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  چكيده

 نيرا در ا كيتيضعف ژئوپل ياست كه نوع يكشور به نحو يشرق يمرز يهاموجود در استان يمذهب و يقوم بيترك

 يدشمنان در آن سو ياريو هوش يموضوع از طرف نيفراهم آورده است. غفلت از ا ياسالم ينظام جمهور يمناطق برا

 رانيبخش از ا نيا تيوهاب دگاهي. از دگردديمحسوب م ديتهد يشده، به نوع جاديا تيآنان از موقع يبردارمرزها و بهره

عربستان  يبه كشورها ليادامه تحص يتسنن برااهل ونيخروج روحان ،يو فرهنگ يتسنن، فقر اقتصاداهل تياكثر ل،يبه دل

 يامدهايپ نياست. مهمتر تيو گسترش وهاب يمذهب ييگراو توسعه فرقه غيتبل يمناسب برا طيشرا يو پاكستان، و ... دارا

 يمورد توجه نهادها يستينظام است كه با هيمخالف عل يجاسوس ينهادها يريارگي ت،يوهاب ييگرافرقه ترشگس

 ينفوذ بر مدارس مذهب اي سيفرقه تأس نيا انيحام ياز اهداف راهبرد يكيكه،  ژهي. به ورديقرار گ يتيو امن ياطالعات

مناسب  يزيربرنامه كيبا  رسدياست. به نظر م يعيش دض ديعقا جيدر جهت ترو يمرز يهادر استان ژهيسنت، به واهل

 يگريسلف ،نمود لينقاط ضعف را به نقاط قوت تبد نيا توانيبر مرز باشد م ينگرش رييبه تغ يمتك يستيبايم شتريكه ب

دارد. سه كشور  يامنطقه يهاشهيداشته باشد، ر يداخل شهياز آن كه ر شترياست كه ب يمذهب كاليراد يهاانياز جر

و بلوچستان به لحاظ  ستانيهستند و استان س يسلف يهاانيجر يمال انيحام نيتريعربستان، پاكستان و امارات از اصل

برخوردار  يسلف يهاگروه تيفعال ليپتانس نيشتريبا پاكستان و افغانستان از ب ييايو مجاورت جغراف يمذهب -يبافت قوم

  است

  سياسي، امنيتي،پاكستان، افغانستان، ايران واژگان كليدي:
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  مقدمه

ها كوهستان رها،يكو ها،ابانيبه ب توانيآنها م نيوجود دارد كه از مهمتر يمتعدد يايعوارض جغراف رانيشرق ادر جنوب

 يهاخشن، قدرت مانور گروه يگسترده و توپوگراف ييايعوارض جغراف نياشاره نمود. وجود ا زيآبر يهاو حوضه

مناطق  نيرا در ا هاستيترور بيو تعق ييكه شناسا يبه طور ه؛داد شيمنطقه افزا نيو اشرار مسلح را در ا يستيترور

اختفاء، استتار و فرار از چنگ  يبرا ييايعوارض جغراف نيو اشرار از ا هاستيدشوار كرده است. در واقع ترور اريبس

امكان  شن،خ يو توپوگراف ييايعوارض جغراف يگستردگ گريد ي. از سوكنندياستفاده م يو اطالعات يانتظام يروهاين

مشكل ساخته  باًيتقر يحكومت يروهاين يشرق كشور را براجنوب ييايجغراف يفضا يهاهيتمام بسترها و ال ييشناسا

 ،يطوالن يتنوع و خشونت) و مرزها ،ي(گستردگييايجغراف يفضا يهايژگيو ثيشرق كشور از حاست. در واقع جنوب

استان با كشور پاكستان از  ي. اگرچه مرز طوالنگردديمحسوب م يستيترور يهاگروه يهاتيفعال يبرا يمكان مناسب

واگرا داشته  يروهاين تيدر تقو ينقش مؤثر ،يمرز ياما از منظر كاركردها شود،يامن محسوب م كياستراتژ دينظر تهد

از آن به  توانيكه م يبه نحو گردد،يو پاكستان محسوب م رانيدو كشور ا يناامن برا اريبد و بس يو در زمره مرزها

 يتياعمال حاكم گونهچيكرد. مرز از طرف پاكستان كامالً رهاشده و دولت پاكستان در آن جا ه ادي "شكنندهمناطق"عنوان 

 شهينامطلوب مرز استان با پاكستان ر اري. عملكرد بسباشديم ايمه يمنف يفراوان عملكردها يهانهيرو زم نيندارد. از ا

 "يليتحم يمرزها"آن از جمله  يو پراكندگ عيقوم بلوچ و توز يمرز از نظر جداساز نيآن دارد. ا يخيتار نيدر تكو

  )45: 1379ا،ين(حافظشوديممحسوب

  بيان مسئله

 يدارند. مجاورت مرزها ياديز ريتأث ياجتماعات انسان اتيح يگسترش، تكامل و بقا ،يريگدر شكل يستيز يادهايبن

 ،يخشكسال د،يشد يدر منطقه گرم و خشك، موجب گرما يريو قرارگ نيزمكره يابانيبا كمربند ب رانيا يشرقجنوب

 يشرقدر جنوب يستيز يادهايشده است. در واقع بن شورمنطقه از ك نيدر ا يستيز يادهايضعف بن جهيو در نت يآبكم

 طيمجموع ضعف شرا). در 93: 1383،قوامقرار دارند( طيشرا نيترفيدر ضع ياهيگاعم از آب، خاك و پوشش رانيا

به  يياز مناطق روستا ژهيمهاجرت به و نيو همچن تيجمع اديز يمنطقه موجب تراكم كم و پراكندگ نيدر ا يستيز

 نيبر شدت آن افزوده شده است. ا ريسال اخ نيچند يدرپيپ يهايها شده است كه با خشكسالاستان ريو سا رهاشه

 يرا برا يبستر مناسب يخال يفضاها نيو ا دهيمنطقه گرد نياز سكنه در ا يخال يگرفتن فضاهاامر موجب شكل

وجود  نيكه ب رايو ... فراهم ساخته است؛ ز مسلحانه يرياز جمله رواج انواع قاچاق، شرارت، درگ يتيضدامن يهاتيفعال

 نيحاكم بر ا ييو فضا يمكان طيشرا نياوصاف وجود چن نيوجود دارد. با ا يميارتباط مستق تيو امن تيو نبود جمع

عوارض  رانيشرق ادر جنوب .ساخته است ايرا مه يستيترور يهاگروه تيو فعال يريگشكل نهيمنطقه از كشور، زم

اشاره  زيآبر يهاها و حوضهكوهستان رها،يكو ها،ابانيبه ب توانيآنها م نيوجود دارد كه از مهمتر يمتعدد يايجغراف
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و اشرار مسلح را در  يستيترور يهاخشن، قدرت مانور گروه يگسترده و توپوگراف ييايعوارض جغراف نينمود. وجود ا

دشوار كرده است. در واقع  اريمناطق بس نيرا در ا هاستيترور بيو تعق ييكه شناسا يبه طور ده؛دا شيمنطقه افزا نيا

استفاده  يو اطالعات يانتظام يروهاياختفاء، استتار و فرار از چنگ ن يبرا ييايعوارض جغراف نيو اشرار از ا هاستيترور

 يفضا يهاهيتمام بسترها و ال ييامكان شناسا خشن، يو توپوگراف ييايعوارض جغراف يگستردگ گريد ي. از سوكننديم

 ثيشرق كشور از حمشكل ساخته است. در واقع جنوب باًيتقر يحكومت يروهاين يشرق كشور را براجنوب ييايجغراف

 يهاگروه يهاتيفعال يبرا يمكان مناسب ،يطوالن يتنوع و خشونت) و مرزها ،ي(گستردگييايجغراف يفضا يهايژگيو

 شود،يامن محسوب م كياستراتژ دياستان با كشور پاكستان از نظر تهد ي. اگرچه مرز طوالنگردديمحسوب م يستيترور

 يناامن برا اريبد و بس يواگرا داشته و در زمره مرزها يروهاين تيدر تقو ينقش مؤثر ،يمرز ياز منظر كاركردهااما 

كرد. مرز از طرف  ادي "شكنندهمناطق"توان از آن به عنوان يكه م يبه نحو گردد،يو پاكستان محسوب م رانيدو كشور ا

 يفراوان عملكردها يهانهيرو زم نيندارد. از ا يتياعمال حاكم گونهچيپاكستان كامالً رهاشده و دولت پاكستان در آن جا ه

مرز از نظر  ني. ادآن دار يخيتار نيدر تكو شهينامطلوب مرز استان با پاكستان ر اري. عملكرد بسباشديم ايمه يمنف

 ساختار.)45: 1379ا،ين(حافظشوديممحسوب "يليتحم يمرزها"آن از جمله  يو پراكندگ عيوزقوم بلوچ و ت يجداساز

كه نسبت  ،يآمده است. بخش مركز ديپد ياهيو حاش يمركز ةوستيپ هماز دو بخش به  رانيملّت ا ييايجغراف - ييفضا

 يو تجانس نسب ونديآن پ ياجزا انيو م كنديرا اشغال م رانيا ياياز جغراف يترگسترده يخود، فضا رامونيو پ هيبه حاش

تجانس  انيم نيزاگرس و البرز، منطبق است. همچن يعنيآن،  ياهيحاش تفاعاتو ار رانيفالت ا ةبرقرار است، بر كاس

). بر 149: 1381ا،يآن ارتباط وجود دارد (حافظ ن يبا تجانس انسان رانيا يفضا در بخش مركز كيو توپوگراف يكالبد

 يايجغراف يةاشمرتفع ح يها و نواحكه مردمان آن در دشت ياهيبخش حاش ،يبخش متراكم و متجانس مركزخالف 

را  يو قوم يفرهنگ يهامتنوع از گروه يابودن دچار است و مجموعه رمتجانسيو غ يختگيساكن هستند، به گس رانيا

ها و به طور مشخص زبان و لهجه، ز شاخصها يكشور، در بعض يرامونيپ اي ياهي. مردمان بخش حاشرديگيدر بر م

 يةبا ناح رانيشرق ا مذهبيسّن بخشتفاوت دارند گريكديو با  يكزبا بخش مر ،يفرهنگ محلمذهب و خرده ت،يقوم

دارند.  يوستگيپ يمركز يايآس مذهبيسّن يةبا ناح رانيا يشرقشمال نينشيپاكستان و افغانستان، و بخش سّن نينشيسّن

 يعربستان، كه در آن سو ةريجزفارس، با اهل سنّت شبه جيو سواحل خل ريدر جنوب كشور، اهل سنّت ساكن در جزا

 نينشبلوچ ةهست گريد ةميبا ن رانيا يشرقبلوچ در جنوب يواقع است، تجانس دارند. گروه قوم رسفا جيخل يهاآب

مستقل است، بلوچستان  يمرز فاقد دولت مل يقوم در آن سو ني. هرچند اكنديم دايپ ييفضا يوستگيدر پاكستان پ

 يامنطقه ران،ياست. بلوچستان ا افتهيارتقا  التيا كيفدرال آن كشور تا سطح  ياسيپاكستان در چهارچوب ساختار س

 ييايجغراف و ييفضا ونديافغانستان پ نينشبلوچ هيفدرال پاكستان و ناح يبلوچستان در جمهور التياز كشور است كه با ا

پاكستان و  سنتها و قلمرو اهلبا بلوچ ز،يجهت ن نيسنت هستند و از ااهل ران،يبلوچ ا تياقل يدارد. از نظر مذهب

را همانند پشتو،  يزبان و لهجه، زبان بلوچ ةشياند. از نظر رمتفاوت رانيا يبا بخش مركز يهند مشابهت، ول ةقارشبه

و پاكستان  رانيا نينشدر مناطق بلوچ يبلوچ يهااما لهجه دانند،يم يرانيا يهاعضو خانواده زبان يو كرد يكيتاج
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با  تيمذهب، زبان و قوم ريو پاكستان در سه متغ رانيبلوچستان ا ني. بنابرايتا به زبان فارس ترندكيمراتب به هم نزدبه

گذاشته و  ريتأث رانيپاكستان و ا نينشدو بخش بلوچ يياهمسو بر همگر ريسه متغ نيا بيتجانس دارند. ترك گريكدي

بلوچستان « ياسيمستقل س تيهو كسب ياز نخبگان بلوچ برا يابلوچستان بزرگ را در قالب تالش عده ياسيآرمان س

 شامل ياپيوسته وقلمر شامل چبلو مقو ارستقرو ا سكونت صليا ناحيه). 8: 1385فرد،يشگاهيآورده است(پ ديپد» آزاد

  است نبلوچستاو  نسيستا نستاو ا نفغانستاا يباختر بجنو گوشه ن،پاكستا نبلوچستا لتياا

  گراها و گروهاي اسالمسازماننقش و جايگاه 

سالمي قابل   ادو دسته گروه  گرا در درون صحنه سياسي و اجتماعي پاكستان،      ها و گروهاي اسالم با نگاهي به سازمان  

از طريق ساز و   توان آنها را احزاب و گروهاي مذهبي رسمي ناميد، اينها معتقد به اصالح  تمايز است. دسته اول كه مي  

بال كرده و هاي مســـالمت آميز دنهاي مورد نظر خود را به شـــيوهكارهاي دموكراتيك و قانوني بوده و اهداف و آرمان

ــته مي ــونت روي مي آورند. از احزاب و گروهاي اين دسـ ــالميجماع«توان به كمتر به خشـ اء  جمعيت علم«، »ت اسـ

 . )abas,2010 : 35(پاكستان اشاره كرد » تحريك جعفريه«و » جمعيت اهل حديث« ،»اسالمي

ستيزه     سته دوم گروهاي افراط و  ستند؛ اين گروهاي تند  د سازو   جو ه سمي،  كارهاي  رو بر خالف نيروهاي مذهبي ر

ســيدن به ردانند و تنها راه، براي ايدئولوژيك خود مناســب نميقانوني و مشــاركت در نظام ســياســي را براي اهداف  

شونت بار مي آرمان شونت     هاي خود را جهاد  خ شاخه نظامي و خ ضي از اين گروها در واقع  گراي گروهاي  دانند. بع

  باشد. بر اساس اهداف سياسي و مذهبي اين گروها به اشكال زيراند:مذهبي رسمي پاكستان مي –سياسي

  ايي كه به صورت سنتي بر كشمير تسلط دارندهه گرو -الف

گروه در صحنه حاضر شدند. برخي از اين گروها با هم 150) بيش از م.1998- 1990هاي اول جهاد در كشمير(در سال

ــكيل دادند         ــدند و گروهاي بزرگتري تشـ با اين حال احزاب  عمده اين جريان جديد        ).Jamal, 2010 :8(متحد شـ

ــكر طيبه «، 1»المجاهدين   حركه «اند از: عبارت  3»جيش محمد «، 2»لشـ
اند. طبق برخى آمارها، دو گروه      4»مجاهدين البدر   «و  "

تا از اين  26مدرسـه در اختيار دارند كه بيش از   180، چيزى بيش از »حركه المجاهدين«"و  »لشـكر طيبه «گراى اسـالم 

   مدارس در داخل پاكستان قرار دارد.

  انداي فرقهگروهايي كه به صورت سنتي  -ب

  ؛باشدمي 6»لشكر جنگهوي «و  5»سپاه صحابه« ؛اين دسته شامل گروهاي ضد شيعي

صحابه   «  سوخ كرده و به عنوان يكي از قوي    4در هر  »سپاه  ستان ر شناخته     ترين گروهايالت پاك ستان  هاي افراطي پاك

                                           
1 .Harkat ul-Mujahedeen (HUM) 
2 .Lashkar-e-Toiba (LT) 
3 .Jaushe - Mohamad (J M) 
4
 .Mojahdin -e- Badr(MB) 

صحا   «اين گروه در بدو امر  .5 سپاه  سني مذهب    »بهانجمن  شت و يكي از فرقه هاي  شود به طور      نام دا ست كه ادعا مي  ستان ا پاك

ست        ستان را در اولويت كار خود قرارداده ا شيعي پاك شونت بار عليه جامعه ي  ستمر، درگيري هاي خ صحابه يكي از پنج      .م سپاه 

 ، به وسيله ي پرويز مشرّف منحل اعالم شد م2002سال ژانويه 12گروهي است كه در 
ي رهبران سپاه صحابه، به عنوان يك شاخه ي نظامي فعال و جدا از جناح    جنگهوي، به وسيله برخي نيز مدعي هستند كه لشكر    .6

هاي سـياسـي تأسـيس شـد تا به پيشـبرد اهداف سـياسـي سـپاه صـحابه از طريق ادامه ي اقدامات خشـونت بار فرقه اي، كمك            

 (Jamal, 2012: 5-7).نمايد
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هزار  100ي پنجاب گرديده اســت و حدود ناحيه 34دفتر و شــعبه در تمام   500شــود. اين گروه موفق به تأســيسمي

ستان دارد.     ستخدامي در پاك صحابه   «كارگر ا شورهاي خارجي همچون، امارات متحده     17همچنين  »سپاه  شعبه در ك

ست     ستان داير نموده ا ستان، بنگالدش، كانادا و انگل صحابه  « .)Kamran,2008: 9(عربي، عرب سلمان   »سپاه  شيعيان را م  ،

 واكنشي در قبـال انقالب شيعي ايران تأسيس شده است. داند و به عنواننمي

شكر جنگهوي «كنند كه برخي نقل مي سال   »ل سيله م. 1996در  سابق     به و شد  ضاي ار صحابه   «ي اع ساني كه  »سپاه  ، ك

اهداف خود  »لشكر جنگهوي »از آرمان اوليه ضد شيعي خود دور شده، تأسيس شده است.        »سپاه صحابه  «معتقد بودند 

سّن        ستان  شته: ايجاد پاك شرح اعالم دا شونت ب؛ از طريق روشي مذهرا بدين  سلماني   هاي خ آميز، ترويج و اعالم نام

ــيع ــتن پيروان ديگر اديان به خصــوص يهوديان، مســيحيان و هندوه ( ش  South Asian Terrorismيان و از ميان برداش

Portal,2013(.  

  يگروهاي شبه نظامي ضد دولت  -ج

مهمترين آنها ارتش آزاديبخش بلوچســتان اســت كه در تعقيب اهداف ســياســي خود دولت را هدف خشــونت قرار   

  دهند مي

اي پيدا كرده است و زمينه هاي جغرافيايي بعد ملي و منطقهدر نواحي شرقي ايران نقش و كاركرد برخي عوامل و ويژگي

  شود:اين عوامل شامل موارد زير مي اي فراهم آورده است.منطقهناامني كشور را در مقياس ملي و 

  ها و كاركرد امنيتي مرزژئوپليتيك اقليت

اي محكم براي امنيت با ابعاد متنوعش در داخل كشور است و هرگونه ناامني در مرز بديهي است امنيت مرزها پشتوانه

و نظامي داخل كشور اخالل ايجاد نمايد و در مقابل  اجتماعي سياسي، فرهنگي، هاي اقتصادي،قادر است در سيستم

 اي را به خود اختصاص دهدامنيت مطلوب قادر است در خود در امنيت داخل كشور سهم بسيار برجسته

باشد هاي زيادي نيروهاي امنيتي و نظامي در امنيت كامل نمي) اما مرزهاي شرقي كشور به رغم تالش85:1374خطايي،(

 پذيرد.هاي تروريستي، قاچاق نسان و كاال از آن صورت ميقاچاق مواد مخدر، عبور گروهك مرز، ازو ترددهاي غيرمج

هاي ها و پتانسيلهاي مرزي شرقي موجب نگرش امنيتي حكومت مركزي شده است و از قابليتعالوه بر اين ويژگي

خصوص در مناطق مرزي نيز در سه گستره نسبتاً وسيعي از مناطق شرقي كشور ب اقتصادي آن به شدت كاسته است.

 در واقع جنوب شرق ايران در سه عنصر مذهب، باشند.مؤلفه قوميت، زبان و مذهب با حكومت مركزي داراي تفاوت مي

فقط در زابل غلبه  گردد.محسوب مي 1زبان و قوميت متفاوت از نقاط مركزي است و جزء منطقه بحراني بالقوه با درجه 

عالوه بر  ).57:1388پيشگاهي فرد و اميدي آوج،( شودمحسوب مي 2منطقه بحراني بالقوه درجه با تشيع است كه جزء 

اين با افزايش تمركز در جمهوري اسالمي ايران و تشديد قرائت مرز بندي با اهل سنت بويژه پس از پايان جنگ تحميلي 

بي اعتمادي بين نظام و مردم و بين اقوام و و به موازات آن اوج گيري جريان بنياد گرايي در كشورهاي همسايه شرقي، 

هاي ها، احساس تحقير و تضعيف بوده و در نتيجه شكافها و مرز بنديپيامد اين بي اعتمادي مذاهب فزوني گرفت.

بنابراين از آنجايي كه تأثير  ).6:1385حسيني،( اجتماعي آن هم حول قوميت و مذهب بيش از پيش شدت يافته است

حافظ نيا و كاوياني ( نساني در تقويت نيروي گريز از مركز به مراتب اثرگذارتر از ساير عوامل استعامل تنوعات ا

) شهرهاي شرقي و جنوب شرقي با نزديكي به مرزهاي ملي و قومي، هرگز در امنيت كامل نبوده و ناامني 20:1385راد،

در  ).77:1385ابراهيم باي سالمي،( ه است.هاي ثابت آن بودبه طور آشكار و نهان) از عوارض و ويژگي( و تهديد

-هاي قومياقتصادي و سياسي بين گروه جغرافيايي، مذهبي، زباني، توان گفت وجود عوامل واگرايي قومي،مجموع مي
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مذهبي شرق كشور با حكومت مركزي و همچنين بي اعتمادي متقابل و عدم مشاركت آنها در مديريت سياسي فضاي 

هاي كه اين امر موجب سوء استفاده قدرت ا براي ايجاد فضاي ملتهب و پرتنش فراهم آوردهسرزميني خود زمينه ر

اي و ملي را به شود و امنيت منطقههاي مخالف جمهوري اسالمي در منطقه مياي، اشرار و گروهاي و فرا منطقهمنطقه

 كشد.چالش مي

  ژئوپليتيك مواد مخدر

 نخست مكانهاي. دارد قرار مناطق فضايي -مكاني ويژگي و جغرافيا تأثير تحت دليل چهار به مخدر مواد كلي طور به

 مكانهاي سوم مواد مخدر، ترانزيت مسيرهاي دوم شوند،مي شامل را توليد جغرافيايي كانونهاي كه است مخدر مواد توليد

 و افراد و جغرافيايي شامل فضاهاي مورد چهارمين نهايت در و باشدمي قاچاقچيان بيشتر مقصد كه هدف و مصرف

 و مرزي مناطق مانند دارند، قرار مواد مخدر مصرف حتي و ترانزيت توليد، هايبازتاب تأثير تحت كه شودمي هايگروه

 مناطق سياسي جغرافياي شناخت اين بر عالوه .هستند مخدر مواد ترانزيت درگير كه آنها در ساكن جمعيتي گروههاي

 ايران اسالمي جمهوري .)Danelo,2011:14( آيدشمار مي به مخدر مواد تجارت با مقابله همكاريهاي در مناسبي عامل

 ايران. دارد قرار مخدر مواد ژئوپليتيك تأثير تحت كه كشورهايي است مهمترين جمله از پاكستان و افغانستان همراه به

 مصرف كل از درصد 5 هروئين تن 17 مصرف با همچنين و ترياك جهان مصرف از درصد 42 ترياك تن 450 مصرف با

 مواد ترانزيت مسير مهمترين ايران اين بر عالوه ).UNODC,2009:11( داده است اختصاص خود به را جهان هروئين

 به بالكان -تركيه -ايران -افغانستان مسير طريق از اروپا هروئين درصد 80 از كه بيش طوري به است اروپا به مخدر

كريمي ( است ايران مسير امتيازات از بخشي نيز خالي فضاهاي وجود و مسير كوتاهي بودن، تك جداره رسد.مي اروپا

  ).151:1379پور،

  
  مسيرهاي ترانزيت مواد مخدر از افغانستان جدول شماره دو:

  

  
Source:UNODC  
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 و ترانزيت توليد جغرافيايي كانون كه پاكستان و افغانستان كشور دو با همسايگي دليل به كشور شرقي مناطق ميان اين در

 ترانزيت جمله پيامدهاي از. دارند قرار مخدر مواد تأثير تحت كشور نقاط ساير از بيش آيندمي شمار به جهان مخدر مواد

  :كرد اشاره زير موارد به توانمي كشور شرق در مخدر مواد

 آوردن ضمن وارد انتظامي نيروري و مرزبانان با درگيري ايجاد و از مرز مخدر مواد ترانزيت مسلح هايكاروان عبور-

  .است كرده تشديد منطقه در را ناامني بسيار، مالي و جاني خسارت

 كشور مناطق شرقي از وسيعي هايعرصه شدن خالي و جمعيت مهاجرت موجب مخدر مواد ترانزيت از ناشي ناامني-

  .است كرده امنيتي كامالً را شرقي مرزهاي كاركرد و است شده

 و سرمايه موجب فرار منطقه در موجود امني نا باشند،مي هم با مستقيمي رابطه داراي امنيت و توسعه كه آنجايي از-

  .دهدمي افزايش منطقه در را فقر نتيجه در و شده اقتصادي توسعه ضعف

 اختصاص به خود جهان در را رقم بيشترين اسلحه از بعد مخدر مواد انتقال و توزيع توليد، مالي گردش كه آنجايي از-

 ).World Drug,2006:22( مرگ است تجارت اين حاصل ساالنه دالر ميليارد 500 تا 400 حدود در سودي و است داده

 گيرندمي خدمت به جديد نيروي برند؛مي فراوان بهره مخدر مواد فروش  و ترانزيت مالي عوايد از هاتروريست و اشرار

 يابدمي افزايش كشور از ناحيه اين در مخدر مواد قاچاقچيان و اشرار قدرت دليل همين كنند بهمي خريداري اسلحه و

  .شودمي بيشتر آنها با مقابله و هزينه

 مخدر قاچاق مواد به افراد آوردن روي براي را مناسبي بستر شغلي، فرصتهاي نبود و كشور شرقي مناطق محرميت-

 كشور شرق در جرم وجنايت و بزهكاري افزايش نتيجه در و معتادان شمار افزايش موجب امر اين. است كرده فراهم

 .شودمي

  ژئوپليتيك تروريسم

 تروريستي در هايگروه شكلگيري هايكانون ترينبزرگ كنار در همسايگي و كشور شرقي مناطق جغرافيايي موقعيت

 از ناحيه كنند. اينفعاليت مي آنها در يافته سازمان تروريستي گروهك 25 اكنون هم كه افغانستان و پاكستان يعني جهان

 گروهك ترينمهم. است داده قرار تروريسم جغرافياي به مباحث مربوط و تروريستي گروهكهاي تأثير تحت را كشورمان

 كشته موجب گروهك اين تروريستي اقدامات است،... جندا به تروريستي موسوم گروهك منطقه اين در فعال تروريستي

 منطقه در گرايي افراط و گروهها اين شكل گيري مجموع است. در شده غيرنظامي و نظامي از اعم زيادي ايرانيان شدن

 منطقه در طلب خشونت گروههاي اين اغلب آنكه نخست: بود خواهد آفرين چالش ايران براي دو علت به قاره شبه

 آموزش عربستان و پاكستان كشورهاي در معموالً كه باشندمي) طالبان( وهابيت مذهب پيرو و عقايد تكفيري داراي

 در شيعي ضد گروههاي اين وجود. پندارندمي كافران مثابه به را شيعيان و هستند شيعي ضد عقايد وداراي اندديده

 به كشور اين براي را امنيتي منفي پيامدهاي. باشندمي مذهب شيعه مردم و اكثريت حكومت آن در كه مجاورت ايران

 رهبران كشورهاي گرفتن فاصله باعث اسالمي تندرو گروههاي اين رفتارهاي و حركتها كه اين دوم و داشت خواهد همراه

 نيز امر اين كه شده است منطقه در غربي شكل به سكوالر هايحكومت شكلگيري و اسالم از قاره شبه و مركزي آسياي

  .باشدنمي خوشايند چندان ايران مذهبي و ديني حكومت براي
  هاي حمالت تروريستي در جنوب شرق ايرانترين كانونمهم نقشه شماره سه:
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  ).114:1392منبع: (ايزدي و دبيري،

  

  هيدروپلتيك هيرمند و هريررود

 عنوان آب به كه گرديده سبب رودخانه ها نظير المللي بين آبهاي سر بر دولتها مشترك منافع و آب تزايد به رو كمبود

 بصورت امروزه بطوريكه آب .بپردازد نقش ايفاي به يكديگر با دولتها روابط و المللي بين سياست در كننده تعيين عاملي

 مناقشات و مناسبات وارد عرصه بشر ابناء زيست و حيات كننده نگران عامل حال عين در و مطلوب و رقابتي ماده يك

 يا آب ژئوپليتيك كه است جوامع بشري و انسانها سرنوشت در آب اهميت به توجه با بنابراين. است شده دولتها

 خاورميانه خشك منطقه در شدن واقع به دليل نيز ). ايران102:1385حافظ نيا،( است كرده پيدا موضوعيت هيدروپليتيك

 ژئوپليتيكي ويژگي اين فضايي بازتابهاي تأثير همسايه تحت كشورهاي با رودخانه هايي و آبي متعدد مرزهاي داشتن و

 هامون، حوضه رود ترينمهم. دارد جريان سرخس و آبريز هامون حوضه دو كشور شرقي هايحوضه در. دارد قرار

. است هريررود نيز سرخس آبريز حوضه در جاري رود مهمترين گيرد ومي سرچشمه افغانستان خاك از كه است هيرمند

 گرفتن ). قرار62-61: 1390، توحيدي( دهدميافغانستان و تركمنستان را تشكيل  با ايران مرزهاي از بخشي نيز رود اين

. است داده قرار باالدستي موضع در ايران به نسبت را كشور اين افغانستان، هيرمند در رود مسير درصد 95 و سرچشمه

 و مادي ناپذير جبران هايخسارت بطوريكه كشانده انفعال موضع به همواره را مزيت ايران اين از استفاده با افغانستان

 اين باشدمي اهميت حائز گذشته قرن يك از بيش در كه نكته اي. است شده وارد منطقه محيطي به زيست و مادي غير

 اگر و كرده اند، اتخاذ هيرمند آب خصوص در ايران به نسبت سرسختانهتري موضع زمان باگذشت افغانها كه است

 در و رسانده اند ثانيه در مكعب متر 22 به را مقدار اين زمان گذشت با شدندمي راضي آب نصف به تقسيم روزگاري

حكومت  استقرار به توجه با. شود جاري هامون سمت به بهاري هايسيالب دهند اجازه نيستند حاضر حتي حال حاضر

آب هيرمند  به است كشور اين اقتصاد عمده بخش تنها كه خود كشاورزي احياي جهت كشور اين افغانستان، در ثبات با

 و ايران مرز دوستي در سد ساخت پروژه نيز هريررود مورد ). در145:1387مختاري هشي،( بيشتري خواهد داشت نياز

 از بيش فاصله و متر 700حدود  ارتفاع اختالف وجود با مشهد به آن پمپاژه بيني پيش و رود اين روري بر تركمنستان
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 چاه از زاهدان شهر آب پروژه تأمين همچنين. است حاشيهاي آبهاي به خراسان عظيم وابستگي بيانگر خود كيلومتر 150

پاپلي يزدي و ( هاي آن در افغانستان استسرچشمه كه آبي منبع به بزرگ شهر اين شدن وابسته يعني سيستان هاينيمه

 آن سرچشمههاي كه شودمي مرزي آبهاي كشور به شرق شدن وابسته باعث آب منابع كمبود واقع ). در85:1383وثوقي،

 رفته فراتر ايران سياسي جغرافياي محدوده از شرق ايران در آب منابع تأمين چالش بنابراين. دارد قرار مرز سوي آن در

 به است ممكن آب سرانه كاهش و جمعيت افزايش به دليل آينده در وضعيت اين. است گرفته خود به منطقهاي بعد و

  .شود تبديل اشهمسايگان شرقي و ايران بين بحران جغرافيايي هايزمينه از يكي

 

  كشور شرق در ديوبندي و وهابيت

 وهابيت و هايانديشه رشد است، ساخته مواجه تهديد به را ايران ملي امنيت كه ديگري ژئوپليتيكي عوامل از يكي

 آنجايي از. استكشور  شرقي مرزهاي و نواحي در هاانديشه اين نفوذ آن تبع به و افغانستان و پاكستان كشور در ديوبندي

 اين نفوذ و رشد شيعيان است اعتقادي اصول با اساسي تضاد و تقابل در ديوبندي مكتب و وهابيت اعتقادي اصول كه

 جمله از. داشت خواهد به همراه شيعي ايران براي خطرناكي امنيتي پيامدهاي كشور شرقي مرزي نواحي در انديشه ها

  :كرد اشاره موارد زير به توانمي است شيعيان با تقابل در كه وهابيت فرقه اعتقادي اصول مهترين

 خدا تنها شايسته احترام و است ناصواب شودمي ادا) ع( معصومين ائمه و) ص( پيامبر به احترام و عزت به كه القابي

  .است

 حقي چنين از آخرت سراي در آنان بلكه ندارد، ارتباط دنيا به هستند مند بهره آن از اولياء و پيامبران كه شفاعتي -

 دهد قرار ايواسطه خالق خود و بين خويش نياز شدن برآورده قصد به دنيا اين در ايبنده اگر بنابراين. هستند برخوردار

   به بندگي غير خدا روي آورده است و آيدمي شمار به شرك او عمل باشد، داشته آنان شفاعت به چشم و

  .شودمي محسوب شرك آنان نزد نياز اظهار و هستند خدا پيشگاه مقرب كه مردگاني به جستن توسل

  دهنده انجام و آميز شرك است كاري بلكه نيست جايز قبور روي بر ضريح قرار دادن و زيارتگاه ساختن -

  .است مشرك آن

  حرام دست اين از كارهاي متبركه، مشاهد در زيورات نقره، و طال از استفاده هرگونه كه معتقدند وهابيان -

  .شود ترك بايد و است

 ناروا است كاري)ص( اكرم رسول پاك تربت زيارت قصد به دور نقاط از بستن سفر بار و دين پيشوايان قبور زيارت -

  .شودمي محسوب خدا غير پرستش و شرك مصاديق از و

  .گردد ويران شده ساخته مشرف مراقد پيرامون كه مساجدي بايد كه معتقدند وهابيان -

  .خداست براي فقط نذر كه حالي در دهندمي نذر و قرباني امامان و) ص( پيامبر براي شيعيان -

 و سنت، اهل فرقه هاي ساير و شيعيان با آنان عميق تعارض دهنده نشان كه ها ديوبندي عقايد از بعضي اين بر عالوه

 حضرت رسول غيب علم به اعتقاد است؛ گناه قبور زيارت: از است عبارت است، وهابيت با هاآن تشابه حال، درعين

 پيامبر جشن ميالد برگزاري نيست؛ جايز ثواب به رسيدن براي قرآن ختم و صلوات فرستادن است؛ صريح شرك) ص(

توسل جستن شرك  و خواستن شفاعت نيست؛ روا كسي قوت سوم روز داشت بزرگ نيست؛ جايز درهرحال،) ص(

ضديت با شيعه و مخالفت با فرهنگ و تمدن  احياي خالفت اسالمي، وجهه مشترك تفكر ديوبندي و وهابيت در . است

 مبلغان؛ اعزام مانند مختلفي هايروش با كه كشور نواحي شرقي در ديوبندي و رشد وهابيت و نفوذ غربي است. بنابراين
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اسالمي در بورس تحصيلي به دانشجوياني كه مايل به تحصيل علوم  اختصاص سياسي؛ و مذهبي گروههاي به كمك

 مواجه تهديد با ايمنطقه و ملي مقياس در را ايران اسالمي جمهوري ملي امنيت پذيرد،مي باشند انجامها ميمدارس آن

  )113:1380(مسجد جامعي، .است ساخته

 ي عراققوم بلوچ و مداخله

گيرد. ميو اطراف آن سرچشمه فارسخارجي در بلوچستان ايران از روابط ايران و كشورهاي عربي منطقه خليج  مداخله

 عراق با ايران روابط در توانمي 		قوميت را در بلوچستان ايرانرا اي در طرح مسئلههاي منطقهاي از تأثير درگيرينمونه

 1970 دهه اوايل و1960 دهه اواخر در ايران كهدرحالي. وجوكردجست 1968 سال در بعث حزب كارآمدنروي از پس

ها ريايي كردها را در برابر عربآ ملي هويت انديشه طريق، اين از و كردميحمايت عراق در دهاكر از ميالدي

هاي بلوچ كه به سياست كردهكرد، حزب بعث عراق نيز فعاالنه از رؤساي طوايف ناراضي و نخبگان تحصيلميتقويت

كرد. گرچه عراق در اين ماجرا دخالت مييهاي سياسي يارها را در ايجاد سازمانشاه معترض بودند حمايت و بلوچ

هاي ناراضي در فارس نيز از بلوچبيشتري داشت، ساير كشورهاي عرب ازجمله سوريه و برخي شيوخ عرب در خليج 

ها را به اعراب نژادي بلوچ پرداختند كه ريشهاي ميكردند. اين كشورها درمجموع به تبليغ انديشهميايران حمايت

سني را در برابر اكثريت  -). حاميان عرب اميدوار بودند يك هويت مشخص عرب322: 1388پور،د (علويكرميمنتسب

 ها، نظريهبودن بلوچبر عربشواهدي مبتني ها بيافرينند. نويسندگان عرب بر آن بودند كه با ارائهشيعي براي بلوچ -فارس

اند، از اين كردهها زبان عربي خود را فراموشتأسف از اين كه بلوچ سازند؛ آنها ضمن ابرازاعتباربودن آنها را بيآريايي

ترين اند. مهمكردهها هنوز بسياري از عناصر هويت فرهنگي و مذهبي عربي خود را حفظجهت اميدوار بودند كه بلوچ

حزب بعث عراق بخش بلوچستان، تحت حمايت سياسي، مالي و نظاميآزادي سازمان سياسي بلوچ ايراني، يعني جبهه

فعال شد؛ اين جبهه مركز اصلي خود را در بغداد قرارداد و براي تبليغ مسائل  1970 و اوايل دهه 1960 در اواخر دهه

ها در عراق يا ديد. بيشتر فعاالن سياسي بلوچ در اين سالاي راديويي تداركدر بلوچستان ايران، برنامهقومي 

ديدند و رهسپار بلوچستان ايران مياين كشور آموزشهاي نظامي اشتند؛ آنها در پايگاهفارس پايگاه دهاي خليجنشينشيخ

هاي بزنند؛ اين سازمان سياسي در قاهره و دمشق نيز دفتر داشت و مقامدستشدند تا ضد رژيم شاه به عمليات نظامي مي

بودند. حزب بعث عراق در ديپلماتيك دادهيك حكومت ايالتي در تبعيد، موقعيت شبه عنوان نمايندهسوري به آن، به

دهد؛ به اين منظور، هاي مختلف زباني و مذهبي در ايران تشكيلكرد ائتالفي ضدشاه متشكل از گروهمبارزه با شاه تالش

 جبهه«نام دموكرات آذربايجان و عضو حزب توده يك گروه سياسي به  سرلشكر پناهيان، عضو سابق ارتش ايران و فرقه

اي آورد و نشريهوجودبه» حزب دموكراتيك بلوچستان«نام اي به داد؛ اين گروه، شاخهدر بغداد تشكيل» ي خلق ايرانمل

منظور جلب حمايت بخش بلوچستان نيز بهآزادي هاي رايج در ايران منتشرساخت؛ جبههنام راه اتحاد به تمام زبان به

كردند؛ اين جبهه همچنين از ها را مطرحبودن بلوچهاي عرب، شعار عربو مالي از عراق و ساير كشورسياسي، نظامي 

كرد و ادعاهاي حمايت» عربستان«ها به خوزستان ايران يا به قول عربادعاهاي عراق و ساير كشورهاي عرب نسبت

  استالعرب بر تعلق كامل بر شطعراق مبني

  نتيجه گيري
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 ليو تحل يبررس يتيو امن ياسيتنها از منظر س توانيكشور را نم يدر مناطق جنوب شرق ريو بروز تكف سميظهور ترور

 ريباشد. روزنه ورود تكف دهيپد نيا يبرا يعامل ييتنهابه تواندينم زين يالمللنيو ب ياگونه كه تحوالت منطقهكرد. همان

جستجو كرد.  يو مذهب يفرهنگ ،ياقتصاد ،ياجتماع در عوامل ديرا با رانيا در گريهر نقطه مستعد د ايمناطق و  نيبه ا

هستند  گانهيب ياطالعات يهاسيها ساخته سروآن گروه نكهيبه ا يو افراط يستيترور يهاگروه شيدايپ ياساساً در بررس

آن  گانهيب يو كشورها ياتاطالع يهاسياست كه سرو نيعمده و مشهور ا هينظر كي شود،ينم ستهيالزام نگر ديبا د

 ،يو اقتصاد يچون فقر فرهنگ يعوامل ني. بنابرادهنديخود قرار م ريو در مس تيمستعد را تقو يهاانيجر ايها گروه

آنان در مدارس  يهاتيو فعال يمرز، عدم نظارت بر مواد درس يدو سو ليقبا نيب يالهيقب يهاييهمگرا ،يافتگينتوسعه

در ورود فكر  توانديم ،يادر سطح منطقه يريگميو تصم يتيريمد يو مذاهب در ساختارها فيواعدم مشاركت ط ،ينيد

همچون تالش  يعوامل خارج ها،نيها مؤثر باشد. در كنار اآن رشيپذ يو حت يستيترور يهاگروه سيو تأس يريتكف

گونه كه در . همانديآيبه كمك م زين ركشو كي يمل يتيبر هم زدن امن يبرا يجهان يهاقدرت اي يارقابت گران منطقه

 گانه،يب ياطالعات يهاسيسرو تيعالوه بر حما شود،يكشور مشاهده م يمناطق جنوب شرق يستيترور يهامورد گروه

ارائه  يتالش برا نياند. بنابرابوده ميها سهگروه نيدر رشد و پرورش ا ياقتصاد يازهايو ن يقوم ،يمذهب يعوامل داخل

رنگ كردن قدرت عامل در كم ينقش مهم توانديمنطقه، م نيدر ا يداخل يهايجهت كم كردن كاست يملع ييهاحلراه

از مناطق  يبه ندرت افراد ه،يفعال در سور يستيترور يهاگروه يخارج ياعضا انينكته كه در م نيكند. ا فايا يخارج

اند،  وستهيپ هيدر سور يريتكف يستيترور يگروههابه  رانيكه از ا يشود، اما اغلب افراد يم دهيجنوب شرق كشور د

  باشند، قابل تأمل است. يمتعلق به مناطق غرب كشور م
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