  پاکستان  و  ناستا  بلوچ

  همچنين   و  افراد  اين  راحت  تردد  امکان.  است  مشهود  خوبی  به  ناهداز  یرسولچهاراه   بازار  در   حاضر  حال  در  آن  عينی  نمود

  به   کشور  داخل  از  يا  دونش  می کشور   وارد  پاکستان  از  هک  هايیکاال  خصوص  به  ،کاال   ورود  و  تهيه   مبادي  با  آنان  بيشتر آشنايی

 . (13:87)کلهر، اندرکاران اصلی قاچاق کاال تبديل کرده  است.دست کنونی شرايط در را آنها  مىکردند قاچاق   پاکستان

 

 :  عراق و  ایران   جنگ  -6-4

  در  که  انتظامی  و  نظامی  نيروهاي  گسيل.  است  اشتهگذ تأثير  کاال   قاچاق   فعاليتهاى  سعهتو  بر  نوعی  به  نيز  تحميلی  جنگ

  تخصيص  امکان  عدم   همچنين  و   جنگ  جبهههاى  به  مىکردند،   اعمال  مرزها  بر  را شديدي  کنترل  انقالب  اولية  سالهاى

 و   زيار  منابع  به  نياز  و  ارزي، هاىوديتمحد  واسطه  به  دولت  سوي  از  جامعه  نياز  مورد  کاالهاي  از  برخی  واردات  براي  الزماعتبار

 براي   انراوف  تقاضاي .  داشت  پی   در  داخلی   بازار  در   را  کمبودهايی   جنگی،  تجهيزات  و  تسليحات  خريد  براي  موجود  آمدي  در

 ه ب  ونمقربلوچستان   و  سيستان  استان  مرزهاي  از  جمله  از  غيرمجاز  طريق  از  را  آنها  واردات  داخلی، بازار  در  کاالهايی  چنين

 (13:87)کلهر، .کرد صرفه و سود

 

   :کشور  داخل  در  پرستى  تجمل و  مصرفگرایى   روحیه  -6-5

 تقاضاي  و   جامعه  بر  حاکم   شرايط  به  توجه  با  کشور  داخل  به  آن  قاچاق   و  س لوک  يکاالها حمل  پنجاه،  دهه  سالهاى  در

  بهداشتی،   واسطهاي،  کاالهاي  به  ربيشت  راموجود،  منفعت  سرسامآوري  داشت؛  اما  در  سالهاى  دهه  شصت  اين  کاالها  جاي  خود

   .نداشتندتجملی  جنبه معموال که  دادند غيره و  مصرفی

  طريق   از  تخصصی  ارز  محدوديت  دليل به   داخل  بازار  در  کاالها  از  برخی  کمبود  نيز  نونک   ات  گجن  از  پس  زمانی  مقطع  در

  قاچاق   و   غيرقانونی   تجارت  از  حاصل   فراوان  سود   نآ  نارک  در  و  قانونی  مبادي از  االهاک  از  پارهاى  د ورو  ممنوعيت  رسمی،  مراجع

  جلب   آنچه  ميان  دراين  .است  کرده  ترغيب  و  تشويق  شانهاي  يتفعال  تداوم  و  توسعه  به  را  قاچاق   دستاندرکاران هم  باز  کاال، 

  غيرلوکس   به  ه،پنجا  دهه  سالهاى  خالل  در  لوکس،   و  مصرفی  از  کشور  داخل  به  شده   قاچاق  اجناس  نوع  تغيير  مىکند،   توجه

 از  پس برهه رد رکشو داخل در موجود تقاضاي دليل به بود، نموده رخ جنگ خالل در که ماهيت تغيير اين ديگر بيان به. است

  ويژه   به  نياز  وردم  اقالم  از  هاىپار تأمين  خصوص  در  را   خود  نقش  نيز  آينده  در  که  مىرسد  نظر  به  و  داشته  ادامه  نيز   تاکنون  آن

 (13:87)کلهر، .کرد خواهد حفظ کماکان ساختار،اين با مؤثر برخورد عدم صورت در اي، واسطه کاالهاي

 

 :مرزی  بازارچه  و   تجاری  آزاد  مناطق  -6-6

  طقمنا  ايجاد  منطقهاي،  توسعه  نههاى زمي  يجاد ا  به  کمک  منظور  شرق(به محور  توسعه  )طرح  استان  توسعه  طرح  قالب  در

  د يجا ا  هدف   با   مرزي بازارچههاى  نيز  و   منطقه،  توسعه  و   اشتغال  زمينه  ايجاد  و  خارجی  سرمايهگذاري  امکان   هدف  با  جاريت  آزاد

 مبادالت   نميزا  از  کاستن  و  فعاليت  و  اشتغال  ايجادکااليی،  نيازهاي  رفع  مرزي،  نواحی  ساکنان  ميان  مرزي  مبادالت  امکان

 اين   در.  رسيد  وزيران  هيأت  تصويب  به  و  پيشنهاد  راهکارها  از  يکی  عنوان  به  مرزي مبادالت  کردن  قانونمند  و  کاال  انونیغيرق

  شکل  گور  جکی  و   نگور،  ميرجاوه،  ميلک،  مرزي  بازارچه  قبيل  از  مرزي  بازارچه  چندين  و   ارچابه  اريتج  آزاد  منطقه چارچوب، 

  امکان  تسهيل به بارزي شکل به داشتهاند، منطقه اقتصاد در  که منفی  و مثبت آثار از جدا چابهار آزاد منطقه  و ا ازارهب اين.گرفت

 داخل   به  مرزي  بازارچههاى  نيز  و  آزاد  منطقه  پيرامونی  نقاط  از  قاچاق  کاالهاي  ردنک  دوار  ويژه  به  قاچاق   کاالي  انتقال  و  نقل

  شکل   به  که کاالهايی  بين  علت  همين  هب.  ندهاندرسا  کمک  خارجی  کاالهاي  فروش  رهايبازا  در  آنها عرضه  سپس  و  استان
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  يا  چابهار  آزاد  منطقه  در  که   کاالهايی   با   و   شوندمى زاهدان  شهر  رسولی  بازار  ويژه   به  استان  خارجی  کاالهاي  بازار  وارد  غيرقانونی 

 .(11:87)کلهر، دارد  وجود فراوانی تشابه رسند،مى فروش به... و عوارض  و گمرکیحقوق  پرداخت از پس مرزي بازارچههاى

  و نظامی  نيروهاي  قاچاق( توسط  شکل )به کشور به  ورود مسير در  که  کااليی توقيف آنها،  علماي و  استان سنت اهل  نظر از

  داده   عودت  شان  اصلی  صاحبان  به  بايد  اموال  ناي  و  است  حرام  آن  فروش و  خريد  ودارد    غصب  مصداق   مىشود،  توقيف  انتظامی

به  فروش    مربوط  ادارات  يا  گمرك  طريق  از  گهگاه   که  کاالهايی  چنين  مصرف  و  خريد  از  منطقه  مردم رو  همين  از  وند،ش

 . (12:87)نياورانی،  مىرسند، جداً خودداري مىکنند

 شمول   از  خارج  ار  آن  و   دارند  آن تحريم  و   بودن  رعیغيرش  به  عتقاد ا  استان  سنت  اهل  علماي  مخدر،   مواد  قاچاق  مورد  در

  دست   از  دهاىعم  بخش  که  شده  باعث  اخير  سالهاى  در  آن  روي  بر تبليغ  و  مسأله  همين.  مىدانند  مشروع  مشاغل  و  معادالت

  از   پس  مىدانستهاند،شرعی    حجت  خود  براي  را  سنت  اهل  روحانيون  و   علما  نظر  که  مخدر  مواد  قاچاق  مذهب  سنی  اندرکاران

  غيرقانونی   بازرگانی  سمت  به  و  بردارند  آن  فروش  و  حملاز  دست  مخدر،  مواد  فروش   و   خريد   تندانس  حرام  بر  مبنی   علما   فتواي

 .(11:87)کلهر، ندشو کشيده  کاال(  )قاچاق 

 

 قبیله و طایفه در قاچاق از بلوچستان تاثیرگذار  تبیین نقش -7
انی  ان يک منطقه يکپارچه با سکونت مردم عنو  بلوچستان در ساليان دور به  است  رائه شده مشخصهمانطور که از مطالب ا

منطقه بين سه کشور ايران، پاکستان و  ين  ا  هدورانگليس در آن    خصمانهبوده است و به واسطه سياست    رسميتبلوچ داراي  

ز  ز نيمنافع انگليس و غرب باشد و امروکشور به نفع    افغانستان تقسيم شده تا پاشنه آشيلی براي فشار و بحران سازي براي سه

نظر  از  ان  پاکستان و افغانستان و از طرفی عدم رسيدگی دولت پاکستان به ايالت بلوچست  دولت مرکزيبا توجه به ضعيف بودن  

ی تلق  ايران  شورک  امنيتی  توسعه اي و همچنين عدم توانايی در کنترل مرز مشترك خود با ايران به عنوان يکی از نقاط حساس

درآنسوي مرزها امکان بستن و يا کنترل خاص در    يشان خودخوه مردمان بلوچ استان با  يرينمی شود و با توجه به ارتباط د

بخشی از مردم بلوچ استان ارتباط قوي با مردم بلوچ پاکستان دارند و در مواردي نيز در قع  وا  عبور و مرور محيا نيست و در

بلايالت بلوچ  بی و يا مذه  مدارس علمی  به ازدواج با  و حتی اقدام    ان ايران بازگشته اندوچستستان پاکستان نيز تحصيل و به 

حت تاثير فرهنگ عمدتا منفی بلوچ هاي پاکستان قرار ت تاطاو همچنين به واسطه اين ارتب  بلوچ هاي پاکستان نيز می نمايند 

ايران نيز می باشن   وم اصيل بلوچیدارند و به دنبال اجراي رسوم پست آن منطقه به عنوان رس بر اساس  د ام در بلوچستان  ا 

نگ خود  فرهي  و سطح باال  بلوچستان ايران  ش عمده اي از مردم بلوچستان ايران ميزان پيشرفتتحقيق هاي صورت گرفته بخ

می کنند  ايران دريافت از امنيت و خدماتی که تحت پرچم را در قياس با بلوچستان پاکستان و افغانستان قابل قياس ندانسته و  

ه عدم اشتغال جوانان بلوچ ،  سطح پايين سواد ،درآمد کم  ن بين به واسطه برخی مشکالت از جمل ر ايرضايت کامل دارند اما د

با آن درگير می باشند ميل به ارتباط گيري با هم کيشان خود    عمدتا   نيزکه جوانان غير بلوچ کشور  تی  کالمشديگر از  و برخی  

ا در خود جاي داده است را  بلوچ ها راز جمله دبی که درصدي از رند ا ساير کشورها که در آن نفوذ دان پاکستان و ي در بلوچستا

 به صورت قاچاق با استفاده از تسلط خود بر زمين فيزيکی مرز ايران کاال يی  نموده و به دنبال کسب سود از طرق جابه جاايجاد 

می    خوداقالم غير مجاز    ساير  يا  و  عبري امن براي ورود غيرمجاز کاال اسايی راه و مو کمک از رابط خود در پاکستان براي شن

به  باش و کشورهاي منطقه  ايران  بلوچستان  مرز  بودن  غيرقابل دسترس  و  را  طه  واس ند که وسعت  اين موقعيت  موانع طبيعی 

ر هاي همسايه براي کسب و يا ساير کشوايد از ميل بلوچ هاي ساکن پاکستان  و از طرفی ديگر نببرايشان ايجاد نموده است  

می توان عاملی براي گرايش جوانان بلوچ ايران براي همکاري و همراهی با    يزال به ايران دور ماند و آن را نکا   اچاقسود از ق

به    اچاق عالوه بر ارتباطات فردي افراد براي ق  را می توانود دانست و در واقع اين تمايل به قاچاق  بلوچ پاکستانی خ  تاندوس

دو طرف مرز می    نسبی به  آشنايی تن  عامل تسهيل کننده انجام قاچاق داش  صورتکه در هر دو    دانست  نيز  دو طرفهصورت  

شده است به گونه اي که در استان سيستان وبلوچستان شاهد حضور افرادي   جاداي  باشد که به واسطه قرابت طايفه اي و قومی
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ار اين پيوند و ارتباط طی ساليان  ستمراشانه اي می باشند که نشان از اسر و خانه و کمی باشيم که در دو طرف مرز داراي هم

ي هاي نوين از جمله فضاي مجازي و  اورفن  طريق  به خصوصو کسب اطالعات    ارتباطیينده دارد و با توجه به توسعه راههاي  آ

اي  ه تاريخی خود می تواند عاملی برتوجه به سابق  يا ساير رسانه هاي جمعی بر اطالعات مردمان بلوچ دو طرف افزوده شده و با 

 . دباشيم يوند کلی مناطق جداشده بلوچستان قدپ 

معاند   هاي  گروهک  برخی  اخير شاهد حضور  ساليان  در  ايران  العدل، حرکت جملاز  بلوچستان  جيش  ريگی،  گروهک   ه 

ی ردگان اصلکه قرار گرفتن توسط سررد سوء استفادکه متشکل از جوانان بلوچ ايران می باشند و به دليل مو  انصار و... می باشد

اينگونه گروهک ها و تحرك    وهک ها حتی حاضرند تا پاي جان برايگر رسيدن به اهداف هرچند شوم خود بايستند، وجود 

ن در دو سوي مرز به خصوص در خاك پاکستان نشان می دهد که بلوچستان پاکستان مستعد براي هر گونه اقدامی  آناحت  را

بلوچستان ايران و پاکستان    اينها ارتباط و درهم تنيدگی فرهنگ  همه  واه امنيتی می باشد که نقطه عطفه اقتصادي و خخوا

بلوچ هاي پاکستان در ايران می باشيم که به دليل    و سکونت  ورحض  اهدمی باشد، به گونه اي که در طی ساليان طوالنی ش 

ل شناسايی نيز نيستند و  قاب  شده و حتی به دليل تشابه نژادي  ماندگارايران  داشتن پايگاه حمايتی توسط خويشاوندان خود در  

به سمت اقدامات غير قانونی    چبلوان  يادي نيز براي استان و کشور هزينه هاي جبران ناپذيري را از جمله جذب جواندر موارد ز

   به ارمغان آورده اند. را

ک  از يگونه اي که در صورت تعدي شخصی    ي خاصی است بهبلوچستان به واسطه حاکميت سران طوايف دراي قشربند

ه  مينا زوچ می تواند منجر به درگيري خونين چندين ساله شود و به واسطه وجود اين فض طايفه به شخصی از طايفه ديگري بل

براي کسب   زمينه  و  ايجاد شده  مادي  از جمله  از جهت هاي مختلف  دادن خود  نشان  برتر  براي  رقابت طايفه  در  براي  مال 

ا  ينکمتر از  با هدايت بخشی  از طريق قاچاق محيا می شود    عضاي بازه زمانی  تواند در زمينه امنيتی نيز  طايفه  که خود می 

ري هاي طايفه اي شاهد فراري شدن عده اي از جوانان طايفه اي به آنسوي  رگين دمعضل جدي باشد و همچنين به واسطه اي

مواردي افرادي از طبقات مختلف  ه دری باشيم و حتی شاهد اين هستيم کغير قانونی م مرزهاي و امرار معاش از طريق راههاي

را در کنتطوا استان  از  کوهستانی  عمدتا  قسمتی  و  رسيده  به مرحله خود مختاري  نيروهاي    خودرل  يف  ورود  مانع  و  گرفته 

نام برد که در ايجاد ناامنی و   را می توان "يعيدوك بامر"امنيتی به آن منطقه می شوند که مثال بارز آن را در سال هاي اخير 

ن  اي  در  ر نهايت به هالکت رسيده اما وجود اينگونه افراد و شبکه حامی و همکار آنانق در استان نقش ايفا نموده اگرچه دقاچا 

حتی  علماي  دين اسالم و  تعصبات قومی و قبيله اي می باشد که با وجود حرمت اين اقدامات از سوي    اقدامات حاکی از نقش 

 م. باشيل سنت هنوز شاهد استمرار آن می اه

شاهد   بلوچستان  منطقه  در  ازامروزه  استفاده  با  که  باشيم  می  قاچاق  مافياي  هاي  شبکه  و  اي  حرفه  باندهاي    حضور 

نياز خودتباار به واسطه  نيز  مرز  بلوچ دو طرف  به قاچاق دو سويه مرز زده و مردمان  راحتی دست  به  اين دست  از  به   طاتی 

ش اين  نمسمت  می  و همکاري  رفته جذب  ها  که  ايندبکه  شاهديم  نيز  زيادي  موارد  در  جمله   اما  از  اقداماتی  به  زدن  دست 

ايجاد ناامنی در مرزهاي ايران نه به واسطه نياز بلکه به واسطه برخی   نينهمچقاچاق) به خصوص قاچاق مواد مخدر و سالح( و  

به   از حکومت مرکزي  ناماليم  دليلنارضايتی ها  اقليت هاي دينی،قومی و برخی  با  به تحريک قبي  يا   ات  يا  باشد و  له اي می 

از منابع مالی آن ها را همين  کی  ن يکه می توا  ، به خصوص وهابيت حاکم بر بخشی از پاکستان می باشد  تند   ات مذهبی جريان

دانست قاچاق  افراطی وهابی    ،استمرار  فعاليت هاي  ترويج  براي  بر کمک  عالوه  دنبکه  به  از  و سلفی  تفکرات خود  توسعه  ال 

   ی باشند که بزرگان استان بايد بيش از پيش هوشيار باشند. مالی از جامعه اهل سنت استان نيز مايت طريق حم

همبستگی طايفه    "و    "  مساعد بودن امکان قاچاق   "نکته اشاره داشت که با توجه به وجود دو عامل  ين  ه ادر پايان بايد ب

ا بلوچست  "  ياي و قبيله  پاکستان در کنار حضودر  ايران و  اقتصادي و همچنين جرر شبان  تند  که هاي سودجوي  يان هاي 

،  بر تحوالت ايران و پاکستان سازماندهی شده اند  اريگذ  براي تاثير  هدايت و حمايت دول غربی و عربی  ابکه عمدتا  مذهبی  

بي استفاده نمودنبايد  از پيش مراقب سوء  اين دو عامل  ش  ب  از  اين شبکه ها و جريابراي رسيدن  مذهبی  نات  ه اهداف شوم 
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ار عمومی  افکيد  ارتباط بلوچ ايران و بلوچ پاکستان نيست با  جدي  يت موجود که نشانی از کاهشمعاند بوده و با توجه به وضع

ايالت    ز وضعيت واقعی بلوچستان ايران را به واسطه اطالع رسانی مستند و شفاف خود از واقعيات اين منطقه حساس، مطلع و ا

تحوال و  پاکستان  ربلوچستان  استفادهت  سوء  مورد  جمله  از  آن  به    وزمره  زدن  ضربه  براي  غربی  کشورهاي  طريق  از  بودن 

جوانان  افغانستان و حتی ساير کشورهاي منطقه مطلع سازيم تا از خطرات پيش روي  ن،  ستاحکومت هاي مرکزي ايران، پاک

 بکاهيم.  آنهافاده از بلوچ ايرانی و سوء استطوايف 

 

 نتیجه گیری  -8
پيوستگی درون طوايف ولوچستبمردم   به واسطه  ارتباطات   ان  روابط و  اعضاي خود هنوز  از ساير  اعضاي طايفه  حمايت 

و به واسطه    نموده است، در حالی که اين وضعيت در ساير نقاط کشور به مرور زمان کم رنگ شده است  فظرا حفاميلی خود  

 ر روزگار در درون يک غانستان که دايران، پاکستان و اف  کشور  ارتباطات بلوچ هاي ساکن سه  ،اي  ات قوي طايفههمين ارتباط

وجود تفاوت در قوانين و    ، با روابط  گونهن حفظ شده است، ايننشای بيسرزمين يکپارچه بوده اند علی رغم وجود مرز بين الملل

اين روند در ساليان آينده    تمرار ور ديگر و يا بلعکس نشان از اسشا اتباع دو کبرخی فرهنگ ها و همچنين ازدواج اتباع ايرانی ب

زي بايد نويد توسعه عميقتر اين  مجاضاي  از جمله نشريات و ف  و وجود رسانه ها د و با توجه به ايجاد راههاي ارتباطی  می باش

ارتباطات قبيله اي  ، گفتنيستادروابط را نيز د اين    از طرف   ه وقرار گرفت  همديگر  امرحمايت و احت  مورد  ،بلوچ ها به واسطه 

اعضاي طوايف دو سوي مرز در زمي  سران اسکان و معيشت در  و  اند و همين  نه  اصلی خود مشکلی نداشته  از منطقه  خارج 

بود آن بين در کنار نياز برخی از افراد به کار و يا درآمد پايين منجر به استفاده از اختالف قيمت کاالها و يا کم  ،اطرتبلت اسهو

کی و بحث هاي قانونی آن به واسطه تسلط خود و يا  ر اين بين براي فرار از هزينه گمرد و دزار ايران و ساير کشورها می شواب

مين فيزيکی منطقه از طريق راههاي صعب العبوري که به دليل وسعت منطقه کمتر مورد  ه زود بهم طايفه اي يا آشنايان خ

ير اين فرايند  ال می نمايند.البته در سال هاي اخاق کامکران اقدام به قاچ  سواحلطريق    باشد و يا از تامين نيروهاي امنيتی می  

ت هاي  و همچنين گروهک  قاچاق  مافيايی  واسطه حضور گروههاي  است  ستیروريبه  تر شده  يافته  تندرو سازمان    .و مذهبی 

اقتدار   از حيث  بلوچ  طوايف  بين  رقابت  وجود  واسطه  به  برآن  مالی  عالوه  قدرت  برتريبو  به  رسيدن  طاي  ،راي  از اعضاي   فه 

ستان لوچتر باز طرفی ديگر به واسطه توسعه باال  و   می باشندمالی  به دنبال ايجاد برتري    از جمله قاچاق   راههاي غير قانونی

ه طی کبه گونه اي    تمايل زيادي به زندگی در ايران و يا تحصيل را داشته  پاکستانبلوچ هاي    ،ايران نسبت به دو منطقه ديگر

حتی امروز نيز حضور دارند و تحت حمايت طوايف بلوچ    اکن در بلوچستان بسيار باال بود و هاي سدوره هايی آمار پاکستانی  

ي ها از جمله قاچاق و ناامنی  خود می توانند زمينه ساز برخی ناهنجار  که  يستند،قابل شناسايی ن  نيزادي  زي  ايران بوده و موارد

توجه به عدم وجود نشانه اي دوسوي مرز بسيار موثر بوده و با  در  ايثير گذاري روابط قومی و قبيله ان اساس بحث ت باشد. بر اي

و در پژوهش ها و برنامه ريزي ها به عنوان يکی    يشتر اين معضل باشيم ه بهرچ  براي پايان يافتن اين روابط بايد شاهد استمرار

 د.رتوجه قرار گياز عوامل اصلی ايجاد قاچاق بايد مورد 
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 فارسخلیج ثر بر تکامل سازه ژئوپلیتیکی ؤمهای سیاسی اندیشه تبیین

 ای  سازمان منطقهبه  
 

 *2پیمان گراوند،  1مرتضی پورزارع

 1- استاديار جغرافياي طبيعی – ژئومورفولوژي، دانشگاه امام علی )ع(، تهران 

  آبادمخر، لرستان، دانشگاه  آموخته کارشناسی ارشد جغرافيا و دفاع مقدسدانش -2

 gmail.com10243Peyger@نويسنده مسئول: *

 

   چکیده

وجود آمده بر  ههاي بر فضاها و مکانأثيت  تقابالًجغرافياي سياسی، عملکرد سياست و قدرت در تقسيم و تجميع فضا و م  :طرح مسئله  

-شدن نقش مرزهاي بينرنگ، به کمقرار داردکند. واژه تجميع فضا که در گامی فراتر از واژه تقسيم فضا  يندهاي سياسی را بررسی میآفر

سازمان تشکيل  و  منطقهالملل  خليجهاي  منطقه  در  دارد.  اشاره  مرزياي  اختالفات  عليرغم  ک  فارس،  اين  اکثر  جزئی،  توانستند  شورها 

وجود آمده ناشی از تقسيم هثير فضاهاي بأو تزمينه تقسيم فضا موفق عمل نموده  فارس را مشخص نمايند؛ و در  مرزهاي آبی خود در خليج

ميع فضا به ما در بخش تجفضا را بر الگوهاي مختلف رابطه لمس نمايند و از مرحله منطقه ژئوپليتيکی به سازه ژئوپوليتيکی تحول يابند. ا

   اي تکامل يابند.علت انديشه هاي سياسی غالب نتوانستند به سازمان منطقه
فارس  ی غالب بر سازه ژئوپوليتيکی خليجهاي سياسترين انديشهاي در ابتدا مهمروش کتابخانهقاله با استفاده از  در اين م  :پژوهشروش

گير مورد نياز براي تحول و تکامل سازه  جديد و همههاي سياسی  ترين انديشههمم به تبيين ممورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه اقدا

 . است  اي نمودهفارس به سازمان منطقهژئوپليتيکی خليج

فارس به منطقه ژئوپوليتيک و انديشه  باعث تحول منطقه جغرافيايی خليج  فارسانديشه سياسی تشکيل شوراي همکاري خليج  :هایافته

هاي سياسی مورد نياز براي  اي گرديده است. انديشه فارس به سازه منطقهجهانی باعث تحول منطقه ژئوپليتيک خليجسی نظم نوين  سيا

آفرينی فارس و نقشاي از کشورهاي حوزه خليجاي شامل: خروج کشورهاي فرامنطقهفارس به سازمان منطقهاي خليجه تکامل سازه منطق

 باشند. گرا میيروهاي واگرا  و تقويت نيروهاي همکردن نقش نگرنديپلماسی مثبت با کم

فارس  اي از کشورهاي حوزه خليجخروج کشورهاي فرامنطقه  اي،فارس به سازمان منطقه تنها راه گذار سازه ژئوپليتيکی خليج  گیری:نتیجه

 باشد. می

 ياسی. ضا، انديشه ساي،تجميع ففارس، سازه ژئوپليتيکی، سازمان منطقهخليج:  کلیدی گان واژ
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 و طرح مسئله  مقدمه  -1

ن يک واحد سياسی، در  بينانه از فضاي جغرافيايی پيراموژئوپليتيک از سياست خارجی کشورها نيازمند تحليل واقعدرك  

می  عملکردي  ژئوپليتمقياس  جهت  اين  از  میباشد.  مطالعاتی  عرصه  يک  عنوان  به  خارجی  تويک  سياست  هاي  راهبرد  اند 

ها مؤثر ايفاي چنين نقشی براي توسعه دولتهاي اساسی آن را مشخص سازد و اهرم ژئوپليتيک در  اولويت  ا را تعيين وکشوره

کسب منافع و رفع    ها برايالملل و هدف اصلی رفتار دولتنظام بين  از قدرت به عنوان موتور محرکه  المللی است. در تلقی بين

 (Goldestin, 1999: 55- 57).ستدرت پويايی اترين خصيصه قشود. مهمتهديدها ياد می

می باعث  ويژگی  کشوراين  جايگاه  تا  بينها  شود  نظام  در  قدرت  مراتب  سلسله  تغييدر  پيوسته  درك  الملل  کند.  پيدا  ر 

يرتی  ها، حاوي بصو در حال تحول دائمی جايگاه کشورالملل به عنوان شاکلة برآمده از قدرت  بت به نظام بينژئوپليتيکی نس

ار نظام روابط بازيگران ها است. حقيقت آن است که هدف نهايی ژئوپليتيک از تشريح ساختاست خارجی دولتعميق براي سي

ارائه اين ديد به سياست  هاي جغرافيايیو چارچوب چه عناصري هستند و    گذاران است که منابع قدرت حاصل برآيندقدرت 

ژئوپليتيکی جهانی وچگونه بر شکل نيز مناسبات بينر سطح کروي و منطقهروابط قدرت د  گيري سيستم  تأثير  اي و  المللی 

 ( .11و12: 1384گذارند)عزتی، می

وجود آمده از ها و امکانات بهناسايی محدوديتبخش و کارآمد بر شت خارجی اثري دستيابی به يک سياسژئوپليتيک برا 

ی در فضاي جغرافيايی خاص، داراي منافع خاصی  ارد. هر دولتاي و جهانی تأکيد دهاي در حال تحول منطقهوضعيت و موقعيت

گيري و حتی اهداف  تواند محتوا، جهتیکند. به عبارت ديگر هيچ کشوري نمالمللی پيگيري میاست که آنها را در عرصه بين

ا  ه قدرت کشورهتوان گفت به ميزانی کمی.  سياست خارجی خود را مستقل از ماتريس ژئوپليتيک خود طراحی و هدايت کند 

  نتيجه ساختار نظام   در  ها نيز بر هم خورده ور گيرد، توزيع قدرت در ميان کشورتحت تأثير عوامل ثابت يا متغير ژئوپليتيک قرا

 . ( 11و12: 1384الملل متحول خواهد شد )عزتی، بين

وجود آمده بر  ههاي بو مکان تاثير فضاها  جغرافياي سياسی، عملکرد سياست و قدرت در تقسيم و تجميع فضا و متقابالً 

اژه تجميع فضا،  لملل اشاره دارد. واگونه که واژه تقسيم فضا، به عملکرد مرزهاي بينکند. همانيندهاي سياسی را بررسی میآفر

  ها در زمينه مسائل سياسی، اقتصادي، نظامی و ...  پرداخته و بهالملل به علت تفاهم دولتشدن نقش مرزهاي بينرنگبه کم

 . (3: 1392، ميرحيدر)منجر خواهد شد اي همانند اتحاديه اروپا هاي منطقهنتشکيل سازما
 

 مبانی نظری   -2

 ژئوپلیتیک   -2-1

از مطالعه روابط قدرتژئوپليتيک ع         -که محيط جغرافيايی در اختيار می  ها در سطح جهان براساس امکاناتی بارت است 

می  که  امکاناتی  يا  و  مگذارد  از  جغرافيايتوان  گرفت)مجتهدزاده،حيط  او23:  1379  ی  براي  واژه  اين  رودلف  (.  توسط  بار  لين 

ابداع شد. تعبير او از اين واژه تأثير عوامل محيط جغرافيايی    1899رو راتزل بود در سال  دان سوئدي که دنبالهکيلن، جغرافی

ليتيک دارد واژه جغرافياي سياسی است.  ا مفهوم ژئوپ واژه ديگري که ارتباط تنگاتنگی ب  (. 9:  1382)عزتی،  در سياست ملل بود

ميان   تعامالت  به  که  هستند  موضوع  يک  از  گرايش  دو  ژئوپليتيک  و  سياسی  جغرافياي  واقع  محيط  در  و  سياسی  قدرت 

می که  جغرافيايی  حالی  در  است،  سياسی  جغرافياي  موضوع  کشور  يک  مرزهاي  درون  در  جغرافيا  و  سياست  پيوند  پردازند. 

از مفاهيم    راملی و جهانی است. مفاهيمی مانند) کشور، حکومت، مرز و بوم، مليت، هويت و ناسيو ناليسم(يتيک نگاهی فژئوپل

تأثير قطعی و جبري جغرافيا در   .اي سياسی هستندمحوري و مطرح در جغرافي بيانگر  با درجات مختلف  ژئوپليتيک  رويکرد 

 (.  116: 1385 شفائی،  و امور تاريخی و سياسی است)نورائی
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دهد.  ژئوپليتيک رابطه جغرافياي طبيعی و انسانی بر سياست داخلی و خارجی را مورد توجه قرار میوهی معتقدند که  گر

دانند و معتقدند مطالعه آثار و  اي بين عوامل جغرافياي طبيعی و سياست يک کشور میيز ژئوپليتيک را رابطهاي ديگر نعده

 . (17: 1384دانند) الهی، اسی يک کشور میی طبيعی و سينتايجی است که عوامل جغرافياي

موضوعات جمله  از  ديگر  هم  بر  دو،  اين  تأثيرگذاري  و  سياست  با  جغرافيا  رابطه  واقع  ذهن  در  االيام  قديم  از  که  است  ی 

انديشمندان، گيتی فيلسوفان،  از  و سياستبسياري  اين تالششناسان  است.  داشته  به خود مشغول  را  امداران  ارسطو در ها  ز 

وران قديم شروع و تا مونتسکيو، راتزل و اتوتايل ادامه داشته است. برخی بدون آن که براي آن نامی برگزينند آن را با همان  د

اهيم جغرافيا و سياست توصيف کردند و برخی نظير متأخرين با تأسی از رودولف کيلن، دانشمند سوئدي، از آن تحت عنوان  مف

پردازان مختلف از قرن نوزدهم به  بسياري در جهت تشريح مفهوم ژئوپليتيک از سوي نظريههاي  تالش  .دژئوپوليتيک ياد کردن 

ها گاه از ژئوپليتيک تحت عنوان تأثير جغرافيا بر امور نظامی استراتژيک ياد  لاين طرف صورت گرفته است. در طول اين سا

الملل؛ برخی آن را تأثير دوجانبه جغرافيا و سياست  ه روابط بينشده و گاه تأثير يک جانبه جبري جغرافيا بر سياست به ويژ

 (. 37: 1385فظ نيا، اند و برخی تحليل فضائی مناسبات و ساختار قدرت و رقابت جهانی) حا دانسته

 نظریه تحول و تکامل منطقه ژئوپلیتیکی  -2-2

 پذيرد.  زير انجام می  گانهاحل پنجمطابق اين نظريه، تحول و تکامل هر منطقه ژئوپليتيکی در چارچوب مر     

ي و کارکردي  وجود يک منطقه جغرافيايی محض است که بر پايه يک يا چند خصيصه يا عنصر ساختار  مرحله اول:            

می  يگانگی  و  تجانس  منطقه داراي  چنين  جباشد.  چارچوب  و  فضائی  کالبد  مثابه  به  عمل  اي  سياسی  فرآيندهاي   غرافيايی 

 (.  187: 1396نيا، افظ )حنمايدمی

  پيدايش منطقه ژئوپليتيکی است که مستلزم باردار شدن منطقه از حيث سياسی است. بدين معنی که  مرحله دوم:             

ارزش خصيصهعناصر،  و  ب ها  سياسی  بازيگران  نظر  از  جغرافيائی  منطقه  کارکردي  و  ساختاري  حکومتههاي  و  ويژه  ارزش  ها 

پيدا می آنان رکند  اعتبار  به خود جلب میو نظر  بازيگران ا  استراتژي  اهداف، منافع و  مزبور در  نمايد. به سخن ديگر عناصر 

 (. 188: 1396نيا، )حافظنماينداي پيدا می جايگاه ويژه

ها زشگيري و توسعه سازه ژئوپليتيکی است. در اين مرحله بازيگران سياسی بر پايه تصور خود از ارشکل  مرحله سوم:           

زنند تا موجوديت يا کارکرد عناصر مزبور را به مين منافع آنها دارند دست به اقدام و تکاپو میأ ر منطقه و نقشی که در تو عناص

برداري قرار دهند و دست رقبا را از کنترل آنها  درآورده و در راستاي اهداف و منافع خود آنها را شکل داده و مورد بهره  کنترل

را    دور نگهدارند و  آنها  بيا  عليه رقباي خود  فعالهبر  پرتو  اين مرحله و در  ببرند. در  از درون  کار  اعم  بازيگران سياسی  شدن 

برون منطقهمنطقه از هماي،  اي و  اعم  رفتار  رابطه و  بين  الگوهاي مختلف  رقابت، کشمکش، ستيز، همکاري  گرايی، واگرايی، 

ارزش مديريت  و  کنترل  براي  سياسی  منط  هابازيگران  عناصر  بو  میهقه  شبکهوجود  تشکيل  که   روابط آيد  از  پيچيده  اي 

:  1396نيا،  )حافظکندبه سازه ژئوپليتيکی تعبير میدهد که  از آن  چندگانه و چند سطحی بين بازيگران محلی و کروي  را می

188.) 

گرايی  بر واگرا غلبه يابند، توسعه هم   گراروهاي همدر اين مرحله، منطقه بر سر دوراهی قرار دارد: اگر ني  مرحله چهارم:           

عث توسعه واگرايی در منطقه خواهد شد.  گرا غلبه يابند با در منطقه بين بازيگران شکل گيرد. اما چنانچه نيروهاي واگرا بر هم

مرحله سوم   ع همان تداومگرا و واگراست، که اين وضعيت در واقالبته حالت سومی نيز وجود دارد و آن موازنه بين نيروهاي هم 

 (. 188: 1396نيا، )حافظيا سازه ژئوپليتيکی است

گرا در منطقه  انچه در پرتو ديپلماسی مثبت، نيروهاي همآفرينی ديپلماسی بسيار اهميت دارد. چندر مرحله چهارم، نقش     

ب بازيگرسوي همهغالب شوند و منطقه  ادراك منفعت جمعی بين  پديد میگرايی حرکت کند نوعی  بازيگران  آان  اين يد و  به 

اي امکان منطقهاري، تعاون و ثبات و آرامش  و منافع آنها در پرتو همکيابی به اهداف  رسند که دستنتيجه و خرد جمعی می

و به  يابد  گرا در منطقه غلبه کنند، واگرايی توسعه میپذير است. برعکس در پرتو ديپلماسی منفی، نيوهاي واگرا بر نيروهاي هم
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منطقهثباتبی مرج  و  هرج  و  میی  منجر  می اي  هدايت  بازيگران  بين  جنگ  و  ستيز  سوي  به  را  منطقه  و  نيا،  افظح)کندشود 

1396 :188 .) 

اين مرحله محصول وضعيت دوگانه مرحله چهارم است. يعنی چنانچه در پرتو ديپلماسی مثبت، نيروهاي   مرحله پنجم:           

پديد میبسوي هم  شوند و منطقهگرا در منطقه غالب  هم آيد و  گرايی حرکت کند نوعی ادراك منفعت جمعی بين بازيگران 

و منافع آنها در پرتو همکاري، تعاون و ثبات و آرامش  يابی به اهداف  دسترسند که  به اين نتيجه و خرد جمعی میبازيگران  

زيادي از مناطق  گردد. تعداد  اي تشکيل می نطقهسازمان ماسی  ن در پرتو اراده بازيگران سيبنابراي پذير است.  اي امکانمنطقه

شرق الی، جنوبت. نظير: اروپا، آمريکاي شماي در آنها تشکيل شده اسژئوپليتيکی جهان به اين مرحله رسيده و سازمان منطقه

به کنند، واگرايی در منطقه غل  گراآسيا، اقيانوس کبير و غيره. برعکس در پرتو ديپلماسی منفی، نيروهاي واگرا بر نيروهاي هم 

به مرحله    شود و منطقه را به سوي ستيز و جنگ و يا برگشتاي منجر میثباتی و هرج و مرج منطقهيابد و به بیتوسعه می

خليج منطقه  نظير  نمود.  خواهد  جنوبسوم حرکت  و  مديترانه  قفقاز، شرق  آسيا،  جنوب  آسيافارس،  :  1396نيا،  )حافظ  غرب 

188.) 

 یکی نظم ژئوپلیت  -2-3

هاي بزرگ  ويژه قدرتهاي از قواعد، توسط سيستم مسلط بعبارتست از الگوي پايدار سياست جهانی که از طريق مجموعه     

هاي برتر و بزرگ، روابط قدرت،  (. هر نظم ژئوپليتيکی با عناصري چون، قدرت يا قدرتTaylor,1994:330گردد)حاکم میآن 

اي مشخص بر جهان حاکم بوده است، يک يا  ی در هر نظم ژئوپليتيکی که براي دورهود. به عبارتشسلطه و تفوق مشخص می

رهبر و  مديريت  و  داده  را شکل  آن  بزرگ  عهده داشتهچند قدرت  به  را  آن  فرآيندهاي  روابط  اند.  ي  ژئوپليتيکی  نظم  هر  در 

برپايه سطقدرت ژئوپليتيک  عناصر سيستم  با ساير  نيز  و  يکديگر  با  آنها  ها  رابطهتعريف میح قدرت  يعنی  هاي سلطه،  گردد. 

از ظرفيت  زيرسلطه، تعامل و غيرآن برپايه ميزان قدرت کشورها سسات و  ؤها و ماي مادي، انديشههقرار دارد که خود تابعی 

ه ئی وجود داشتهاي استعمارگر اروپادر نظم ژئوپليتيکی قرون گذشته رقابت بين قدرتباشد. براي نمونه  نحوه ترکيب آن می

رقابت خصومت نيز شاهد  بيستم  قرن  بيستم دو جنگ است.  قرن  اول  نيمه  در  است.  بوده  و سرد  نوع جنگ گرم  از دو  آميز 

و اول  بيستم   جهانی  قرن  نيمه دوم  در  و  داد  رخ  آنها(  و شرکاي  انگليس  بر جهان)آلمان،  و سيادت  بين مدعيان سلطه  دوم 

آمريکا   بين  سرد  جنگ  بصورت  ادامرقابت  شوروي  از و  پس  شد.  حاکم  جهان  بر  دوقطبی  ژئوپليتيکی  نظم  نوعی  و  يافت  ه 

کرد  تک قطبی بودن به رهبري آمريکا بود حرکت می   فروپاشی نظم دوقطبی، جهان به سوي نظم نوينی که خصيصة اصلی آن

دو الگوي نظم تک قطبی  درگير رقابت در برابر آن، اين روند را با چالش روبرو کرد و جهان  2هاي درجه که بروز مقاومت قدرت

قدرت بين  ژئوپليتيکی  و  ژئواستراتژيکی  رقابت  شرايط  در  جهان  نيز  امروز  شد.  قطبی  چند  يو  جهان  اصلی  آمريکا،  هاي  عنی 

 (. 222: 1396نيا، حافظ)روسيه، اتحاديه اروپا، چين و ژاپن قرار دارد

 

 وابستگی ژئوپلیتیکی  -2-4

م       وابستگی  از  اهدافعبارتست  و  ارزش  نافع  به  سياسی  بازيگر  يا  کشور  يک  مزيتملی  و  و  ها  کشورها  جغرافيايی  هاي 

ارزشداراي خصيصهها و فضاهاي جغرافيايی  مکان  بازيگران سياسی ديگر.  نيز در ی هستند و منابع و مزيتهاي خاصها و    ها 

نمی  پخش  متعادل  طور  به  جهان  مز  باشد.سطح  عرصه  پخش  الگوي  عبارتی  نيز  يتبه  و  مزيتها  جغرافيايی  تقاضاي  هاي 

ها به  ها و حکومتملت  نها،هاي انسانی ساکن در آبه دنبال آن گروه  ها و و فضاهاي جغرافيايی واز اين رو مکان   نامتعادل است.

-مزيت  ن را ندارند. ها آآن  برخی از  شوند لکن برخی از کشورها از تمام يا بخشی از آن برخوردارند ونيازمند و وابسته میيکديگر  

ين  مأهاي ژئوپليتيکی و جغرافيايی از طيف وسيعی برخوردارند براي نمونه: مسير و کريدور ارتباطی، بندرگاه، فرودگاه، منبع ت

پايگاه دفاعی و نظامی، بازارهاي صادراتی و فروش کاال، منابع    انرژي، مواد غذايی، تسليحات، تکنولوژي و دانش فنی، سرمايه، 

 (.  227: 1396نيا،فرهنگی، تاريخی، هنري، دينی، توريستی و غيره)حافظ  علمی،ز و موئسسات آب، مراک
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 پیشینه تحقیق -3
 قرار عربی و ايرانی قلمرو دو تحت سيطره که است المللیبين و ژئوپليتيکی مناسبات ثقل زمراک ترينمهم از فارسخليج     

 چنين با فارس،خليج مانند موقعيتی  و وضعيت.  است جهان اقتصادي ادلهمب بيشترين مرکز حاضر حال در فارسدارد. خليج

 هايديدگاه همه از بيشتر منديبهره و کوشش و تالش هرگونه نيازمند اقتصادي جهان، تعادل آينده براي حساسيتی و اهميت

است)مجتهدزاده،  نشان ارسفخليج يانه،خاورم اصطالح به محدوده در تشخيص قابل مناطق ميان (. در 62:  1382موجود 

 ددارن هايیتفاوت  فرهنگی نظر از که است هايی ملت برگيرنده منطقه در اين  .ژئوپليتيک يک از است اييگانه الگوي دهنده

 امارات کويت، عربستان، عمان، عراق، ايران، شامل منطقه اين .برخوردارند هايیشباهت از اقتصادي و هاي سياسیجنبه از ولی

 نزديکی در جغرافيايی نظر از که پاکستان اند،کرانههم فارسدر خليج که کشورها اين از  غير. است نبحري و قطر ،عربی متحده

 با متمايز منطقه اين.  منطقه دارد در بازرگانی مبادالت در ايگسترده منافع است، شده واقع رسفادهانه خليج و هرمز تنگه

 گروه يک ايجاد راستاي در تا گذاردمی دريا اين اياي کرانههملت روي راف را فرصت بهترين محيطی مشترك هايپديده

 چند جهان ژئوپليتيک در منطقه کشورهاي بقاي ايبر آن ايجاد که ايمنطقه گروه يک همکاري کنند؛ ايمنطقه اقتصادي

 از ويژهبه قه،منط جهانی يتاهم کنار در ،  مسائل استراتژيک و اقتصادي هايتالش همگنی.  است نياز مورد اقتصادي قطبی

 جهان، هاي اقتصاديگروه همه با منطقه بازرگانی گسترده پيوندهاي با همراه گاز و نفت صدور توليد و شگرف ظرفيت جهت

 (. 35: 1381 مجتهدزاده،(دهند دست از را آن و نبايد توانندنمی فارسخليج هايملت که آوردمی فراهم استثنايی فرصتی
 

 ش روش پژوه -4
ها از  باشد و براي تجزيه تحليل اطالعات و دادهاسنادي می  -ايردآوري اطالعات در اين تحقيق به صورت کتابخانهروش گ     

هاي سياسی  ترين انديشهاي در ابتدا مهمدر اين مقاله با استفاده از روش کتابخانه  تنباطی استفاده شده است.روش کيفی و اس

ژئوپوليتيکی   بر سازه  تبيين مهمفارس موخليجغالب  به  اقدام  ادامه  در  است.  قرار گرفته  بررسی  انديشهرد  هاي سياسی  ترين 

 اي نموده است. فارس به سازمان منطقهسازه ژئوپليتيکی خليج گير مورد نياز براي تحول و تکاملجديد و همه

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه-5

 قرار عربی و ايرانی قلمرو دو تحت سيطره که است المللیبين و یژئوپليتيک اتمناسب ثقل مراکز ترينمهم از فارسخليج     

 چنين با فارس،خليج مانند موقعيتی  و وضعيت   .است هانج اقتصادي مبادله بيشترين مرکز حاضر  حال در فارسدارد. خليج

 هايديدگاه همه از تربيش منديهرهب و کوشش و تالش هرگونه نيازمند اقتصادي جهان، تعادل آينده براي حساسيتی و اهميت

 نشان فارسخليج خاورميانه، اصطالح به محدوده در تشخيص قابل مناطق ميان (. در 62:    1382موجود است ) مجتهدزاده،

 دارند هايیتفاوت  فرهنگی نظر از که است هايی ملت برگيرنده منطقه در اين  .ژئوپليتيک يک از است اييگانه الگوي دهنده

 امارات کويت، عربستان، عمان،  عراق، ايران، شامل منطقه اين. برخوردارند هايی شباهت از اقتصادي و اسیهاي سيجنبه از ولی

 نزديکی در جغرافيايی نظر از که پاکستان اند، همکرانه فارسدر خليج که کشورها اين از غير. است ينبحر و  قطر عربی،  متحده

 با متمايز منطقه  اين  .منطقه دارد در بازرگانی مبادالت در ايگسترده عمناف است، دهش واقع فارسدهانه خليج و هرمز تنگه

کرانههاملت فراروي را فرصت بهترين محيطی مشترك هايپديده  گروه يک ايجاد راستاي در تا گذاردمی دريا اين ايي 

 چند جهان ژئوپليتيک در منطقه ورهايکش بقاي براي آن ايجاد که ايمنطقه گروه يک همکاري کنند؛ ايمنطقه اقتصادي

 از ويژهبه ،منطقه جهانی اهميت کنار در ،مسائل استراتژيک و اقتصادي هايتالش  همگنی.  است نياز مورد اقتصادي قطبی
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 جهان، هاي اقتصاديگروه همه با منطقه بازرگانی گسترده پيوندهاي با همراه گاز و نفت صدور توليد و شگرف ظرفيت جهت

نبايد توانندنمی فارسخليج هايملت که آوردمی همفرا استثنايی فرصتی :  1381 مجتهدزاده،(دهند دست  از را آن و 

 (.1)شکل(35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

فارسموقعیت منطقه خلیج : 1شکل  

 

 ها یافته -6

نطقه فارس به م فارس بر تحول منطقه جغرافیایی خلیجثیر اندیشه سیاسی تشکیل شورای همکاری خلیجأت  -1-6

 تیک :ژئوپولی

به    در شبه جزيره عربستان،ا توجه به وجود تجانس جغرافيايی  فارس، باي در خليجگيري انديشه ايجاد اتحاديه منطقهشکل     

اي را در قالب طرح اولين تشکل منطقه  1971گردد. انگلستان در سال  فارس باز میدوره پايان حضور بريتانيا در منطقه خليج

 نشين متصالحه ابوظبی، دبی، شارجه، عجمان،  مطرح کرد؛ اين طرح شامل بحرين، قطر و هفت شيخ  ن يا اتحاديهيک فدراسيو

ود، که بحرين و قطر به صورت دو دولت مستقل و تحت نفوذ انگلستان باقی ماندند، ولی در  القوين بالخيمه، فجيره و امسأر

پايگاه انگلستان عقب  ند و سال بعدمجموع طرح تشکيل امارات متحده عربی را امضاء کرد  از  ها و مراکز شرق  نشينی خود را 

 ( 78:1392نيا،فارس اعالم کرد)حافظکانال سوئز از جمله خليج

م باعث شد آمريکا و غرب در خصوص  1979و اشغال خاك افغانستان توسط شوروي در سال وزي انقالب اسالمی ايران پير      

فارس اقدام نمايند  حساس خطر نموده و نسبت به تشکيل شوراي همکاري خليجبه طور جدي افارس  شان در خليجحفظ منافع

 . (81:1392نيا،حافظ)

م شش کشور کويت، عربستان،    1981فارس که در  علت وجودي شوراي همکاري خليج  شود کهبدين ترتيب مشخص می     

اعالم   را  آن  موجوديت  عمان  و  عربی  متحده  امارات  بحرين،  ماهيتقطر،  آن    کردند،  وجودي  فلسفه  و  دارد  امنيتی  دفاعی 

اين  تهديدات ايران و شوروي بود.  ابل  شان در مقهاي منطقه  براي حفظ اهداف و موجوديتاحساس نياز امنيتی آمريکا و دولت

انس آن فرا  اي در چارچوب ساخت جغرافيايی متجگرايی و اتحاد و وحدت منطقهتهديدات کشورهاي منطقه را به سوي يک هم

 (  84:1392نيا،مين امنيت حاصل شود)حافظأگرايی و اتحادي مقصود تواند تا از ناحيه چنين همخ
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تاريخی، عوامل ديگري از قبيل مشترکات جغرافيايی، زبانی، مذهبی، اجتماعی، سطح توسعه عالوه بر توجيهات امنيتی و        

سيستم دراقتصادي،  موجود  جمعی  فرهنگ  و  حکومتی  جغراف  هاي  خليجمنطقه  بيايی  سياسی  بازيگران  براي  ويژه  هفارس 

آنان را به خود جلب نموده و عناصر مزبور   و نظرفارس ارزش و اعتبار پيدا کرده  هاي پيرامونی منطقه جغرافيايی خليجحکومت

ويژه جايگاه  بازيگران  استراتژي  و  منافع  اهداف،  جغرادر  منطقه  باردارشدن  سبب  و  کرده  پيدا  خليجاي  حيث  ففيايی  از  ارس 

 سياسی و تحول و تکامل آن به منطقه ژئوپليتيکی گرديده است. 

 

 ای فارس به سازه منطقهقه ژئوپلیتیک خلیجثیر اندیشه سیاسی نظم نوین جهانی بر تحول منطأت  -2-6

پايان عصر جنگ سرد و ژئوپليتيک ايدئولوژيک تقارن دارد. با فرو        عادل ژئوپليتيکی پاشی شوروي تپيدايش اين انديشه با 

هاي  یجهان به هم خورد و يک طرف الگوي رقابت، يعنی شوروي از صحنه خارج شد و طرف ديگر يعنی آمريکا با همان تواناي 

يک ابر قدرت بدون رقيب باقی ماند. فروپاشی نظام دوقطبی و پايان جنگ سرد، فرصتی را در برابر آمريکا قرار داد که خود را 

دهی به نظم جديد در جهان بر پايه نظام تک قدرتی را در  رقابت گذشته، بدون رقيب ببيند و سوداي شکل  داران ميراثبه عنو

شدن اين نقش در موقعيت  هاي جهانی در کنترل آن قرار داشته باشد. براي عملياتیهبري سياستسر بپروراند به طوري که ر

اش يعنی کويت پديد آمد. جرج م حسين به کشور کوچک و همسايهراق توسط صدااي الزم بود. با تهاجم ع رهبري جهانی بهانه

ف رهبر شوروي و نيز با هماهنگی با مارگارت تاچر م. و به دنبال مذاکرات خود در هلسينکی با گورباچو1991بوش در سال  

مانان خود، نظريه نظم  و ساير هم پيفارس  ويژه خليجهنخست وزير انگليس، رهبران اروپا، سازمان ملل متحد، کشورهاي عربی ب

فاق عمومی براي  گرفت که ماهيت آن را ائتالف و و س جريانی قرار میأجهانی خود را اعالم نمود که بر اساس آن آمريکا در ر

داد. می  تشکيل  کويت  به  متجاوز  عنوان  به  حسين  صدام  بود    تنبيه  کرده  ايجاد  عملی  تهديد  يک  اينکه  موضوع ضمن  اين 

هاي نظامی آمريکا در  فارس را ايجاد کرد و زمينه استقرار پايگاهشديد کشورهاي حاشيه جنوبی خليج حشت و نگرانی موجبات و

با حضور سوريه،   6+2بعد از بحران کويت، چهارچوب امنيتی جديد به نام بيانيه دمشق يا پيمان  اين کشورها را فراهم ساخت.  

خليج جنوبی  حاشيه  کشورهاي  و  بهمصر  آمروفارس  آمد.  تکيهجود  آن  براي  نمود  سعی  و  داد  گسترش  را  ايده  اين  گاه   يکا 

فرضيه تهديد از سوي ايران و عراق شکل گرفته بود.  بر اساس    اي عربی ايجاد کند. اين ايده امنيت جمعی مشخصاًفرامنطقه

و به حضور نظامی آمريکا در    اثر کرد ا بیتنها دو ماه بعد از اين قرارداد کويت با امضاء يک پيمان نظامی دوجانبه، اين ايده ر

پيمانخليج امضاء  با  نيز  پيمان  اين  اعضاي  ديگر  آن  از  پس  بخشيد.  دفاعی فارس مشروعيت  ديگر    امنيتی  -هاي  و  آمريکا  با 

(. در اين مرحله و در پرتو  62:1392نيا،هاي خارجی در اين منطقه رسميت بخشيدند)حافظهاي خارجی به حضور قدرتقدرت

بازيف شدن  منطقهعال  درون  منطقهگران  برون  و  هماي  از  اعم  رفتار  و  رابطه  مختلف  الگوهاي  رقابت،  اي،  واگرايی،  گرايی، 

ب ستيز، همکاري  ارزشکشمکش،  مديريت  و  کنترل  براي  سياسی  بازيگران  بوجود میين  منطقه  عناصر  و  تشکيل  ها  که  آيد 

 .(188:1396،نيا دهد)حافظی و کروي را میبازيگران محلشبکه پيچيده از روابط چندگانه و چند سطحی بين 

 فارسگرا و واگرا در منطقه خلیجنیروهای هم  -3-6

گرا چيره هستند و  که نيروي واگرا بر هم  گرا و نيروهاي واگرا،نيروهاي هم  نيرو وجود دارند.فارس دو دسته  در منطقه خليج     

 اي است.طقهيبات درون منگيري ترتواگرايی و عدم شکل أ اين خود منش

 : گرا در منطقه عبارتند ازنیروهای هم  -6-3-1 

 د(. اناشتراك دينی در اسالم)اکثريت قريب به اتفاق مردم منطقه مسلمان -1

-و يک خانواده جغرافيايی محسوب میفارس که از اين حيث همه عضجواري و تعلق به حوضچه آبی خليجاحساس هم -2

 شوند.

 زيست محيطی و شيالت(.  فرهنگی،  ارتباطی، اجتماعی،  ،اي)اقتصاديهنيازهاي متقابل منطق -3

 اي و جهانی. تهديد مشترك از طريق حضور و مداخله بازيگران برون منطقه -4
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 ستگی و نياز مشترك به تنگه هرمز در زمينه عبور نفت و گاز و کاال و خدمات. واب -5

حساس منافع مشترك در قالب ساختارهايی  بر پايه آن اهاي فسيلی و  کارکرد مشترك در زمينه توليد و صادرات انرژي -6

 .(75 :1392،ربيعی  و  نياحافظ) نظير اوپک نفتی و اوپک گازي و غيره
 

 : گرا در منطقه عبارت اند از  نیروهای وا  -6-3-2
 عربستان و عراق.  هاي متفاوت ايدئولوژيک و سياسی در سه سازه ايران،نگرش -1

النهرين و عراق به تاريخ تمدن باستانی بين  هزارساله خود،  و تمدن چندان به تاريخ  احساس غرور تمدنی و تاريخی)اير -2

 رند(. عربستان به خاستگاه تمدن اسالمی و ميراث اين تمدن مفتخ

 اند.سنی مذهب شيعه و بخش جنوبی و غربی عمدتاً  فارس عمدتاً بخش شمالی منطقه خليج تفاوت مذهبی،  -3

سامی و عرب    شيعه و بخش جنوبی و غربی منطقه عمدتاً  فارس عمدتاًمنطقه خليج  بخش شمالی  تفاوت قومی و زبانی،  -4

 اند. زبان

ولی اکثر کشورهاي بخش جنوبی سابقه دولت    رساله است،سابقه دولت در بخش شمالی سابقه دولت کهن و چند هزا -5

 کوتاه و جديد است. 

 سعودي.عراق و عربستان  اي ايران،وجود الگوي رقابت براي سيادت منطقه -6

 فات ارضی و مرزي.اختال -7

برون منطقه -8 ارتباطات و تعهدات  از   اي،الگوي  از جنگ سرد که هر کدام  چه در دوره جنگ سرد و چه در دوره پس 

داراي منافع    که بعضاً  اي بوده و هستند،ها و روابط خاصی با کشورهاي برون منطقهپيمان  ورهاي منطقه داراي تعهدات،کش

 يابد. فارس انعکاس می منطقه خليجی بوده و بر متعارض در سطح جهان

قدرت برخوردار  فارس از توازن  ضلع جنوبی و شمالی خليج  فارس از ضلع شمالی آن،احساس تهديد ضلع جنوبی خليج -9

مداخله القائات  اساس  بر  چه  و  تاريخی  تحليل  يک  اساس  بر  چه  جنوبی  و ضلع  منطقهنيست  برون  بر  کنندگان  چه  و  اي 

عوامل براي خود میخليجشمال    ديگر،   اساس  تهديد  و جهت  مبداء  را  از  فارس  را  خود  قدرت  کاستی  ترتيب  بدين  داند. 

هاي امنيتی دو يا چند جانبه بين کشورهاي عضو  کند. وجود پيمانجبران می  ايهاي برون منطقهطريق نزديکی به قدرت

 کويت در همين راستا معنی دار است.  اي دفع اشغالبر 1990فارس با آمريکا و متحدانش در سال شوراي همکاري خليج

ميزان  جمعيت، است:فارس که در موارد زير قابل شناسايی هاي روبنايی بين ضلع شمالی و جنوبی خليجوجود تفاوت -10

به    سواد، تجاري،  وضع درمان،  سرانه،  درآمد  درصد شهرنشينی،  زندگی،اميد  عمومی،  موازنه  عمران فضاي   رفاه  و  آمايش 

 . (75:1392،نيا، ربيعی فعاليت و جاذبه اقتصادي و نظاير آن)حافظ توريسم،  و ثروت، فقر  رافيايی،جغ

 هيونيستی.فارس با رژيم صصلح کشورهاي عرب حوزه خليج -11

 
 

فارس به سازمان ای خلیجگیر مورد نیاز برای تحول و تکامل سازه منطقههای سیاسی جدید و همهاندیشه  -6-4

 ای منطقه
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 فارس با مشارکت ايران و عراق. شبه جزيره عربستان به شوراي همکاري خليج شوراي همکاريتغيير  -1

پايگاه شکل  -2 خروج  سياسی  انديشه  نظگيري  فرامنطقه هاي  کشورهاي  خليجامی  حوزه  کشورهاي  از  همانند  اي  فارس، 

 هاي نظامی آمريکا از عراق که در مجلس اين کشور تصويب گرديد.تصويب خروج پايگاه

 گير در زمينه ايجاد توافقات چندجانبه اقتصادي و گردشگري.سياسی همه ايجاد انديشه -3

کمنقش -4 با  مثبت  ديپلماسی  نقش  رنگآفرينی  واگرا  کردن  جنبهنيروهاي  بيشتر  و  که  دارند  ايدئولوژيکی  و  تاريخی  هاي 

 باشند. گرا که بيشتر داراي بسترهاي اقتصادي میتقويت نيروهاي هم

 ی گیرنتیجه-7
خليجعلير        حوزه  کشورهاي  از  تعدادي  بين  مرزي  اختالفات  بينغم  قوانين  اساس  بر  توانستند  کشورها  اين  الملل فارس، 

موفق عمل نموده     فارس نسبتاًفارس را مشخص نمايند؛ و در زمينه تقسيم فضا در خليجثر مرزهاي آبی خود در خليجاکدرياها،  

ت  مکانأ و  و  فضاها  بثير  ناشی وجههاي  آمده  آب  ود  مانند  فضا؛  تقسيم  آباز  داخلی،  قاره،  هاي  فالت  منطقه  سرزمينی،   هاي 

را ...  گرايی، واگرايی، رقابت، کشمکش، ستيزه و  ي مختلف رابطه و رفتار اعم از همرا بر الگوها...   هاي انحصاري اقتصادي وآب

ژئوپوليتيک به سازه  ژئوپليتيکی  از مرحله منطقه  و  نمايند  يابندلمس  تحول  انديشه.  ی  علت  به  تجميع فضا  هاي  اما در بخش 

اي تکامل يابند. تنها دليل  ده و به سازمان منطقهرنگ نموالملل را کمسياسی غالب بر اين کشورها نتوانستند نقش مرزهاي بين

ازه ژئوپليتيکی به  کشورها از س  فارس که مانع  از گذار اينگرا بر نيروهاي واگرا در کشورهاي حوزه خليجعدم غلبه نيروهاي هم

منطقه میسازمان  پايگاهاي  حضور  فرامنطقهگردد،  کشورهاي  نظامی  آمريهاي  متحده  اياالت  به خصوص  کشورهاي  اي  در  کا 

خليج حوزه  میعربی  زمينهفارس  دنبال  به  منطقه  از  متحده  اياالت  خروج  گفتمان  ايجاد  با  ايران  کشور  بنابراين  سازي باشد. 

گيري انديشه سياسی خروج گرا بر واگرا را تسهيل نمايد. شکلباشد تا از اين طريق غلبه نيروهاي هم یا در منطقه متجميع فض

گيري  از منطقه که ابتدا با خروج اين نيروها از ايران با پيروزي انقالب اسالمی ايران شکل گرفت، با شکل  نيروهاي آمريکايی

آمريکايی از عراق تداوم يافت. شهادت سردار سليمانی و حمله موشکی  خروج نيرهاي انديشه سياسی در مجلس عراق در زمينه 

استقرار پايگاه عين االسد در عراق که محل  به  تقويت زمينه  ايران  باعث  بود،  آمريکايی  از نيروهاي  اياالت متحده  هاي خروج 

متحده تا از  ري نقش ژاندارم به اياالت  فارس و واگذاگونه که بريتانيا با خروج خود از حوزه خليجمنطقه گرديده است. اما همان

نيز  اين طريق منافع بلند اياالت متحده  انرژي حفظ نمايد.  ايران و عراق جهت خروج مدت خود را در زمينه  به موازات طرح 

انديشه سياسی صلح بين کشورهاي حوزه خليج ايجاد  به  اقدام  از عراق،  آمريکايی  رژيم صهيوننيروهاي  با  يستی نموده فارس 

از منطقه، جهت حفظ منافع خود جايگزينی منطقها اي داشته باشد. با توجه به اختالفات  ست تا بتواند در زمان خروج خود 

سال    20رسد که تا  يد بين ايران و رژيم صهيونيستی و همچنين روابط ايجاد شده بين اعراب و اسرائيل بعيد به نظر میشد

فارس اي که کليه کشورهاي حوزه خليججام تجميع فضا و تشکيل سازمان منطقهس توانايی انفارآينده کشورهاي حوزه خليج

 ند. در آن مشارکت داشته باشند را به وجود بياور
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