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  چكيده

و  يستاندر س يا يژهو يگاهبر توان جامعه از جا يمبتن يتامن يجادبودنش و ا يبه واسطه مردم يرچند سال اخ يسپاه ط

ارگان  ينا يمختلف نشان از اثرگذار يها يتو قوم يفطوا ياقبال عموم يلبه دل يگاهجا ينبلوچستان برخوردار است، ا

معتمدان  يو آگاه ياريمدت و بلند مدت در كنار هوش يانك برنامه مي يط يقينكه حسب  يتيدارد، امن يدارپا يتدر امن

سپاه به محض  ينيزم يرويجدا نبود، ن يتواقع يناز ا يزن يرانا يجنوب شرق مرزهايخواهد شد. يجادا يدانسف يشو ر

مرز  يلومترك 345مشترك و  ينيمرز زم يلومترك 300و بلوچستان با دارا بودن حدود هزار و  يستانس يتگرفتن امن يلتحو

لبخند و نگاه جامع  يكه در لقا يتيخطه كرد. امن يندر ا يدارپا يتامن يجادرا مامور ا ي، سردار شوشتر88در سال  يائيدر

شد و روز به روز از  يجاددر نقطه نقطه استان ا يو محل يشكل با استفاده از توان بوم ينبه بهتر يدسردار شه ينا يشناخت

است،  يو رونق اقتصاد زدايييتمحروم ي،ادر هر مكان و نقطه يدارپا يتامن يكاز تحقق  ياعظم بخشكاست. ينا امن

   مناسب در آن نقطه است. يتيچتر امن يجاددارد و آن ا اييهاول يازن ي،اقتصاد يدارپا يتامن يجادو ا يرونق اقتصاد يناما هم

  مرز، امنيت، نظريه هاي امنيت مرزي،جنوب شرق ايران واژگان كليدي:
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  مقدمه:

 يبرا يتامن ينتام يرانا يگيو همسا يرامونيپ يطپرتنش در مح يدر چهارگوشه كشور و وجود كشورها يگستره مرز

كه حفظ  يرفتپذ يدبا يدروبرو كرده است. بدون ترد يمتنوع يو چالش ها اتيدرا با تهد يو خارج يداخل يمرزها

 يقرار دارد كار دشوار ياز تالطم و ناامن يمواج ريايآن د يرامونپ يطيچالش ها كه در مح ينو مواجه درست با ا يتامن

 يداتتهد ينمختلف در رفع ا يدر حوزه ها ينيبا نقش آفر يوصف، سپاه پاسداران انقالب اسالم يناما با ا يدنما يم

مقابله  يبرا يههمسا يضعف كشورها يمثل داعش در پ يريو تكف يستيترور گروههايداشته است. يفراوان يها يابيكام

آنان از  ينيو عقب نش تروريستيآمده بودند اما حضور سپاه و توقف حمالت  يرانا يمرزها يكيتا نزد يبا آنان در مقطع

مبنا، جنوب  ينبر هم .باال برده است يقابل توجه يزانان را در مناطق غرب كشور به ميرا يامرزه يتامن يمواضع قبل

بوده  يگانگانب دريغيب هاييتهدفمند با حما هاييو بلوچستان كه از گذشته دچار ناامن يستانشرق كشور و استان س

 يامنطقه - يقرارگاه نظام يك يجادسپاه با ا ينيزم يرويقرار گرفته و ن يگذشته مورد توجه نظام اسالم ياناست، در سال

مورد  هاييستدر مرزها و حفاظت از جان مردم در برابر اقدامات ترور يتامن يجادا ئوليتبه نام قرارگاه قدس، مس

  .)1385(حسيني ،دار شده استرا عهده يگانگانب يتحما

در  يتامن يجاددر جهت ا ي، اقدامات مهمقدس توسط نزسا در جنوب شرق كشور ياقرارگاه منطقه يسزمان تاس از

شرق و جنوب يشرق يتر در مرزهابا حضور پررنگ يزسپاه ن ينيزم يرويصورت گرفته است در هر حال ن ي،مناطق مرز

  مناطق شد. يندر ا ئوليتدار مسعهده يستيو مقابله با حركات ترور يتامن يندر جهت تام

  هاي موجود مناطق مرزي شرق كشورفرصت

  نقش اقتصاد در امنيت مرزي:) الف

رونق  يناست، اما هم يو رونق اقتصاد زدايييتمحروم ي،ادر هر مكان و نقطه يدارپا يتامن يكاز تحقق  يبخش اعظم

  مناسب در آن نقطه است. يتيچتر امن يجاددارد و آن ا اييهاول يازن ي،اقتصاد يدارپا يتامن يجادو ا ياقتصاد

 هاييتهدفمند با حما هاييو بلوچستان كه از گذشته دچار ناامن يستانمبنا، جنوب شرق كشور و استان س ينهم بر

 يك يجادسپاه با ا ينيزم يرويقرار گرفته و ن يگذشته مورد توجه نظام اسالم يانبوده است، در سال يگانگانب دريغيب

در مرزها و حفاظت از جان مردم در برابر اقدامات  يتامن يجادا ئوليتبه نام قرارگاه قدس، مس يامنطقه - يقرارگاه نظام

  دار شده است.را عهده يگانگانب يتمورد حما هاييستترور
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در مناطق  يتامن يجاددر جهت ا يقدس توسط نزسا در جنوب شرق كشور، اقدامات مهم ياقرارگاه منطقه يسزمان تاس از

مجهز و با  يخبر يمت يكانجام شده است، با  يمناطق چه اقدامات ينر اد يمبدان ينكها يصورت گرفته است. برا ي،مرز

 يسپاه برا يتيامن يهاكه طرح ييهمان جا يم،رفت يقدس سپاه، به مناطق مرز ياز مسئوالن قرارگاه منطقه ا يحضور جمع

  ).196:1380عندليب،(شداز آنجا آغاز  يمناطق مرز يسازامن

هاي سالم اقتصادي با زي و افزايش رفاه و درآمد اقتصادي مرزنشينان از طريق فعاليتبنابراين توسعه اقتصادي مناطق مر

هاي اقتصادي سالم از سويي ديگر افزايش فعاليت ها بر كاركرد امنيتي مرز تأثير مثبت دارد.حمايت و سرمايه گذاري دولت

تواند بر ادي در دو سوي مرز نيز ميمشروط به عدم اختالف فاحش اقتص ها در مناطق مرزي،و سرمايه گذاري دولت

  )192:1386زرقاني،( كاركرد مرز تأثير مثبت داشته باشد

  نقش توسعه پايدار در مناطق مرزي:) ب

هاي اي كه نيازهاي كنوني و جهان را تأمين كند بدون آنكه توانايي نسلبه طور كلي توسعه پايدار عبارت است از توسعه

خود به مخاطره افكند و اين كه توسعه پايدار رابطه متقابل انسانها و طبيعت در سراسر جهان آتي را در برآوردن نيازهاي 

  است.

هاي فرهنگي، آموزش نكته مهمي كه بايد بدان توجه كرد آن است كه توسعه پايدار به آساني و بدون سرمايه گذاري كالن،

هاي مشاركت امه ريزي دقيق و مديريتي مشخص،برن شناخت درست مسئوالن ديگر نهادهاي مرتبط با شهر از مسائل،

  مردمي و غيره بدست نخواهد آمد.

تواند موجب كاهش برخي از مشكالت مرزي از قبيل توسعه يافتگي اقتصادي مناطق مرزي و رفاه نسبي در اين مناطق مي

 ).4:1381محمدپور،( نمايدمواد مخدر و سرقت را فراهم آورده و از تخليه جمعيتي مناطق مرزي جلوگيري  قاچاق كاال،

هاي سالم اقتصادي و سرمايه بنابراين توسعه مناطق مرزي و افزايش رفاه و درآمد اقتصادي مرزنشينان از طريق فعاليت

مشروط به عدم اختالف فاحش اقتصادي در دو سوي مرز، بر كاركرد امنيتي مرز تأثير  ها در مناطق مرزي،گذاري دولت

 مثبت دارد.

  هاي مرزي:بازارچه) ج

هاي مرزي تشكيل بازارچه تواند در رشد و توسعه زندگي مرزنشيني اثرات زيادي داشته باشد،ايجاد بازارهاي مرزي مي

هيئت وزيران  كند.اشتغال زايي و جلوگيري از مهاجرت دنبال مي سياسي، اجتماعي، امنيتي، پنج هدف عمده را در ابعاد:

اي است محصور در بازارچه مرزي محوطه اند:ازارچه مرزي را اين گونه تعريف نمودهقانون اساسي ب 138به استناد اصل 

هاي منعقده هايي كه طبق تفاهم نامهنقطه صفر مرزي و در جوار گمركات مجاز به انجام تشريفات ترخيص كاال يا مكان
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ي، ايجاد اشتغال براي مرزنشينان و هاي مرزي عالوه بر صادرات و كسب درآمد ارزاهداف توسعه بازارچه شود.تعيين مي

 باشد.جلوگيري از گسترش پديده قاچاق كاال مي

  رعايت حقوق شهروندي و تأثير آن بر امنيت مرزي:) چ

در صورتي كه مرزبانان حقوق شهروندي مرزنشينان را شامل استيفاي حقوق دولت و اتباع مرز نشين، رسيدگي سريع و 

متجاوزين و مجرمين ايجاد آرامش و امنيت مرزي، توجه به وضعيت  بارزه با اشرار،م به موقع جرائم و تخلفات مرزي،

باشد به درستي رعايت كنند در ايجاد نظم و امنيت مرزي و كنترل آن مفيد و مؤثر خواهد اقتصادي و معيشتي مرزنشينان مي

  ).1379حافظ نيا،( بود

  جوان بودن جمعيت در مناطق مرزي شرق كشور:) خ

اطالعات سرشماري مركز آمار ايران، تحليل هرم سني جمعيت اين مناطق بيانگر آيت واقعيت است كه اكثريت براساس 

تواند در مطالعات امنيت داخلي به صورت مداوم داراي ظرفيت توليد سال سن دارند اين آمار مي 24تا  10جمعيت بين 

  )9:1391آدمي و موسوي،( فرصت و تهديد باشد

  ي در پدافند غيرعامل براي ايجاد امنيت مرزها:نقش نيروي بوم) ه

توجه به  يكي از محورهاي اساسي موضوع امنيت ملي، بحث پدافند غير عامل است. مطابق قانون برنامه چهارم توسعه،

استقالل و تماميت ارضي كشور را نشانه گرفته ضرورت عقلي دفاع  وجود زمينه تهديدات بالقوه و خطراتي كه امنيت ملي،

دهد پدافند عامل در حال حاضر به تنهايي قادر به مقابله هاي گذشته نشان ميباشد؛ آمار و سوابق جنگمالً مشهود ميكا

هاي مدرن و مخرب آفندي جهت جلوگيري از اثرات ويرانگر آنها بر مراكز حياتي و حساس و نيروي انساني با سالح

تواند به تكميل زنجيره دفاعي كمكي مؤثر و قابل توجه غيرعامل مينيستند و لذا به كارگيري اصول و معيارهاي پدافند 

باشد كه به صورت آموزش و همكاري هاي مهم ايجاد ايمني و امنيت عمومي ميمباحث پدافند غير عامل از بحث نمايد.

  ).59:1393اسدي فردي،( يابد.همگاني، ايجاد علقه و جلب رضايت در مرزنشينان تبلور مي

  ژئوتوريستي و گردشگري و)جاذبه هاي

سرزمين هاي جنوب شرق ايران با در برگرفتن پديده هاي منحصر به فرد زمين ساختي، جلوه هاي بديع از پديده هاي 

ژئومورفولوژيكي را در محدوده كوچك و در دسترسي به نمايش عالقه مندان، گردشگران صنعت ژئوتوريسم مي 

درياچه رو به خشكي گرائيده آب شيرين ايران(درياچه هامون هيرمند) در  گذارد.فروافتادگي دشت سيستان و بزرگترين

سرزمين هاي مرزي ايران و افغانستان،بزرگترين منابع آزبست ايران در منطقه حاجات،گرانيت فليش افيوليت جنوب شرق 

دشت لوت با بزرگترين كلوت در منطقه زاهدان و ميرجاوه به همراه آخرين بقاياي پالئوتتيس در اين منطقه، سرزمين متنوع 
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ها، تلماسه ها و مرتفع ترين نبكاها،تنها آتشفشان نيمه فعال فالت پهناور ايران يعني تفتان،گلفشان درون قاره اي ايران 

يعني گلفشان پيرگل،سواحل منحصر به فرد برآمده فعال دنيا در منطقه چابهارف تنها بنادر و خليج هاي اقيانوسي ايران، 

ها، رودخانه ها و رخنمون هاي متعدد، به همراه ويؤگي هاي منحصر به فرد زيست محيطي از تاالب ها،  فعاليت گسل

همچون تنها تاالب بين المللي آب شيرين ايران در دشت سيستان، تاالب هاي متعدد بين المللي در كناره درياي عمان،گستره 

با ويژگي هاي منحصر به فرد و گاه با اعتبار جهاني منطقه وسيعي از جنگل هاي حرا ، برخي از پديده هاي ژئوتوريستي 

 جنوب شرق ايران هستند

  تهديدهاي موجود در مناطق مرزي شرق:-3

و  يدتهد يجادتنوع عوامل ا يعلم و تكنولوژ يشرفتباشند. پ يم يداتدر معرض انواع تهد يامروزه مراكز شهر

ممكن  يداتو تهد يريپذ يباس يمناطق مرز يه ودر شهرهاداد يشرا در شهرها نسبت به گذشته افزا يداتتنوعتهد

را  يمرز يكه شهرها يداخل يداتبر تهد وهتر باشد. عال يچيدهو بعضا پ يشتركشور ب يمركز ياستنسبت به شهرها

 يتبر وجودامن يممستق يرتواند تاث يم يدبه عنوان منبع تهد يههمسا يكشورها يتدهد وضع يقرار م يريپذ يپدرمعرض اس

حائل  ياسيس يمختلف مرزها يلداشته باشد . مخصوصا آن كه به دال يداتبر تنوع تهد ينو همچن يتعدم وجود امن ياو 

كشور همجوار با مرزافغانستان و  يجنوب شرق يخود فاصله داشته باشند . نواح يمرز ياز كاركردها شوردو ك ينب

 يترا بر امن يدتهد يعوامل خارج يراتتا تاث يمان هست يما درپ مقاله ينبرخوردار هستند. در ا يتيوضع ينپاكستان از چن

و  يندرهار تلند مك يهنظر يعني يتيكيژئوپل ييفضا ياز ساختارها يكيبر اساس  يراندر جنوب شرق ا يمرز يشهرها

. در حال ييمنما يوهارتلند بررس يدلندم يملند،و بلوچستان به سه منطقه ر يستاناستان س يمبا تقس يكمناسپا يملندر يهنظر

 يقدرتها ياطالعات يجنوب شرق كشور عبارتند از مواد مخدر ،حضور نظام يمرز يشهرها يداتتهد ينحاضر مهمتر

 37دهد از مجموع  ينشان م يقتحق يجباشد .نتا يم يسمو ترور يمذهب ييو گسترش افراط گرا يو فرا منطقه ا يا منطقه

 يمراكز شهر ينقرار دارند . مهمتر يخارج يداتدر خط مقدم تهد يملندر رونييشهر در منطقه لبه ب 17استان  يمركز شهر

و در كل نقش  ي،كشاورزي،خدماتينقش دانشگاه يباافغانستان دارا زقلمرو، شهر زابل در شمال استان و هم مر يندر ا

 ياسيو س يقلمرو شهر زاهدان مركز ادار ينا يمركز شهر ينوبزرگتر ينبرعهده دارد . دوم يستانرا در منطقه س يبانپشت

 ياقغرا(نگاشته شده است  يفيتوص يليتحل يوهمقاله به ش ينفاصلهدارد. ا يلومترك 30استان است كه با مرز حدود 

  ).1387،يزند

 نقش سپاه درمرز شرقي

  ها و مذاهب، براي تامين امنيتبه قوميت سپاه توجه
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بود كه در  ي درجنوب شرقو مذاهب مختلف يفوجود اقوام و طوا ينزم يرانا يو فرهنگ يخيتار يها يژگياز و يكي

محل  يكيحال نزد ينكردند. اما در ا يم يزندگ يكديگردر كنار  يزمختلف به صورت كامال مسالمت آم يطول سالها

اقوام  ينا يرو يرگذاريتاث يبرا يترك و يعرب ياز كشورها يو تالش برخ ياقوام و مذاهب در مناطق مرز يناستقرار ا

 ياز افراد با سامانده يباعث شده كه برخ ينژاد يجنبه ها يتو تقو يمدن يناآگاه يران،در ا يتيقوم يبحران ها يجادو ا

  بوجود آوردند. يمرز ياز استان ها يها را در تعداد ياز ناآرام يبروز برخ ينهطلب زم يهتجز يگروه ها يبرخ

 يافراط يدئولوژيكيا يا  يگر يسلف يا يتمثل وهاب يمذهب يها يدگاهبا د يها ياناز جر يمساله وجود برخ ينكنار ا در

اقدامات  يبرخ يرا برا ينهبرخوردارند، زم يزن يخارج يها يتكه از حما يرانا يمرزها يمثل گروه پژاك در آن سو

برخالف نگاه دوران  ينقالب اسالمسپاه پاسداران ا يديتهد ينبه چن جهموا يكار فراهم آورد. برا يلخرابكارانه را در اوا

فرصت  يكاز آن به عنوان  يد،د يم يرانا يارض يتتمام يبرا يدمختلف را به مثابه تهد يفكه همواره اقوام و طوا يپهلو

 يدر ناكام ينقش مهم يو مذهب يقوم يگروه ها ياريشك ابتكار عمل سپاه و هم ياستفاده كرد. ب يداتدر مواجه با تهد

  )186:1389جمشيدي راد،( ي شدافراط يو مذهب يقوم يها يانجر

  نرم يداتاقدامات سپاه در حوزه تهد 

بوده است.  يرگذارتاث يزعرصه ن ينفعال داشته و در ا ينرم هم حضور يداتدر حوزه تهد يپاه پاسداران انقالب اسالمس 

 يها ياستمقاومت و دفاع از ارزش ها و س يفملت را فروبپاشد و باعث تضع يك يتواند آرامش روان ينرم م يدته

انجمن  يستاس ينما،س يمواد مخدر، استفاده از جادو ازي،مج يرسانه و فضاها ي،ماهواره ا يها ينظام شود. شبكه ها

 يبر جنبه ها يدو ... تاك يروان درمان يه،تغذ يست،ز يطمح يوانات،از ح يتدر قالب حما جنوب شرقمردم نهاد  يها

 يو عرفان ها يدنوپد ينيد يجنبش ها يجدر دالخ كشور، ترو ييهم گرا يفتالش در جهت تضع يي،گرا يتقوم

 يناست كه دشمن نسبت به ا يو ... از جمله عرصه ها يو انحرافات مذهب ييو فرقه گرا يساز قهدر قالب فر يندروغ

  ها ورود كرده است. يطهح

بر  ياشراف اطالعات ياز همه امكانات خود برا  يو فرهنگ ياجتماع يرخدادها ينمقابله با چن يبرا يانقالب اسالم سپاه

كاركرد رسانه  ينمهمتر يامعرصه رسانه است و ارائه پ ينابزار در ا ينها استفاده كرده است. از آنجا كه مهمتر يدهپد ينا

قناع مخاطب عمدتا بر ا يبرا يامانتقال پ يها يوهش يرقابت فر هنگ ينا رشده كه د يرو سع ينشود، از ا يمحسوب م

گسترده  يها يتو منعطف سپاه باعث شده است كه از ظرف يردر ساختار فراگ يانقالب يروهايتعامل باشد. وجود ن يهپا

  استفاده شود. يعرصه به خوب ينمختلف آن در ا يبا كاركردها يجبس
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تر است و  يعدر سطح وس يفهوظ يك« .يندفرما يم ينهزم ينسپاه در ا يفرهنگ يفهبر وظ يدمعظم انقالب ضمن تاك رهبر

 ينهمه، جزو بزرگ تر يرا برا يفهوظ يناست و من ا يمبارزه، مبارزه فرهنگ يناست... و ا يآن، كار و تالش فرهنگ

برجستگان سپاه  يكايك يفهوظ ي... من معتقدم كار فرهنگهامثال شما برادران سپا يدانم؛ به خصوص برا يم يفوظا

كار  يدمختلف و فرماندهان لشكرها با ي... خود عناصر سپاه، فرماندهان بخش هايستن يندگيدفتر نما يفهاست؛ فقط وظ

  )1377اسفند » ( ...يق،و عم يحصح يبكنند. كار فرهنگ يفرهنگ

با  استفاده از  يبه لحاظ فن يمتخصص و كسب توانمند يروهاياز ن يريبا بهره گ يو مجاز يفرهنگ يفضا يدائم پايش

نرم از جمله  يداتبر انعطاف در برابر تهد يو مبتن يچند وجه يسو  و داشتن مواجهه ا يكو از  يننو يها يفناور

و شناخت درست نقاط ضف و  يفرهنگ يها  پديدهكامل  ييعرصه است.  شناسا ينحضور سپاه در ا يها يژگيو

اطالعات كامل و ارائه آن به  يالوقوع، جمع آور يبقر يداتات بالقوه و تهد يدتهد ياندادن م ييزقدرت آنها و تم

نرم است.  حفظ  يداتدر مراكز بحران و ... راهكار موثر سپاه در برخورد با ته يروهاحضور ن يشگر، افزا يلسازمان تحل

شود از  ياقشار جامعه م يانعوامل تنش زا كه باعث شكاف و اختالف در م يريتمد يو تالش برا ياجتماع امانسج

  قرار دارد. ينهاد انقالب ينا يداست كه مورد تاك ييها يتاولو جمله

چندگانه را در  ييها يتآن مامور يو حفاظت از دستاوردها يدهد كه سپاه در مقام نگهبان انقالب اسالم ينشان م شواهد

 يسو مسئول پاسدار يكبه اجرا درآورده است. از  يرانا ياسالم يجمهور جنوب شرقدر  يدارپا يتيامن يجهت برقرار

 يهادر حوزه يو خرابكار يجاسوس يتي،مقابله با اقدامات ضد امن  يگرد سوييكشور است و از  يارض يتاز تمام يانتو ص

  ).127-124: 1386زرقاني،را در دستور كار خود قرار داده است. (  يبريو سا يفرهنگ ي،اقتصاد ياسي،س

  تجزيه و تحليل

توان به صراحت اعالم  يكه م يدر كشور داشته است به گونه ا يشماريب يدستاوردها يجسه دهه گذشته سپاه و بس يط

است، سپاه با ورود  يتوال يكرد كه قدرت و صالبت امروز كشور وامدار خدمات سپاه پاسداران تحت فرمان مقام عظما

راندن دشمنان قسم خورده در عقب  يينقش بسزا ييزدا يتو محروم يتيامن ي،اقتصاد ي،مختلف فرهنگ يدر عرصه ها

كشور را  يچرخه اقتصاد ي،و اقتصاد مقاومت ييكشور دارد و حضور فعال سپاه در عرصه اشتغالزا يتامن ينانقالب و تام

  و زنده ساخته است. ياپو

و بلوچستان  يستاندر استان س يكياسترتژ يتهم مرز بودن با كشور پاكستان از موقع يلبه دل يرجاوهم شهرستان

 يشهرستان و واگذار يندر ا يو سن يعهش ينب يكدليوحدت و  يجادبا ا يرجاوهبرخوردار است اما سپاه شهرستان م

كند و  يفادر استان ا يدارپا يتامن يندر تام ييبسزا شمقاومت توانسته نق يها يگاهمردم به خودشان در قالب پا يتامن
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خود همه معادالت دشمنان  يرنظ يباال و وحدت ب يت هم با اشراف اطالعاتدست در دس يرجاوهم يو سن يعهش يجيانبس

 يم فاعمرز و بوم د ينا يو پاكستان، از مرزها يرانا يدر نقطه مرز يكدليقسم خورده انقالب را برهم زده و با اتحاد و 

  .يابندو معاند به اهداف شوم خود در كشور دست  يستيتررو يدهند گروهك ها يكنند و اجازه نم

  ييصحرا يها يمارستانب ييبا برپا ينخدمت به محروم 

 يبلند و ماندگار از سو يگام ييصحرا يها يمارستانب ييدر قالب برپا ينو خدمت به محروم ييزدا يتبه محروم كمك

و  يتاست كه توانسته موجبات رضا يرجاوهدر شهرستان م ينو مستضعف ينسپاه پاسداران در جهت خدمت به محروم

يجيان سپاه پاسداران و بس يهمواره دعاگو رستانشه ينقشر مستضعف جامعه را فراهم سازد و مردم محروم ا يگرمدل

  شد.

  نتيجه گيري:

نهاده شد، به گونه  يانامام راحل(ره)، بن يشيو ژرف اند يتكه با درا يسپاه پاسداران انقالب اسالم يو انقالب ينهاد مردم

 ينآن  به بركت ا يمدارد، بخش عظ يامختلف در دن يدر عرصه ها يكه نظام اسالم يكه در حال حاضر قوام و اقتدار يا

بودنش  يمردم يلآن است به دل ياصل يتكه مامور يتدر عرصه امن يزن انقالبيارگان  ين(ره) بوده و اينيامام خم يرتدب

در  يا يژهو يگاهجا يثح ينو از ا يكندز توان جامعه استفاده ما يتامن يجادا يچرا كه در راستا يدهدرخش يبه خوب

 يجيبس يمردم يوهايرن ينشود ا يدر منطقه جنوب شرق انجام م يژهكه به و يها ياتكشور برخوردار است و در عمل

  نقش كرده اند. يفاا يمنطقه به خوب ياهل سنت و بوم

و بلوچستان  يستانس يشوم دشمنان را در استان مرز يها و توطئه ها ياز ناامن ياريپاسداران تاكنون توانسته بس سپاه

از  يدارپا يتامن يبرقرار يدر راستا يرون ينا يرچشمگ هاييتكند و شرآن ها را به خودشان بازگرداند و موفق يخنث

به  يرون ينا يجيانسب يو انقالب يمانيا يهمرهون روح يتامن ينو ا دهبو يزبرانگ يناقشار مختلف مردم همواره تحس يسو

  واسطه توكل بر خداوند متعال است.

 ي،شهادت طلب ي،را كانون عشق ورز يجبس يشانو ا "اگر سپاه نبود كشور هم نبود "فرمودند: يانقالب اسالم يركب معمار

در آن  كه ينهاد مقدس و مردم يكبعنوان  يجاز بس يزكردند  و رهبر انقالب ن يو درخت تناور معرف يثارا ي،جوانمرد

را مورد  يارگان مردم ينكنند و همواره ا يم يادحضور دارند  كشورجوانان  ينانسان ها و فداكارتر ينمجموعه پاكتر

  دهد. يخود قرار م ينمختلف مورد تحس يو لطف و اقدامات آنها را در برهه ها يتحما
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 يكشناخته شده خود ما،  يخسپاه در تار«: يدفرما يو سپاه در نظام م يجبس يگاهفرزانه انقالب در خصوص جا رهبر

آن در صحنه انقالب، آن هم  ياست كه والدت و رشد و نما يسپاه، موجود يعنياست؛  نظيريب يدو شا يرنظكم يدهپد

  »انقالب بود. يهاآزمون يندر عرصه دشوارتر

 يتفعال و با نشاط، مسئول ي،يتوام با عمل گرا يتوان آرمان خواه يم يجبارز بس ياتخصوص ينالواقع از مهمتر في

  دانست. يرهو غ ينشان يو ب ياهل گمنام ي،مختلف، دشمن شناس ياهل حضور در صحنه ها يري،پذ

 يكرده و دشمنان را اجازه نداده است حت ينينقش آفر يتامن يجاددر ا يمختلف سپاه به خوب يو بارها و در برهه ها بارها

آنان در  يدشمنان همواره پس از آنكه برنامه ها ينرا در سر داشته باشند و ا ياسالم يرانا يفكر تجاوز به خاك ها

 يشهحمالت خود را متوجه عوامل و ر يكاننوك پ يونيستيصه يمو رژ آمريكاشود تا  يماند و باعث م يناكام م يانهخاورم

نقش موثر در دفاع از انقالب و  يلسازند كه سپاه پاسداران به دل يرانا ياسالم يجمهور يو قدرت ساز يابيقدرت  يها

  حمالت قرار گرفته است. ينآن در مركز ا يدستاوردها

  پيشنهادات:

داراي شبكه ارتباطي  -تهران-اين ناحيه به دليل فاصله زياد از مركز كشور( ارتقا شبكه حمل و نقل و ارتباطي اين ناحيه-

  ضعيفي است).

  ارتقا سرمايه اجتماعي-

  شهريگسترش حكمروايي خوب -

  هاي مهم(با تاكيد بر نيروهاي بومي)هاي متخصص و نخبه بي طرف براي سمتاستفاده از نيروي-

  اهميت دادن و احترام به هنجارهاي فرهنگي مردم-

  شناسايي و پركردن شكاف بين ملت و دولت-

  تحقق عدالت فضايي جغرافيايي در قلمرو ملي ايران-

  توسعه منطقه شرقي كشوربهره گيري از ژئوپليتيك دسترسي يراي -

  تاكيد بر مديريت توسعه اي -

  منابع:

چالش و راهكارهاي توسغع امنيت پايدار در استان سيستان و «)،1391( سيد محمد رضا علي و موسوي، آدمي، •

  ها.همايش ملي شهرهاي مرزي و امنيت چالش و رهيافت دانشگاه سيستان و بلوچستان، ،»بلوچستان
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ترويجي -فصلنامه علمي ،»هاي ناامني در مناطق مرزي شرق كشوربررسي مؤلفه«)،1393( محمد اسدي فرد، •

  زمستان ،4شماره  سال پنجم، دانشكده علوم و فنون مرز،

فصلنامه بين  ،»ارتباط بين پراكندي اقوام ايراني و امنيت مرزها«)،1388( مريم زهرا و اميدي آوج، پيشگاهي فرد، •

  اره اول.شم سال پنجم، المللي ژئوپليتيك،

ها و مدارس علميه خارج از سازمان حوزه قم: ،»اجتماعي-مباني مطالعات سياسي«)،1379( محمدرضا حافظ نيا، •

  جلدو دوم).( كشور

مطالعه موردي قوم ( نقش هويت قومي در همبستگي ملي«)،1385( مراد كاوياني راد، محمدرضا، حافظ نيا، •

  1شماره  جلد بيستم، انساني)،علوم ( مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان ،»بلوچ)

تير  ، دوماهنامه سياسي راهبرد چشم انداز ايران،»هاناامني و ريشه سيستان و بلوچستان:«)،1385( محمد حسيني، •

  و مرداد ماه

 ،»انتظامي مرزها-اي بر شناخت مرزهاي بين المللي با تاكيد بر كاركرد امنيتيمقدمه«)،1386( سيد هادي زرقاني، •

  ارات دانشگاه علوم انتظاميانتش تهران:

  دافوس دانشگاه علوم انتظامي، تهران، ،»پايه و اصول آمايش مناطق مرزي«)،1380( عليرضا عندليب، •

انتشارات پژوهشكده  تهران: ،»محيط امنيتي پيرامون جمهوري اسالمي ايران«)،1387( داوود غراياق زندي، •

  مطالعات راهبردي

پايان نامه كارشناسي ارشد  ،»گشايي مرزها و تأثير آن بر مناطق مرزيباز«)،1381( علي محمدپور فيلشور، •

  دانشگاه تربيت مدرس جغرافيايي سياسي،

  

 


