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 دهيچك
ده و مطکاب   کننده قلمکرو حاکميکت سياسکي يکک دولکت بکو      که من کس شودي اطالق ميياي فضامرز به پديده

کنکد. يککي از مباحکث مهک.     قواعدي خاو در مقاب  حرکت انسان، انتقال کاال، نشر افکار و... مانع ايجکاد مکي  
 بر آنها مؤثرالمللي،  نقش و کارکردهاي مختلف مرز و از آن مهمتر شناخت عوام  مختلف مورد مرزهاي بيندر

توان به اند که از جمله مينقشها و کارکردهاي متفاوتي را براي مرزها بر شمرده صاحبنظران و کارشناساناست. 
درش قک و ارتباط، تحديد حدود منطقه اعمکال حاکميکت و    کشمکش، سازييکپارچه، جداکنندگيمواردي مانند 
ظر و اقتصادي و... اشاره کرد. به ن و سياسي بين حکومتها، مانع دفاعي دهي به مناسباش اقتصاديحکومت، شک 

تکوان مهمتکرين کارکردهکاي مکرز را بکه دو دسکته       رسد بر اساس يک رويکرد نوين و يک نگرش کلکي مکي  مي
 جاري تقسي. کرد.ت -منيتي و کارکرد ارتباطيا -کارکردهاي دفاعي

توان بکه مکواردي   جمله مياست که از  مؤثراز سوي ديگر، عوام  ژئوپوليتيکي مختلفي بر نقش و کارکرد مرزها 
، موق يت : نظامهاي سياسي کشورهاي همسايه در دو سوي مرز، ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي مرزنشينانمانند

ع ير و منابنسبي کشور و نوع فضاي استراتژيک مسل  بر منطقه، نوع نگرش و رفتار حکومتها نسبت به مرز، ذخا
اي و... اشکاره  مرز با قکدرتهاي فرامنطقکه  اي ه.نظامي کشوره -سيطبي ي موجود در منطقه مرزي، پيمانهاي سيا

بکر   مؤثرتيکي کرد. در اين مقاله تالش شده است تا با مروري بر کارکرد و نقش مرزها، مهمترين عوام  ژئوپولي
 .  يردبر مرزهاي جمهوري اسالمي ايران مورد بررسي قرار گ تأکيدکارکرد امنيتي و ارتباطي مرزها، با 
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 مقدمه

ن رو، هدف ت يين حد خارجي سرزمين يک دولکت ايجکاد شکده و از ايک    با  اساساً، الملليمرز بين

 را رويستند و قلمک هآن  کننده محدوده حاکميت دولت بر مردم و منابع تحت نفوذمرزها مشخ 

ر دمهک.  کنند. يکي از موضوعاش ت يين مي ،ا در آنجا به اجرا گراردآن ر تواند قوانينکه دولت مي

بر آنها است. صکاحبنظران   مؤثرهاي مختلف مرز و عوام  المللي نقش و کارکردبين مورد مرزهاي

 و کارشناسککان نقشککها و کارکردهککاي متفککاوتي را ماننککد تحديککد حککدود منطقککه اعمککال قککدرش  

مناسباش سياسکي و  به دهي شک ، وحدش سياسي( ايجاد و تقويت 61: 1359حکومت)پرسکاش، 

 ر يکک بک يا فيزيکي يک دولکت   ياثباش حقوق، (161و166:  1379ميرحيدر، اقتصادي ميان دولتها)

 1990:141,، مکانع دفکاعي، اقتصکادي، اجتمکاعي و سياسکي)     (21: 1381زاده، مجتهکد قلمرو خاو)

Dwivedi1374راد، رحمتيحاکميت هر دولت بر قلمرو و مردم خود) حد نهايي کنترل و (. ايجاد :

 و  کشکمکش ، سکازي تفکاوش ، سکازي يکپارچکه  ،جداکننکدگي و سرانجام کارکردهاي پنجگانکه   (8

 اند.المللي ذکر کردهرا براي مرزهاي بين (191: 1379نيا، حافظارتباط)

احبنظران و همچنکان ککه   عقيده بسياري از ص توان گفت که  بهبا مروري بر مطالب فوق مي

 ،، سياسکي ، اقتصکادي نظاميقشها و کارکردهاي گوناگون کند مرزها داراي نپرسکاش تصريح مي

ش و (. البتکه مسکل. اسکت ککه نقک     61: 1359هستند)پرسکاش،  فرهنگي و جغرافيايي ،اجتماعي

تلکف  شکراي  و موق يتهکاي مخ  کارکرد مرزها در همه مناط  جهان يکسان نيست و با توجه بکه  

ککه  المللي نيز متغير است.  ضکمن اين سياسي، اقتصادي، جغرافيايي و... نوع کارکرد مرزهاي بين

ه اگرچکه  کم ني ه اين له مکان موضوع زمان نيز در نوع کارکرد مرزها مه. است، بأعالوه بر مس

وده و بک و گکروه از مکردم   کردن دو ناحيکه سياسکي و د  بهترين کارکرد مرز، جدااز نظر تاريخي، 

هکاي مختلکف اقتصکادي،    اما با گرشت زمان و پيشکرفتهاي بکه وجکود آمکده در عرصکه      ،هست

ت ريکف شکده اسکت.     سياسي، فناوري و ارتباطاش، امروزه کارکردهکاي جديکدي بکراي مرزهکا    

مکان  زکه گالسنر از جغرافيدانان سياسي م تقد است که نقش و عملکرد مرزهکا بکه مکرور    چنان

. کند و به عنوان نمونه امروزه تکنولوژي پيشرفته ارزش عملکرد تکداف ي مرزهکا را کک   ير ميتغي

 (. Glassner,2004: 80)کرده است 
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کردن قلمرو کشور و محکدوده حاکميکت حکومکت    مرز مشخ  طور قطع مهمترين نقشبه

( بکه  جواراست. اما اگر  بر اساس يک نگرش کلي و برون سيستمي )در ارتباط با کشورهاي هم

توان در قالکب دو گکروه   المللي را ميشود، کارکرد مختلف مرزهاي بيناه المللي نگمرزهاي بين

 ري.تجا -کارکرد ارتباطي (2 ،منيتيا -(کارکرد دفاعي1بندي کرد: طبقه
 

 منيتي مرز)مرز به عنوان يک مانع(ا -( كاركرد دفاعي1
 کت در  ر اين صورش مهمترين نقکش آن ممان شود، داه اگر به مرزها فق  به عنوان يک مانع نگ

ر دهمسايه و همچنين ايجاد محدوديت شکديد و نامت کارف    مردم و حکومت کشور نفوذمقاب  

 اي )مردم، کاال، موجوداش زنده، کتب، مجالش و...( است ککه از مقاب  ورود و خروج هر پديده

د بازدارندگي مرز مکورد  ي کارکرشود. در چنين حالتمحسوب ميآن  منظر حکومت مخُ  امنيت

م نکي ککه   ه ايکن  منيتي مرز برجسته خواهد بود؛ با -تر نقش دفاعيقتوجه است و به عبارش دقي

اي که در اعمکال قکدرش   کنند که از ورود و خروج هر پديدهمرزها مانند فيلتر و مان ي عم  مي

د ايجکاد  و حاکميت آن کشور اخالل ايجاد کند ممان کت بکه عمک  آورده يکا محکدوديت شکدي      

کرد رو مهمترين ککار کنند. برخي انديشمندان نظير ديويدي، طرفدار اين ديدگاه بوده و از اينمي

انع مک مرز را نقش بازدارندگي آن دانسته و م تقدنکد ککه مرزهکا بکه عنکوان يکک مکانع دفکاعي،         

 (.   Dwivedi 1990:141,کنند)عم  مي اقتصادي، مانع سياسي و مانع اجتماعي

سياسي غالب است واز اين رو مقاله حاضکر بکه    -ازدارندگي مرز، نگرش امنيتيدر کارکرد ب

شود با انجکام اقکداماش مختلفکي از جملکه ايجکاد      است که که چگونه مي سؤالدنبال پاسخ اين 

موانع فيزيکي مانند ديوار، فنس و... ،نصب تجهيزاش الکترونيکي، ايجاد مراککز مت کدد نظکامي،    

مرز را هر چه بيشتر به صورش يکک مکانع غيرقابک  نفکوذ درآورد تکا در      انتظامي و نظارتي و... 

امنيت مرزي به م ناي جلوگيري از هرگونکه اعمکال   (. 1 تصويروجود آيد)هنتيجه امنيت مرزي ب

کردن تردد اشخاو و حمک  و نقک  ککاال و    قانوني خالف قانون در طول مرزهاي يک کشور و

. بکديهي اسکت   هاي مجاز مرزي استدروازه و از طري حيواناش اهلي با رعايت ضواب  قانوني 

ر داخ  کشکور اسکت و هرگونکه    آن د متنوع اي محک. براي امنيت با اب ادامنيت مرزها پشتوانه

و نظکامي داخک     ي، اجتمکاع ، سياسيفرهنگي ،ناامني در مرز قادر است در سيستمهاي اقتصادي

قادر است در حد خکود در امنيکت مکرزي و     بو در مقاب  امنيت مطلوکند کشور اخالل ايجاد 
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 .  (85: 1374خطابي،اختصاو دهد) اي را به خودداخلي کشور سه. بسيار برجسته

 

 

  

 

 

 

 

 ز رژي. اشغالگر قدس در کرانه غربي رود اردن )نمونهآمريکا و مر -مکزيک  مرز: 1شماره  تصوير

 کارکرد دفاعي مرز(

 
 نوان يک پل ارتباطي(تجاري)مرز به ع –(كاركرد ارتباطي 2

ز تباطي مرد اردر جهت مقاب  کارکرد بازدارندگي قرار دارد، کارکر دومين کارکرد مرز که کامالً

 -شوده ميمانع نگريست که به مرز به عنوان يک - خالف کارکرد بازدارندگيکه بره اين م نا ب ؛است

تجاري،  کننده ارتباطاشکه تسهي کند در کارکرد ارتباطي، مرز به عنوان يک پ  ارتباطي عم  مي

خالف کارکرد بر اساس باشد. بر اينفرهنگي، توريستي و... بين مردم دو کشور بويژه مرزنشينان مي

 آن نگاه باشد و نگاه غالب بهبازدارندگي مرز که به دنبال تقويت قدرش نفوذ ناپريري مرز مي

 از اين تجاري است و -نگاه اقتصاديدر کارکرد ارتباطي نگرش غالب  ،سياسي است –امنيتي 

ام  عشود از مرز به عنوان يک است که چگونه مي سؤالرو اين مقاله به دنبال پاسخ به اين 

يجاد اظير ارتباط بين دو کشور همسايه استفاده کرد و هدف آن است که با انجام اقداماتي ن

صن تي  -مناط  آزاد تجاري تأسيسهاي مرزي، بازارچه تأسيسها و گررگاههاي مرزي، دروازه

 زايشدر مرزهاي مشترک و... تا حد امکان در گسترش ارتباط بين مردم دو سوي مرز و اف

 (. 186: 1386مراوداش تجاري، انساني، فرهنگي، توريستي نقش ايفا کرد)زرقاني،
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 مجارستان – اتريش رزي در مرزبازار م: 2شماره  تصوير

 

اي ظامهنکه در مدل زير نشان داده شده است، عوام  ژئوپوليتيکي مختلفي مانند همچنان

ک سياسي کشورهاي همسايه در دو سوي مرز، موق يت نسبي کشور و نوع فضاي استراتژي

گرارند، مي رتأثيمسل  بر منطقه، ويژگيهاي اقتصادي مرزنشينان و... بر نقش و کارکرد مرزها 

ي دو را بخصوو در مناط  مرز اين عوام  دو فضاي متفاوش )امن يا  پرتهديد و ناامن(

در  ز راناچار يکي از دو کارکرد مرن کشور بهالکشور ايجاد خواهند کرد، در نتيجه مسئو

 شود.اولويت قرار داده و از اين رو کارکرد ديگر در حاشيه قرار گرفته و ک. اثر مي

  
 

 

 

 

 

 

       (186: 1386منبع: زرقاني، عوام  ژئوپليتيک بر کارکرد مرزها ) تأثيرمدل : 1شماره  نمودار
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 سألهمطرح 

بکر ککارکرد مرزهکاي     مکؤثر تکا مهمتکرين عوامک  ژئوپکوليتيکي     اسکت   تالش شدهدر اين مقاله 

ليتيکي هر ککدام از هشکت عامک  ژئوپکو     تأثيرالمللي مورد بررسي قرار گيرد. بر اين اساس، بين

بکر مرزهکاي    تأکيکد اقتصادي مرزها با  -امنيتي و کارکرد ارتباطي -مزبور بر کارکرد بازدارندگي

گيرد. روش مطال ه اين پکژوهش بکا   جمهوري اسالمي ايران با همسايگان مورد بررسي قرار مي

توصيفي و مبتني بر استدالل و تحليک  اسکت. در جمکع     –توجه به اهميت موضوع آن، تحليلي 

ها و اطالعاش نيز از روشهاي گوناگون استفاده شده و به طور کلکي مبتنکي بکر روش    ي دادهآور

اي است. در ادامه مطلب مهمترين عوام  ژئوپليتيکي مؤثر بر کارکرد مرزها بکه تفکيکک   کتابخانه

 گيرد:مورد بررسي قرار مي

ي الف( نظامهاي سياسي كشورهاي همسـايه در دو سـوي مـرز و نـوع نگـرش كشـورها      
 همسايه نسبت به يكديگر)متحد، رقيب، دشمن(

ايه و بکه  هاي سياسي در دو کشور همسبر کارکرد مرزها، نوع نظام مؤثريکي از مهمترين عوام  

 ونکده ملکت   آنها نسبت به يکديگر و نوع رواب  آنها است. دولتها به عنکوان نماي  تبع آن، نگرش

ژه در قابک  بکوي  اساس نيازهاي متباز اين رابطه برکشور خود ناگزير از رابطه با يکديگرند. از دير

لتهکا  حوزه تجارش و اقتصاد وجود داشته و امروزه بکاالترين حجک. و تنکوع ارتباطکاش بکين دو     

تواند ادعا کند بدون رابطکه بکا ديگکران،    اي که کشوري نميگونهبه ؛نسبت به گرشته وجود دارد

امک   (. نکوع روابک  بکين دو کشکور بکه عو     55: 1379نيکا، بتواند به حياش خود ادامه دهد)حافظ

ر ها، نيروها، اهکداف و منکافع د  انگيزه تأثيرطور کلي کشورها تحت مت ددي بستگي دارد، اما به

(. هکر ککدام از   245: 1383گيرند )قکوام،  يکي از سه حالت همکاري، رقابت و ت ارض قرار مي

ي، عنکوان مثکال در مکدل همککار    به نحوي که به  ؛حاالش فوق نيز داراي درجاش مختلفي است

يک هک.  عاليترين نوع رواب ، رواب  استراتژيک بين دو کشور است که دو کشور متحد اسکتراتژ 

ع روابک   محسوب شده و در اکثر استراتژيهاي با يکديگر تواف  دارند و يا در مدل ت ارض، نکو 

را  ين دو کشکور ممکن است از رواب  سرد بين دو کشور تا رواب  خصمانه و در نهايت جنگ ب

 شام  شود.
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کننکده نکوع روابک  بکين دو     بنابراين نوع نگرش دو کشور همسايه نسبت به يکديگر، ت يين

تکرين حالکت، دو کشکور همسکايه متحکد همکديگر       بينانکه به نحوي که در خکوش  ؛کشور است

شوند و الگوي همکاري بکر روابک  بکين دو کشکور در تمکامي اب کاد همکاريهکاي        محسوب مي

تي بر هر دو ککارکرد مکرز،   امنيتي حاک. است. در نتيجه چنين وض ي -دي، سياسي، نظامياقتصا

ادي دو بکه نحکوي ککه همکاريهکاي اقتصک      ؛مثبکت دارد  تأثيري ني کارکرد ارتباطي و امنيتي مرز 

 -شود و همکاريهکاي نظکامي  طرف موجب گسترش مبادالش مرزي و رون  ارتباطاش مرزي مي

ور شود. در مقاب ، در بدترين حالت دو کشث بهبود امنيت در مرزها ميامنيتي دو کشور نيز باع

دشمن يکديگر محسکوب شکده و ت ارضکاش و تضکادهاي مت کدد باعکث ايجکاد اختالفکاش و         

منتهکي شکود.   ر نهايت به جنگ شود که ممکن است دهاي سياسي عمي  بين دو کشور ميتنش

ز وضکع  خنثي شده و امنيت مرزي نيک  امالًطبي ي است در چنين وض يتي کارکرد ارتباطي مرز ک

بکين  سياسکي عميک    هاي و تنشاختالفاش به نحوي که به دلي  وجود  ؛نامطلوبي خواهد داشت

مخکالف  کننکد بکا تجهيکز و حمايکت نيروهکاي      س ي ميدولتهاي همسايه  ازکدام هر دو طرف، 

 .ورنکد فکراه. آ مقاب  در کشور را  يمرزداخلي و ناامني  زمينهمختلف روشهاي به طرف مقاب  

فهکومي نداشکته   مامنيت مرزي  آيد که ديگرسرانجام در بدترين وض يت جنگ فيزيکي پيش مي

 .(86: 1374خطابي،رود)و کامالً از بين مي

 آن بر کارکرد مرزها تأثيرالگوي نوع همکاري کشورها و : 1شماره  جدول
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 ايقدرتهاي فرامنطقهمرز با ظامي كشورهاي همن -ب(پيمانهاي سياسي 
ه کشورهاي نظامي است ک -بر کارکرد مرزها، وجود پيمانهاي سياسي مؤثريکي ديگر از عوام  

تيکب  تره ايکن  کننکد و بک  اي من قد مکي منطقه به دلي  ض ف قدرش ملي با قدرش هاي فرامنطقه

د. ايکن  کننک زمينه را براي دخالت در کشور مزبور و حتي مناط  مرزي کشور مجاور فراه. مکي 

و  شود که منافع دو کشور همسايه در تقاب  با يکديگر قرار داشته باشدوقتي حساستر مي مسأله

 از اين رو س ي در ايجاد ناامني در کشور مقاب  را داشته باشند.

اي اي قرار گرفته که از ديرباز منطقکه حضکور و رقابکت قکدرتهاي فرامنطقکه     ايران در منطقه

  مکرهبي، زبکاني و   و گاز، ويژگيهاي ژئواستراتژيک و برخي عاليشده است. نفت محسوب مي

اي در خلي  فارس، قفقاز، آسياي مرککزي و  فرهنگي سه زمينه اصلي حضور قدرتهاي فرامنطقه

رتهاي حتي پاکستان، افغانستان و آناتولي بوده است. بر اين اساس حکداکثر تکراک. حضکور قکد    

 (. 30: 1381پور، )کريميموني ايران جستجو کردتوان در مناط  پيرابزرگ در جهان را مي

که طوريبه ؛شونداز سوي ديگر، اکثر کشورهاي پيراموني ايران از نظر سياسي نوپا محسوب مي

 هکيچ يکک از کشکورهاي همجکوار ايکران بکه يکک قکرن         تأسيسبه استثنا روسيه و ترکيه، عمر 

ز نيمکه دوم قکرن   جکز عربسکتان، ا  هس بک فارهاي خلي ها و اميرنشينرسد. در واقع پادشاهينمي

يالدي بکر  م 1991گرشته به استقالل دست يافتند و چهار کشور همسايه شمالي نيز تنها از سال 

(. نوپکايي ايکن کشکورها، زمينکه نداشکتن بلکوغ       26انکد)همان: نقشه جغرافياي سياسي ظاهر شده

ده اسکت  براي آنها فراه. آوراي را اي و فرامنطقههاي منطقهسياسي و نوعي وابستگي به قدرش

اي شکده و  هاي فرامنطقهين کشورها و قدرشنظامي بين ا -هاي سياسيکه منجر به ان قاد پيمان

 کند.  در امور داخلي کشورها فراه. مي ازمينه را براي دخالت اين قدرته

اي بويژه اياالش متحده آمريککا و اسکرائي  در کشکورهاي مجکاور     حضور قدرتهاي فرامنطقه

اش منفي تأثيرايران با توجه به سابقه دشمني و خصومت آنان با جمهوري اسالمي،  بدون شک 

زيادي بر امنيت ملي ايران به طور عام و امنيت مناط  مرزي بکه طکور خکاو خواهکد داشکت.      

نظامي و امنيتي بين ايکن کشکورها و    -سياسي واسطه وجود پيمانهاياين حضور بهممکن است 

اي باشد، هماننکد وضک يتي ککه در مکورد جمهکوري آذربايجکان، جمهکوري        قدرتهاي فرامنطقه

اي ترکمنستان، پاکستان، بحرين و قطر و... وجود دارد و يکا ممککن اسکت قکدرتهاي فرامنطقکه     
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اند و به بهانه حفکظ ثبکاش   ثباتي موجود در کشورها که خود در آن  نقش مهمي داشتهدلي  بيبه

 باشند، همانند وض يتي که براي افغانستان و عراق وجود دارد.   منطقه به اشغال کشورها پرداخته

اي بخصوو اياالش متحده آمريکا، انگليس و رژي. اسرائي  با حضکور مسکتقي.   قدرتهاي فرامنطقه

هاي مختلفي امنيت ملي و بويژه امنيت منکاط  مکرزي   مستقي. در کشورهاي همسايه به شيوهو غير

 ند از:برخي از اين روشها و اقداماش ضد امنيتي عبارت دهند.را مورد تهديد قرار مي
 

ر منـاطج  دايستگاههاي راداري مجهر به امكانات پيشرفته شنود و استراق سمع  تأسيس -1
 مرزي

ز استفاده از فضاي کشورها براي اقداماش جاسوسکي و اطالعکاتي عليکه کشکور مجکاور يککي ا      

رود. در حکال حاضکر کشکورهاي    شکمار مکي  روشهاي مرسوم اقدام عليه امنيت ملي کشورها به 

اي مخکالف نظکام جمهکوري    همسايه ايران داراي چنين موق يتي هسکتند و قکدرتهاي فرامنطقکه   

ملکي     امنيتاسالمي ايران س ي دارند تا با استفاده از فضاي اين کشورها به انجام اقداماش مخّ

تگاه دو ايسک بپردازنکد. نصکب   از جمله جاسوسي و ف اليتهاي اطالعاتي  جمهوري اسالمي ايران،

اطکراف  در  کيلکومتر  300 - 200با ش اع عم  « دي3 –تي آر ام ال »نوع پيشرفته از سيار رادار 

مکه روسکي   به نق  از روزناآمريکا)خبرگزاري ايرنا  توس آذربايجان مرزهاي ايران در جمهوري 

 نوار مکرزي  لدر طوي  ئاسراو  ن و نظاميان اطالعاتي آمريکاامورأحضور م، («نزاويسيمايا گازتا»

بکککا دسکککتگاههاي شکککنود پيشکککرفته)خبرگزاري  شکککمال غکککرب ايکککران، در خکککاک عکککراق  

راي بک پيشکرفته  شنود امکاناش همراه مجهز به  هاي آنتن تلفننصب دک (، 1384مرداد22فارس:

هکا، اسکتقرار واحکدهاي    انگليسيتوس   اروندرود جاسوسي عليه ايران در نزديکي مرز شلمچه،

نستان ن و افغاد و هشدار صنايع نظامي اسرائي  )رافائ ( در مناط  مرزي افغانستان با پاکستاشنو

هايي از اينگونه اقداماش است. تحقيقکاش  ( نمونه16/2/2002نامه ساندي تلگراف، با ايران )هفته

حکاکي از آن اسکت ککه اسکرائي  و آمريککا از طريکک  ايجکاد مراککز اسکتراق سکمع، جاسوسککي          

آوري اطالعاش زميني در منکاط  نزديکک بکه شکرق     کي، نصب رادار و پايگاههاي جمعالکتروني

 گکام بکر   ،ايران در راستاي تحق  اهداف اسکتراتژيک خکود ککه فشکار امنيتکي بکر ايکران اسکت        

 (.267: 1383دارند)قويدل،مي
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    پايگاههاي نظامي در مناطج مجاور مرزي تأسيس -2
ز اين ايادي زي و انگليسي گزارشهاي ينظاميان آمريکا وس تاز زمان اشغال عراق و افغانستان 

 يستأسريزي براي برنامهامنيتي آنان در مناط  مرزي گزارش شده است: نوع  ف اليتهاي ضد

 راستاي ا درآمريک توس جديد در شمال عراق به عنوان آلترناتيو پايگاه اينجرليک  يپايگاهها

زاير جحمايت از  و پايگاههاي نظامي کوچک أسيست» ،مريکاآدفاع  ارشاستراتژي جهاني وز

نامه نيوزويک(. ايجاد به نق  از هفته 1384مهر19خبرگزاري ايسنا،  )«دارمسأله باثباش در مناط 

داماش ن اقپايگاهها و فرودگاههاي آمريکايي در مناط  مرزي پاکستان با ايران بخشي از اي

ا که در ر« نوکندي»فرودگاه شهر  اخيراًان، رغ. مخالفت دولت ايرعليدولت پاکستان است. 

ي نيرواست.  ها واگرار کردهاست، به آمريکايي« ميرجاوه»کيلومتري مرز شهرستان  130فاصله 

م به الز ود.ده بهوايي آمريکا با بهانه اشراف پروازي و هوايي خواستار واگراري اين فرودگاه ش

 و درگوا ،تقرار در فرودگاههاي مرزي شمشيپيش از اين نيروي هوايي آمريکا با اسذکر است 

 مرز پاکستان با جمهوري اسالمي ايران کام  پسني توانسته است اشراف خود را بر

 . (1383دي 28)روزنامه ايران، کند
 

قر در ن جمهوري اسالمي مستاحمايتهاي مادي، تسليحاتي، اطالعاتي و... از مخالف -3
  كشورهاي همسايه
در  نگلستانخالت اد در عراق و اني از منافقيوان به حمايت اشغالگران آمريکاتبه عنوان نمونه مي

ر  دقاچاق اسلحه به ايران و حمايت صريح آمريکا از گروهک تروريستي موسوم به جنداهلل

شدگان ازداشتاعتراف ب نيروي انتظامي استان خوزستانوقت فرمانده  بلوچستان نام برد. به گفته

اچاق قاز   از عراق به ايران مؤيد دخالت اشغالگران انگليسي در حمايتباندهاي قاچاق سالح 

 (.1384آبان  25باشد) خبرگزاري فارس سالح به ايران از طري  استانهاي مرزي مي
 

نظور افرايش شكافهاي قومي، مذهبي و تبليغاتي در مناطج مرزي به مجنگ رواني و  -4
 سياسي

هاي وده و از اقوام مختلف تشکي  شده است، زمينهاصوالً در کشورهايي که ملت ترکيبي ب

 جديد و بواسطه گسترشبويژه در شراي   ،قومي فراهمتراست أايجاد بحرانهاي امنيتي با منش
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تکنولوژيهاي ارتباطي و اطالعاتي، خودآگاهي قومي به ميزان زيادي افزايش يافته است و نوعي 

که اين وض يت بويژه هنگامي که از است گيري مرزهاي ملي در حال شک  همبستگي در وراي

تواند براي پشتيباني و حمايت هدفمند کشورهاي خارجي برخوردار باشد از حيث امنيتي مي

 (.36: 1378)افتخاري، شودکليه حکومتها خطرساز تلقي 

يجاد ا جنگ رواني با هدف افزايش شکافهاي قومي و مرهبي و انجام اقداماش تبليغي و

ژي بين گروههاي قومي و مرهبي با يکديگر و با حکومت تحت استرات اختالف و درگيري

رگ هاي بزهمواره يکي از سياستهاي امپرياليستي قدرت« اختالف بينداز و حکومت کن»مشهور 

شتري دش بيدر مورد مناط  مرزي ايران با شّدش و حّ مسألهبويژه انگلستان بوده است. اين 

اي است که اقليتهاي   مرزي به گونهو مرهبي در مناطشود، چرا که ساختار قومي انجام مي

ا به ي اقليتههاي قومي و مرهبدر حاشيه مرز ايران پراکنده هستند و دنباله عمدتاًقومي و مرهبي 

ن صورش گروههاي اکثريت در آن سوي مرز و در کشورهاي همسايه پراکنده هستند. چني

ه ب ؛ستانان جمهوري اسالمي فراه. کرده شرايطي زمينه مناسبي را براي سوء استفاده دشم

قباي ر( و حتي )نظيرآمريکا و انگليس اينحوي که يکي از راهبردهاي اصلي قدرتهاي فرامنطقه

ر دهاي بحران زاي قومي و مرهبي اي ايران نظير عربستان و پاکستان استفاده از پتانسي منطقه

 مناط  مرزي است.  

 راهبرد جديد اآرامي و تحريک قوميتها با وعده فدراليس.،به گزارش روزنامه دولتي ايران ن

ه اتاق ک)ينترپرايز سسه مطال اتي و پژوهشي آمريکن اؤشود و مآمريکا عليه ايران محسوب مي

کند. در اين پروژه نقش اساسي را ايفا مي (شودکاران آمريکايي محسوب ميفکر نومحافظه

راي ايران ناشناخته طرحي ب»شي تحت عنوان سسه برگزاري همايؤجمله اقداماش اين ماز

در  زدن به ناامنيها با وعده فدراليس. و دامناست که در آن به تحريک قوميت« فدراليس.

ديد اي شده است. در بخشي از اين طرح آمده است: راهبرد جمناط  مرزي ايران توجه ويژه

 المي در حالي صورشسساش استراتژيک آمريکايي براي پروسه براندازي جمهوري اسؤم

سازي فروپاشي اتحاد شوروي در ايران با شکست و گيرد که راهبرد قبلي آمريکا براي شبيهمي

 (. 1384مهر  27ناکامي مواجه شده است)روزنامه ايران 

هاي به اصطالح ، حمايت از جنبشتفکر کردستان مستق مواردي همچون القا و تشوي  
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، گروهک «جبهه دمکراتيک مردمي خل  عرب»ني همانند مردمي مدعي حمايت از اقوام ايرا

اي باهدف توس  قدرتهاي فرامنطقه …، گروهک تروريستي جنداهلل و«االحواز»طلب تجزيه

طلبانه و کسب خودمختاري و در نهايت تجزيه ايران، تحريک قوميتها به انجام اقداماش تجزيه

گرار خوزستان در ماه رمضان سال بمببخشي از اين اقداماش است. اعترافاش يکي از عوام  

باشد. وي در مصاحبه تلويزيوني ها ميمؤيد دخالت اين کشورها در تحريک قوميت 1384

هاي طلب و تروريستهاي تجزيهها با گروهاز طري  سايت »کند که: قرار ميا تحاصربه خود 

ين تفکر به تفکر و چون تفکر قومي داشت. با القائاش آنها ا خارج از کشور آشنا شدم

رئيس . از جمله اين افراد طلبي منجر شد ب د از آن بود که با آنها ارتباط برقرار کردمتجزيه

حساساش آنان ا و جبهه دمکراتيک مردمي خل  عرب اهواز در کشور انگليس مرتب  شدم

که  بايد با ايجاد ناامني هر طور ندو گفتند د و روي من اثر گراشتدنقومي من را تحريک کر

 *.ضربه بزني.تواني. به جمهوري اسالمي ايران مي
 

ن جمهوري اسالمي با هدف ايجاد اغتشاش و اجهير و اعرام تيمهاي عملياتي مخالفت -5
  ناامني بويژه در مناطج مرزي

گر شغالاگزارشاش مت ددي در رابطه با تجهيز و اعزام تيمهاي خرابکاري از سوي کشورهاي 

اين  ي ازشاش و ناامني در مناط  و استانهاي مرزي وجود دارد. يکعراق با هدف ايجاد اغت

ز شدن چند تن ادر شهر اهواز بود که به شهيد و مجروح 1384گراري مهر ماه موارد بمب

يران و وزير ااز سوي رئيس جمهوري طور رسمي بهساکنان اين شهر منجر شد و انگليس 

 (.1384آبان21قدام تروريستي شد)روزنامه ايران،اطالعاش مته. به دخالت و پشتيباني از اين ا

و  تمريناشردند که اعتراف کطور صريح بهشدگان پرونده انفجارهاي اهواز دو تن از دستگير

 اند.تحت نظارش کام  ارتش انگليس در استان بصره عراق گرراندهرا خود  آموزشهاي

ان استان خوزست ايه در انفجارهمنفجره مورد استفاد مواددهد که همچنين تحقيقاش نشان مي

 و)سيري در اخبار  نيروهاي انگليسي وارد ايران شده بوده است توس  1384در سال 

 (.  54: 1384تحليلها،

 
                                                           

 ايت خبري ايسناگرار در اهواز به نق  از سعوام  بمب . مصاحبه تلويزيوني1
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 ج(نوع نگرش و رفتار حكومتها نسبت به مرز

 وومتي از سوي مقاماش حک سؤالمنظور از نوع نگرش حکومتها نسبت به مرز، پاسخ به اين 

 ايگاهجاست که مرزها در نظر مقاماش حکومتي و سياستمداران يک کشور چه ن کشور مسئوال

طي تبارامنيتي يا ا -و نقشي دارند؟ و به عبارش ديگر، کدام يک از دوکارکرد عمده مرز )دفاعي 

 تجاري( از اهميت و اولويت بيشتري برخوردار است؟ -

نها در ي از آدارند که به برخ تأثيرعوام  مت ددي بر نگرش و رفتار حکومتها نسبت به مرز 

 يت رسد موقمباحث قبلي اشاره شد، از جمله وض يت رواب  سياسي دو کشور. اما به نظر مي

تار مهمي بر نوع نگرش و رف تأثيرنسبي کشور و نوع فضاي استراتژيک مسل  بر منطقه 

 شود.اي ميکه به طور مختصر به آن اشاره حکومتها نسبت به مرز دارد

ش تنش و مجاورش با کشورهايي که از ثبافتن يک کشور در يک منطقه آرام و بيگرقرار

 ک منطقهيگرفتن در نسبي برخوردار بوده و داراي سطح قاب  قبول رفاه اقتصادي هستند يا قرار

مهمي بر  تأثيرثباش، وابسته، ض يف و فقير، هر يک پرتنش و مجاورش با کشورهاي بي

هد ها و از جمله در مسائ  مرزي خوايک کشور در همه زمينه سياستها، طرحها و نگرشهاي

هاي کشورها بع آن سياستها و برنامهتملتها و به  -ر امنيت ملي دولتتداشت. به عبارش دقيق

 که تشکي  جزيرهچنان.اي است؛ هنوع فضاي استراتژيک مسل  بر امنيت منطقه تأثيرتحت 

رامي و د. بر عکس ناآيست و يا ناپايدار خواهد بواي ممکن نثباش در درياهاي ناامن منطقه

جم ي هدست بحرانهاي طوالني مدش در مناط  با ثباش دوام چنداني ندارد و با واکنش فوري و

 (. 12: 1381اي، تحت کنترل قرار خواهد گرفت)کريمي پور،بازيگران يکدست و متف  منطقه

و وض يت اقتصادي، سياسي، نظامي و ، نوع فضاي استراتژيک مسل  بر منطقه اين ترتيبهب

امنيتي کشورهاي مجاور در ترسي. سياستهاي مرزي و نوع اولويت کارکردهاي مرز)دفاعي يا 

خواهد داشت. از اين رو، اگر کشوري در يک منطقه باثباش و در مجاورش  تأثيرارتباطي( 

کشورها با  شک همکاريکشورهاي مقتدر، مستق  و غني از حيث اقتصادي قرار گيرد، بي

يکديگر از يکسو و شراي  مناسب داخ  کشورها از حيث اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي 

مثبت خواهد داشت. به عنوان مثال  تأثيراز سوي ديگر بر کارکردهاي امنيتي و ارتباطي مرز 

ايي توان از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا نام برد. در اين منطقه سطح باالي همکاري وهمگرمي



      127    عوام  ژئوپليتيکي مؤثر بر نقش و کارکرد ...       –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

به نحوي که امنيت و  ؛کشورها در قالب  ظهور اتحاديه قدرتمند اروپايي متجلي شده است

منافع يک عضو مترادف با امنيت و منافع تمامي اعضا است. طبي ي است در چنين شرايطي به 

شود بلکه مرزها پ  ارتباطي محسوب نمياه مرز به عنوان يک مانع و عام  بازدارنده نگ

 ؛کنند تا حداکثر ممکن موانع م مول در مرزها را حرف کنندرها س ي ميشوند و کشومي

که حرف رواديد گمرکي، ايجاد يک ويزاي واحد)ويزاي شينگن(، ايجاد پول واحد و... در چنان

کشورهاي عضو اتحاديه اروپا همه در اين راستا صورش گرفته است. همين وضع در مورد 

اي کارکرد امنيتي بدين نحو که، اگرچه در چنين منطقهکارکرد امنيتي مرز نيز صادق است. 

نافع و همکاريهاي بين دولتي و نقاط اشتراک ممرزها در درجه دوم اهميت قرار دارد، اما وجود 

وجود سطح مناسبي از رفاه اقتصادي، اشتراکاش فرهنگي و... در دو سوي مرزها باعث شده 

. بنابراين موق يت و شراي  خاو اين منطقه امنيت مرزها ه. با مشکلي مواجه نشوداست تا 

و مرز در باشد  به نحوي است که اوالً کارکرد ارتباطي مرزها از اهميت باالتري برخوردار

شود و در ثاني اين شراي  بر کارکرد امنيتي درجه اول به عنوان يک پ  ارتباطي محسوب مي

 د.شته باشمثبتي دا تأثيرمرز نيز 

گرفتن ايران در منطقه خاورميانه موق يت نسبي ايران اشاره کرد. قرارتوان به در مقاب  مي

اي که به دلي  وقوع تنشها، جنگها و درگيريهاي مت دد در چند دهه اخير به )منطقه

جود همسايگاني که از وترين و خبرسازترين منطقه جهان تبدي  شده است(، الملليبين

صدور  أفرهنگي و اجتماعي رن  برده و همواره منشمشکالش مت دد اقتصادي، سياسي، امنيتي، 

ن کشور در درجه اول اند، باعث  شده براي مسئوالبحران به خارج از مرزهاي خود بوده

مرزها از حيث کارکرد طور عمده بهکارکرد امنيتي مرزها مه. محسوب شود، و از سوي ديگر 

درصد ترياک  85ونه توليد بيش ازترين حالت باشند. به عنوان نمتجاري در ض يف -ارتباطي 

( از 3و  2 ها  و دولتهاي متوالي )نمودارهايجهان در افغانستان  و ادامه اين وضع در دوره

( و مزيتهاي مت دد مسير ايران  1گرفتن ايران در مسير ترانزيت اين مواد )نقشه يکسو و قرار

شرقي کشور به دلي   توليد و براي قاچاقچيان مواد مخدر باعث شده است تا همواره مرزهاي 

تجارش مواد مخدر در افغانستان مورد تهديد قرار گيرد و در نتيجه همواره نگاه امنيتي بر 

مرزهاي شرقي کشور حاک. باشد. در چنين وض يتي تمامي تالش مقاماش کشور صرف تأمين 
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مرز را تقويت  شود تا با انجام اقداماش مت دد، جنبه بازدارندگيامنيت مرز شده و تالش مي

تجاري مرز و اتخاذ سياستهايي در اين زمينه در اولويت دوم  -رو کارکرد ارتباطي کنند. از اين

 قرار گرفته است.

        (Source: World Drug Report, 2006, p: 62) کنندگان مه. ترياک جهانتوليد :2شماره نمودار 
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ورود و خروج مواد مخدر از ايران مسيرهاي: 1شماره  نقشه  

Source: www.odccp.org/iran country 

تان افغانس انندبنابراين موق يت ايران در منطقه خاورميانه و بويژه مجاورش با همسايگاني م

زا به دولتهاي سال گرشته دست ک. شش بار کانون انتشار امواج بحران 130که در طول

شها و ( ،سبب شده که نگر155: 1381پور، همجوار بويژه ايران و پاکستان بوده است )کريمي

طب  من، مشاهده شدن ايران بر عکس آنچه در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا والؤسياستهاي مس

 رکور براي مد امنيتي مرزها باشد. در نتيجه موق يت نسبي ايران و مجاورش با کشورهبرکارکر

 منفي گراشته است. تأثيرکارکرد امنيتي و ارتباطي مرزها 
 

 د(ويژگيهاي اقتصادي مرزنشينان دو سوي مرز

ه اين بحث ناظر بر دو مطلب است، اول اينکه وض يت اقتصادي مرزنشينان يک کشور چ

و رفاه  ارد؟ و دوم اختالف سطع توس هدامنيتي مرز  -ارکردهاي ارتباطي و دفاعيي بر کتأثير

 ي بر کارکردهاي مرز دارد؟ تأثيراقتصادي در مناط  مرزي دو کشور چه 

 

http://www.odccp.org/iran
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         نيتي مرزآن بر كاركردهاي ارتباطي و امتأثير وضعيت اقتصادي مرزنشينان يک كشور و -1

ه از کايي ، دوري از مرکز کشور است. اين مسأله جغرافييکي از ويژگيهاي اصلي مناط  مرزي

ارد که شود پيامدهاي نامطلوبي را براي مناط  مرزي به همراه دطبي ت مناط  مرزي ناشي مي

ر امواج اي بودن اين مناط  و قرار نگرفتن آنها در مسيمهمترين آن، محروميت شديد و حاشيه

گيري مي.کشور که به م ناي دوري از مراکز تص توس ه کشور است. دوري از مرکز جغرافيايي

ي از شود مناط  مرزي ه. به دلي  دورسياسي، اداري، قضايي و اجرايي کشور است، باعث مي

هاي نامهان برقابليتهاي جم يتي و صن تي در اين مناط  کمتر در جري نبودمرکز و ه. به دلي  

ثال در مبرند. به عنوان يت شديدي رن  ميتوس ه داخلي قرار گيرند، لرا اين مناط  از محروم

تان و سيس ايران محرومترين استانهاي کشور، دورترين آنها از پايتخت است، مانند استانهاي

واحي مرزي (. حتي در برخي مناط  مرزي، محرومترين  ن4بلوچستان، ايالم، هرمزگان )نمودار 

 (.202: 1380يب،ن در استان خراسان)عندلدورترين آنها از مراکز منطقه مرزي هستند مانند نهبندا

 عدم ت ادل در شاخصهاي توس ه در استانهاي مرزي کشور: 4شماره  نمودار

 143: 1378منبع : علينقي،         

شک وجود محروميتهاي شديد اقتصادي و ميزان باالي بيکاري در مناط  مرزي در افزايش بي

شوند، تأثير وري که مخ  امنيت مرز محسوب ميعبور غير مجازافراد، قاچاق کاال و ساير ام
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اساس تحقيقاش انجام شده، امنيت و توس ه در مناط  مرزي با ضريب همبستگي شگرفي دارد. بر

اي که هر اقدامي در فرايند تحق  گونهباشد. بهاي مستقي. و دوسويه با يکديگر ميباال داراي رابطه

مناط  داراي  گرارد و بال کس. به اين ترتيبامنيت ميتوس ه تأثيراش مستقيمي بر فرايند تحق  

تر نيافتهشاخصهاي باالي توس ه از ضرايب امنيتي باالتري نسبت به مناط  توس ه

 (.196: 1380برخوردارند)عندليب،

 رابطه مستقي. و دوسويه امنيت و توس ه در مناط  مرزي: 5شماره  نمودار
 

ز طري  اينان و افزايش رفاه و درآمد اقتصادي مرزنش بنابراين، توس ه اقتصادي مناط  مرزي

ارد. دير مثبت گراري دولتها بر کارکرد امنيتي مرز تأثف اليتهاي سال. اقتصادي و حمايت و سرمايه

، مشروط گراري دولتها در مناط  مرزياز سوي ديگر افزايش ف اليتهاي اقتصادي سال. و سرمايه

ت اثير مثبتتواند بر کارکرد ارتباطي مرز و سوي مرز، نيز ميبه عدم اختالف فاحش اقتصادي در د

ف ال  گراري در صنايع کوچک و تبديلي در مناط  مرزي،سرمايه داشته باشد. حمايت دولتها از

.. از هاي مرزي و.و بازارچه کردن قابليتهاي توريستي مناط  مرزي، ايجاد نمايشگاههاي کاال

ثر رزها مورد ارتباطي مر افزايش ت امالش قانوني و بهبود کارکتواند دجمله روشهايي است که مي

 باشد. 
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آن بر  تأثير اختالف سطع توسعه و رفاه اقتصادي در مناطج مرزي دو كشور و -2
 كاركردهاي امنيتي و ارتباطي مرز

و  و قيمت کاالها مدآتفاوش فاحش دراختالف سطح توس ه و رفاه اقتصادي و همچنين  

ه اين شت. بمنفي بر کارکرد امنيتي مرزها خواهد دا تأثيرطور قطع و سوي مرز بهخدماش در د

ب  ش قاترتيب، وجود اختالف فراوان در قدرش اقتصادي دو کشور همسايه که منجر به تفاو

د تا ششود، باعث خواهد توجه قيمت کاال، خدماش، تسهيالش و بازار کاال در دوسوي مرز مي

ا اال و ياق کز توان اقتصادي ض يفتري برخوردار هستند، اقدام به قاچاغلب اتباع کشوري که ا

الش و تسهي دماشختردد غيرقانوني از مرز به منظور استفاده از بازار کار و همچنين استفاده از 

که يکي ن. اين وض يت در بسياري از نقاط جهان وجود دارد، چناکنندسوي مرز موجود در آن

يانه لسا ر منطقه مرزي مشترک آمريکا و مکزيک همين مسأله است واز دالي  اصلي ناامني د

طور  ( بهميليونها مکزيکي جوياي کار و زندگي بهتر )استفاده از خدماش اجتماعي و رفاهي

مرزهاي  در مورد مسأله(. اين 44کنند )همان:غيرقانوني از مرز بين آمريکا و مکزيک عبور مي

 چاق کاالجاز افراد، قامکي از عوام  اصلي افزايش عبور غير که يکند، چنانايران نيز صدق مي

و  شورمد بين دو کاو مواد مخدر از طري  مرز شرقي ايران وجود اختالف سطح توس ه و در

جمله  باشد. همچنين قاچاق مواد سوختي ازبيکاري شديد موجود در کشور افغانستان مي فقر و

هاي فاحش ب تهاييه و جمهوري آذربايجان به دلي  تفاوبنزين، گازوئي  و احشام از ايران به ترک

 (.71: 1381،گيرد )کريمي پورکور انجام ميآنها در کشورهاي مر

رسد وجود اختالف قيمت کاالها و خدماش در دو سوي مرز، در مقاب ، به نظر مي در

ه د. بشته باشدا مثبت تأثيرتواند بر کارکرد ارتباطي مرزها)بيشتر ارتباط يکسويه(برخي موارد مي

رود وزايش نحو که قيمتهاي مناسبتر کاالها و خدماش در منطقه مرزي يک کشور  باعث افاين 

دش باعث مشود و اين امر در دراز مرزنشينان کشور مقاب  به منظور استفاده از اين مزايا مي

زها هاي دو طرف شده و منجر به بهبود کارکرد ارتباطي مرافزايش ت امالش و وابستگي

و  شود. ورود مرزنشينان جمهوري نخجوان آذربايجان به شهرهاي مرزي شمال غرب ايرانمي

ده از ستفاامرزنشينان کرد عراقي به شهرهاي مرزي غرب ايران و... به منظور خريد کاال يا 

 اي از اين موضوع است.خدماش پزشکي نمونه
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 و مرز هاي قومي، مذهبي، زبانيه(اقليت
 ها و مرز از دو جهت قاب  طرح است:ليتبحث ارتباط اق

رهبي و قومي، منقاط مشترک  (2؛ ها در کشور در رابطه با مرزهانحوه پراکندگي اقليت (1

 زباني اقليتها در دو سوي مرز.

 ها در كشور در رابطه با مرزها(نحوه پراكندگي اقليت1
ها در ليتن است اقند باشد. ممکتواها در ملتهاي ترکيبي به چند گونه مينحوه پراکندگي اقليت

 کشورها ي ازتمامي کشور پراکنده باشند و يا در برخي از مناط  کشور متمرکز باشند. در ب ض

اي است که اقليتها به صورش گونهها بهغرافيايي اقليتج -از جمله ايران پراکندگي فضايي

مر ااين  حضور دارند کهنواري در حاشيه کشور و در مناط  مرزي کشور با کشورهاي همسايه 

 اش مختلفي بر کارکرد مرزها داشته باشد.تأثيرتواند مي

يد آمده لت ايران از دو بخش به. پيوسته مرکزي و پيراموني پدجغرافيايي م -ساختار فضايي 

لبرز ااي آن، ي ني زاگرس و است. در بخش مرکزي که بر کاسه فالش ايران و ارتفاعاش حاشيه

گي، اي جم يتي سکونت دارند که از حيث خصلتهاي قومي، زباني، فرهنگروهه ؛منطب  است

 ر ايندم ني که با وجود خرده فرهنگهاي محلي ه اين مرهبي و فضايي منسج. و همسانند؛ ب

 اني فارسعشري؛ از نظر زباز نظر مرهبي شي ه اثني ،بخش، افراد آن همگي از نظر ديني مسلمان

رافياي اشيه جغند. بخش پيراموني که بر دشتها و نواحي مرتفع حااز نظر فرهنگ عمومي ايرانيو 

اي عهايران منطب  است، برخالف بخش متراک. و متجانس مرکزي، دچار گسيختگي است و مجمو

ي از گيرد. مردم بخش پيراموني کشور در برخمتنوع از گروههاي فرهنگي و قومي را در بر مي

 کزي وقوميت، مرهب و خرده فرهنگ محلي با بخش مرمتغيرها و به طور مشخ  زبان و لهجه، 

ترتيب همن بدر اين بخش، گروههاي قومي آذري، کرد، عرب، بلوچ و ترک .با يکديگر تفاوش دارند

شرقي سکونت دارند. همچنين از نظر شرقي و شمالغربي، جنوبدر شمال غربي، غرب و جنوب

ه  سنت اي است که اقليت مرهبي ان به گونهمرهبي نيز پراکندگي گروههاي عمده مرهبي در ايرا

 (.149: 1381نيا، اند )حافظبا دو شاخه حنفي و شاف ي در فضاهاي پيراموني کشور پراکنده
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 مرهبي ملت ايران -ساختار قومي :2شماره نقشه 

 196: 1386مأخر: زرقاني،        

 با طور عمدهبهشوند، ميره اساساً در کشورهايي که با سيست. حکومتي بسي  )متمرکز( ادا

حرکت از مرکز کشور به سمت حواشي، با دو روند م کوس کاهش نظارش حکومت مرکزي 

تي نيافتگي از سوي ديگر مواجه هستي.. اين امر وقاز يکسو و افزايش محروميت و توس ه

شند. ابکند که در حواشي کشور اقليتهاي قومي، مرهبي و زباني سکونت داشته اهميت پيدا مي

ت آنها روميدر چنين شرايطي، ميزان واگرايي اقليتها نسبت به حکومت مرکزي، با توجه به مح

نسبت به مرکز کشور)منطقه سکونت اکثريت( و کاهش نظارش حکومت مرکزي در حواشي 

هاي هاي اقليتهاي حاشيه مرز با منافع و خواستهکند و منافع و خواستهکشور افزايش پيدا مي

قومي  وگيرد. در نتيجه به دلي  رجحان منافع گروهي ي در تقاب  با ه. قرار ميحکومت مرکز

لت ه کمک دوبها و طرحهاي دولت در تأمين امنيت مرز بر منافع ملي، اقليتها نه تنها در برنامه

ها، س ي در ناکام ساختن آيند بلکه به دلي  وجود نگرشهاي متضاد در منافع و خواستهنمي

کنند. در چنين وض يتي حضور هاي نظارتي خود در مناط  مرزي ميبرنامه دولت در اجراي

 اشت.دمنفي خواهد  تأثيراقليتها در حواشي کشور بر کارکرد امنيتي و ارتباطي مرزها 
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 (اشتراكات قومي، مذهبي و زباني اقليتها در دو سوي مرز2

بي مي، مرهاش قوه وجود اشتراکاقليتها بر کارکردهاي امنيتي و ارتباطي مرز، ب تأثيرشک  ديگر 

 گردد.  و زباني بين اقليتها در دو سوي مرز بر مي

 واعي شمولي مناط  مرزي داشتن تنوع قومي، اجتميکي از ويژگيهاي به نسبت عمومي و جهان

ست. ور افرهنگي است. اين پديده ناشي از قانون تراوش و انتشار بين مناط  جغرافيايي مجا

خود  يهاي، بخشي از جم يت يک منطقه به منطقه مجاور مهاجرش کرده و ويژگاساس اين قانونبر

   گروههايکنند. اين پديده به مرور زمان در مناط  مرزي باعث تشکيرا به آن سوي مرز منتق  مي

 يت آن شود که در نهايت با ويژگيهاي قومي، اجتماعي، فرهنگي جمقومي، اجتماعي و فرهنگي مي

 (.208: 1380با ويژگيهاي جم يت مرکز کشور متفاوتند)عندليب،سوي مرز مشابه و 

هاي مرز ياي است که اين اقليتها در ماوراگونهوض يت سکونت اقليتهاي قومي در ايران به

هاي م يتجسياسي ايران نيز گسترش جغرافيايي داشته و تجانسهاي مرهبي، قومي و زباني با 

اکاش پراکندگي اقليتهاي مرهبي و وجود اشتر(. 3 شماره کشورهاي همسايه دارند )نقشه

مرهب شرق ايران با ناحيه اي است که بخش سنيگونهن کشورهاي همجوار بهامرهبي با ساکن

مرهب آسياي شرقي ايران با ناحيه سنينشين شمالنشين پاکستان و افغانستان و بخش سنيسني

فارس در جزاير و سواح  خلي مرکزي پيوستگي دارد؛ در جنوب کشور نيز، اه  سنت ساکن 

فارس واقع است، تجانس دارند؛ جزيره عربستان که در آن سوي آبهاي خلي با اه  سنت شبه

مرهب شمال عراق پيوند جغرافيايي نشين کردستان با ناحيه سنيدر غرب ايران نيز بخش سني

 خورد.مي
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ا نيمه ان ب، گروه قومي بلوچ در جنوب شرقي ايراز نظر الگوي استقرار گروههاي قومي نيز

کند. گرچه اين قوم در آن سوي نشين در پاکستان پيوستگي فضايي پيدا ميديگر هسته بلوچ

اسي مرز فاقد دولت مستق  است؛ با اين حال بلوچستان پاکستان در چارچوب ساختار سي

 يران باقي اترکمن در شمال شر ست. گروهپيدا کرده ا فدرال آن کشور تا سطح يک ايالت ارتقا

حيه ارد. نافيايي دپيوند جغرا ،کندترکمنستان در آسياي مرکزي که دولت مستقلي آن را اداره مي

خورد. قلمرو کردنشين نشين شمال غربي ايران با آذربايجان در شمال غربي پيوند ميآذري

رد. يايي داغرافترکيه ارتباط ج نشين ماوراي مرز در درون کشور عراق وايران نيز با نواحي کرد

ز ه. دا اجقوم کرد در منطقه، دولت مستق  ملي ندارد و همين امر ناآرامي مستمر واحدهاي 

موجب  نطقهسياسي در ناحيه پيوسته کردنشين را پديد آورده و بحراني شناور را در سراسر م

سيع عربي که سراسر ا منطقه وبغربي کشور نيز نشين ايران در جنوبشده است. قلمرو عرب

جغرافيايي  -گيرد، ارتباط فضايي جزيره عربستان و شمال آفريقا را در بر ميغرب آسيا، شبه

برداري سياسي دارد و گاهي رقباي ژئوپليتيک ايران در منطقه از اين مسأله بهره

 (.151: 1381نيا، کنند)حافظمي

 (158: 1381نيا، تجانس بخش مرکزي و پيراموني ملت ايران )منبع: حافظ الگوي نسبتهاي: 3شماره  نقشه
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ر بش را متفاو تأثيروي مرز، دو دو س ساکنانوجود اشتراکاش قومي، مرهبي و زباني بين 

شتراک ارز، ممورد کارکرد امنيتي به نحوي که در ؛کارکرد امنيتي و ارتباطي مرز خواهد داشت

 . البتهز داردتأثير منفي بر امنيت مر عموماًدو سوي مرز  انمرهبي، قومي و فرهنگي بين ساکن

عي مرزنشين با حکومت رهنگي اين گروههاي اجتماف -ميزان همگرايي يا واگرايي قومي

مت حکو مرکزي نقش مهمتري در اين زمينه دارد. به عبارش ديگر اگر اين گروهها نسبت به

متري کشک  مسأله تأمين امنيت مرز و توس ه مناط  مرزي با م ،مرکزي همگرايي داشته باشند

اشته و ديي مواجه است. اما هرگاه به دالي  مت دد اين گروهها نسبت به حکومت مرکزي واگرا

با  مرز سوي مرز همگرايي داشته باشند، مسأله تأمين امنيتنسبت به گروههاي اجتماعي آن

و  شود. بويژه اگر مرزنشينان دو سوي مرز از يک قوم و طايفه بودهمشک  جدي مواجه مي

ت، داش رفت و آمدهاي غيرقانوني رواج خواهد ،خويشاوندي ه. بين آنان وجود داشته باشد

 سمت گر مرز مشترک در منطقه خشکي و آباديهاي مح  سکونت مرزنشينان در دومخصوصاً ا

ه وجود رز بآمد بين دو طرف و عبور غيرقانوني از مومرز يکسان باشد، عالي  قويتري در رفت

(. با 168: 1381خواهد آورد که تأثير مستقيمي بر امنيت مرزها خواهد داشت)کريمي پور، 

رز ن سوي مآمناط  مرزي ايران در  اني قومي و مرهبي اکثر ساکنهاتوجه به اينکه دنباله

رز مقراردارد، در صورش واگرايي اين گروهها از حکومت مرکزي و همگرايي با آن سوي 

يران و اشور مشکالش امنيتي زيادي در مناط   مرزي ايران خواهي. داشت. به عنوان مثال سه ک

ت دد ش ملوچ ساکن در مناط  مرزي خود با مشکالپاکستان و افغانستان  در مورد گروههاي ب

ق اي مرزي، قاچامجاز لحظهکه از جمله به ترددهاي گسترده غير ،رو هستندهامنيتي روب

جانبه از دولتهاي اي کاال و مواد مخدر و واگرايي همهيافته و اغلب خانوادگي يا طايفهسازمان

 همان(.)توان اشاره کرد متبوع و همگرايي درون قومي مي

دو سوي  ساکنانرسد اين وض يت )اشتراک قومي، مرهبي و زباني در مقاب  به نظر مي

ت امالش و کنش متقاب  طور اساسي بهمتفاوتي داشته باشد.  تأثيرمرز( بر کارکرد ارتباطي مرز 

اجتماعي ميان  -که هر چه فاصله فرهنگيبه طوري ؛کندفضايي از الگوها خاصي پيروي مي

اجتماعي)زبان، مرهب،  -مکان مختلف کمتر باشد؛ ي ني از اشتراکاش بيشتر فرهنگي مردم دو

 شوندسنت، آداب و رسوم، و...( برخوردار باشند، به ارتباط با يکديگر بيشتر تشوي  مي
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دو سوي مرز باعث گسترش  ساکنان(. بر اين اساس، وجود اشتراکاش بين 9: 1379 )ميرحيدر،

ي خواهد شد و در صورتي که اين ارتباطاش در چارچوب يک برنامه ارتباطاش و تبادالش مرز

 ،ريزي مشترک دولتها سازماندهي شودهاي مرزي( از طري  برنامهبازارچه هماهنگ)مثالٌ

 اش مثبتي بر کارکرد ارتباطي مرز خواهد داشت.تأثير
 

 و(ذخاير و منابع طبيعي موجود در منطقه مرزي 

تواند با ايجاد دو وض يت مختلف، دو منطقه مشترک مرزي مي وجود ذخاير و منابع طبي ي در

کامالً متفاوش بر کارکرد مرز داشته باشد. به عبارش ديگر ه. تهديد است و ه. فرصت  تأثير

اي با ه. باشند و در مرز داراي رواب  حسنهشود. در حالت اول، اگر دو کشور ه.محسوب مي

اعي و امنيتي با يکديگر همکاري و مشارکت داشته هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتمعرصه

برداري از ذخاير و منابع مشترک مرزي اين همکاري و مشارکت در زمينه بهرهبالطبع باشند، 

گراري مشترک، اجراي طرحها و دو کشور با انجام سرمايهه اين ترتيب ادامه پيدا خواهد کرد. ب

بي ي و انساني منطقه مرزي، باعث افزايش رشد و هاي مشارکتي و استفاده از قابليتهاي طپروژه

شوند. رشد و توس ه مناط  مرزي ه. بر کارکرد ارتباطي و توس ه فراگير در مناط  مرزي مي

نحو که همکاري دو کشور در رشد ه اين مثبت خواهد داشت. ب تأثيره. کارکرد امنيتي مرزها 

شود، باعث ون  اقتصادي منطقه ميجانبه مناط  مرزي ضمن اينکه منجر به رو توس ه همه

 تأثيرکارکرد ارتباطي مرز  افزايش رواب  و مبادالش مرزي بين مرزنشينان دو طرف شده و بر

مثبت خواهد داشت. از سوي ديگر چون بين توس ه و امنيت رابطه مستقيمي برقرار است 

بود امنيت مرز افزايش رشد و توس ه مناط  مرزي باعث بهبالطبع )چنان که قبال ذکر شد( 

شودو با کاهش موارد ناامني همچون قاچاق کاال، تردد غيرمجاز و... بر کارکرد امنيتي مرز مي

هاي مت ددي از همکاري دو کشور در زمينه اجراي طرحها و مثبتي خواهد داشت. نمونه تأثير

رک هاي مشترک مرزي وجود دارد. يکي از اين موارد احدا  سد دوستي در مرز مشتپروژه

 250سد دوستي در فاصله گراري مشترک دو کشور است. ايران و ترکمنستان با سرمايه

کيلومتري جنوب شهر سرخس بر روي رودخانه هريرورد  75کيلومتري شمال شرقي مشهد و 

 150مين آب شرب مشهد به ميزان أت ،مشترک مرزي طرحاين  هدف کلي .ه استاحدا  شد

دشت سرخس در ايران و ترکمنستان  اراضي کشاورزي آب مينأت ميليون متر مک ب در سال،
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به  .سواح  رودخانه هريرود است هزار هکتار و جلوگيري از فرسايش 25هر کدام به ميزان 

 درصد 90يس اداره آب و فاضالب روستايي سرخس با برداشت آب از سد دوستي ئرگفته 

روستاهاي مرزي اين شهرستان از آب آشاميدني بهداشتي بهرهمند ميشوند )روزنامه قدس، 

مهر1384(. نمونه ديگر، همکاري دو کشور اياالش متحده آمريکا و مکزيک در مرز مشترک 17

دو کشور است. بر اين اساس دو کشور با اجراي طرحهاي توس هاي منطقهاي در مرز آمريکا و 

مکزيک و استفاده از منابع محلي بويژه نيروي انساني محلي ضمن برداشتن قدمهاي اساسي در 

راه توس ه مناط  مرزي، مشک  بيکاري و ناامني مربوط به آن را نيز تا حدود زيادي ح  

  .کردهاند)عندليب،1380: 47-8(

ي و مرز بر اين اساس همکاري کشورها در استفاده از قابليتهاي طبي ي و انساني مناط 

طح سد. توس ه اقتصادي و افزايش فيدي به همراه دارمهاي مشترک مرزي نتاي  انجام پروژه

ش فزايارفاه اجتماعي در مناط  مرزي، کاهش ترددهاي غير قانوني، کاهش شديد ناامني و 

 ووس ه تمستقيمي بر  تأثيرضريب امنيت در منطقه مرزي و... برخي از اين نتاي  است که 

 امنيت مناط  مرزي دارد. 

د در مناط  مرزي بر کارکرد امنيتي و در مقاب ، ممکن است منابع و ذخاير طبي ي موجو

آيد که دو کشور منفي ه. داشته باشند. اين وض يت زماني به وجود مي تأثيرارتباطي مرز 

اي با يکديگر داشته باشند. در چنين شرايطي وجود منابع و ذخاير رواب  سرد يا خصمانه

د بلکه زمينه را براي شومشترک در منطقه مرزي، نه تنها باعث بهبود رواب  دو کشور نمي

رسد رودخانه کند. به نظر ميافزايش تنش و درگيري بين دو کشور همسايه فراه. مي

اروندرود به عنوان يک منبع مشترک مرزي ميان ايران و عراق مثال مناسبي براي اين موضوع 

عراق گراري مشترک دو کشور ايران و توانست زمينه مناسبي براي سرمايهباشد. اروندرود مي

منظور استفاده بهينه از قابليتهاي اقتصادي آن و توس ه مناط  مرزي باشد، اما به دلي  ماهيت  به

گر رژي. ب ثي و شخ  صدام، رواب  دو کشور در طي سه دهه اخير طلبانه و سلطهتوس ه

بويژه پس از انقالب اسالمي در بدترين وض يت بود. در نتيجه، رواب  خصمانه عراق با ايران 

 نه تنها مانع از همکاري دو کشور در زمينه استفاده مطلوب از منابع و دخاير مناط  مرزي )مثالً

 8اي براي شروع يک جنگ بهانهاروند رود( نشد، بلکه اروندرود تبدي  به عاملي براي تنش و 
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شد. حال آنکه در شراي  جديد و پس از سقوط رژي. مستبد ب ثي و ساق   ساله بين دو کشور

ثباش، به طور قطع منابع  ديکتاتور عراق، در صورش تشکي  حکومتي دموکراتيک و با شدن

گراري مشترک دو تواند زمينه مناسبي براي سرمايهذخاير موجود در مناط  مرزي مي طبي ي و

تجاري باشد. امري که باعث رشد و توس ه مناط  مرزي شده و  -کشور بويژه در ب د ارتباطي 

آورد و به تبع آن اط و مبادالش مرزي بين مرزنشينان دو کشور را فراه. ميزمينه گسترش ارتب

 کند. امنيت مرزي نيز بهبود پيدا مي
 

 ايه و مرزثباتي سياسي در كشورهاي همسز(ثبات يا بي
مهمي بر کارکرد مرزها  تأثيرثباتي سياسي در يک کشور، حداق  از دو ب د وجود ثباش يا بي

ثباتي سياسي در يک کشور ضمن ايجاد  بحران در امور داخلي ونه بيدارد: اول اينکه هرگ

کشور مزبور، باعث سرايت بحران و پيامدهاي مخرب آن به کشورهاي همجوار بويژه مناط  

ثباتي سياسي موجود در افغانستان در دو دهه اخير و بروز مرزي خواهد شد. به عنوان مثال بي

مختلف بر امنيت کشور و به خصوو امنيت  روشهايه جنگهاي داخلي مت دد در اين کشور ب

منفي گراشته است. مسأله آوارگان و پناهندگان افغاني، کشت و  تأثيرمناط  مرزي ايران 

ثباتي سياسي تجارش مواد مخدر، قاچاق سالح، شرارش، گروگانگيري و... همگي از نتاي  بي

تي آن در طي دو دهه گرشته بسيار امني -در افغانستان است که پيامدهاي زيانبار اقتصادي

اسفند  (. دو حادثه گروگانگيري و تروريستي دي ماه و30: 1383ملموس بوده است )مالزهي، 

و ض ف  ثباتيبي تأثيرخوبي و افغانستان بهدر منطقه زاب  و مرز ايران با پاکستان  1384ماه 

دهد. در زي ايران نشان ميحاکميت موجود در اين دو کشور را در بروز ناامني در مناط  مر

شنبه روز پن  21يکي از اين اقداماش تروريستي اشرار با نفوذ به مناط  مرزي ايران، در ساعت 

زاهدان را مسدود کرده و به کارواني متشک  از   –جاده تاسوکي محور زاب  1384اسفند ماه  25

نفر از مردم و  22نه والن محلي حمله کردند. سپس در يک  اقدام وحشياؤمردم عادي و مس

سوي مرز فرار نفر را به گروگان گرفته و به آن 12کارمندان محلي را به شهادش رسانده و 

نق  از (. نکته تأسف برانگيز ماجرا اين است که به 1384اسفند26کردند)خبرگزاري ايرنا، 

ن و افغانستان اي بين پاکستاعوام  اين حادثه تروريستي به منطقهفرمانده وقت نيروي انتظامي 

در اين صورش  .اين منطقه حاکميت کاملي ندارند گريختند که هيچ يک از اين دو کشور در
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اقدام  ،والن دو کشورؤهاي ديپلماتيک با مسو رايزني والن کشورؤهاي مسرغ. پيگيريعلي

والن اين دو ؤمس قاب  توجهي در خصوو دستگيري اشرار و آزادي گروگانها انجام نشد و

(. اين وض يت در 1385فروردين 14)روزنامه قدس، کردند از دستگيري آنها اظهار عجز کشور 

فرمانده وقت نيروي انتظامي،  ،*فنحوي که به گفته سردار قاليبابه ؛مورد عراق نيز صادق است

حضور اشغالگران در عراق و نابساماني و عدم سازماندهي مناسب در اين  ثباتي سياسي وبي

اب  توجه قاچاق سالح از طري  مرزهاي غربي به داخ  ايران را سبب شده افزايش قکشور 

 (.1383مهر16است )خبرگزاري فارس، 

و  ثباتي سياسي و تغيير پي در پي حکومتها، منجر به عدم ثباش در وضعدوم اينکه بي

ر دشود. بديهي است عدم ثباش قوانين و برخوردهاي چندگانه اجراي قوانين و مقرراش مي

 ناط مد ف اليتها و مقرراش موجود در مناط  مرزي باعث عدم توس ه پايدار در اين مور

دو  رواب  ،يدآگرا در ترکيه بر سر کار که به عنوان مثال اگر يک دولت اسالمچنان؛ شودمي

ترش ب گسکشور روند رو به رشدي را خواهد داشت و بازتاب اين امر در مناط  مرزي در قال

خصوو روي د را نشان خواهد داد، اما به محض تغيير دولت و بهارتباطاش مرزي خو

ين ازتابهاي کند و اولين باآمدن نظاميان، م موالً رواب  حسنه دو کشور سير نزولي پيدا ميکار

کاهش سطح رواب  در مناط  مرزي در قالب برجسته شدن کارکردهاي امنيتي مرز و 

و  شود. از آنجا که مسأله ارتباطاش مرزيمي هاي ارتباطي مرز نمايانشدن ف اليتمحدود

 ،هاي مرزي و... يک موضوع دو جانبه استگسترش مبادالش مرزي از طري  ايجاد بازارچه

هاي نامهفاه.هرگونه تغيير در قوانين کشور مقاب  طرحها و اقداماش کشورمان را که بر اثر ت

 ناکام خواهد گراشت.، قبلي ايجاد شده است

 ي همسايهاي قرار دارد که همواره از پيامدهاي بحرانهاي موجود در کشورهاطقهايران در من

ي ايران از نظر جمهوري اسالم م.، 2001رن  برده است. اقرار به اين واق يت تلخ که تا ژانويه 

کشور  200ميزان و سه. منابع تنش و تهديد ملموس و واق ي در فضاي پيراموني خود، بين 

 خوبي ميزان( به220: 1381کشور پرتهديد جهان  قرار دارد )کريمي پور، جهان در شمار يازده

 دهد.ثباتي سياسي در کشورهاي همسايه را نشان ميتهديداش ناشي از بي

                                                           

 گفتگوي سردار قاليباف فرمانده وقت نيروي انتظامي با خبر گزاري مهر. 1
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ن مرزنشينا : نوع نگرش و رفتارمانند توان از مواردي ديگرعالوه بر عوام  ژئوپليتيکي فوق مي

 رز، ،جم يت و جم يتهاي متحرک در دو سوي مدو کشور نسبت  به مرز، تراک.، پراکندگي 

 ندهيسياستهاي دولتها در مورد امنيت و توس ه مناط  مرزي شام  عمران مرزها، سازما

دها و نها مناسب، تجهيزاش مناسب، پرسن  با انگيزه مرزي، سياستهاي منسج. و هماهنگي بين

ي جاقاله ين مر همه آنها در امديران متولي مرز و... نام برد که با توجه به وس ت مطلب، ذک

 قرار نگرفتند. سيربه تفصي  مورد بر مرکور مواردگيرد و در اين حالت نمي
 

 گيري نتيجه

ستند. المللي داراي کارکردهاي مختلف سياسي، اقتصادي، امنيتي، نظامي و... همرزهاي بين

بندي کرد: و گروه طبقهدتوان در قالب المللي را ميطور کلي کارکردهاي مختلف مرزهاي بينبه

 (کارکرد بازدارندگي)امنيتي(؛ 1

 اقتصادي. –کارکرد ارتباطي (2

ونه ياسي غالب است و هدف اين است که چگس -در کارکرد بازدارندگي مرز، نگرش امنيتي   

ونيکي، شود با انجام اقداماش مختلفي از جمله ايجاد موانع فيزيکي، نصب تجهيزاش الکترمي

رقاب  نع غينظامي، انتظامي و نظارتي و... مرز را هرچه بيشتر به صورش يک مامراکز  تأسيس

ف ز برخالطي مروجود آيد. حال آنکه در کارکرد ارتباهنفوذ درآورد تا در نتيجه امنيت مرزي ب

کننده ارتباطاش کند که تسهي کارکرد بازدارندگي، مرز به عنوان يک پ  ارتباطي عم  مي

ر اساس، ب باشد. بر اينيستي و... بين مردم دو کشور بويژه مرزنشينان ميتجاري، فرهنگي، تور

باشد و نگاه ناپريري مرز ميخالف کارکرد بازدارندگي مرز که به دنبال تقويت قدرش نفوذ

تجاري  -طي نگرش غالب نگاه اقتصاديسياسي است در کارکرد ارتبا -غالب به آن نگاه امنيتي

ه شود از مرز باست که چگونه مي سؤالر به دنبال پاسخ به اين مقاله حاض از اين رو. است

 نجاماعنوان يک عام  ارتباط بين دو کشور همسايه استفاده کرد؟ و هدف آن است که با 

مناط   تأسيسهاي مرزي، بازارچه يستأسها و گررگاههاي مرزي، اقداماتي  نظير ايجاد دروازه

دو  و... تا حد امکان در گسترش ارتباط بين مردم تي در مرزهاي مشترک صن -آزاد تجاري 

 سوي مرز و افزايش مراوداش تجاري، انساني، فرهنگي ، توريستي نقش ايفا کرد. 
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ور و کشدر اين مقاله عوام  ژئوپليتيکي مختلفي همچون نظامهاي سياسي و نوع رواب  د

اي، رتهاي فرامنطقهرهبي مرزنشينان دو کشور همسايه، نقش قدم -مرز، ويژگيهاي قومي ه.

ينان و رزنشمنگرشها و سياستهاي دولتها در رابطه با مرز و مناط  مرزي، ويژگيهاي اقتصادي 

 يحاه انکه ب ه استگرفت تفاوش توس ه اقتصادي در کشورهاي همسايه و... مورد بررسي قرار

منيت تقويت اکه يا باعث ايجاد و به طوري ؛گرارندمي تأثيرمختلف بر نقش و کارکرد مرزها 

راه. فرا  در مرزها و مناط  مرزي شده و از اين طري  زمينه توس ه فراگير در مناط  مرزي

ط  اجتماعي منا -کنند و يا با ايجاد تنش در مناط  مرزي ضمن اخالل در توس ه اقتصاديمي

 کنند.مرزي، زمينه را جهت برخوردها و منازعاش ب دي فراه. مي

غلب ظامي  و... در اوجود شراي  نامساعد اقتصادي، سياسي، ن رسد به دلي به نظر مي 

ايران  الميهمسايگان ايران، وجه منفي عوام  ژئوپليتيکي مزبور در مورد مرزهاي جمهوري اس

لب ي ايران با اغدر مرزهاي جمهوري اسالم طور عمدهبهبيشتر غالب باشد. بر اين اساس، 

باشد، حال اقتصادي آن مي –ررنگتر از نقش ارتباطي منيتي مرز پا -همسايگان نقش بازدارندگي

 شدنها بايد سياستها در راستاي گسترش ت امالشجهاني آنکه در دنياي امروز و در عصر

ک و ارتباطاش مرزي و تقويت نقش ارتباطي مرزها باشد. امري که اگرچه با کم، جهاني

د و ل نياز به تغيير رويکراورسد، اما در درجه همکاري کشورهاي همسايه بهتر به ثمر مي

 ن مرتب  با مرز دارد. والؤو مناط  مرزي از سوي مس مرز مسألهنگرش صحيح به 
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