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  چكيده

شدن در   ليبه دل ستان يس  ستان   واقع  شوربحران زده افغان شها و تحوالت  منطقه مرزي ك   يبا مخاطرات، چال 

در  يمل تياز جمله امن ران،يا يراهبرد طياســـت كه مح تيخود رو به رواســـت. واقع يتيامن طيعمده در مح

ــا نيقرار دارد؛ در ع يرونيب كيتيمتعدد ژئوپل يمعرض حوزه ها ــرزم يحال فض ــبب آن كه  رانيا ينيس به س

چون  يداتياســت، تهد يرامونيپ يكشــورها و قدرت ها يكيتيو ژئوپل ياســيســ يايجغراف يراهبردها مكمل

ــالح هاقاچاق  ،يرقانونيغ يمهاجرت ها ــازمان  اتيجنا رمجاز،يغ يمواد مخدر و سـ   يورود كاالها افته،يسـ

ــگاه ها      يمرز ينواح يممنوعه، ناامن    ژهيبو يمذهب  -يدر كنار تحركات قوم   رهيو غ يمرزبان  يو حمله به پاسـ

  رانيثبات همجوار ا يرا به مخاطره انداخته است. مناطق ب  رانيا يشرق  يمرزها تيپس از جنگ افغانستان، امن 

  يداريو ناپا يشده و فقدان رشد دموكراس    ياساس   يها يبه خصوص در شرق كشور باعث دغدغه ها و نگران   

تدار قوم  يرامونيپ يدولت ها   ــترش اق ها و ن  يو گسـ مواد مخدر و انواع    دي قطب تول  نيبزرگ تر وجود زيآن

  هيفزوده است. معموالً حاش  ا رانيا يتيو امن ييايجغراف يمرزها يريپذ بيبر آس  ستان يس  يقاچاق ها در مرزها

ست و از ا  يو زبان يمذهب ،ينژاد يمحل تجمع گروه ها يمرز يها س    نيا ستان  ستان از   ستان ينظر ا و بلوچ

از اتباع   يرياسـتان و حضـور تعداد كث   ييايجغراف تي. گذشـته از همه، موقع اسـت برخوردار  يا ژهيو طيشـرا 

  ينبود ثبات و بروز چالش ها تيو در نها دهيگرد اســتان نيدر ا يســتيترور اتيعمل ديســبب تشــد -گانهيب

 يامر باعث شد دولت جمهور نيو بلوچستان و كشور به ارمغان آورده است. هم ستانيمنطقه س يرا برا يتيامن

سالم  سنت   يرا  برا يكالن يگذار هيسرما  رانيا يا سداد شد  باتوجه به    يكنترل مرز در قالب ان شته با و مدرن دا

س   طرح ا اديز نهيهز سدادمرز در منطقه  شناخت اثرات      يعلم قاتيو عدم وجود تحق  ستان ين صوص   در خ

    ازدپرد يامر م ني)، پژوهش حاضر به ا يبتون وارياحداث (د  ياجرا يمثبت و منف

  

      ستانيس د،يكنترل ،   تهد  ،يمرز  تيامن كليدي: كلمات
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   مقدمه

جه به امنيت مرزها غير ممكن است به خصوص براي فكر در مورد امنيت ملي و امنيت داخلي كشور بدون تو

چون ايران كه داراي تنوع مرزها و تعدد همسايگان و تداخل هاي قومي و فرهنگي با كشورهاي  يكشور

مي  محسوبپيراموني هستند موضوع مديريت و كنترل مرزها مسئله اي بسيار حياتي و استراتژيك 

د نظر دولتمردان بوده است استراتژي تهديد محور بوده است و م يشرق يكه تاكنون در مرزها استراتژيشود.

اين استراتژي چارچوب كنترل  درتوجه به تهديدها در مقابل فرصت ها در رابطه با مرزها پر رنگ تر بوده است.

و مديريت مرز در قالب شيوه هاي نظامي و امنيتي شكل گرفته و نيروهاي نظامي و انتظامي، مجري و متولي 

ها و راهكارها در اداره مرزها و كنترل آنها بوده اند اما در استراتژي فرصت محور كه بر خالف سياست 

كند  يكند و تالش م يرا بر مديريت مطلوب مرزها معطوف م يمحور، اولويت و توجه اصل يداستراتژي تهد

است كه  يه نكاتزمينه هاي خلق فرصت ها در همه بخش هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي فراهم شود از جمل

اساس اين تفكر، قرار گرفتن مرزها در حصار امنيتي و انتظامي و كنترل  برتاكنون مورد غفلت واقع شده است.

هاي شديد نظامي موجب از بين رفتن فرصت ها و نابودي امكانات و ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل منطقه مي 

 يابيدست يبرا لذاو فقر در مناطق مرزي خواهيم بود.شود كه در نتيجه شاهد يك سيكل معيوب توسعه نيافتگي 

استراتژي تلفيقي تمام جنبه هاي تهديد و فرصت را در مديريت مرز به طور همزمان  يريبا بكارگ يدبا يتبه امن

همزمان دنبال  يدو توسعه مناطق مرزي با يسياست هاي مقابله اي و اقدامات عمران يدر نظر گرفت و به عبارت

 رانيبا ا  لومتريك 300 ستانيافغانستان  است كه در منطقه س ياسيس يواحدها نياز ا يك).ي1380 ، يبعندلد(ش

فرا  گرفت  راكشور  يشرق يمرزها يثبات يو ب ياز ناامن يديسه چهار دهه گذشته دور جد يدارد .ط ينيمرز زم

  يامدهايدر پاكستان پ سميدر افغانستان  گسترش ترور گانگانيب يو رقابت ها ي، جنگ داخل يثبات ي. ب

 ي،قاچاق مواد مخدر ،ترددها يقانون ريغ ي، وروداوارگان، پناهندگان و ازدواج ها  يگوناگون از جمله ناامن

و  ياز نا ارام ي، سبب شد موج سميترور تينها درمسلح ، و ي، تردد اشرار و گروهها ي، جاسوس يقانون ريغ

در  يستيحادثه ترور نيداشته باشد . .مهمتر يو افغانستان  را در پ رانيبا دو كشور ا رانيا يمناطق مرز يناامن

مرز  افغانستان توسط گروهك موسوم  يلومتريك 12جاده زابل به زاهدان و  يدر منطقه تاسوك 1385اسفند ماه 

گرفتند با  احداث  ميمسئوالن تصم يستيتحركات ترور شيو متعاقبا با افزا  رفتيبه جنداهللا  صورت پذ

 75. .تاكنون حدود نديپر تردد مرز را كنترل نما يبا افغانستان بخش ها ستانيس  يدر منطقه مرز يواربتونيد

است كه  انسداد فيزيكي  مسدود يبتون واريبا افغانستان  با احداث د ستانيمنطقه س لومترمرزدريك 300از  لومتريك

  شته است مرز  (احداث ديوار بتوني) نقشي در امنيت منطقه سيستان دا

 تاثيرديوارمرزي براقتصادروستا

باعث شد؛  يرانا يشرقجنوب يدر مرزها يههمسا يكشورها هايثباتييو ب هايناامن يدهه گذشته برخ يط

 ييهاكه قسمت ي. به طوريندبا افغانستان نما يستاندر مرز س يبتون يواربه احداث د يمتصم يكشور ينمسئول
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مطلب است  ينا ياندارد؛ ب هميتخصوص ا ين. آنچه كه در ايدمسدود گرد يونبت يوارمرز با احداث د يناز ا

  گذاشته است؟ يستانمنطقه س يتبر امن يريچه تأث يبتون يوارد ينكه احداث ا

. شوديكنترل م ياست كه توسط مرزبان يرفيزيكيو انسداد غ يزيكياز انسداد ف يقيتلف يستانمرز در س كنترل

منطقه داشته است؛ اما  يتامن يدر برقرار يمثبت يرتأث يستانطرح انسداد مرز در س ينانهگرچه در حالت خوشب

مرغوب  يكشاورز يماندن اراض يچون باق يو مشكالت يستانس ياييجغراف يشائبه كاهش مرزها يرنظ يمشكالت

 ييارو معضل آب شانيكشاورز هايينبه زم يستانيتردد كشاورزان س يمرز، سخت يواردر پشت د يستانس

رفتن  ينو از ب ي،بر سر تصاحب مزارع كشاورز يو افغان يستانيمسلحانه كشاورزان س هاييريدرگ ي،اراض

  تان به ارمغان آورده است.يسمردم س يرا برا ينانمرزنش يشتتنها راه مع

 ياساما به نبود مطالعات كارشن يستند؛و مدرن مخالف ن يسنت يهابا انسداد مرز به روش يستانمردم س يتاكثر

 يبها را تصوطرح گونهينكه ا يمعترض و معتقدند كسان يانسداد مرز يهادر روش يقدق يزيرشده و برنامه

ندارند و  يمسائل منطقه اطالعات كاف بهساكن و نسبت  يستاندر خارج از استان و منطقه س كننديم ييو اجرا

  اند.اقدام به انسداد مرز كردهشوند؛  يارا جو يستانيو شهروندان س ينانبدون آن كه نظر مرزنش

از  يمرز يوارباعث شده است كه د يستان،از منطقه س گيرانيمو تصم يزانربرنامه ييو عدم آشنا اطالعييب اين

 يبماند و دسترس يباق ياحداث يوارمردم در پشت د يكشاورز هايينعبور داده شده و زم يكشاورز ياراض

در روابط  ياسيس يهاكه در زمان بروز بحران ييمشكل مواجه شود. تا جا با شانيكشاورز يكشاورزان به اراض

اجازه  يستانيمرز، به كشاورزان س يدر دو سو هايوجود ناامن يلبه دل يتيامن يرتداب يدو افغانستان و تشد يرانا

محصول دسترنج و  يتاًو نها يندتردد نما يمرز يوارو به آن طرف د ياز مزارع خود سركش شوديداده نم

  .گردديكشاورزان فراهم م يتينارضا ينهرفته و زم ينآنها از ب يكشاورز

 يندر واقع حق با مردم مرزنش يستان،حاكم بر منطقه س يشتيمع يطو شرا يتخصوص؛ با توجه به موقع ينا در

دور از به  ياييجغراف يو انزوا يطشرا يلمواجه و به دل يسالبه دو دهه با خشك يككه نزد يااست. منطقه

 ينمرز تأم يقآنها هم كه از طر يشتكشور قرار دارد؛ با انسداد مرز تنها راه مع يو صنعت ياقتصاد يهاقطب

 يمرز يها. بازارچهيستمنطقه ن يكارب يتجمع يرفته است. اندك اقدامات دولت هم پاسخگو يناز ب شده،يم

و  يستندالزم برخوردار ن ييآنها از كارآ يتيرو معلوم نبودن مد هايريگسخت يبرخ يلشده هم به دل يجادا

خارج از منطقه سود  يصفر و افراد ينانسهم مرزنش يقتدر حق پذيرد؛يهم كه در آنها انجام م يعمده خدمات

  .كننديرا تصاحب م يمرز يهاحاصل از بازارچه

ك شدن تاالب هامون با خش ينان،مرزنش يشتمع يبرا ياقتصاد هاييرساختز يجادبدون ا يستانمرز س انسداد

چون مهاجرت  ياز گذشته ساخته و معضل حادتر پذيرتريبرا آس يستانمنطقه س يرمند،و قطع آب رودخانه ه

  را بوجود آورده است. يمرز يشدن نواح يو خال

و  يدانيمربوطه كه بدون مطالعه م يندولت و مسئول روديانتظار م يستان،حاكم بر منطقه س يطتوجه به شرا با

 يشتريخصوص همت ب يناند؛ در ااقدام به انسداد مرز نموده ينانمرزنش يشتو بدون در نظر گرفتن مع ياهمنطق
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 يند؛آمده برآ يشدرصدد رفع مشكل پ اري؛و نه صرفاً شع يبا اقدامات عمل تريعبه خرج بدهند و هر چه سر

  دارد. يبستگ ينانمرزنش شتيبه دو عامل كنترل مرز و مع يستانس يدر مناطق مرز يتامن يجادچرا كه ا

 يهادارد كه طرح ينبه ا يبستگ ي،مجاور و نقاط مرز يشهرها و روستاها يو نابود ييشكوفا يطور كل به

  گردد. ينانمرزنش يشترفتن مع ينو از ب يفو نه باعث تضع ياوردآنها بوجود ب يبرا يديجد يهانقش يمرز

. روديبه شمار م يستانس يمنطقه مرز يتمؤلفه در امن نيرگذارتريو تأث ينمهمتر ينانمرزنش يشتمع تأمين

 يستنبوده و ضرور يستانس يدر منطقه مرز يدارپا يتامن يقادر به برقرار ييكنترل و انسداد مرز به تنها ينبنابرا

 يناقدام و همچن ينانمرزنش يشتبه بهبود مع ياو توسعه ياقتصاد هاييرساختز يجادامر با ا يانكه متول

و  يستاناستان س يجهاد كشاورزيند(نما يتتقو يزرا با كشور افغانستان ن يتيو ترانز يارتباط يمحورها

  ).  1392بلوچستان

  منطقه مرزي و خط مرزي

گرچه  دو اصطالح خط مرزي و منطقه مرزي  اشتباها به معني مرز مورد استفاده قرار مي گيرند اما هركدام     

. در گذشته مناطق وسيعي كه براي سكونت مناسب نبودند به عنوان داراي مفهوم وكاركرد خاصي هستند 

مرزبين دولتها در نظر گرفته مي شد اما به مرور زمان و ايجاد دولتهاي جديد امروزي اين مناطق مرزي جاي 

خود را به خطوط مرزي دادند . وجه اشتراك مناطق مرزي در اين است  كه كشورهاي دو طرف منطقه  مرزي 

رهبر اصلي تحوالت اين منطقه هستند براي مشخص شدن اين موضوع تفاوتهاي منطقه مرزي وخطوط به ندرت 

  مرزي ذكر مي گردد.
  )تفاوتهاي منطقه مرزي و خط مرزي1جدول شماره ( 

  خط مرزي  مناطق مرزي  رديف

  خطوط مرزي ويژگي خطي دارند  ويژگي ناحيه اي دارند  1

  خطوط مرزي مربوط به زمان حاضر است  ي باشندمناطق مرزي پديده مربوط به گذشته م  2

3  

ــتند  مي توانند در  مناطق مرزي قابل تحرك نيسـ

  ويژگي تغيير مي كنند

  

  مرزها قابل تحركند و احتمال تغيير انها وجود دارد

4  

تنــد بين منــاطق              ــ منــاطق مرزي برزخي هسـ

  جغرافيايي و ماهيتي جغرافيايي دارند

  

  هستند خطوط مرزي  داراي ماهيتي سياسي

5  
مناطق مرزي عامل ايجاديكپارچگي بين دولتهاي       

  خود هستند
  خط مرزي عامل جدا سازي است

6  

مناطق مرزي متمايل به خارج و به ظاهر نيروهاي 

  مركز گريزاز مركزند

  

  خطوط مرزي متمايل  به داخل  هستندوتظاهر نيروهاي

  مايل به مركز ند

  61ماخذ مصطفي ملكوتيان ،              

  نقش استراتژيك منطقه سيستان
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منطقه سيستان سكوي پرتابي براي تسخير هند بود طبيعي ترين راه حمله به هندوستان از نواحي غربي ، محدوده  

جغرافيايي جنوب افغانستان و شمال غرب پاكستان يعني منطقه سيستان بوده است اين منطقه حدفاصل  دو 

ود ، اگر روسيه مي خواست به ابهاي گرم خليج فارس دست يابد  قدرت ان زمان يعني روسيه و انگلستان ب

سيستان برايش از اهميتي فوق العاده برخوردار بود  وسيستان سكوي پرتاب روسيه محسوب مي شد.  در 

صورتي كه انگلستان خواهان حفاظت از هند بود اين نقش متوجه سيستان بود  . مهمترين دليل تجزيه سيستان  

ن همسايگي  اين منطقه با هند بوده است . لرد كرزن عنوان مي كند راه  هند از منطقه استراتژ توسط انگلستا

يك سيستان مي گذرد او خواهان عبور خط راه اهن  از اين منطفه است و از دو جهت اين منطقه را حائض 

ود  يك سد محكم نظامي . او عنوان مي كند در صورتي كه راه اهن كشيده ش -2تجاري  -1اهميت مي داند 

در مقابل روس ها خواهد بود. از نظر انگليسيها  تصرف سيستان اقدام مقدماتي مهمي براي پيشروي  همه جانبه 

) افول منطقه سيستان از زمان  حكومت قاجار و  387: 1371به سوي هند يا حمله به افغانستان بود(كاظمي ،

زرگي از سيستان توسط گلداسميت  اين منطقه تا دخالت هاي روس انگليس بايددانست. با جدايي بخش ب

اندازه زيادي از معادله هاي سياسي و اقتصادي كنار گذاشته شد . در حال حاضر منطقه سيستان بخشي از استان 

كيلومتر مربع وسعت پهناورترين استان كشور مي باشد .  منطقه  187503با پهناور سيستان بلوچستان است  

درصد از خاك ايران را به خود اختصاص داده و از چهار شهرستان  004/0متر مربع حدودكيلو 8117سيستان با 

نفر  400255بالغ بر 13 85زابل ،هيرمند، زهك و نيمروز تشكيل شده است . جمعيت منطقه سيستان در سال 

منطقه سيستان نفر در مناطق روستايي ساكن بوده اند .  226343نفر در نقاط شهري و  173468كه از اين تعداد 

ميله مرزي  ،  كه از ميل مرزي سه جانبه در كوه ملك  76كيلومتر مرز مشترك داراي 300با افغانستان داراي 

باتوجه به اين كه  سياه شروع و به سمت شمال تا منتهي اليه حوزه بش دلبر در كنار درياچه هامون ادامه دارد .

جغرافيايي و استراتژيك سيستان به عنوان دروازه شرقي  قعيتموافغانستان يك كشور محصور در خشكي است 

  .بازي نمايدنقش مهمي در توسعه منطقه و كشور  مي تواند ايران

  جغرافياي نظامي منطقه سيستان (وضعيت مرز)  

مرزهاي ايران و افغانستان  از نظر عملكردي و پيدايشي در گروه مرزهاي تحميلي تقسيم بندي مي شوند كه  

استعماري  ان زمان يعني انگلستان بر ايران تحميل گرديد مرزهاي سيستان با افغانستان با حكميت  توسط قدرت 

ترسيم وتثبيت گرديد  1903و1872) در سال 2نمايندگان انگلستان يعني گلداسميد و مك ماهون ( نقشه شماره 

كيلومتر  15يلومتر ان دشت و ك 285كيلومتر  است كه  300مرز مشترك افغانستان با ايران در منطقه سيستان 

) مرز ايران و افغانستان در منطقه سيستان  از  5: 1376كوهستاني مي  باشد( استانداري سيستان و بلوچستان ، 

در كنار درياچه هامون  داراي  وضعيت  هاي زير مي باشد  76ميله صفر مرزي  درملك سياه كوه تا ميل مرزي 

كيلومتر با جهت شرقي غربي در محدوده درياچه هامون قرار دارد در  40.ضلع شمالي منطقه سيستان به طول 

نون ترددهاي غير مجاز  به صورت خودرويي و در مواقع پر ابي با قايق صورت مواقع خشكسالي  مثل هم اك

مي گيرد البته با توجه احداثات انسداد مرزي كه طي سالهاي اخير صورت گرفته مرز اين منطقه به وسيله ديوار 
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صورت  بتني كامال مسدود شده و تردد از آن فقط از طريق معابر مشخص شده و با هماهنگي نيروي انتظامي

  مي پذيرد. 

  دشت

)  بيشتر زمينهاي  اين منطقه زمين هاي كشاورزي  53از منطقه طاليي و گمشاد تا منطقه ميلك ( ميل مرزي 

قرار دارد. اين منطقه توسط ديوار و سيم خاردار از سمت شمال به جنوب مسدود شده است. در اين منطقه 

استفاده از معابر مشخص و با هماهنگي ناجا صورت مي  تردد افراد بومي ساكن در منطقه به دو طرف مرز با

  گيرد . 

از روستاي   -3) زمين در  برخي مناطق تپه ماهوراست 17از روستاي كهك تا پاسگاه قلعه روم ( ميل مرزي -2

) منطقه دشت صاف  ودر برخي مناطق تپه هاي رملي است . از  4ميلك  تا پاسگاه قرقروك ( ميل مرزي 

) رودخانه هيرمند بيشتر اين منطقه را دربردارد و به عنوان مانع عمده  46تا كهك ( ميل مرزي روستاي ميلك 

در زمان آبگيري محدود كننده تردد مي باشد . اين منطقه نيز در دو طرف مرز كشت گندم وجود دارد , ولي 

ين منطقه فعال مانع مصنوعي تردد افراد با توجه به وجود رودخانه مرزي نسبت به شمال محدودتر مي شود . در ا

ديوار در سمت چپ رودخانه و برروي مرز ايران ايجادشده است و همچنين پل ابريشم و بازارچه مرزي بين 

ايران و افغانستان و جاده مرزي جهت ترددهاي قانوني و ترانزيت كاال از همين محدوده در شمال ميلك انجام 

  مي گيرد . 

  

  

  

  

  

  

  

  
  نمايي از رودخانه  مرزي هيرمند در زمان جاري بودن اب -1390) از نگارنده  1نگاره شماره(  

مرزي تا نقطه صفر مرزي ملك سياه كوه منطقه داراي ارتفاعات  مي باشد تردد افاغنه غير مجاز و  4از ميله 

اي انسداد اين قسمت از مرز با استفاده از سيم اشرار از اين منطقه صورت مي گرفت كه در حال حاضر اجر

خاردار انجام شده است.كنترل مرز در منطقه سيستان تلفيقي از از انسداد فيزيكي شامل حفر كانال  احداث 

خاكريز پاسگاه انتظامي احداث ديوار بتوني و انسداد غير فيزيكي شامل دوربين حرارتي ، رادار مراقبت زميني 

مرزباني كنترل مي شوددر اين پژوهش تاكيد بر احداث ديوار بتني در مرز مي باشد كه علي  و.. توسط نيروهاي

رغم  تاثير مثبت بركنترل تردد هاي غير مجاز  اتباع بيگانه ،قاچاق  كاال و سوخت، جلوگيري از تردد اشرار و 

اراضي كشاورزي مرغوب باقي ماندن  -2شائبه كاهش مرزهاي جغرافيايي -1تروريست ها  مشكالتي از قبيل  
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مشكل تردد كشاورزان از جمله مواردي است كه باعث نارضايتي مردم منطقه شده  -3در پشت ديوار مرزي 

  است.

  

  

  

  

  

  

  
  نمايي از ديوار بتوني احداث شده در منطقه مرزي سيستان با افغانستان 1391از نگارنده  -2نگار شماره 

  

    سيستانتاثير بازارچه مرزي در امنيت منطقه 

با  مطابقدر جوار گمركات  مرزي نقطه صفر واقع در  محصور و كنترل شدهاي محوطهبازارچه مرزي   

 احداث شده بين ايران و كشورهاي همجوار نامه منعقد به صورت مستقل يا در قالب تفاهم معين،استانداردهاي 

خود را با رعايت مقررات صادرات و  د اهالي دو طرف مرز مي توانند توليدات و محصوالت محليشومي

از گذشته هاي دور مرزهاي كشورها   ) 43:1385واردات جهت دادو ستد در اين بازارچه عرضه نمايند( عزتي ،

مكاني براي دادو ستد غير قانوني كاال بوده است زيرا ساكنان مناطق مرزي كساني هستند كه به دليل محروميت 

اعد براي اشتغال سالم  كمتر وجود دارد به همين دليل به قاچاق  و فعاليت منطقه مسكونيشان زمينه هاي مس

هاي غير قانوني  براي كسب درامد روي مي اورندبرخي از ساكنان مناطق مرزي كه خواهان كسب درامدهاي 

 مناسب از فعاليت هاي سالم اقتصادي هستند وقتي زمينه هاي اشتغال مولد را نيابند مناطق خود را ترك مي

كنند  مهاجرت ساكنان مرزي  غالبا زمينه را براي ازبين بردن امنيت و صلح فراهم مي سازدبنابراين براي بيشتر 

كشورها حفظ تركيب  جمعيتي مناطق مرزي براي حفظ امنيت و تماميت ارضي مهم است دولت جمهوري 

ار نموده است. اين بازارچه اسالمي ايران در تاسيس بازارچه هاي مرزي در نقطه صفر مرزي تالش هاي بسي

ها قادرند زمينه هاي كسب درامد از تجارت( رونق تجارت منطقه اي ، ايجاد اشتغال،اشتغال در صنايع 

دستي،صدور كاال هاي غير نفتي)زمينه اشتغال را براي مرزنشينان فراهم مي كند. با توجه به اقليم خشك و 

كشاورزي، دامپروري و مشاغل وابسته از رونق چنداني بياباني و نزوالت ناچيز در منطقه سيستان بخش 

برخوردار نمي باشند. بنابراين تأمين معيشت بخشي از جمعيت دو شهرستان زهك و هيرمند كه در نوار مرز 

منظور سكني گزيده اند راهكارهاي ديگري را مي طلبد. با توجه به همجواري منطقه سيستان با افغانستان، به 

فراهم مي  ايجاد بازارچه هاي مرزي قابليت هاي فراواني در  ،جاد اشتغال براي مرزنشينانرفع محروميت و اي

در راستاي اهداف گوناگون  براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي و هاي ميلك و گمشاد بازارچه باشد.

 



  و همكاران عبداللهي                      

68 

 

ين ايران و سياسي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي ايجاد شد و يكي از اهداف مهم آن رسمي كردن مبادالت ب

و باال  مرز نشينديگر اهداف آن ايجاد اشتغال براي مردم  از). 1374 ،  يخطاب(كشور همسايه افغانستان بود

بردن درآمد آنان از طريق تبادل كاالها، جلوگيري از قاچاق مواد مخدر، حفظ ثبات و امنيت مرزي منطقه، 

باتوجه به اجتماعي و فرهنگي مردم منطقه بوده است.بهبود مسائل  در راستايبا نيروي انتظامي مردم  همكاري 

  مطالب عنوان شده ضرورت ايجاد و رونق  بازارچه هاي مربوطه براي مردم منطقه عبارت است از:

  ايجاد توسعه در روابط اقتصادي و تجاري منطقه مرزي و كاهش ميزان فقر.-1

ي از مهاجرت هاي بي رويه به شهرها با ايجاد اشتغال، امينت، تثبيت جمعيت در حواشي مرز و جلوگير-2

 توجه به خشكسالي منطقه.

 جلوگيري از به هدر رفتن سرمايه هاي ملي بوسيله قاچاق كاال.-3

رونق اقتصادي و تحرك اجتماعي در راستاي نيل به توسعه در نواحي روستايي حاشيه مرز در دو شهرستان -4

 زهك و هيرمند.

  ياحافظ ندي مردم و تجار خارج مرز با نواحي  مرزي كشور در سيستان(ايجاد ارتباطات فرهنگي، اقتصا-5

،1381  ( 

 پيامدهاي مثبت احداث ديوار مرزي

 اهم نكات

كاهش تهديدهاي خارجي با كنترل ورود اشرار و گروههاي تروريستي به كشور و ايجاد شرارت در  . 1

 مناطق مرزي

 كاهش ورود مواد مخدر به كشور . 2

 ال از كشوركاهش قاچاق سوخت و كا . 3

 افزايش امنيت رانندگي جاده ها و كاهش سوانح رانندگي . 4

 كاهش قاچاق كاال به كشور . 5

 كاهش قاچاق انسان و ورود غيرقانوني خارجي ها و بويژه افغاني ها به كشور . 6

 پيامدهاي منفي احداث ديوار مرزي

 اهم نكات

 و تشديد بيكاري از بين رفتن بسياري از فرصت هاي شغلي اعم از قانوني و غير قانوني . 1

اثرات منفي بر مشاغل سنتي كشاورزي و دامداري و از بين بردن بسياري از فرصت هاي شغلي در  . 2

اين حوزه؛ براي مثال احداث ديوار بخش قابل توجهي از زمين هاي كشاورزي و محدوده هاي 

وار مرزي هكتار فقط در منطقه سيستان) را در پشت دي 4000دامداري (طبق برخي برآوردها حدود 

  قرار داده و از دسترس مردم خارج كرده است.
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مسائل اجتماعي ناشي از بيكاري و فقر؛ از بين رفتن فرصت هاي شغلي قبلي، و عدم ايجاد فرصت  . 3

هاي شغلي جايگزين، موجب بروز بسياري از مسائل اجتماعي ناشي از بيكاري همانند سرقت و ناامني 

  .با منشاء دروني شده است

جرت مردم از مناطق و محدوده هاي مرزي؛ احداث ديوار و انسداد مرز، عالوه بر ايجاد تشديد مها . 4

نوعي فضاي امنيتي و دغدغه رواني در منطقه، با از بين بردن بسياري از فرصت هاي شغلي و همراه 

با بحران هاي زيست محيطي كمبود آب و طوفان هاي گرد و خاك، موجب مهاجرت بسياري از مردم 

 .ده هاي مرزي و حتي استان شده استاز محدو

خالي از سكنه شدن بسياري از روستاها و آبادي ها؛ گذشته از خالي شدن روستاها اين امر سبب  . 5

 .تشديد حاشيه نشيني در شهرهاي مقصد شده و مسائل اجتماعي آنها را افزايش مي دهد

ي از مرزنشينان دوسوي مرز باهم از بين بردن ارتباطات و پيوندهاي اجتماعي؛ باتوجه به اينكه بسيار . 6

خويشاوند هستند، احداث ديوار مرزي و انسداد مرز اين پيوندهاي اجتماعي را تضعيف و يا از بين 

 .مي برد

هزينه هاي سنگين احداث ديوار يا كانال مرزي؛ يكي از انتقادات اصلي به احداث ديوار مرزي اين  . 7

ي احداث اين ديوار، اين امكان وجود داشت تا بوده است كه با اعتبارات تخصيص داده شده برا

هزاران فرصت شغلي ايجاد شود و بنابراين بجاي يك نگاه امنيتي با يك نگاه اقتصادي مي شد با 

 .اشتغال زايي مناسب، عالوه بر تسريع توسعه، كمك بزرگي به امنيت پايدار منطقه نمود

شرايط اقليمي منطقه، باد، طوفان هاي شن و هزينه هاي سنگين نگهداري از ديوار مرزي؛ باتوجه به  . 8

ماسه، باران هاي موسمي و سيالب ها، كانال و ديوار مرزي در معرض فرسايش شديدي هستند، همين 

 .موارد هزينه هاي نگهداري ديوار مرزي را سنگين مي كند

امني رواني نگاه منفي اجتماعي؛ باتوجه به عوارض منفي ذكر شده براي ديوار مرزي و ايجاد نوعي ن . 9

و درحصار بودن براي مردم، به نظر مي رسد يك نگاه منفي در مردم منطقه نسبت به ديوار مرزي 

 .وجود دارد

احداث ديوار مرزي و انسداد مرز؛ بسياري از فعاليت هاي غيرقانوني را زيرزميني مي سازد و فشار و  .10

 .البي گري بر مجريان قانوني در اين زمينه را تشديد مي كند

بسياري از جاها و موارد؛ باتوجه به پيشرفت هاي صورت گرفته در تكنولوژي هاي نفوذ و نيز  در .11

 .ارتباطات ديجيتال، ديوارها و كانال هاي مرزي كارايي الزم را ندارند

 كاهش پيامدهاي منفي ديوار مرزي

 اهم راهكارها

آب پشت ديوار مرزي كه در  فراهم كردن زمينه براي استفاده مناسب از زمين هاي كشاورزي و منابع . 1

 محدوده كشور قرار مي گيرند.
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ايجاد معبرهاي كافي و مناسب براي تعامالت و تبادالت بين مرزي و بويژه افزايش مجاري رسمي  . 2

  ورود و خروج از كشور

جايگزيني نظارت الكترونيك و رصد هوايي (بويژه با پهپادها) و فضايي (ماهواره اي) در كنترل مرز  . 3

  ر فيزيكيبجاي ديوا

افزايش تعامالت و همكاري هاي اقتصادي، سياسي و امنيتي با كشورهاي همسايه افعانستان و پاكستان  . 4

  در راستاي استفاده بهينه، متقابل و مشترك از پتانسيل هاي مرز و كنترل مناسب تر آن

تر براي فعال كردن بازارچه هاي مرزي موجود و توسعه كمي و كيفي آنها با هدف اشتغالزايي بيش . 5

  مرزنشينان

تصويب و بروز كردن قوانين و بخشنامه هاي موجود با هدف تسهيل تردد و فعاليت هاي اقتصادي و  . 6

  تجاري مردم و بويژه مرزنشينان

ساماندهي و قاعده مند كردن مبادالت غيررسمي بين مرزي براي از بين بردن و يا به حداقل رساندن  . 7
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  نتيجه گيري

نگاه  يك يپاكستان و افغانستان بطور عمده بر مبنا يبا كشورها يستاندر س يمرز يو كانال ها يواراحداث د

با  يژهنگاه همه جانبه و بو يكمناسب و هماهنگ مرز و  يريتو نه همه جانبه صورت گرفته است. مد يتيامن

فرصت  يوار،د يناحداث ا ينسنگ يها ينهصرف هز يبجا وانستت يم يو اجتماع ياقتصاد يبر جنبه ها يدتأك

به اشتغال  يانينموده و كمك شا يجادمنطقه و مرز ا يها يلاز پتانس ينهاستفاده به يبرا يرات مناسبها و اعتبا

درازمدت مرز و منطقه را  يتامن يشالوده ها ياصول يتوانست به شكل يكه خود م يدو توسعه منطقه نما ييزا

داشته است، اما  يتيمثبت امن اييامدهدر مناطق مرتبط با خود پ يمرز يوارد ين. هرچند احداث ايدفراهم نما

 يانقاط استان و  يربه سا يتيامن يداتآن و انتقال تهد يو اجتماع يقابل توجه اقتصاد يمنف يامدهايباتوجه به پ

راستا  ينچالش ها بكار گرفته شود. در ا ينمقابله با ا يبرا يمناسب ياست راهكارها يكردن آنها، ضرور يدرون

 ياز روش ها ي،مرز يوارادامه احداث د يگزاف برا يها ينهز صرف هزا يرياست ضمن جلوگ يضرور

كنترل مرز استفاده شود.  يبرا ييو فضا ييو رصد هوا يكيتر و به صرفه تر نظارت الكترون يمناسب تر، امروز

 ييدر كوتاه مدت، از راهبردها يوارد يناحداث ا يمنف يامدهاياز پ يضرورت دارد عالوه بر رفع برخ ينهمچن

ها  يلاستفاده از پتانس ياسي،و س يفرهنگ ي،اجتماع ي،اقتصاد يبا راه حل ها يرفع مشكالت مرز يتبا محور

  خواهدشد مناسب و هماهنگ مرز استفاده يريتمرز و منطقه و مد يايو مزا
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