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  چكيده
امنيت فراگير و عدالت  ،دستيابي به توسعه پايدار ،روي كشورهاي در حال توسعهمسائل فرا ترين  از عمده
در مقايسه با اي  به جايگاه ضعيف مناطق مرزي و حاشيه توان ميبا يك  بررسي اجمالي . باشد مي اجتماعي

جغرافيايي انزواي   توان مياز داليل اين امر . پي برداي  مناطق مركزي كشور در فرآيند توسعه ملي و منطقه
 ،اقتصادي ،نيافتگي در ابعاد مختلف اجتماعي هاي صنعتي ـ اقتصادي و توسعه دوري از قطب ،مناطق مرزي

درمنـاطق مـرزي باعـث شـده تـا كشـورها در قالـب         مسـائل  گونه اينوجود  . سياسي و فرهنگي برشمرد
قـدم   ،رود مي شمار بهمرزي هاي توسعه اقتصادي نواحي  روشترين   شده هاي مرزي كه از شناخته  بازارچه

  .افتادگي در نواحي مذكور بگذارند در راه مبارزه با مسائل متنوع ناشي از عقب
و ميداني سعي در بررسي و تبيـين  اي  تحليلي و تكيه بر منابع كتابخانه _اين مقاله با روش توصيفي  

يژه در استان خراسان جنوبي را مرزي  در امنيت و توسعه پايدار نواحي پيرامون خود بو هاي نقش بازارچه
پتانسيل بااليي در افزايش امنيـت و توسـعه پايـدار     ها  بازار چه: فرض اصلي اين مقاله اين است كه.  دارد

مورد نظر تا حدود  هاي تحقيق بيانگر اين مطلب است كه بازارچه هاي يافته. نواحي پيرامون خود را دارند
يرامون خود تأثير مثبت بگذارند كه اين امر بستر الزم را براي افزايش در توسعه نواحي پ اند زيادي توانسته

ماننـد   ها  در بعضي از شاخصه ها  الزم به ذكر است كه بازار چه. امنيت در ابعاد مختلف فراهم آورده است
اي  بهبود وضعيت تحصيلي  و ارتقاء سطح علمي ساكنان مناطق داراي كاركرد منفي بوده اسـت كـه نكتـه   
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  .باشد مي فراتر از پيشرفتاي  سازد كه توسعه مقوله مي تأمل بوده و ما را متوجه اين نكته قابل
  

  .خراسان جنوبي ،بازارچه مرزي ،توسعه پايدار، امنيت :كليدي هاي واژه

   مقدمه -1

ريزي  اين مسئله امروزه روشن و بديهي است كه دستيابي به توسعه در كشور نيازمند برنامه
اجتماعي و  ،هاي اقتصادي وسعة بدون برنامه منجر به توسعة نامتوازن بخشچرا كه ت. است

پذيري و تضعيف وحدت  اي و در نتيجه آسيب اكولوژيكي و همچنين تشديد عدم تعادل منطقه
ي شكل بگيرد ريز برنامهاگر فعاليتي بدون توجه به ضوابط آمايشي و اصول . شود ملي مي

رويه جمعيت با توجه به ضعف امنيت و  افزايش بي امروزه. محكوم به شكست خواهد بود
اي براي آينده نواحي  در مناطق مرزي، افق بسيار پيچيده) تثبيت جمعيت(نگهداشت جمعيت 

در آينده كشوري موفق خواهد بود كه بتواند مشكالت جمعيتي . اي پديد آورده است حاشيه
، اجتماعي و امنيتي بتواند  تلف اقتصاديهاي مخ خود را به حداقل برساند و با استفاده از راهكار

، از طرفي نواحي مرزي  مند نمايد جمعيت را به ماندن در نواحي مرزي و محل تولدشان عالقه
هاي فاحش از نظر  تفاوت... نيافتگي و  بواسطه دوري  از مركز، انزواي جغرافيايي و توسعه

عيتي را دارند، كه اين تفاوتهاي منجر برخورداري از رفاه و توسعه در مقايسه با مراكز عمده جم
 ).17: 1380رضايي،(شود  مركز مي نفع بهبه گسست اين دو ناحيه و ايجاد يك رابطه استثماري 

زند كه اين شرايط  رابطه مركز پيرامون در داخل كشور، شرايط جديدي را رقم ميگيري  شكل
سازد اين رابطه نوين بين مركز  ميجديد مركز را وادار به تجديدنظر در روابط خود با پيرامون 

شود كه در  با شرايط قبل متفاوت است و منجر به ايجاد همگرايي بين آنها مي و پيرامون كامالً
شود، كه خود  صورت توفيق، نگاه جمعيت مرزنشين به سمت درون و همگرايي معطوف مي

وعالقة وافر به  اين رغبت). 35: 1380عندليب،(باعث توسعه فضايي مناطق مرزي خواهد شد
مشخصي از اين تصور  طور بهاند مناطقي كه در امتداد مرزهاي همگرايي كشورها قرار گرفته

همساني ذنشأت گرفته كه اين مناطق جغرافيايي ويژه، ممكن است موجب ايجاد سازگاري و
ر بدين معني كه در مرزهاي اكث. )Niebuhr, 2004:VI(اقتصادي در همگرايي بين كشورها گردند

توجهي از نياز مردم مرزنشين از طريق مبادالت مرزي كشورهاي درحال توسعه سطح قابل
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 اهميتي دربودن آن داراي نقش پرمحلي رغم غيررسمي ومبادالت علي گونه اين. شودمي تأمين
از  .شودمبادالت ميان كشورهاي همسايه بوده و باعث بهبود زندگي ساكنان نقاط مرزي مي

هاي متقابل كردن چنين مبادالت وجريانهايي در نوع خود به توسعه همكارياي  هو برنامر اين
باالخره  ثبات در مناطق مرزنشين و و اقتصادي، گسترش بازارهاي مرزي محلي، ايجاد صلح

همراه  نياز منطقه را به بهبود زيرساختها وخدمات مورد بهبود امنيت در اين مناطق و
 تواند نقشي اساسي در ترقي ومرزي مي، اقتصاد مناطقمجموع در. )1384:2مراتب،(آورد مي

پيشرفت توسعة اقتصادي نواحي مرزي، بهبود استانداردهاي زندگي مردم، كاهش فقر، توزيع 
يشتر بين نواحي آشنايي بيشتر، تسريع همكاريهاي ب مناسب درآمد، ايجاد روابط دوستي و

ها پويا كردن اقتصاد نواحي يكي از اين برنامه). (Chandoevwit, 2004: 145 مرزي داشته باشد
نيز  يك شاخص اصلي در برقراري ارتباط بين كشورهاي همسايه و عنوان بهمرزي است كه 

رود بدين معني كه از اين طريق مردم ساكن در  مي شمار بهبهبود امرار معاش مردم مرزنشين 
باهم ازفرصتها ومنابع مشترك استفاده  هم و كنار توانند دركشورهاي همسايه مي نواحي مرزي

توسعه،  امنيت و رونق اقتصادي و تفاهم طرفين، تواند منجر به دوستي واين امر مي نمايند و
 ,Chandoevwit(گردد نوع مزيت نسبي درمناطق مرزي گيري يكوشكل شغليايجاد فرصتهاي

كه دوري از مركز اين مناطق  بايد گفت ،در مناطق مرزي  ها اين ظرفيت رغم علي). 145 :2004
 لحاظ بهشود بيشتر از ساختار مناطق مرزي ناشي مي اي جغرافيايي است وكه عموماً مسأله

هاي نامطلوبي را براي اين مناطق آمد غيرآمايشي پي هاي برنامه واي  اتخاذ سياستهاي توسعه
. مناطق از كشور است اي بودن اينهمراه داشته كه مهمترين آن، محروميت شديد و حاشيه به

گيري سياسي كشور است،  معناي دوري از مراكز تصميم دوري از مركز جغرافيايي كشور كه به
هاي جمعيتي و كاستي در قابليت دليل بهدوري از مركز و هم  دليل بهشود اين مناطق باعث مي

ين مناطق از گيرند، لذا اهاي توسعه داخلي قرارصنعتي كمتر در جريان آثار مثبت برنامه
حاشيه قرار گرفتن  در اين مسأله سبب محروميت شديد و برند ومحروميت شديدي رنج مي

 :1380عندليب،(گردد مسير امواج آمايشي توسعه كشور مي قرار نگرفتن آنها در اين مناطق و
هاي همگني لحاظ بهدهد دربرخي مناطق مرزنشين از گذشته مطالعات نشان مي .)202

سو  قرابتهاي قومي با مردم مرزنشين آنسوي مرزها، از يك خصوصيات اجتماعي و اكولوژيكي،
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ساز بسياري از توسعه ملي از سوي ديگر پيوسته انگيزه هاي نبود يك راهبرد آمايشي در برنامه و
هاي     كوچ صورت بهانتقال جمعيت  مبادالت ناخواسته، جابجايي و تحركات غيررسمي و

–پيكر امور اقتصادي  اثرات منفي اين جريانات  بر. بزرگ بوده است جمعي به شهرهايدسته

. عدم ثبات جمعيت در مناطق مرزنشين است امني ساختاري ونا بازرگاني كشور، آشفتگي و
اي در روند توسعه مناطق مرزي بر اي تأثيرات عمدهعدم تعادلهاي منطقه وجود چنين تفاوتها و

 هاي و امنيتي بازارچهاي  سعي براين است كه اثرات توسعهدر اين مقاله . جاي گذاشته است
احتمالي نيز  هاي مرزي بر روي مناطق پيرامون بويژه در خراسان جنوبي تبيين گردد و كاستي

  .در جهت بهبود شرايط در آينده نيز ذكر گردد

  روش تحقيق -2

ميداني در پي  هاي فتهو يااي  اين مقاله با روش توصيفي و تحليلي و تكيه بر منابع كتابخانه
مرزي در توسعه و امنيت نواحي پيرامون خود بويژه در استان خراسان  هاي تبيين نقش بازارچه

پرسشنامه طراحي و در  50با توجه به نياز به عمليات ميداني تعداد  همچنين. باشد مي جنوبي
خانوارهاي  هاي و سرپرست ها  بين دو سطح از كارگزاران رسمي دولتي شاغل در بازارچه

   .منطقه توزيع گرديد

   ادبيات نظري تحقيق -3

  توسعه - 3-1

جوامع نسبت به گذشته از آن بيشتر منتفع  و شود ميامروزه توسعه همپاي زندگي بهتر تلقي  
؛ زيرا توسعه )32:1386ابراهيمي،و  پاپلي يزدي(توسعه همان رشد اقتصادي نيست . گردندمي

 –گيري متفاوت كل نظام اقتصادي سمت تجديد سازمان و جريان چندبعدي است كه در خود

 و باشدگذار از وضعيتي به وضعيت ديگر مي توسعه). 18:1370ازكيا،(همراه دارد اجتماعي را به
  ).141:1382،الدين افتخاريركن(پيشرفت  تغيير، تحول وعبارت است از

. وجه مفهومي واضح نيست هيچگستردگي كاربرد در زبان روزمره، به  رغم بهواژه توسعه 
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اي اقتصادي، سياسي  جهت توسعه هنگامي معنايي در دسترسي دارد كه آن را در حيطه همين به
بر اين اساس، توسعه، در معناي كلي، به تحول در چهار زيرمجموعه . و فرهنگي مطرح كنيم

  : اشاره دارد كه عبارتند از
  توسعه اجتماعي؛ -
 توسعه اقتصادي؛  -

 ي؛توسعه سياس -

 ).  18-21: 1377ازكيا، (توسعه فرهنگي -

در اين تحليل جامعه، . نشان دهنده نگرش سيستمي به مقوله توسعه است بندي تقسيماين 
را در كليت سيستم   هايي ويژه هايي است كه كاركرد  از روابط متقابل ميان زيرسيستم نظامي 

 . ندآور دهند و امكان تداوم حيات جامعه را فراهم مي انجام مي

بندي  مجموعه اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي شاخصه زير  توسعه معموالً به چهار
  : شود كه عبارتند از مي
هاي كاركردي جامعه   ترين شكل آن، از تكثير و تقارب نقش توسعه در كلي: توسعه اجتماعي - 1

مدرن، مبين تقسيم كار  سنتي به نظم  گذر از نظم). 19: 1380اپتر و اندرلين، (گيرد  سرچشمه مي
بندي  اجتماعي فزاينده، انفكاك و پيچيدگي ساختاري جامعه است كه حاصل آن، برآمدن صورت

  ).142- 145: 1381دوركيم، (هاي منطقي است  بندي اجتماعي مبتني بر طبقات مشخص و صف
  : ابعاد توسعه اجتماعي عبارتند از

  سطح شهرنشيني؛  -
  روزمره؛سطح كاربرد فناوري در زندگي   -
  بندي اجتماعي؛  سطح وضوح صورت  -
  ها؛  نوع و شكل جرايم و طالق  -
  سطح تعامل با دنياي بيرون؛   -
  تركيب طبقات؛  -
  سطح تعامل اجتماعي؛   -
  هاي اجتماعي؛   بندي نوع گروه  -
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  استقالل طبقات از دولت؛   -
  تر آن؛  انواع جديد خانواده و اشكال دموكراتيك  -
  زندگي؛ سطح مصرف و جستجوي كيفيت   -
 تنوع حيات اجتماعي؛   -

 ).56-57: 1382استس، (هاي برابر عدالت اجتماعي و دسترسي به فرصت  -

يافته، شكلي از نظام اقتصادي است كه  امروزه منظور از اقتصاد توسعه :توسعه اقتصادي -2
 آفريني در مناسبات جهاني و دارا بودن سهمي قابل توجه نقش: هاي زير را داشته باشد  شاخص

  . انبوه، انباشت و صدور سرمايه از بازارها، توليد صنعتي و كشاورزي 
  :  هاي ديگر توسعة اقتصادي عبارتند از  شاخص

  هاي كشور؛   وري سرمايه سطح بهره -
  سطح اشتغال مفيد و كارآمد؛  -
  سطح توليد صنعتي؛  -
  كار در صنعت؛  درصد جمعيت شاغل به -
هايي چون احساس امنيت، اميد به آينده،  كيفيت زندگي شهروندان بر حسب استاندار -

  وولد؛ مير و زاد و خودشكوفايي، نرخ مرگ
  ميزان فقر و محروميت؛  -
  هاي قشربندي؛  بنياد -
  ميزان و شدت احساس محروميت؛ -
  ).22-24: 1378كلمن و نيكسون، (سطح توانمندي شهروندان -

ون توسعه سياسي سخن گفتن درباره توسعه سياسي بسيار مشكل است، چ :توسعه سياسي -3
ولي به هر حال، سطح اول توسعه سياسي در . نمايند سطوح گوناگوني دارد كه گاه متناقض مي

   .است 1گيري يك حكومت ملتي دنياي مدرن، شكل
افزايش كارايي حكومت در بسيج منابع انساني و مادي «سطح دوم توسعه سياسي بر حسب 

                                                           
1- Nation State 



 127    ... هاي مرزي در امنيت تبيين نقش بازارچه      ___________________________________

تواند با گسترش دو  مرحله، حكومت مي در اين. شود تعريف مي» در راستاي اهداف ملي
اقتدار خود را در سراسر كشور گسترش  -يعني بوروكراسي سراسري و ارتش -بازوي خود 

دهد و منابع كشور را بر اساس اهداف ملي بسيج كند و در خدمت ارتقاء جايگاه كشور در  
  . دهد الملل قرار   نظام بين

زان مشاركت عمومي در سياست تعريف سطح سوم و نهايي توسعه سياسي بر حسب مي
هايي چون توسعه روابط مبتني بر شهروندي، تحكيم   سطح سوم توسعه سياسي با شاخص. شود مي

حقوق فردي و گروهي، توانمندي جامعه مدني در مقابل دولت، وجود نظام چند حزبي، سياست 
  ).5: 1370هانتينگتون، (ود ش هاي توسعه سياسي سنجيده مي  عنوان شاخص رقابتي و ثبات سياسي به

ترين شكل، به معناي گذر از ايستايي فرهنگي  توسعه فرهنگي در كلي :توسعه فرهنگي -4
گذارد و  به رشد مي به سوي پويايي است كه طي آن حجم و محتواي توليدات فرهنگي رو

  .كند ميمرزهاي شناخت يك جمع رشد پيدا 
  : ابعاد توسعه فرهنگي عبارتند از

  ز فرهنگ انقياد به فرهنگ مشاركتي؛گذار ا  -
  انديش؛  انديش سنتي به نگرش جهاني گذار از نگرش محدود محلي  -
  اي به تعلق خاطر ملي؛  گذار از تعلقات فروملي و قبيله  -
  يابي علم و عقالنيت در زندگي بشري؛  مرجعيت  -
 يابي آموزش و مهارت و تكنيك در زندگي انساني؛ اهميت  -

 .به كاالي فرهنگي دسترسي هرچه بيشتر  -

هاي آن به  به بعد تغييرات اساسي در نحوة نگرش به مفهوم توسعه و شاخص 1960از دهه 
كه نفوذ و ... ظهور رسيد و مفاهيمي مانند كيفيت زندگي، رفاه اجتماعي و عدالت اجتماعي و

ش نگر). 45: 1385مهديزاده و ديگران، (تأثير آنها همچنان رو به گسترش است رواج يافت
هاي رشد اقتصادي باال، شكافهاي اساسي در  رغم دستيابي به نرخ بعدي به توسعه كه عليتك

جوامع بشري بوجود آورده بود، باعث شد در مفهوم توسعه تجديد نظر صورت گرفته و 
در چنين نگرشي، حمايتهاي محيطي . نظر قرار گيرد يك مفهوم چند بعدي مد عنوان بهتوسعه 

گيري براي آينده محيط  و زندگي شرافتمندانه كه توأم با آزادي و تصميم با هدف رفاه جمعي
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زندگي است، با معيارهايي چون امنيت ملي، كاميابي اقتصادي و عدالت اجتماعي و مكاني 
توسعه عالوه بر ازدياد كمي ثروت جامعه از تغيير كيفي نظام  مورد توجه قرار گرفت،

در واقع توسعه فرايندي ). 6: 1378ازكيا، (كند ايت مياجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نيز حك
جامع از فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است كه هدفش بهبود مداوم زندگي 
تمامي جمعيت بوده و فعاليت، آزادي،  مشاركت مناسب و توزيع عادالنه منافع از اركان اساسي 

 ).13: 1384مقدم،  پردازي(آيد  مي شمار بهآن 

  توسعه پايدار - 3-2

كه معطوف به )نه فقط توسعة اقتصادي(جانبه است  مفهوم توسعه، فرآيندي همه تلقي ما ازامروز 
تحول  تغيير و لذا اين .است) الزم و ملزوم عنوان به(بهبود تمامي ابعاد زندگي مردم يك جامعه 

ست تا انسان را متناسب ا ارينيست، بلكه ابز براي انسان و بخاطر انسان است؛ توسعه خود هدف
- 1382روزنيا و افتخاري،يف(موقعيت شايسته برساند كند به جايگاه وبا مكاني كه در آن زيست مي

حمديان (شوداي است كه توسط فرهنگ تعريف ميهدف از توسعه ايجاد زندگي پر ثمره. )141:
احتياجات انساني و بهبود  طرف كردنبدين مبنا توسعه پايدار با هدف بر). 1386:3همكاران، و

ايجاد رابطه  ازمنابع و برداري بهرهه نحو بهقالب مناسب براي نگرش  عنوان بهكيفيت زندگي، 
به سخن ). 216:1383رضواني،(شودمتعادل و متوازن بين انسان وطبيعت محسوب مي

كند ايجاد مياي است كه نه تنها رشد اقتصادي بعد انساني آن، توسعه بويژهتوسعه پايدار «ديگر
كند؛ جاي تخريب محيط زيست آن را باسازي مي كند؛ بهبلكه منافع آن را هم عادالنه توزيع مي

توسعه  ). 2:1378تيلر،اي،   آيد و، تيلر( دهد دادن مردم به آنها قدرت ميجاي در حاشيه قرار به
در هر جا كه  پايدار فرآيندي است كه اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي جامعه را

الزم و عمليات حمايتي با هم تلفيق  هاي ، انجام اقدامها ممكن است از طريق وضع سياست
بررسي و  و و در هر جايي كه تلفيق امكان ندارد به ايجاد رابطه مبادله بين آنها كند مي

  ).106: 1386،زاهدي(پردازد  مي  ها  هماهنگي اين مبادله
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  امنيت - 3-3

د وجهي است و به همين جهت درباره معناي آن اختالف زيادي وجود امنيت يك مفهوم چن
احساس آزادي از «لغت درباره مفهوم كلي امنيت، بر روي  هاي تعاريف مندرج در فرهنگ. دارد

 1377ماندل،(كيد دارندظر بر امنيت مادي و رواني است، تأكه نا» احساس ايمني«يا » ترس
د گير ميعام تمامي شئونات و ابعاد زندگي انسان را در بر  يك مفهوم عنوان بهواژه امنيت  ).44:

در واقع امنيت تضمين كننده . خورد مي و با بقاي نفس و صيانت و موجوديت انسان پيوند
همه موجودات در تقالي بقا و حفظ وجود حيات . باشد مي حيات و بقاي انسان و موجود زنده

لذا امنيت مهمترين آرمان . ساسي و حياتي استباشند و امنيت عامل اين نياز ا مي سالم خود
ثر بر بقا، حيات سالم، ؤو عوامل م ها  امنيت بسته به متغير .شود ميانسان و موجود زنده تلقي 

  .دغدغه انسان داراي ابعاد مختلف است دلنشين و بي
مين همه نيازهاي مادي أكل به توبخش انسان م ي حفظ وجود حيات سالم و آرامشعبارت به 

مين آن، حيات أمين يا وجود نقص و تنگنا در تأمعنوي انسان است كه در صورت عدم ت و
بالفاصله نياز به  گردد و مي رو هبا تهديد روب و شود ميسالم و وجود انسان به چالش كشيده 

رو شده در ذهن انسان شكل  هكه با تنگنا روب يامنيت و مفهوم آن در ارتباط با نياز يا نيازهاي
مفهوم امنيت، مصونيت از تعرض و تصرف اجباري بدون ). 325: 1385نيا،  حافظ(دگير مي

امنيت . گويند مي وجود اطمينان نسبت به سالمت جان و مال و ناموس را امنيت. رضايت است
اي  هاي ويژه يريز برنامهدر محيط، مستلزم اقدامات و  آن امري استنباطي است كه واقعيت يافتن

آن را در  توان ميدر مورد ملتها و كشورها نيز جاري است و به آساني است اين حكم فردي 
 دست بهامنيت براي يك كشور عبارتست از داشتن يا . و جهاني مطرح كرداي  ابعادي منطقه

و » اعتبار و موقعيت«، نسبت به »مايملك«و » موجوديت«آوردن اطمينان نسبت به سالمت 
  ).  124: 1381مجتهدزاده، (د گير ميقرار » يمنافع مل«نسبت به همه آنچه زير چتر 

مصونيت : تعريف كرد  گونه اين توان ميبا توجه به تعاريف فوق و ساير تعاريف، امنيت را 
-فارغ از عيني يا ذهني. ارزشهاي نادر انسان و جوامع انساني از مخاطرات طبيعي و انساني

يشرفتهاي انساني ايجاد امنيت بوده رواني دانستن آن، در حقيقت زيرساخت و زيربناي تمام پ
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بنابراين جستجوي امنيت از مهمترين كششها و انگيزه انساني بوده است و اين كشش با . است
  .جوهر هستي انسان پيوند ناگسستني دارد

  و امنيت ملي توسعه ملي - 3-4

سياسي، است كه در ابعاد گوناگون توسعه اقتصادي، اجتماعي،  جانبه همهتوسعه ملي فرآيندي 
كه هر كدام از ابعاد اين  ياگونه بهگيرد، ميفرهنگي، اكولوژيكي و ارتباطات متقابل آنها را در بر

فرايند در ارتباط مستمر با ابعاد ديگر قرار دارند و كنش و واكنش و تأثير و تأثر متقابل يكديگر 
سعه ملي و امنيت داراي تو. آورندرا كامل و يك پيكره واحدي به نام توسعة ملي را پديد مي

سوي آن به تقويت مباني قدرت ملي و  سو توسعه و حركت به باشند، از يك ارتباطات متقابل مي
انجامد و از سوي ديگر فراهم آمدن امنيت ملي، يكي از  در نتيجه امنيت ملي در كشور مي

هاي  التيعد وجود بي). 1 شماره شكل(آورد  بسترهاي مناسب جهت توسعه ملي را فراهم مي
جغرافيايي و توسعه نامتوازن بخشهاي جغرافيايي كشور ممكن است موجب آسيب همبستگي 

احمدي پور (و وحدت ملي شده و منجر به بروز تحركات واگرايانه بويژه در مناطق قومي شود
  ). 27: 1386و ديگران 

  
  
  
  
  
  

  
  روابط متقابل امنيت و توسعه: 1شكل شماره 

  27: 1386ران،پور و ديگ احمدي: منبع

  

  توسعه  منيتا
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  توسعه و امنيت در مناطق مرزي - 3-5

 دهد كه توسعه مبادالت مرزي درهاي درحال توسعه در سه دهه اخير نشان ميتجربيات كشور
 صورت بهتواند محرك خوبي براي افزايش مبادالت كاال قوانين حقوقي مي هاي مقرّرات وقالب

جانبه بين هاي همهسترش همكاريهاي نسبي، گدهي تجارت به سمت مزيترسمي و جهت
 قيمتتجاري، كاهش اي، ايجاد سودهايهاي مرزي بين منطقهمناطق آزاد، توسعه بازارچه

 ايجاد درآمد، اشتغال و امنيت براي مرزنشينان تقاضا و كاالها، همگرايي ميان عرضه و
مرزي و رفاه  يافتگي اقتصادي مناطق توسعه به سخن ديگر). 107و108: 1384محمودي،(رددگ

تواند موجبات كاهش برخي از مشكالت مرزي از قبيل قاچاق كاال، نسبي در اين مناطق مي
را فراهم كرده و از تخليه جمعيتي مناطق مرزي جلوگيري ... مواد مخدر، سرقت و

هاي شديد اقتصادي و ميزان باالي بيكاري درمناطق وجود محروميت). 4:1381محمدپور،(نمايد
زايش عبور غير مجاز افراد، قاچاق كاال و ساير اموري كه با امنيت منافع ملي مرزي در اف

بوده  مؤثرهاي مرزي از جمله بازارچهاي  گيري اقدامات توسعهكشورها در تضاد است در شكل
ضريب همبستگي باال  براساس تحقيقات انجام شده، امنيت و توسعه در مناطق مرزي با. است

اي كه هر اقدامي در فرايند تحقق گونه به. باشد مي دوسويه با يكديگر و اي مستقيمداراي رابطه
به اين ترتيب مناطق . گذارد و بالعكستوسعه تأثيرات مستقيمي بر فرايند تحقق امنيت مي

تر نيافته توسعه از ضرايب امنيتي باالتري نسبت به مناطق توسعه هاي بااليداراي شاخص
  ).196: 1380عندليب،(برخوردارند 
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  رابطه مستقيم و دو سويه امنيت و توسعه در مناطق مرزي :2شماره  شكل   
بنابراين، توسعه اقتصادي مناطق مرزي و افزايش رفاه و درآمد اقتصادي مرزنشينان از طريق 

ت ها بر كاركرد امنيتي مرز تأثير مثبگذاري دولتهاي سالم اقتصادي و حمايت و سرمايهفعاليت
 ها در مناطقگذاري دولتهاي اقتصادي سالم و سرمايهاز سوي ديگر افزايش فعاليت. دارد

تواند بر كاركرد سوي مرز، نيز ميدر دو مرزي، مشروط به عدم اختالف فاحش اقتصادي
  . ارتباطي مرز تأثير مثبت داشته باشد

  تحقيق هاي يافته -4

  مرزي هاي بازارچه -1- 4 

اي است محصور واقع در نقطه صفر مرزي و در جوار گمركات مجاز هبازارچه مرزي محوط
تواند كاال و محصوالت مورد كاال قرار دارند و اهالي دو طرف ميبه انجام تشريفات ترخيص

گمرك (ها عرضه نمايدنياز خود را با رعايت مقررات صادرات و واردات در اين بازارچه
وجود بازارچه مرزي، باال بردن درصد ماندگاري  كمترين اثر) 1378:2جمهوري اسالمي،

نظر  ضمن آنكه از. باشدمي مرزنشينان در مناطق مرزي و افزايش ضريب امنيتي براي كشورها
ثر بوده و موجب ايجاد اشتغال و افزايش و بهبود محصوالت توليدي در مناطق ؤاقتصادي نيز م

باشد كه براي ي خارجي كشور ميهاي مرزي بخشي از بازرگانبازارچه .مرزي خواهد شد
گرفتن قوانين و  نظر با در. مبادالت مرزي مردم منطقه مرزنشين در نظر گرفته شده است
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اي مقرّرات مربوط به صادرات و واردات كشور، براي فعاليت تجاري اين گروه تسهيالت ويژه
  .است نظر گرفته شده در

  مرزي هاي اهداف وزارت كشور از ايجاد بازارچه - 4-2

هاي مرزي، امكان برقراري ارتباط سالم و مستمر تجاري با كشورهاي از جمله اهداف بازارچه
همسايه، ايجاد رونق اقتصادي، باال بردن ضريب امنيتي مرزهاي كشور، شكوفايي استعداد 

باشد و همچنين تثبيت جمعيت در جدار مرزهاي محلي، ايجاد و گسترش مشاغل مولد مي
كاهش اثرات امنيتي منفي ناشي از تخليه جمعيت نواحي مرزي از سكنه  منظور بهي الملل بين

ها ضمن جلوگيري از مهاجرت ساكنان مناطق مرزي و افزايش اين شاخص عملي شدن. دائمي
رفاه مرزها و توسعه مناسبات سياسي و تجاري با كشورهاي همسايه، جلوي رشد قاچاق را هم 

  : از ندمرزي عبارت هاي اهداف اصلي بازارچه). 1371مرزي، هاي آيين نامه بازارچه(گيردمي
اند مسئله امنيت مرزها را  هاي مرزي با توجه به ساختارشان توانسته بازارچه :مسئله امنيت: الف

  . سزايي داشته است هتا حدودي برآورده نمايند و اين مسئله روي شرايط اقتصادي محل تأثير ب
در مناطق مرزي به داليل گوناگون تمايل به رفت و آمد با  افراد ساكن :مسئله اجتماعي: ب

  . راحتي پوشش دهند اند اين مهم را به ها توانسته افراد ساكن در آن سوي مرز را دارند و بازارچه
استانهاي مرزي هميشه خواستار روابط سياسي براساس منافع مشترك با  :مسئله سياسي:  ج

رزي با انجام مذاكرات و مالقاتهاي متعدد اين مسئله را اند و بازارچه م كشور همسايه بوده
  . نموده است تأمين

راحتي توانسته باعث اشتغال مستقيم و غيرمستقيم  هاي مرزي به ايجاد بازارچه :ايجاد اشتغال: د
  . گذاري مولد شده است و اين خود باعث سرمايه. مرزنشينان شود

دن شغل و ايجاد درآمد براي مرزنشينان مسئله وجود آور هبازارچه با ب :مسئله مهاجرت:  ه
  . مهاجرت به شهرهاي بزرگ را نيز تا حدودي از بين برده است

  مرزي فعال در ايران هاي انواع بازارچه -3-  4

هايي است كه براساس نوع اول بازارچه: كشور بر دو نوع است هاي مرزي فعال دربازارچه
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 هاي كردستان، كرمانشاه، سيستان ومانند بازارچه اند،مجوز وزارت بازرگاني تشكيل شده
زدايي، ايجاد اشتغال و درآمد منظور محروميت هكه عموماً درمناطق محروم مرزي ب...بلوچستان و

فعال  بازارچه از اين نوع دركشور وجود دارد و 24درمجموع . گردندمي براي اهالي تأسيس
تشخيص  وز ايجاد آنها براساس مصالح ملي وهايي هستندكه مجنوع دوم بازارچه. باشدمي

ها غالباً با نظر شوراي مذكور در مكان و بازارچه گونه اين. شودشوراي امنيت ملي صادر مي
تعداد آنها  و) هاي مرزي در افغانستانمانند بازارچه(شوندمنحل مي زمان معين ايجاد و

  ).11و10: 1378گزارشهاي اقتصادي، مجموعه(نامشخص است

    مرزي هاي منافع و آثار فعاليتهاي بازارچه - 4-4

توان از چند زاويه مورد توجه قرار داد  كه هاي مرزي را ميمنافع ايجاد شده توسط بازارچه
  .باشد مياي  منافع توسعه -2منافع اوليه  -1: شامل

  منافع اوليه  -1- 4-4

  .باشد مي ع مليمناف مستقيم، منافع ملموس ومنافع غير كه شامل منافع مستقيم،

  منافع مستقيم -1-1- 4-4

 كنندگان و افزايش رفاه مصرف صورت بهكند، منافعي مستقيمي كه بازارچه ايجاد مي 
 افزايش عرضه كاال وخدمات وسود ناشي از آن خود را نمايان صورت بهتوليدكنندگان است كه 

  .سازد مي

  منافع غير مستقيم  -1-2- 4-4

افزايش سود . دنآورمي دست به ها  كه دولتها از ايجاد بازارچهمالياتي است  شامل عوارض و
 شركتهاي فعال در امر صادرات و واردات، رشد منافع در اثر ايجاد واردات مواد اوليه و

  . رودمي شمار بههمچنين اشتغال ايجاد شده توسط بازارچه از منافع غيرمستقيم 
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  منافع ناملموس -1-3- 4-4

درمورد . مشكل و تا حدودي غيرممكن است ،اسبه ريالي آنشامل منافعي است كه مح
كاالي ضروري  تأميننگراني مردم نسبت به  صورت بهملموس را نا ،توانهاي مرزي مي بازارچه

  .عنوان نمود

  منافع ملموس -1-4- 4-4

ديگر، در اثر  عبارت به. سازند مي اين منافع شامل منافعي است كه اهداف دولتها را برآورده
تر شدن شود؛ از قبيل بهينههاي مرزي يكسري منافعي براي دولتها ايجاد ميد بازارچهايجا

-كه البته منافع ملي را نيز مي... توزيع درآمد، افزايش سطح اشتغال، افزايش سطح مصرف و 

  )6: 1379پيشرو،(آورد  شمار بهتوان در زمره منافع غيرمستقيم 

  اي  اثرات توسعه -2- 4-4

 سياسي و تأثير بر بازارهاي غيررسمي ،شامل اثرات اقتصادي، اجتماعي يا اثرات توسعه
 .باشد مي

  1اثرات اقتصادي -2-1- 4-4

در غرب و شرق كشور كه سالهاي متمادي  بويژههاي مشترك مرزي اندازي بازارچه راه
اي اعتبار امنيت تجاري خود را از دست داده بودند مانند مشعلي واسطه مشكالت منطقه به

 واسطه حضور و موجب گرديد تا تجار غير بومي به دداً اين مناطق را روشن نمود ومج
 هاي اقتصادي واز قابليت اي از مناطق مذكور ديدن كنند ومندي تسهيالت بازارچه بهره

 همسايههمچنين مرزهاي كشور  توانمنديهاي كشاورزي، صنعتي ومعدني استانهاي مرزي و
  .اطالع حاصل نمايند

هاي مرزي تا قبل از مجاز شدن واردات اقالم قابل ورود قتصادي بازارچهاثرات ا

                                                           
 .31-27 ص، ص1380معاونت بازرگاني خارجي، كشور، وزارت بازرگاني، ارزيابي مبادالت مرزي در اقتصاد 1-
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ليكن با تغيير اين قانون موجب  هاي مرزي از ساير مبادي گمركي، روبه رشد بود و بازارچه
نهايتاً تأثيرات منفي اين اقدام در مناطق در حال حاضر محسوس  يه تغيير يابد ورو  اينگرديد، 
هاي مرزي، كاهش فعاليتهاي نقل در جاده كاهش تردد وسايل حمل و اين قانون باعث است و

راهي، كاهش كارگران فعال در بازارچه جهت جابجايي كاال، عدم واحدهاي خدماتي بين
عدم ورود كاال از  دليل بهحضور نمايندگان سازمانهاي مسئول صادرات و واردات در بازارچه 

  . آن مبادي گرديده است

  اجتماعياثرات  -2-2- 4-4

هاي مشترك مرزي، در مناطق غرب وشرق كشور كه همواره طي ادوار گذشته نسبت بازارچه
به آن مناطق توجه خاصي مبذول نشده است و همچنين با نظر امنيتي به آن نگريسته شده است 
تأثير روحي بر حذف اين ديدگاه بر مردم منطقه داشته است گرچه هنوز هم محدوديتهايي 

  .ددگراعمال مي
در غرب  بويژهها، حضور افراد غير بومي در اين مناطق از اثرات اجتماعي قابل ذكر بازارچه

ارتباط نزديكتر جامعه تجاري كشور با  باشند كه اين امر موجب آشنايي وشرق كشور مي و
هاي ايجاد كاهش فاصله فرهنگ منطقه و همچنين آشنايي بيشتر با آداب ورسوم و يكديگر و

  .اي شده استاسطة مشكالت منطقهو شده به
ايجاد ارتباط بين دو طرف مرز هم داراي نكات قابل  هاي مرزي براثرات اجتماعي بازارچه

موجب  در بعضي مناطق منفي بوده و ركزيتوجهي است، اثرات ناشي از حضور اهالي آسياي م
هاي مرزي ي بازارچهبه ارمغان آوردن فرهنگي مبتذل بوده است تاآنجايي كه غيرفعال بودن برخ

سوي مرز بوده  عدم تمايل اقوام ايراني به حضور و ارتباط با آن دليل بهجدا از مسائل سياسي آن 
تمايل به  در بعضي مناطق مرزي مثل غرب وشرق كشور موضوع كامالً متفاوت بوده و. است

  .اين ارتباط بسيار زياد بوده است

  اثرات سياسي -2-3- 4-4

هاي مرزي در مباحث و اجالسهاي مشترك جود، همواره بازارچهبراساس اطالعات مو
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ها از محورهايي بوده موضوع بازارچه. گيردكشورهاي همجوار مطرح ومورد تبادل نظر قرار مي
 هم نزديك كرده است و است كه همواره مسئولين امنيتي و اقتصادي استانهاي مرزي را به

وليكن سياستهاي حاكم بر كشورهاي . ه استموجب برگزاري جلسات متناوبي بين آنها شد
بعضاً منجر به  هست و منافع آنها، از موانع اين نزديكي بوده و نفوذ ساير دول و همسايه و
  .گرديده است ها  بال استفاده بودن بازارچه تعطيلي و

در شرق و غرب كشور كه از ثبات سياسي برخوردار  بويژه ها  اثرات سياسي اين بازارچه
قابل توجه است و تمايل به  و اين ثبات عموماً، معين يا متغير بوده است محسوس ونبوده 

مرز  سوي آننظر استانداران  مبادالت در برخي از اين مناطق تابع ثبات سياسي و ارتباطات و
واسطه سياستهاي متعادل جمهوري اسالمي  افغانستان به بويژهدر مرزهاي شرقي كشور . است

  .بوده است زياد ل آنها به اين ارتباط بسيارايران همواره تماي

  تاثير بازارچه مرزي بر بازارهاي غير رسمي -5 -4

طبيعي و در شرايط غيرعادي اقتصادي زادة عواملي از  صورت بهمعموالً بازارهاي غيررسمي 
 ،انسداد مرزها جمله كاهش قدرت خريد متقاضيان، باال بودن قيمت وارداتي كاال، عدم كنترل و

جويان و در شرايط عادي حاصل عمل سود باشد وعيت بد مردم مرزنشين و بيكاري ميوض
  .باشد مي باشد البته در حالت دوم ميزان قاچاق كاال محدود ودر سطح معيني مي طمع بيشتر آنها

هاي مرزي جلوگيري از رواج بازارهاي غير رسمي از جمله يكي از اهداف تاسيس بازارچه
دهد ورود كاالي  مي باشد وليكن واقعيت نشاناشتغال در مناطق مرزي مي قاچاق كاال وايجاد

توسعه  هايي از رونددر برهه .قانوني از طريق معبرهاي مختلف مرزي همچنان ادامه داردغير
واسطه گستردگي اقالم  هها بتجاري كشور كه بسياري از اقالم قابل ورود نبودند، بازارچه

حتي به گفته  و شان معبرهاي خوبي براي واردات كاال بودند الترغم همه مشك وارداتي، علي
پذيري ارجحيت  بدون ريسك ها، همواره ورود كاالهاي قانوني وايي از فعالين در بازارچهپاره

افزايش تقاضاي خريد كاالي  كاهش توان خريد مردم و و ها  دليل افزايش تعرفه دارد، وليكن به
خانگي، جاي  كاالهاي مصرفي و بويژهها، ردات كاال از بازارچهكم واتر، كم ارزان مرغوب و

واسطه نزديكي با مسيرهاي عبور كاالهاي  كه مجاري ورودي آنها به خود را به معبرهايي دادند،
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مرزي يكي از مكانهاي  هاي ند كه مناطق مرزي وبازارچهكرد ميطور استنباط  ايناي  بازارچه
معبر قاچاق  عنوان به ها  گزارشات برخي دستگاههاي، از بازارچه لذا در ورود قاچاق كاال بوده و

  .شود ميكاال ياد 

  منطقه مورد مطالعه -5

يكي از استانهاي  ،با مصوبه دولت ايجاد شد 1382استان خراسان جنوبي كه در سال 
ساله در تقسيم استان خراسان بزرگ و عدم  40تأخير  دليل بهجديدالتأسيس كشور بوده و 

  . باشد يافته مي گذاري الزم طي سالهاي گذشته جزء استانهاي محروم و كمتر توسعه هسرماي
هاي مختلف اقتصادي باالخص  اين استان داراي امكانات بالقوه و استعداد مطلوبي در زمينه

موقعيت جغرافيايي خاص و  دليل بهگذاري  صنعت و معدن است و در بحث سرمايه
سايت (گيري وضعيت مناسبي ندارد از مراكز تصميمدوري  ،محروميتهاي خاص اقليمي

  ).استانداري خراسان جنوبي

  مرزي خراسان جنوبي هاي بازارچه - 5-1

بازارچه مرزي مشغول فعاليت هستند كه عبارتند از  4در حال حاضر در استان خراسان جنوبي 
  . و دوكوهانه 75ميل  ،73ميل  ،يزدان

  بازارچه مرزي يزدان  -1- 5-1

 افغانستانترين شهر كشور  كيلومتري شهر قائن واقع شده است و نزديك 170رچه در اين بازا
اين بازارچه از امكانات . كيلومتري اين بازارچه قرار دارد 120باشد كه در  مي »شيندند«به آن 

برخوردار ... ساختمان اداري و باسكول و  ،بسيار خوبي شامل انبارهاي صادرات و واردات
كار  مستقيم مشغول به صورت بهنفر  248خرين آمار در اين بازارچه تعداد طبق آ. باشد مي
يكي  عنوان بهعملكرد صادراتي اين بازارچه همه ساله سير صعودي داشته و هميشه . باشند مي

بر طبق آمار منتشره از سوي روابط عمومي . هاي مهم سطح كشور مطرح بوده است از بازارچه
ميليون دالر در پنج  33بازارچه تمرچين پيرانشهر با اختصاص گمرك جمهوري اسالمي ايران 
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اختصاص داده و بازارچه يزدان  خود بههاي مرزي را  ماهه نخست سال جاري رتبه اول بازارچه
هزار دالر رتبه  900ميليون و  12با  73هزار دالر رتبه دوم و بازارچه ميل  100ميليون و  14با 

خود  هزي از نظر ميزان صادرات و واردات در سطح كشور بهاي مر سوم را در بين بازارچه
  . اختصاص داده است

   73بازارچه مرزي ميل  -2- 5-1

كيلومتري شهر فراه افغانستان واقع شده  200كيلومتري شهر بيرجند و  180اين بازارچه در 
 طي سالهاي گذشته جهت توسعه صادرات طرحهاي زيربنايي مهمي در اين بازارچه اعم. است

از  ،طبق آخرين آمار موجود. اجرا شده است... باسكول و  ،هاي تجاري  غرفه ،از ساخت انبار
الزم به ذكر است . اند كار اشتغال داشته همستقيم ب صورت بهنفر  299محل فعاليت اين بازارچه 

 73براساس گزارش روابط عمومي گمرك ايران در پنج ماهه نخست سال جاري بازارچه ميل 
اختصاص داده  خود بههاي كشور را  م از نظر ميزان صادرات و واردات در بين بازارچهرتبه سو

  . است

   75بازارچه ميل  -3- 5-1

كيلومتري شهر فراه افغانستان واقع شده  150كيلومتري شهر بيرجند و  220اين بازارچه در 
كار نمود و طبق  هب امكانات الزم شروع تأمينبا  1382اين بازارچه عمالً از اوايل سال . است 

كار  همستقيم در اين محل مشغول ب صورت بهنفر  52آخرين آمار موجود در حال حاضر 
هاي استان خراسان جنوبي كمترين ميزان مبادالت  اين بازارچه در بين بازارچه. باشند مي

  . اختصاص داده است خود بهخارجي را 

  بازارچه مرزي دوكوهانه  -4- 5-1

اقع شده كيلومتري شهر فراه افغانستان و 130كيلومتري شهر نهبندان و  105در اين بازارچه 
كار  مستقيم در اين بازارچه مشغول به صورت بهنفر  47طبق آخرين آمار در حال حاضر . است

الزم به ذكر است براساس گزارش روابط عمومي گمرك ايران در پنج ماهه نخست . باشند مي
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هاي  بيشترين رشد ارزش صادرات كاال از بازارچه ،ل قبلسال جاري نسبت به مدت مشابه سا
بازارچه  ،درصد و در رتبه دوم 68/298خوي با  »رازي«در رتبه اول مربوط به بازارچه  ،مرزي
  . باشد درصد مي 4/98ايرانشهر با  »پيشين«درصد و رتبه سوم  4/116با  »دوكوهانه«مرزي 

هاي مرزي در بين  عمومي اداره بازارچه الزم به ذكر است طبق آخرين گزارشهاي روابط
داراي فعاليت بيشتري نسبت  73هاي مرزي استان خراسان جنوبي بازارچه يزدان و ميل  بازارچه

  ).11-7: بي تا نظري،(باشند ها مي به ساير بازارچه
  بازارچه مرزي استان خراسان جنوبي هاي وضعيت كلي: 1جدول شماره

  تحقيق هاي يافته: منبع

  ميداني  هاي يافته -6

  در افزايش امنيت منطقه  ها  رچهنقش بازا - 6-1

اي  اين بخش مبتني بر مطالعات ميداني است، اقدام به طراحي پرسشنامه هاي از آنجايي كه يافته
 هاي و زير شاخص ها  كه در بر گيرنده شاخص شددر راستاي ارزيابي فرض اصلي تحقيق 

 هاي ح روستامتناسب با امنيت و توسعه مناطق مرزي در دو سطح اطالعات فردي و سط
  .باشد مي 2شماره پيرامون بوده و به شرح جدول 

  
  

ف
ردي

  

  ام بازارچهن
ميزان صادرات به 

  دالر
  ميزان واردات

تعداد 

  ها غرفه

رتبه 

  كشوري

  3  25  دالر 453343  دالر14920364  يزدان  1

  10  8  --------   دالر6999716  73ميل   2

  9  12  --------   دالر16049909  75ميل   3

  7  4  دالر114200  دالر4389356  دوكوهانه  4
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امنيت در دو سطح  اطالعات فردي و  هاي ها و زير شاخصابعاد، شاخص: 2جدول شماره 

  وضعيت روستاهاي پيرامون
  ها زير شاخص  ها شاخص  ابعاد

امنيت اجتماعي    امنيتي
  و اقتصادي

 اهشك و)  مرزها ،عمومي ،شغلي اقتصادي،( امنيت •
 ؛جرايم

  ؛اعتماد، پيوندهاي خانوادگي تعامالت، ارتباطات، •
 ؛فرهنگي همگني قومي و •
  ؛مشاركت در انتخابات •
 موسيقي و فيلم افراد، ظاهري وضعيت حجاب، •

 ؛مرز سوي آن
 ؛قاچاق كاال •

 ؛تعلق مكاني •

  ؛امنيت عمومي امنيت مرزها و •

  تجزيه و تحليل -7

  )توصيفي(ميداني هاي يافته :الف

بازارچه مرزي فعال  4مرز بودن با كشور افغانستان داراي  اسان جنوبي با توجه به هماستان خر
هاي نخست كشوري را دارا  ها عمالً با توجه به معيارهاي مختلف رتبه باشد و اين بازارچه مي
هاي اقتصادي نظير حجم صادرات  با توجه به آمار و ارقام موجود هم در بحث مولفه. باشند  مي

هاي غيراقتصادي نظير امنيت مسائل سياسي و  و اشتغال و هم در بحث مولفه و واردات
  .اند فا نمودهاي منطقهسزايي در  ههاي استان خراسان جنوبي نقش ب اجتماعي بازارچه

بر اساس تحقيق انجام شده تاثير زيادي روي كاهش مهاجرت در منطقه  ها  تاسيس بازارچه
در مناطق مورد نظر و افزايش امنيت مناطق ياد شده داشته  آن افزايش پايداري جمعيت تبع بهو 

  .است
ثير شگرفي بر أت ها  از سوي نيروي انتظامي تاسيس بازارچه هبراساس گزارشات منتشر
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مشاركتهاي . قاچاق كاال بنا به گفته خود شاغلين كاهش يافته. افزايش امنيت منطقه داشته است
ساخت و ساز عمراني و ساخت انبار در اين مناطق مالي در بازارچه قابل توجه بوده است 

  .است توسط خود مردم صورت پديرفته

  ويژگيهاي اجتماعي امنيتي -1

 خودرو و گردد كه ميزان امنيت مالي شامل امنيت مغازه،مالحظه مي 3باتوجه به جدول شماره 
 38ي كه طور به. استي افزايش يافته گير چشمميزان  وجوه نقد بعد از تأسيس بازارچه به

 مطلوب و را متوسط و خودرودرصد امنيت  40ها را زياد، رصد پاسخ دهندگان امنيت مغازهد
همچنين ميزان ترس . اندمطلوب ارزيابي نموده را متوسط و) پول(درصد امنيت وجوه نقد 42

  . كاهش يافته است) درصد متوسط 58(گذاري در بازارچه تاحدود زيادياز سرمايه
 

) گذاري سرمايه ،اموال مال و(توزيع فراواني نظر سرپرستان خانوار از ميزان امنيت  :3جدول شماره 
  بازارچهايجاد نسبت به دوره قبل از 

 امنيتميزان 
مال و اموال (

نسبت  به ) مردم
 ايجادقبل از 

  بازارچه مرزي

  جمع  خيلي كم  كم  متوسط  زياد  خيلي زياد

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  راوانيف  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

 100 50  0  0 12 6 40 20 38 19 10 5  مغازه

 100 50 10 5 38 19 42 21 10 5  0  0  خودرو

  )پول (وجوه نقد
  5 10 16 32 24 48 5 10 0 0 50 100 

گذاري  سرمايه
 بدون ترس و

راحتي در  به
  بازارچه

2 4 6 16 29 58 10 20 1 2 50 100 

 تحقيق هاي هيافت :منبع

گردد كه  احساس امنيت مالي، جاني و احساس امنيت مالحظه مي 4مطابق جدول شماره 
شغلي نسبت به دوره قبل از تأسيس بازارچه  در حد قابل قبولي افزايش داشته است همچنين 

كاهش جرايم داخل روستاهاي و منطقه نيز  هاي منطقه و احداث بازارچه در كاهش ناآرامي
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  .رو بوده است هو ترس از كالهبرداري در معامالت نيز با كاهش روب مؤثر بوده
  توزيع فراواني نظر پاسخ دهندگان در باره متغيرهاي  امنيتي  بعد از تأسيس بازارچه: 4جدول شماره 

هر ميزان رواج 
يك از مسائل 

  زير در بازارچه

  جمع  كم خيلي  كم  متوسط  زياد  زياد خيلي

  درصدفراواني  درصد  فراوانيدرصدفراواني  درصدفراواني  صددرفراواني  درصد  فراواني

 احساس امنيت
 100 50 2 1 8 4 22 11 62 31 6 3  جاني مالي و

احساس امنيت 
 100 50  0  0 8 4 12 6 76 38 4 2  شغلي

كاهش 
ي ها ناآرامي

  منطقه

2 4 31 62 13 26 4 8 0 0 50 100 

 در جرايم كاهش
 روستا، داخل
  منطقه و شهر

1 2 32 64 8 16 8 16 1 2 50 100 

 تحقيق هاي يافته :منبع         

همگني  توان دريافت كه با ايجاد بازارچه وضعيت ارتباطي ومي 5جدول شماره با دقت در 
سوي مرز نسبت به گذشته افزايش داشته و همچنين مشاركت قومي و فرهنگي بين ساكنين دو

  .قبولي بوده استدرسطح قابل ) محلي ملي و(در انتخابات 

  فرهنگي - هريك از متغيرهاي اجتماعي دهندگان در مورد تأثير بازارچه در توزيع فراواني پاسخ: 5جدول شماره 

ميزان تأثير 
هر  دربازارچه 

  يك از مسائل زير

  جمع  خيلي كم  كم  متوسط  زياد  خيلي زياد

  درصدفراواني  رصددفراواني  درصدفراواني  درصدفراواني  درصدفراواني  درصدفراواني

ميزان همگني 
فرهنگي  قومي و

  مرز سوي آنبا 
0 0 14 28 13 26 20 40 3 6 50 100 

درصد مشاركت 
 ملي و(انتخابات 

  )محلي 
6 12 33 66 6 12 5 10 0 0 50 100 

 تحقيق هاي يافته :منبع          

عموماً  خاص و مرز از قديم وجود داشته ولي در شرايط سوي آنارتباط مردم با ساكنين 
تحت تأثير تصميمات سياسي اين ارتباطات بسيار محدود شده بود بر اساس اطالعات مندرج 

دهندگان در مورد چگونگي ارتباط آنان با ساكنين  در اين سوال از پاسخ 6در جدول شماره
ود درصد معتقد بودند كه اين ارتباط قبل از ايجاد بازارچه وج 60مرز پرسيده شده  كه  سوي آن
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 و. وجود آمده است درصد عنوان نمودند كه با ايجاد بازارچه اين ارتباط به 8 ،است داشته
فقط  مرز با ايجاد بازارچه چند برابر شده است و سوي آندرصد معتقد بودند كه ارتباط با 20
  .   مرز ندارند سوي آنبا اي  درصد عنوان نمودند كه رابطه10

  مرز سوي آندهندگان درمورد ارتباط با  سختوزيع فراواني پا: 6جدول شماره 

  

ايجاد  زقبل ا

بازارچه هم 

  داشت وجود

با ايجاد 

بازارچه به 

  مدوجود آ

با ايجاد 

بازارچه چند 

  برابر شد

اي رابطه

  ندارم
  ساير

  درصدفراواني  درصدفراواني  درصدفراواني  درصدفراواني  درصد  فراواني

ارتباطات با آن 
 2 1 10 5 20 10 8 4 60 30  سوي مرز

 تحقيق هاي يافته :منبع                 

دهندگان خواسته شد مهمترين رابطه تجاري با از پاسخ) 7جدول شماره (در اين سؤال
دهندگان معتقد بودند كه  كه اكثر پاسخ  كند مييك از موارد زير را تقويت  مرز كدام سوي آن

  .مالي گرديده است افزايش منافع پولي و بازارچه باعث تقويت و
  مرز سوي آندهندگان درمورد  نوع ارتباط با  توزيع فراواني پاسخ: 7جدول شماره 

  
  
  
  
  

  

  تحقيق هاي يافته:منبع                      

دهد كه ميزان رغبت و عالقه به تحصيل در بين ساكنين تاحدودي نشان مي 8جدول شماره 
ميزان رغبت زنان و دختران به حفظ حجاب  تغيير چنداني نداشته، رغبت اهالي به  ،كم شده

مرز افزايش يافته، بازارچه در جلوگيري از جريان  سوي آنهاي خارجي وموسيقي تماشاي فيلم
هاي مرزي درخصوص امنيت  كاهش آن تاحدي مؤثر بوده، ميزان موفقيت پاسگاه قاچاق و
 كاهش مهاجرت و ي داشته، همچنين بازارچه درگير چشمامنيت عمومي افزايش  مرزها و

  

پيوندهاي 

  قومي

تبادل 

  فرهنگي

فرار از 

ادغام با 

دولت 

منافع پولي و 

  مالي

  درصدفراواني  درصدفراواني  درصدفراواني  درصدفراواني

رابطه تجاري 
 88 44 0 0 4 2 8 4  سوي مرز با آن
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  .جار غيربومي مؤثر بوده استآمد ت افزايش تمايل به ماندن در منطقه و نيز افزايش رفت و
نيز مهاجرتي بعد از  امنيتي و دهندگان در مورد متغيرهاي فرهنگي، توزيع فراواني نظر پاسخ :8جدول شماره

  ايجاد بازارچه

هر  دربازارچه تأثير ايجاد 
  يك از مسائل زير

  جمع  خيلي كم  كم  متوسط  زياد  خيلي زياد

  درصدفراواني  درصدفراواني  درصدفراواني  درصدفراواني  درصدفراواني  درصد  فراواني

عالقه  ميزان رغبت و
  فرزندانتان به ادامه تحصيل

0 0 5 10 10 20 35 70 0 0 50 100 

در وضع ظاهري ساكنين محلي 
 مخصوصاً نوجوانان و

مدل مو  نوع لباس،(جوانان
  ...)و

0 0 4 8 39 78 7 14 0 0 50 100 

دختران  ميزان رغبت زنان و
  حفظ حجاب نسبت به

4 8 32 64 11 22 3 6 0 0 50 100 

رغبت شما براي تماشاي 
تلويزيوني از  هاي برنامه

  خارجي هاي طريق شبكه
1 2 3 6 39 78 7 14 0 0 50 100 

رغبت شما براي گوش دادن 
  مرز سوي آنبه موسيقي 

4 8 20 40 24 48 2 4 0 0 50 100 

 فيلمها و امكان دسترسي به
  عكسهاي مبتذل

0 0 3 6 8 16 37 74 2 4 50 100 

 100 50 4 2 12 6 80 40 4 2 0 0  جلوگيري از قاچاق كاال

افزايش تعرض گروههاي 
ضد انقالب و نيروهاي 

  خارجي
1 2 9 18 39 78 1 2 0 0 50 100 

ميزان موفقيت پاسگاههاي 
مرزي در خصوص امنيت 

  مرزها
2 4 32 64 14 28 2 4 0 0 50 100 

هاي ميزان موفقيت پاسگاه
مرزي در خصوص امنيت 

  عمومي
3 6 24 48 21 42 2 4 0 0 50 100 

 100 50 0 0 8 4 36 18 42 21 14 7  رضايت از تاسيس بازارچه

  تحقيق هاي يافته :منبع    
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  تحليلي هاي يافته :ب

 كه در. گرددهاي تحليلي تحقيق ارائه ميهاي توصيفي، در اين قسمت يافتهپس از ارائه يافته
  .اي براي ارزيابي فرضيه اصلي مقاله استفاده شده استتك نمونه Tز آزمون اينجا ا

  ايتك نمونه Tارزيابي فرضيه تحقيق با استفاده از آزمون : 9جدول شماره 

 T Sig   Mean  شاخص   ابعاد  مفاهيم
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference  
اثبات يا 

  رد فرضيه
Lower Upper 

ت
امني

 )
اقتصادي، اجتماعي

 و 
سياسي

(    
  
  
  
  
  

  ابعاد امنيتي

  اثبات 1.0538 .5129  .7833  .000  5.735  درآمد

 شغلي، اقتصادي،(امنيت
  )كاهش جرم عمومي، مرزها،

  اثبات 1.2194 .2806 .7500 .002  3.164

  رد .1883 -.0049 .0917 .063  1.879  تحصيل

  اثبات 1.0266 .4934 .7600 .000  5.729  فرهنگي همگني قومي و

پيوندهاي  و ارتباطات
  خانوادگي

  اثبات 5.0096 4.3904 4.7000 .000 30.056

  اثبات .3185 .0648 .1917 .003 2.992  مشاركت در انتخابات

 ظاهري،وضعيت حجاب،
فيلم  و به موسيقي رغبت

  مرز سوي آن
  اثبات .7284 .2216 .4750 .000 3.711

  اثبات -.8963 -1.1657  -.8850  .000  -7.348  گذاري ه سرمايهانگيز

  رد .1455 -.0439  .0943  .152  1.860  دامي توليدات زراعي و
  اثبات 3.354 3.536 3.87 .000 28.768  بيكاري اشتغال و

  اثبات -.0510 -.2657 -.1583 .004 -2.920  قاچاق كاال
مجموع 

 هاي شاخص
محاسبه شده 

)compute (  

  اثبات - 21.7867 - 23.4299 - 22.6083 .000 -54.487  امنيتي

منجر به  اند با كاكردهاي خود توانسته ها  دهد كه بازارچهخوبي نشان مي به 9جدول شماره 
اي گونه به. امنيتي در مناطق پيرامون خود گردند تغييرات مثبتي در ابعاد اجتماعي و اقتصادي و

  .گرددسياسي نيز اين فرضيه تأييد مي اقتصادي و ي وهاي اجتماعكه با بررسي شاخص
فرهنگي،  ، همگني قومي و)اقتصادي، شغلي، عمومي، مرزها، كاهش جرم(از لحاظ امنيت 
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پوشش ظاهري  وضعيت حجاب و مشاركت در انتخابات، ارتباطات و پيوندهاي خانوادگي و
ها اث بازارچه اين مؤلفهتوان گفت كه بعد از احدنيز وضعيت بهداشتي نيز مي ساكنين و

نيز گوياي اين واقعيت است  9جدول شماره  .وضعيت قابل قبول و نيز در حال پيشرفتي دارند
عالقه  ولي از لحاظ رغبت و. اند افزايش نشان داده 0.000در سطح معنا داري  ها  كه اين مؤلفه

  و درجدول نيز اين مؤلفهايم  بوده به تحصيل بعد از تأسيس بازارچه شاهد كاهش در اين مؤلفه
باشند پس  مي α=0/05چون اين اعداد بزرگتر از  دهد ونشان مي 063.را در سطح معناداري

  .توان نتيجه گرفت كه بازارچه در اين مؤلفه تأثير نداشته يا تأثير منفي برجاي گذاشته است مي
مورد بررسي اي  توسعهامنيتي و   هاي باعث تغييرات مثبتي روي برخي از مولفه ها  بازارچه

تأثير چنداني نداشته وحتي  ها  و در برخي ديگر از مولفه اند در مناطق اطراف بازارچه گرديده
صورت گرفته  هاي روي آنها تاثيرات منفي برجاي گذاشته است بدين ترتيب تجزيه و تحليل

بوده و  05/0 سطح معناداري محاسبه شده كوچكتر از آلفا ،ها دهد كه در برخي گويه مي نشان
در  و اند گرديده ها  باعث تغييرات مثبت در اين گويه ها  اين امر بيانگر آن است كه بازارچه

 بوده بيانگر اين 05/0كه سطح معناداري محاسبه شده بزرگتر از آلفا  ها  برخي ديگر از گويه
در مجموع . اشته باشداثربخشي الزم را د اند نتواسته ها  در توسعه اين مولفه ها  ست كه بازارچها

رد كرد و عنوان نمود بازارچه روي  1H نفع بهتوان را مي 0Hتوان اظهار نمود كه فرضيه مي
  . ساختارهاي امنيتي در نواحي پيراموني خود اثرات مثبتي داشته است

  گيري   نتيجه -8

يل هاي مرزي با هدف گسترش مبادالت خارجي و ايجاد امكانات شغلي جديد تشك بازارچه
بازارچه  4مرز بودن با كشور افغانستان داراي  استان خراسان جنوبي با توجه به هم. اند شده

هاي نخست كشوري را  ها با توجه به معيارهاي مختلف رتبه باشد و اين بازارچه مرزي فعال مي
هاي اقتصادي نظير حجم  با توجه به آمار و ارقام موجود هم در بحث مولفه. باشند دارا مي

هاي غيراقتصادي نظير امنيت مسائل سياسي  درات و واردات و اشتغال و هم در بحث مولفهصا
اند كه اثبات  فا نمودهاي منطقهسزايي در  ههاي استان خراسان جنوبي نقش ب و اجتماعي بازارچه

در صورتي كه . فرضيه اصلي تحقيق به واسطه تحليلهاي آماري خود بيانگر اين مطلب است
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ها در جهت  هاي اشاره شده را از بين برد، در آينده نزديك اين بازارچه ز نارساييبتوان برخي ا
  .تري را بازي خواهند كردمؤثرنقش و ملي اي  تبع آن افزايش امنيت منطقه توسعه منطقه و به

  پيشنهادات -9

 توانند نقش هاي مرزي استان خراسان جنوبي مي رسد بازارچه مي نظر بهبا مرور مطالب گذشته 
 هاي بيشتري را در توسعه محلي افزايش امنيت در مناطق مرزي داشته باشند و بنابراين راهكار

  :گردد مي به شرح زير براي توسعه پايدار و امنيت در مناطق مورد نظر بيان
 ،هاي استان كه در قسمت قبل به آنها اشاره شد كاالهاي صادراتي ـ عمده صادرات از بازارچه1

باشد و عمالً بازارچه نقش دالل و واسطه بين توليد كننده اصلي و خريدار  نميتوليد اين استان 
نهايي را پيدا كرده و در اين بين سود اصلي نصيب توليد كننده اين محصوالت در ساير استانها 

لذا با پتانسيلهاي موجود استان بايد روي صنايع تبديلي و . و شهرستانها خواهد شد
ريزي كرد تا هم ايجاد اشتغال در اين زمينه كند و هم  ت ديگر برنامهگذاري در توليدا سرمايه

  . به توسعه خود استان كمك نمايد ،درآمد حاصل از فروش توليدات داخل استاني
ـ يكي از راههاي گسترش تجارت خارجي وجود زيرساختهاي الزم جهت انجام اين امر 2

 ،ادر كننده را جهت انجام صادراتكامالً مشخص است كه عدم وجود راههاي مناسب ص. است
صادر شده و نبود راه  1378در سال  ،75مجوز تأسيس بازارچه ميل . منصرف خواهد نمود

كيلومتر جاده  50همچنين . به تعويق انداخته 82مواصالتي مناسب بازگشايي آن را تا سال 
هاي اوليه بسيار پايين خاكي مسير نهبندان به بازارچه دو كوهانه عملكرد اين بازارچه را در سال

  . كند گذاري در اين زمينه به رشد منطقه بسيار كمك مي لذا سرمايه. آورده است
تغيير الگوي مصرف داخلي و نبود توليدات  دليل بهـ كشور افغانستان بعد از جنگهاي داخلي 3

از طرف  الزم است. باشد داخلي بازار بسيار خوبي براي توليدكنندگان استان خراسان جنوبي مي
هاي وسيعي در كشور افغانستان انجام گيرد و اين مهم با برگزاري  بازاريابي ،استان

خوبي  هنمايشگاههاي دائمي داخل كشور افغانستان و اعزام نيروهاي متخصص بازارياب ب
  . پذير خواهد بود امكان

سيمان قائن  ـ در سالهاي اخير حجم بزرگي از صادرات استان از توليدات داخلي استان نظير4
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توان  براي گسترش اين موضوع مي. شده است  تأمينو محصوالت شركت بهكف بيرجند 
هاي صادراتي براي  اي را انجام داد و جوايز بزرگ صادراتي از جمله يارانه تبليغات گسترده

شركتها در جهت باال بردن كيفيت و  گونه اينشركتها در نظر گرفت و از طرفي به  گونه اين
  . توليد كمك نمودميزان 

شرايط را جهت باال  ،داران فروشندگان و مباشران از قوانين حاكم بر بازارچه ـ آشنايي غرفه5
لذا برگزاري كالسهاي توجيهي اين امر را تسهيل . نمايد بردن مبادالت خارجي فراهم مي

  . خواهد كرد
مجهز مسقف شرايط را  انبارهاي ،باسكول ،ها به امكانات اوليه سردخانه ـ تجهيز بازارچه6

توان با مشاركت بخش خصوصي در اين زمينه  لذا مي. جهت صادرات بيشتر فراهم خواهد كرد
  . گذاريهاي وسيعي انجام داد سرمايه

توان از طرف بخش  در اين خصوص مي: ها ـ پيگيري در جهت دو طرفه كردن بازارچه7
انستان نيز در نقاط صفر مرزي خصوصي يا بخش دولتي شرايطي فراهم شود كه در كشور افغ

تر انجام  ها راحت هاي مرزي احداث گردد تا صادرات و واردات از مجراي اين بازارچه بازارچه
  . گيرد

اي  هاي مرزي وجود دارد كه به گوشه ـ در حال حاضر مشكالتي در توسعه مبادالت بازارچه8
ها را بيش از  ناً فعاليت بازارچهواضح است كه رفع اين مشكالت يقي كنيم پر از آنها اشاره مي

  . پيش گسترش خواهد داد
مشكالت موجود در صدور مجوز : ب ؛تغييرات پي در پي قوانين و مقررات تجاري: الف

ممنوعيت واردات : د ؛داران در واردات كاال قطعي نبودن ماليات دريافتي از غرفه: ج ؛استاندارد
نج كه خود باعث قاچاق اين كاالها شده و صادرات برخي از كاالها از جمله چاي و بر

  ).  20-13: تا بي ،نظري(است
  
  
  
  



  _________________________     1389 پاييز، موسفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال ششم، شماره   150

  
  

  منابع 

  .دانشكده فرماندهي دافوس :تهران ايران،.ا.ژئوپليتيك قفقاز و سياست خارجي ج؛ )1381( محمد حسين ،افشردي .1
 .صاديبررسيهاي اقت ريزي ووزارت بازرگاني معاونت برنامه ؛)1371(هاي مرزينامه بازارچهآيين .2
 .داره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني كشور؛ )1371(هاي مرزي، نامه اجرايي بازارچهآيين .3
  .مقررات صادرات و واردات، نشر بازرگاني ؛)1380(اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني كشور .4
: تهران ،يدآباديترجمه محمدرضا سع ،ياجتماع رييو تغ ياسياعتراض س ؛)1380( نييو چارلز اندر ديويد اپتر، .5

 .يانتشارات مطالعات راهبرد
 .توسعه، تهران، مؤسسه نشر علم يشناس جامعه ؛)1377( يمصطف ا،يازك .6
 .شناسي توسعه، تهران، كيهان جامعه ؛)1386(مصطفي و غالمرضا غفاري  ازكيا، .7
اداري كشورمطالعه  - تگي فضاهاي سياسيياف بررسي روند شتاب توسعه؛ )1386(پور، زهرا و ديگران احمدي .8

سال سوم، شماره فصلنامه ژئوپليتيك، ) 1368- 1383(ه هاي اول تا سوم توسع استانهاي ايران در برنامه: موردي
 .اول

ترجمه  د،يقرن جد يتوسعه برا يها چالش: م1995- 1970جهان  يروند توسعه اجتماع ؛)1379( چاردير استس، .9
 .56- 57بودجه، شماره  حبيبي، مجله برنامه و يعل

 .35گمرك جمهوري اسالمي، شماره  ؛)1378( هاي مرزي و نقش گمركاهداف و وظايف بازارچه .10
 .هاي توسعه روستايي، انتشارات سمت؛ نظريه)1381( محمدحسين و محمدامير ابراهيمي پاپلي يزدي، .11
با (بندي استانهاي كشورآنها درسطح كاربرد تحليل چندمتغيره وروشهاي ؛)1385(مقدم، سعيد، بيژن صفويپردازي .12

   .18شماره ،، بررسيهاي بازرگاني)كيد بر بخش بازرگانيأت
تأثيرات مبادالت مرزي در توسعه اقتصادي استان، دفتر  قطر و - مرزي بوشهربازارچه ؛)1379( پيشرو، حمداهللا .13

 .تحقيقات اداره كل بازرگاني استان بوشهر ريزي وبرنامه
مؤسسه : ناصر بليغ، ناشر: توسعه انساني پايدار متكي به جامعه، مترجم ؛)1378( تيلر اي، كارل آيد، دانيل و.تيلر .14

  .توسعه روستايي ايران، چاپ اول
 .  انتشارات آستان قدس رضوي: تهران ،مفاهيم ژئوپليتيك اصول و). 1385(نيا، محمدرضا  حافظ .15
شهرستان : وته خرده فرهنگ دهقاني راجرز نمونه؛ شوراهاي روستايي در ب)1386(حمديان، عليرضا و ديگران  .16

  .توسعه سبزاور، مجله جغرافيا و
دفتر - )اقتصاد ايران( المللي مرزي، ماهنامه اقتصادي و مالي بين. هاي؛ چون و چراي بازارچه)1380( رضايي، علي .17

  .36شماره  ،هاي وزارت كشور  سال چهامهماهنگي امور اقتصادي استانداري
   .ي توسعه روستايي درايران، انتشارات قومسريز برنامهاي بر ؛ مقدمه)1383( درضارضواني، محم .18
   .2شماره  ،سال اول ها،ها و مديريت توسعه پايدار، نشريه دهياري؛ دهياري)1382(عبدالرضا ،الدين افتخاريركن .19
  .سمت: توسعه پايدار، تهران ؛)1386(زاهدي، شمس السادات .20



 151    ... هاي مرزي در امنيت تبيين نقش بازارچه      ___________________________________

دانشكده  :تهران ريه پايه و اصول آمايش مناطق مرزي جمهوري اسالمي ايران،؛ نظ)1380(عندليب، عليرضا .21
 .فرماندهي و ستاد سپاه پاسداران انقالب اسالمي

ان، نظر بهجايگاه روستا در فرايند توسعه ملي از ديدگاه صاح؛ )1382(عبدالرضا ركن الدين افتخاريفيروزنيا، قدير،  .22
  .ايران، چاپ اول موسسه توسعه روستايي

 .يترجمه غالمرضا آزاد، تهران، وثق ،يافتگين توسعه ياقتصادشناس ؛)1378( كسونيو فرد ن ديويد كلمن،  .23
 .مركز مطالعات راهبردي: تهران. چهره متغير امنيت ملي ؛)1377(ماندل، رابرت .24
  .؛ جغرافيايي سياسي وسياست جغرافيايي، تهران، انتشارات سمت)1380(زاده، پيروزمجتهد .25
باجگيران در مرز ايران و  :مورد؛ ؛ بازگشايي مرزها و تأثير آن بر مناطق مرزي)1381(يلشور، عليف محمدپور .26

 .تركمنستان، پايان نامه كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي، دانشگاه تربيت مدرس
 مناطق مرزنشين، اقتصاد هاي مرزي و نقش آن در بازرگاني و؛ ساختار مبادالت بازارچه)1384(محمودي، علي .27

 .موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
  .؛ نگاهي به منطقه آزاد ارس، استانداري آذربايجان غربي)1384(مريم ،مراتب .28
جهاني و جايگاه آن در  تجربيات اخير- ي راهبردي توسعه شهريريز برنامه؛ )1385(ديگران و مهديزاده،جواد .29

  .شركت طرح و نشر پيام سيما: تهران انشارات - ايران
 .اينترنت استان خراسان جنوبي، هاي مرزي در توسعه شهرستان قائنات و نقش بازارچه ؛)بي تا(لي اكبرع،نظري .30
محسن ثالثي، تهران، نشر   سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني، ترجمه ؛)1370(ساموئل  هانتينگتون، .31

 .يعلم
32. Niebuhr, Annekatri ; Silvia Stiller (200،4); Integration Effects in Border Regions -A Survey 

of Economic Theory and Empirical Studies” Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archive 

(HWWA)Hamburg Institute of International Economics،ISSN 1616-4814. 

33. Bronman, john(1996); Popular Development, London: Blackwell Publisher.  
34. www.khorasan-trades-barrier.com خراسان  جنوبيبازرگانيسازمانسايت   

35. www.moc.gov.ir/ وزارت بازرگاني    


