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  نقش امنیت شهرهای مرزی در توسعه همه جانبهبررسی 

 ( سیستان و بلوچستان) مطالعه موردی استان 

 

 

 کیامرث پارسایی، دکتر مهدی مؤمنی

 

  گروه جغرافیا واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد، ایران

 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی ، گروه جغرافیا ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ، نجف آباد ، ایران. 

 

تامین امنیت مرزها و شهرهای مرزی به عنوان اولین خط مقابله با تهدیدات مرزی در تامین امنیت  :چکیده

رد. با توجه به شکل گیری تهدیدات نوین داخلی و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران، جایگاه و نقشی مهمی  دا

و نوظهور امنیتی در مرزها از جمله : گسترش قاچاق انسان ، سالح و مهمات ، مواد مخدر و کاال ، گسترش 

اقدامات تروریستی منحرفین مذهبی ، افزایش حضور ورود و خروج عناصر تروریست ، توسعه فعالیتهای جاسوسی 

مرزها و کاهش سطح امنیت سخت افزاری و نرم افزاری و ... نظام حکومتی  در مناطق مرزی ، ژالتینی شدن 

در منطقه خاورمیانه  که  کشور ایرانو  نیازمند طرح الگویی راهبردی برای تحکیم و ارتقاء امنیت مرزی می باشد

این مناطق  . یکی ازکرده استها و تحوالتی عمده در محیط امنیتی خود رو به رو با مخاطرات، چالشواقع شده 

شهرهای مرزی در استان سیستان و بلوچستان می باشد. که دارای کارکرد مثبت و منفی در امر توسعه 

نقش امنیت شهرهای مرزی در توسعه همه جانبه سیستان و بلوچستان صدد بررسی در حاضر که مقاله است.

رابطه بین شهرهای مرزی ، امنیت و توسعه  تالش داریم تا پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، است 

. باشدمیای تحلیلی و روش گردآوری اطالعات در این مقاله، کتابخانه-روش تحقیق، توصیفیرامشخص نماییم. 

شهرهای مرزها به عنوان اولین خط مقابله با تهدیدات مرزی در های این مطالعه، حاکی از آن است که، یافته

 .ادی فرهنگی سیستان بلوچستان جایگاه و نقشی مهمی  دارداقتص-تامین امنیت سیاسی

 امنیت، شهرهای مرزی، سیستان و بلوچستان، توسعهکلید واژه ها: 
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 مقدمه

امروزه برقراری امنیت در سیستان و بلوچستان بامسأله ی مرز و توسعه مرزی دراین منطقه به شدت گره خورده و هرگونه برنامه 

ریزی امنیتی در جهت برقراری امنیت دراین منطقه بدون توجه به نقش شهرهای مرزی ومسائل خاص آن قطعاً بی نتیجه 

با  ستان دارای دو نقش متفاوت می باشند از یک طرفهای مرزی سیستان و بلوچ بنابراین می توان گفت که شهر خواهدماند. 

توجه به شکل گیری تهدیدات نوین و نوظهور امنیتی در مرزها از جمله : گسترش قاچاق انسان ، سالح و مهمات ، مواد مخدر و 

ر تروریست ، توسعه فعالیتهای جاسوسی در کاال ، گسترش اقدامات تروریستی منحرفین مذهبی ، افزایش حضور ورود و خروج عناص

،عدم برخورداری مناسب مردم از امکانات امنیت سخت افزاری و نرم افزاری  مناطق مرزی ، ژالتینی شدن مرزها و کاهش سطح

... نظام حکومتی،  شهرهای مرزی می تواند نقش منفی در امنیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بازی کنند. از سوی دیگر  دولتی و

شهرهای مرزی از طریق نقش بسیار مهمی که در توسعه همجانبه داشته و مسبب افزایش توسعه ، افزایش اشتغال، کاهش بیکاری، 

-ت و راه های ارتباطی و رونق اقتصادی می شوند می تواند تامین کننده امنیت سیاسیکاهش فقر، نابرابری،افزایش صادرات و واردا

بررسی و مطالعه : الف( است که یابی به اهداف زیردست مقاله مذکورهدف لذا   در منطقه شوند. و اجتماعی اقتصادی و فرهنگی

بررسی تهدیدات امنیتی در ب(  و بلوچستان؛نقش شهرهای مرزی در توسعه همجانبه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سیستان 

 شهرهای مرزی و راه های مقابله با آنها

 بررسی دورنما و آینده اهمیت امنیت مرزی  در توسعه همجانبه ج(

 . دادخواهیم تجزیه و تحلیل قرار کارکرد مثبت و منفی امنیت شهرهای مرزی را در توسعه همه جانبه مورد بررسی  د( 

 پیشینه تحقیق 

بررسی رابطه بین امنیت و توسعه ، نقش امنیت در توسعه و نقش شهرهای مرزی در برقراری امنیت و بررسی کارکرد امنیت در 

جهت توسعه همه جانبه در سیستان و بلوچستان با ادبیات اندکی روبه رو هستیم اما در راستای این مقاله عمده منابعی که به 

 :ی باشندموضوع ما نزدیک هستند به شرح زیر م

اولین منبع در این راستا، امنیت سازی با توسعه پایدار در مناطق مرزی طرح مطالعاتی محور شرق کشور با تاکید بر استان سیستان 

. نویسنده گان با روش است 1931و بلوچستان، مرتضی کریمی و علی اکبر وفایی، مجله پژوهشی و برنامه ریزی شهری سال 

اده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و منابع اینترنتی ومشاهدات میدانی ومقاالت و گزارشات مرتبط با این توصیفی،تحلیلی و با استف

که مسایل مرزی و مشکالت مربوط به آن در مرزهای شرقی کشور مورد بررسی قرار دادند .  1931تا  1933موضوع در سال های 

مین در حقیقت پیش نیاز برنامه ریزی برای توسعه پایدار بوده و به عنوان آنها دراین بررسی به این نتیجه رسیدند که آمایش سرز
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مکمل برای برنامه ریزی بخشی به شمار می آید و مشارکت افراد بومی منطقه دراین فعالیت ها جهت بومی سازی امنیت و توسعه 

 . پایدار در منطقه است

به این نتیجه  آنها. است منبع دیگر ،1911یب و شریف مطوف ، توسعه و امنیت در آمایش مناطق مرزی ایران ، علیرضا عندل 

رسیدند که امنیت و توسعه در آمایش مناطق مرزی الزم و ملزوم یکدیگر است. به عبارت دیگر، توسعه را در مناطق مرزی نمی 

طق مرزی محقق ساخت، مگر توان تحقق بخشید، مگر اینکه امنیت را در آنجا برقرار کرد. و بالعکس امنیت را نمی توان در منا

 اینکه این مناطق توسعه پیدا کند

 اشنویی امیر ، شاطریان کردستان، محسن ن استا مرزی شهرهای موردی؛ مطالعه مرزی مناطق راهبردی تحلیلمنبع دیگر؛ 

 با پیمایشی و ایکتابخانه  . انها با مطالعه ،است1939، 11پژوهشی مطالعات شهری، شماره -پور، فصلنامه علمی گنجی محمود،

 مرزنشینان اجتماعی _ اقتصادی وضعیّت بهبود طریق از کاال قاچاق کاهش برای آمایشی به راهکارهای  پرسشنامه ابزار از استفاده

 صادرات، توسعه برای محلی کار نیروی از استفاده با مرزی شهرهای کشاورزی و معدنی منابع از ه برداری بهر راهبردهای .رسیدند

 صنایع ایجاد برای مرزی شهرهای بومی انسانی نیروهای و کشاورزی طبیعی امکانات از استفاده با کشاورزی فعالیت های گسترش

ه  بنگا و کارآفرینی در جوانان نوآوری و خالقیت از بهره مندی برای مناسب زمینه ایجاد و کشاورزی محصوالت به وابسته تبدیلی

تهدیدهای امنیتی در جنوب شرق ایران )با تأکید برامنیت مرزی(، مسعود محمد  سنجش می شود. پیشنهاد بازده زود های

. نویسندگان به این نتیجه رسیدند که رشد اقلیت گرایی مذهبی در جنوب شرق ایران عمده است 1931حسینی، و عباس علی پور ،

ها براساس مولفه ها در بخش تهدیدهای ترین چالشی است که منطقه با آن رو به رو می باشد. مضافاً این که درسنجش تهدید

فرهنگی و ترددهایی با هدف قاچاق مواد مخدر، عبور یک گروه  -داخلی، بیشترین درصد تاثیرگذاری تهدیدها، مولفه های اجتماعی

 -دفاعیمسلح شرور و یا عبور غیر مجاز افاغنه که هر کدام از آنها به منزله ی شکسته شدن حریم قانونی مرز و تضعیف کارکرد 

امنیتی آن می باشد. البته تردد اشرار و گروه های مسلح جهت فعالیت های تروریستی در ایران مسأله ی مهمی است که بایستی 

محیط شناسی  مورد توجه قرار گیرد و دیگر تهدیدها، تهدیدها با خواستگاه خارجی )منطقه ای و یا فرامنطقه ای ( می باشند.

ان و بلوچستان،تالیف دکتر ناصر شعبانی و دکتر یداهلل دهقان،پلیس اطالعات و امنیت عمومی ناجا؛ انتظامی استان سیست-امنیتی

از دیگر منابع است. نویسندگان بابتدا با بررسی جامعه و کاملی از محیط امنیتی منطقه، بررسی  1931مرکز تحقیقات کاربردی،

. در پایان  دات زا را محدود کنند  مورد بررسی و تحقیق قرار داده اندتهدیدات و خطرات آن، پتانسیلهای که میتوانند موانع تهدی

نیز راهبردهای توسعه که به امنیت منجر می شوند را بر می شمارند از جمله عدالت اقتصادی، رفع تبعیض و محرومیت 

گیری از ظرفیت های  زدایی،اقدامات فرهنگی در جهت وحدت شیعه و سنی،جلوگیری از تفرقه افکنی، توسعه اقتصادی،بهره

ترانزیتی و توسعه زیر ساخت های گردشگری، استفاده بهینه از منابع آب، دریا، ساحل و تجدید نظر در تقسیمات کشوری و ممکن 

 ساختن اداره آن را مطرح می کنند.
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 توسعه-امنیت دیدگاه: چهارجوب نظری

 مبتنی )نظامی(استراتژیک غیر و اقتصادی مقوله بر عمده طور شد،به طرح شصت دهه در که دیدگاه این

 وی.گشت همراه کندی جمهوری ریاست زمان در آمریکا ی خارجه امور وزیر"نامارا مک" نام با و است

 کنار آمریکا،در دولت برای امنیت مطلوب سطح تامین منابع که کرد استدالل و گرفته اتقاد باد به را امنیت از کالسیک تعریف

 در های کشور در چه و آمریکا داخل در سیاسی،چه و اقتصادی رشد های مولفه بر وتاکید توجه طریق از نظامی،باید های متغیر

 طور به باشد مطلوبی یافتگی توسعه سطح فاقد که ای ،جامعه نامارا مک نظر از . ( 11:  1911) عندلیب، شود توسعه،تامین حال

اعتمادی،تشنج  بی فقر،یعنی و اقتصادی امنی نا از ناشی پیامدهای دارد،چون قرار امنی نا از ناشی های بحران بروز معرض در دایم

از این زمان به صورت جدی شاهد تغییر در نگرش ) همان منبع ( . یابد می انعکاس جامعه در مستقیم طور خشونت،به و داخلی

 .و امنیت هستیم ژئواکونومیکی، توسعه اقتصادی، ژئوپلیتیک امنیتی و تهدیدات آن خواهیم بود و شاهد پیوند چند موضوع از جمله 

 اهمیت توسعه اقتصادی، نقش ژئوپلیتیک در آن و شکل گیری نظریه ژئواکونومیکی

با پایان جنگ سرد، در قرن حاضر، شاخص قدرت رهبری برای کشورهای سرمایه دار و قدرتمند جنگی در صحنه بین المللی، دیگر 

قدرت نظامی نیست؛ زیرا در حال ورود به عصری هستیم که نزاع مستقیم و رودررو، که نیازمند پشتیبانی نیروهای نظامی است؛ 

ول بزرگ قطعاً باعث افزایش اهمیت مسائل انسانی و فقدان حمایتهای دولتی از جنگ در فرصت بروز پیدا نخواهد کرد. این تح

سرزمین های دور می شود. امروزه قدرت در حالت طبیعی اش بر عواملی بدون توسل به زور و قدرت نظامی و اجبار تأکید دارد. 

با استراتژی سودآوری در کنار شرکت های بزرگ  بازگشایی مرزها و توسعه تجارت آزاد باعث رشد شرکت های بزرگ چند ملیتی

ملی می شود و دولت ها توجه زیادی به فعالیت های سیاسی در تنظیم و توسعه بازارهای خارجی و کنترل هرچه بیشتر بخش های 

ستند. دیپلمات ها امروزه، مدعی دفاع از منافع اقتصادی و دیپلماسی ه (  12-13صص 1931) مرجانی ، استراتژیک می کنند

وظیفه ای که هر دیپلماتی نمی تواند از عهده آن برآید. امروزه، قدرت ملی ارتباط مستقیمی با درک مفاهیم اقتصاد ملی دارد. در 

دنیایی که بسرعت به سمت اقتصاد جهانی پیش می رود، اهداف و منافع سیاست ملی موضوعی برای اهداف و منافع اقتصادی می 

ارتباط مفاهیم جدید با یکدیگر نشان دهنده شروع یک عصر ویژه است. گرچه برخورد و نزاع رودررو و  شود. این تغییر جهت ها و

سنتی به مدت طوالنی بین کشورهای سرمایه دار و صاحب قدرت پیش نخواهد آمد، این بدان معنی نیست که چشم انداز نزاع و 

ر موضوعات دوران گذشته نیست بلکه در جوار هر اختالف درگیری نامشخص است بلکه هدف این است که عامل درگیری ها دیگ

سلیقه ای یک عامل اقتصادی خودنمایی می کند. پایه و اساس این مطلب، استداللی است که از طرف ادوارد لوتویک ارائه شده 

داف نظامی می شوند، به است. او خبر از آمدن نظم جدید بین المللی در دهه نود می داد که در آن ابزارآالت اقتصادی جایگزین اه

کنند و این ماهیت  عنوان وسیله اصلی که دولت ها برای تثبیت قدرت و شخصیت وجودیشان در صحنه بین المللی به آن تأکید می

م پارادایم ژئواکونومیکی را با مفهوم گسترده وارد علوم جغرافیایی و 1331ادوارد لو تواک در سال  ت ) همان منبع ( .ژئواکونومی اس
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سیاسی کرد. در واقع ژئواکونومی از ترکیب سه عنصر جغرافیا، قدرت و اقتصاد شکل گرفته است و به نظر می رسد سیاست که 

 ) همان منبع (.  عاملی مهم در ژئوپلیتیک بوده، جای خود را به اقتصاد داده است

 ملی توسعه در آن نقش و امنیت –رابطه توسعه 

 آحاد زندگی شرایط مداوم بهبود آن هدف که است سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، فعالیتهای از جامعی فرآیند توسعه

 که داند می بعدی چند امری را توسعه تودارو مایکل .است امکانات و منافع عادالنة توزیع و مناسب مشارکت آزادی، جامعه،

 کاهش اقتصادی، تسریع رشد نیز و علمی نهادهای مردم، عامة تلقی طرز اجتماعی، ساختارهای در اساسی تغییرات ایجاد مستلزم

 است روندی :دانست چنین توان می راتوسعه  (،Mahmudi, S., 2009: 55) است. مطلق فقر کردن کن ریشه و ها نابرابری

 پرتو در پیوسته نیازها آنکه ضمن اجتماعی،  انسانی نیازهای به پاسخگویی برای اجتماعی  انسانی های توانایی افزایش برای فراگیر

، به تبع این تعریف می توان .Musavi., 2008: 46))یابند پاالیش جهان، پایداری های بینش و جامعه فرهنگی های ارزش

ای است که در ابعاد گوناگون توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، فرایند توسعه همه جانبه نیز «ملّی توسعه»گفت که 

ارتباطات متقابل آنها را در می گیرد، به گونه ای که هر کدام از ابعاد این فرایند در ارتباط مستمر با ابعاد دیگر قرار اکولوژیکی و 

را پدید می آورند. توسعه « ی ملیتوسعه»دارند و کنش و وامش و تأثیر و تأثر متقابل یکدیگر را کامل و یک پیکره واحدی به نام 

گی را بصورت نسبتاً هماهنگ و موزون در مناطق مختلف بهبود بخشد و از تمام ظرفیت های منطقه ای ملی باید بتواند کیفیت زند

ی بین توسعه و امنیت، امروزه رابطه  (.05: 8731 ،نظرپور) و محلّی اعم از امکانات طبیعی و نیروی فکری و انسانی استفاده کند .

ظری نیز در این خصوص غنی تر شده است. توسعه و امنیت دارای رابطه واضح تر از گذشته شده است و اندوخته های فکری و ن

ی پایدار می شود و فراهم آمدن امنیّت ملی، یکی از بسترهای مناسب متقابل می باشند. از یکسو هر جا که امنیّت  باشد، توسعه

ه و حرکت به سوی آن، به تقویت مبانی جهت توسعه ملی می باشد؛ از سوی دیگر هر جا که توسعه باشد، امنیّت وجود دارد. توسع

قدرت ملی و در نتیجه، امنیّت ملی در کشور می انجامد . زمانی که در یک جامعه امنیّت نباشد، امکان سرمایه گذاری وجود نخواهد 

های داشت و کاهش سرمایه گذاری موجب تعمق عقب ماندگی خواهد شد. در مقابل، عدم توسعه یافتگی در یک ناحیه، ناامنی 

اجتماعی و فرهنگی شدیدی به همراه خواهد آورد. وجود بی عدالتی های جغرافیایی و توسعه نامتوازن بخش های جغرافیایی کشور 

احمدپور، )ممکن است موجب آسیب همبستگی و وحدت ملّ شده و منجر به بروز تحریکات واگرایانه بویژه در مناطق قومی شود .

ی زمینه اثرات متقابل عدم وجود توسعه سیاسی و اقتصادی می گوید: هانتیگتون درباره، (.22-94:  8711، زهرا و دیگران 

تنگاتنگی وجود دارد. فقر، بالی جان هر نوع حکومت  جای هیج تردیدی نیست که میان خشونت و عقب افتادگی اقتصادی رابطه»

گذارد دموکراسی که در امر توسعه شدیداً مورد نیاز است در و نیز عامل ناپایداری و نااستواری و بی ثباتی است و به هیچ وجه نمی

در این خصوص می گوید: میان عدم امنیّت و عقب ماندگی اقتصاد  1مک نامارا، (90-25، 8710مختاری، )« . جامعه استقرار یابد

د؛ وی فقر را بالی جای حکومت رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد؛ وی معتقد است ریشه هر گونه عدم امنیّت و بی ثباتی، فقر می باش

                                                           
1-Mcnamara 
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ها دانسته و می گوید در یک جامعه در حال مدرن شدن، امنیّت باعث توسعه است و بدون توسعه هیچگونه امنیتی نمی توان وجود 

 (90-25: 8713راستی،  ) داشته باشد.

 امنیت و توسعه –رابطه شهرهای مرزی 

در آغاز هزاره سوم با غلبه مفهوم جهانی شدن، جهان گرایی و جهانی بودن و در مقابل تضعیف ملی گرایی ، ملی بودن و ملی ماندن 

ملت در مقابل -ملت به پیوند فرد در نظام جهانی تبدیل شده است و ساختارهای سنتی پیشین دولت-است و تعامالت دولت

به « جامعه بسته و سنتی»رنگ شده است و به همت جریان غالب اطالعات و ارتباطات  جهان کم اهمیت و کم-ساختار مدرن فرد

جامعه شبکه ای تبدیل شده است و فضای جریانهای جایگزین مفاهیم سنتی موقعیت و مکان شده است. و در این فضای جریانی ، 

نقش بسیار مهمی در هدایت و « نترل و فرماندهیک»نقاط و بویژه نقاط شهری مانند گره هایی در سیستم شبکه و به عنوان مراکز 

ساماندهی جریان سرمایه ، نیروی کار، حسابهای مالی ، کاال و خدمات ایفاء می کند. مناطق مرزی و شهرهای مستقر در این مناطق 

ضعف امواج و آثار  که زمانی به دلیل محدودیت های ارتباطی، در انزوای جغرافیایی به سر می بردند و به دلیل دوری از مرکز و

توسعه محور، در پایین ترین رتبه بندی توسعه قرار داشتند ، در هزاره جدید و آغاز عصر اطالعات و ارتباطات، به شاهراهها، ورودی 

 ، 1913) رهنما ، را شکل داده اند« منطقه-شهر»ها و گره های توسعه و پیشرفت تبدیل شده اند و مفاهیم جدیدی مانند 

 الزم توسعه به رسیدن برای توسعه حال در کشورهای و شده معرفی توسعه رشد موتور عنوان به تجارت . امروزه ( 112-121صص

 منطقه مبادالت گسترش جهانی تجارت در حضور روشهای جمله از . باشند جهانی تجارت در تری جدی حضوری دنبال به است

 ایجاد به توان می آنها مهمترین جمله از . دارد کشور هر برای زیادی فواید مبادالت اینگونه گسترش . باشد می کشورها بین ای

 داردو وجود توسعه حال در کشورهای از بسیاری در که مشکلی . کرد اشاره همسایه کشورهای مرزی تشنجات کاهش و اعتماد

 همسایگان با احتمالی برخورداری برای نظامی تلیحاتس تهیه صرف کشورها این محدود آمدهای در از توجهی قابل بخش همواره

و شهرهای مرزی این نقش را  شود. بنابراین ایجاد ثبات مرزی می تواند نقش بسیار مهمی در توسعه همه جانبه داشته باشد می

 .امروزه بر عهده دارند

 اهمیت شهر ها و مرزهای شرقی )در استان سیستان و بلوچستان(

کیلومتر مرز دریایی در ساحل دریای عمان  911مرز خشکی با افغانستان و پاکستان و  کیلومتر 1111سیستان و بلوچستان دارای 

کیلومتری ایران با افغانستان در این  311کیلومتری ایران با پاکستان و حدود یک سوم مرز  111است. به عبارت دیگر همه مرز 

را در بردارد. گذشته از طول مسافت، مرزهای یاد شده استان قرار گرفته و مرزهای دریایی استان یک ششم کل نوار ساحلی جنوب 

 از اهمیت بسیار وافر و در برخی موارد منحصر به فردی در میان مرزهای کشور برخوردار است. مهمترین وجوه اهمیت عبارتند از:

تان به ایران و ترانزیت تن مواد مخدر از افغانستان و پاکس 1111این مرزها و شهرهای مرزی معبر اصلی تجارت سالیانه حدود -1

آن به اروپاست. نوسانات تولید، قیمت، انتقال و ساز و کارهای اقتصادی آن به طور جدی ابتدا بر این استان و سپس در سطح ملّی 

میلیون دالر هزینه برای کنترل  231، 1933به طور آشکاری مؤثر است. بر اساس برآوردهای موجود تجارت مواد مخدر در سال 
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) حافظ نیا ،  اندق کشور برای مبارزه با آن درگیر بودهو حدود پنج هزار نفر در مرز و عمشرقی به کشور تحمیل نموده  مرزهای

1911 :133 .) 

اگر چه در نیم قرن اخیر مرز دوغارون در خراسان مسیر اصلی و قانونی مرادوات سیاسی، انسانی و اقتصادی ایران با افغانستان -1

کیلومتری سیستان و بلوچستان با افغانستان به ویژه در ناحیه میلک از وجه  111ل متعددی مرز و شهر مرزی، بوده ولی به دالی

اهمیت بسیار باالتری نسبت به مرز فوق الذکر برخوردار است. اول آنکه این مرز اقتصادی ترین مسیر برای دستایبی به بازار گسترده 

کزیت سیاسی و اقتصادی کابل است . ثانیاً مسیر ارتباط فرهنگی و اجتماعی ایران با شرق افغانستان و ناحیه پرجمعیت آن به مر

درصدی پشتون  92منطقه پشتون نشین افغانستان در جنوب و شرق افغانستان را فراهم می کند و با توجّه به نقش مؤثر جمعیت 

ثاً معبر اصلی تراتزیت مواد مخدر و مهاجرت افاغنه به در نظام سیاسی و اجتماعی افغانستان این وجه بسیار مهّم و جدی است . ثال

 منطقه مرکزی ایران می باشد.

رود هیرمند و شهر مرزی در منطقه سیستان که در مسافتی طوالنی مرز مشترک ایران و افغانستان محسوب می شود به عنوان  -9

هزار نفر( و اخیراً زاهدان  921ا جمعیتی حدود منبع اصلی تأمین آب کشاورزی در دشت سیستان و آب آشامیدنی در سیستان )ب

میلیون نفر( یکی از مهّمترین شریان های اقتصادی و اجتماعی در شرق کشور و از جمله مسائل  1)با پوشش جمعیتی حدود 

 قرن اخیر بوده است. 2/1چالش برانگیز و مورد اختالف طی 

ه فرد زمینی ایران و پاکستان طی نیم قرن اخیر و مجرای اصلی کیلومتری شرق زاهدان مرز منحصر ب 11مرز میرجاوه در  -1

تجارب زمینی با منطقه شبه قاره به شمار می رود. وجود خط راه آهن زاهدان کویته همچنین زمینه ارتباط تجاری با شرق آسیا را 

 فراهم کرده است.

ای خود را در شمار می رود که آزمایش های هسته پس از فروپاشی شوروی سابق پاکستان تنها همسایه مسلح به سالح اتمی به-2

 مرزهای یاد شده افزوده است. تبر اهمیت منطقه بلوچستان و در نزدیکی مرزهای شرقی ایران انجام داده و این امر به شد

و انرژی از  محور اقتصادی شرق )چابهار ـ سرخس( به عنوان یکی از بدیل های مهّم بین المللی چندگانه برای تراتزیت کاال -3

آسیای جنوب شرقی به آسیای میانه در نزدیکی مرزهای شرقی است که از اهمیت بسیار مهّم و زائدالوصفی در چشم انداز بلند 

  ( . 1و1) جهان تیغ ،ج مدت توسعه ملی در عرصه رقابت جهانی برای ایران برخوردار است

به آب های آزاد اقیانوس و معبر مهّم ارتباطی ایران خارج از محدویت  مرز دریایی چهابهار مرز منحصر به فرد ایران برای ورود-3

های خلیج فارس است و در بلند مدت نقش اصلی را در اقتدار دریایی، ترانزیت بین المللی کاال و احتماالً انتقال انرژی به خود 

 اختصاص خواهد داد.

( زمینه ساز حضور نظامی و سیاسی قدرت های جهانی از 13رن اهمیت ژئوپلیتیک مرزهای جنوب شرقی از دیربار )از آغاز ق -1

جمله پرتغال، انگلیس و روسیه در این منطقه بوده و در زمان استعمار بسیار زیادی در دمترین نیکسون پیدا کرد و به پایگاه مهّم 
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بندر گوادر پاکستان تبدیل شد. طی نظامی آمریکا در چابهار، مرزهای جنوب شرقی نزدیکترین مرزها به پایگاه نظامی آمریکا در 

 این دوره تحوالت داخلی افغانستان و پاکستان به شدت از طریق مرزهای شرقی، کشور را متأثر ساخته است.

ی اخیر با تبدیل افغانستان و جنوب پاکستان به مرکز فعالیت های بنیادگرایی جدید اسالمی بر پایه شریعت تسنن و در دهه -11

طالبان تا به امروز، مرزهای شرقی وجوه جدیدی از اهمیت یافت و نزدیکی های قومی و مذهبی میان ساکنان  به ویژه حاکمیت

جنوب شرق با سیستان و بلوچستان از یکسو و نزدیکی جدی مکتبی و روابط گسترده عاطفی با رهبران طالبان از سودی دیگر 

ن پدیده به داخل ایران ایجاد نموده و حتّی مستمسکی برای فشار آمریکا نگرانی های زیادی نسبت به انتقال بحران های ناشی از ای

 ( . 1911) مالزهی ، و انگلیس به بهانه حضور نیروهای القاعده از طریق مرزهای شرقی ایجاد نموده است

ی برای امنیت و دیدموارد دهگانه فوق الذکر به عنوان وجوه اصلی اهمیت مرزهای شرقی بطور همزمان این مرزها را به عنوان ته

دت قومی و مذهبی و از سوی دیگر فرصت و ظرفیتی بی نظیر برای توسعه بلند مدت ملی و افزایش جدی حیکپارچگی ملی و و

ای بلند مدت سهم و نقش ایران در نظام سیاسی و اقتصادی منطقه و جهان تبدیل می کند. بر همین اساس تدبیر و مدیریت توسعه

سیب های احتمالی ناشی از تهدیدهای یاد شده، طرفیت ها و فرصت های مهم ناشی از موقعیت منطقه را می تواند ضمن کاهش آ

سال  12در خدمت توسعه ملّی به کار گیرد. نطر به اهمیت طرح توسعه محور شرق در مدیریت توسعه سیستان و بلوچستان طی 

 .اخیر جایگاه مرزهای شرقی در این طرح مورد بررسی قرار می گیرد

 

 شهرهای مرزی 

 زابل

 مرکز 9 با روستا 399 و دهستان 13 بخش،  2، شهر 3 شامل نفر 111111  وجمعیت مربع کیلومتر 12133 وسعت با سیستان

کیلومترمربع در ضلع شمال شرقی استان  12133با مساحت  زابل شهرستان . میباشد آموزشی فضای  121 و عالی آموزش

 91کیلومتر است.این شهرستان در حدود  113گرفته و فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان )زاهدان( سیستان و بلوچستان قرار 

 آبادی 112 و دهستان 13 –بخش  2مرکز شهری و  3تعداد  این شهرستان دارای  کیلومتر تا مرز ایران و افغانستان فاصله دارد.

جنوب  در امتداد مرز با کشور افغانستان ، از شرق از و از جانب شمال با استان خراسان جنوبی .( 1939) رجایی ، است سکنه دارای

دارای چهار بخش شیب آب ،پشت آب ، مرکزی و میان  با شهرستان زهک و زاهدان ، از غرب با کویر لوت هم مرز می باشد .زابل

) همان منبع  روستا می باشد 393دهستان و حدود  13چنین  ادیمی ، بنجار و دوست محمد و هم کنگی و چهار شهر محمد آباد ،

. ) 
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 همیرجاو

بخش مرکزی میرجاوه از دو :بخش مرکزی شهرستان میرجاوه از سه بخش مرکزی ، ریگ ملک و الدیز تشکیل شده است.

این بخش نیز ،ملکبخش ریگ .دهستان حومه به مرکزیت روستای میل هفتاد و انده به مرکزیت روستای انده تشکیل شده است 

شهرک ریگ ملک تشکیل شده است و در نقطه صفر مرزی با  تیت موتور گمی و ریگ ملک به مرکزیاز دو دهستان تهالب به مرکز

این بخش نیز از سه دهستان جون اباد به  ،بخش الدیز.پاکستان می باشد . مرکز بخش ریگ ملک شهرک ریگ ملک می باشد

یز به مرکزیت روستای الدیز و دهستان تمین به مرکزیت روستای تمین تشکیل شده است و مرکز مرکزیت روستای جون آباد ، الد

 .بخش الدیز روستای الدیز می باشد

 سراوان شهرستان

 مرزی نوار طول  .باشد می واقع زاهدان کیلومتری 919 فاصله در نفر 131113 بر بالغ جمعیتی با مربع کیلومتر 11111 وسعت با

 133 میل تا و شروع 111 میل از که باشد می پشت بم و جالق بخشهای حوزه در کیلومتر 911 پاکستان کشور با شهرستان این

 شهرستان این در هوا دمای سالیانه متوسط  .باشد می گرم تابستانهای و معتدل زمستانهای دارای شهرستان این  .دارد ادامه

 9/33 شهرستان این در 1911 سال ماهه 3 بارندگی میزان و باشد می درصد 13 آن نسبی رطوبت سالیانه متوسط و درجه1/11

 آبی و هکتار 3321دیم باغی محصوالت کشت زیر سطح و هکتار 3111 زراعی محصوالت کشت زیر سطح .است بوده متر میلی

 . باشد می هکتار2/13132 جمعاً و هکتار 2/1212

 در کرمان از آن مرزهای که بود سرزمین این مهم بخشهای از یکی ایران فالت شرقی جنوب در مکران باستانی منطقه: مکران

 محدود )عمان( مکران دریای به جنوب از و سیستان به شمال از وسیع ناحیه این .بود شده کشیده شرق در سند حدود تا غرب

 .است می شده اطالق ناحیه به این تاریخی مختلف که در دوره های نامهای یست ...و ژدروزیا گدروزیا، موکران، میکا، ماکا، .بود

 و عمان دریای گرم های آب کنار در ایران شرقی جنوب الیه منتهی در مربع کیلومتر 13122 حدود مساحتی چابهاربا شهرستان

 و آب شرایط دارای و است فلوریدا جزیره شبه در میامی بندر جغرافیایی عرض هم چابهار بندر .است گرفته قرار هند اقیانوس

 تا و کیلومتر 311 زاهدان تا آن فاصله .است گرفته قرار تهران کیلومتری 1113 در چابهار .است میامی بندر همانند کامالً هوایی

 پیرامون در ایران خلیج بزرگترین خود، استثنایی و طبیعی بریدگی با چابهار خلیج .است کیلومتر 311پاکستان   کراچی بندر

 مدار به نزدیکی دریا، با چابهار آزاد منطقه همجواری .هنداست اقیانوس به آبراه نزدیکترین و رود می شمار به عمان دریای سواحل

 آب دارای که است گردیده موجب استوایی های جبهه و هند قاره شبه موسمی بادهای مسیر در گرفتن قرار و السرطان رأس

 در ایران جنوبی بندر ترین وخنک زمستان در کشور نقطه گرمترین منطقه این .باشد نسبی رطوبت با معتدل گرمسیری هوایی

 ماه دی )در کمینه دمای متوسط سانتیگراد، درجه 91ساله 3 دوره یک طی(خردادماه در) بیشینه دمای متوسط .ست ا تابستان
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 رطوبت متوسط و درصد 31 نسبی رطوبت حداقل .است سانتیگراد درجه 13 سال طول در دما متوسط و سانتیگراد، درجه 13(

 می زمستان در آن درصد 31 که است سال در میلیمتر 111 از کمتر ساالنه بارندگی متوسط .است شده گزارش درصد 31 نسبی

 رطوبت درجه و است سال چهارگانه فصول در تغییرات کمترین دارای چابهار هوای و آب کلی طور به  .( پدیا اینترنت،ویکی)بارد

، ت ) عزتی اس تر خنک تهران از تابستان در چابهار شهر هوای مثال، برای .رود می باال (خرداد و اردیبهشت) سال از ماه دو در تنها

 بعد از بررسی شهرهای مرزی اکنون پتانسیل شهرهای مرزی در جهت توسعه همه جانبه را بررسی خواهیم نمود. ( . 3:  1931

 امنیّت  و ( در توسعهایران جغرافیایی جنوب شرق)خاصه شهرهای مرزی پتانسیل

رابطه بین ژئوپلیتیک و امنیت رابطه ای مکمل و مبتنی بر تاثیر متقابل است. ژئوپلیتیک خوب عامل ایجاد امنیت، گسترش رشد 

د چرا که سرمایه گذاران، تجار و بازرگانان اقتصادی، افزایش ارتباطات بین المللی بوده و داشتن امنیت ژئوپلیتیک را برجسته می کن

در جهت ایجاد سرمایه گذاری خود امنیت را مولفه اول و دسترسی ژئوپلیتیکی به بازارهای جهانی را مولفه دوم تلقی می کنند. این 

تماعی تأثیرات های اجموقعیت و ساختار طبیعی فضای ایران، بر کنش متقابل افراد و گروه در حالی است که می توان گفت که

ها، تعامل آنها را با یکدیگر و با سکنه فالت ایران متفاوتی به جا گذاشته است؛ از یک سو با بسترسازی ارتباط میان اقوام و گروه

های کالن ملّی تأثیر های وحدت بخش کالن سرزمینی بر شکل گیری روابط و پیدایش خصلتآسان نموده و از سوی دیگر، جنبه

) ابراهیم زاده  ای درون آن را موجب شده استهای ناحیهها و خصلتهای تفکیک ساز فضا، شکل گیری تفاوتجنبه گذاشته است و

باشد جنوب شرق ایران است که بنام سیستان و . یکی از مناطقی که مصداق این گونه فضای جغرافیایی می( 93-93صص  1931، 

ی جغرافیایی این منطقه است. این منطقه که در توسعه ها در پهنهی به همین نامشود و ناظر بر سکونت اقوامبلوچستان شناخته می

ای نداشته و در انزوای خاص جغرافیایی دهد، با سایر نواحی ایران پیوند گستردهایران قطعاً سهم باالیی را به خود اختصاص می

ی اصلی کشور، این منطقه را در حصار ه با بدنههای محیطی، اجتماعی، مذهبی و زبانی این منطقمحصور مانده است. تفاوت

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود باقی گذاشته است و اقتصاد بسته و کم تحول یافته آن، روابط تجاری و در نتیجه، عالیق مادی 

ایران با دارا بودن این در حالی است که جنوب شرق ( .  12:  1931) پاپلی یزدی ،شور را محدود ساخته است کآن با سایر نواحی 

المللی واجد کارکردهای تولید کننده ای و بینالعاده اقتصادی، امنیّتی، دسترسی، ارتباطات منطقههای ژئوپلیتیک فوقظرفیت

های طبیعی و انسانی ویژه که دیگر مناطق قدرت در کشور است که تاکنون مورد غفلت واقع شده و با وجود دارا بودن پتانسیل

-ترین مناطق کشور به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و محیطی محسوب میهایی هستند. یکی از عقب ماندهچنین پتانسیل ایران فاقد

-های این منطقه دارای اثرات درون کشوری است و برخی به موقعیت ایران در ساختار نظام جهانی مربوط میگردد. برخی از مزیت

های شدید در رنج است، لیکن به اعتبار محور شرق کشور هر چند از عقب ماندگی به عبارت دیگر ( . 1931) ابراهیم زاده ،شود 

-ها و قابلیتهای معدنی، کشاورزی، بندری، ترانزیتی و غیره خود از ظرفیتهای ارتباطی حمل و نقل، ژئوپلیتیک، توانمندیویژگی

ای را دامن ن فقر و محرومیت، فرآیند توسعه همه جانبههای فراوان و گوناگونی برخوردار است که پویایی آنها، قادر است با زدود

نفت، گاز و خطوط ، زده و ثبات و امنیّت را در منطقه، به صورت اصولی نهادینه کند. موقعیت محور شرق کشور برای ترانزیت کاال 
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هایی که وردار است؛ قابلیتهای آشکاری برخلوله آسیای مرکزی و نیز روان سازی مبادالت افغانستان محصور در خشکی، از مزیت

 .به ویژه در نتیجه تحوالت وسیع در صفحات شمالی و شرقی کشور، بر قوت آن به مراتب افزوده شده است

 پتانسیل های شهرهای مرزی در توسعه همجانبه امنیت در منطقه

عی و نیروی انسانی ( موجود ، چهار شهر با توجه به وضعیت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی شرق کشور و با توجه به امکانات بالقوه )طبی

مرزی درجه یک  که درحال حاضر نیز فعالترین کانون های جنوب شرق کشور هستند می بایست مورد توجه بیش از بیش و همه 

 جانبه  قرار گیرند . 

، «ان )از چاه خرما تا گواتر(آمایش امنیّت و توسعه در مرزهای جنوب شرقی ایر» عیسی ابراهیم زاده،در مقاله خود با عنوان؛دکتر 

موقعیت جغرافیایی ویژه و مناسب -: اولپتانسیلهای جنوب شرقی در روند توسعه و امنیت را به قرار زیر تقسیم بندی می کند

کیلومتر مرز خاکی با کشورهای پاکستان و  1131استان به لحاظ همجواری با کشورهای افغانستان و پاکستان با برخورداری از 

مکان های آزاد بین المللی خارج از تنگه هرمز و ادسترسی به آب دوم:کیلومتر مرز ساحلی در کنار دریای عمان؛  911افغانستان و 

شرایط ممتاز استان برای تصدّی  .سوم:های عربی و بازارهای آفریقائی ارتباط با کشورهای شرق آسیا، شبه قاره هند، شیخ نشین

: اقلیم مناسب چهارمهای شرقی و جنوبی و شاخ آفریقا.نقش در بازرگانی ملّی و ترانزیت خارجی میان اروپا و آسیای مرکزی با آب

هموار و اراضی مستعد در شمال و جنوب استان و  هایدشتپنچم: صادراتی )خرما، مرکبات، موز انبه(.کشت محصوالت سودآور 

وجود امکانات توسعه و ایجاد صنایع تبدیلی وابسته به محصوالت کشاورزی در استان از جمله بسته بندی خرما، تولید قند مایع از 

اقلیم مناسب و اعتدال هوا در زمستان شرایط مناسب برای کاشت ششم:ما.ی خرشیره خرما و تولید خوراک دام از ضایعات و هسته

اقلیم مناسب  هفتم:محصوالت نوبرانه و صادراتی را فراهم کرده است )این قابلیت، امکان برداشت دوبار محصول در سال را دارد(.

ای این ناحیه های توسعهاز دیگر توانمندیهای تفتان و ... های گردشگری در سواحل دریای عمان و دامنهی فعالیتبرای توسعه

وجود منابع غنی  هشتم:های بهره گیری و به فعلیّت رساندن آنها را در منطقه فراهم نمود . توان با توجّه به آنها زمینهاست که می

صنایع مرتبط با شیالت های شیالتی و صیادی و ی فعالیتدریائی و آبزیان و اراضی و اقلیم مناسب در سواحل جنوبی برای توسعه

های گرم دریای عمان و اقیانوس هند به عنوان قابلیت محوری و موتور متحرکه و توسعه به جهت واقع شدن استان در مجاورت آب

هزار  11ی صنایع وابسته )بالغ بر اراضی مستعد پرورش میگو و توسعه نهم:هزار تن صید انواع ماهی. 111استان با پتانسیل حدود 

هکتار(.  1113تن میگو در سطح زیرکشت  1211سایت مطالعه شده با تولید بیش از  11اراضی مستعد پرورش میگو در  هکتار

کارخانه  3هزار نفر صیاد در منطقه چابهار،  12فروند شناور صیادی با  1111وجود نُه بندر صیادی، شش محل تخلیه، تعداد  دهم:

دی ماهی و میگو، پنج کارخانه پودر ماهی، چهار کارخانه لنج سازی چوبی، یک واحد عمل آوری و بسته بن 19کنسرو سازی، 

وجود معادن  یازدهم:واحد سردخانه و غیره .  1کارخانه یخسازی،  13کارخانه لنج سازی فایبرگالس، یک کارخانه ساخت قایق، 

های معدنی و قرار ادن و امکان توسعه فعالیتفلزی و غیرفلزی نسبتاً غنی و متنوع و سهم باالی استان در برخورداری از این مع

داشتن استان بر روی کمربندی فلزی و معدنی جهان که از یوگسالوی تا پاکستان ادامه دارد، با ذخایر معدنی مانند: کرومیت، مس، 

http://www.jogca.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 17-97، ص   1931  تیر،  1، جلد 52، شماره  جغرافیا، عمران، شهر سازی، معماری

 ISSN: 1394-0043 
http://www.jogca.ir 

 

 

www.ISEAS.ir                پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

28 
 

1394-0043 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

-لن، سیلیس و سنگمنگنز، سُرب و روی، قلع، تنگستن، طال و کانسارهای غیرفلزی نظیر تالک، منیزیت، گل سفید، فلدسپات، کائو

میلیون تُن  2میلیون تُن آندالوزیت،  11،  %11گارنت با عیار  نهزار ت 111ز بیش ا وجوددوازدهم: های ساختمانی بویژه گرانیت. 

های معدنی حوزه تفتان و امکان پتانسیل سیزدهم:هزار تُن آنتیموان.  19و  %1/33هزار تُن سیلیس با عیار  191فلدسپات، 

وجود نهادهای مهّم اقتصادی و  چهاردهم:ی تفتان و شهرستان خاش خانجات چینی و کاشی و سرامیک در محدودهاستقرار کار

 2: وجود پانزدهمی آزاد چابهار با امتیازات ویژه برای سرمایه گذاری تولیدی و خدماتی. ای در سطح استان بویژه منطقهتوسعه

ی ویژه اقتصادی زابل و : منطقهشانزدهمکشورهای همسایه افغانستان و پاکستان.  بازارچه مرزی فعال در طول نوار مرزی استان با

ای. های منطقهطرح توسعه محور شرق به عنوان ابزارهای مهّم اعمال سیاستهفدهم:شرکت تعاونی فعال مرز نشین.  11وجود 

هزار دانشجو در سطح  31با بیش از ای مرکز آموزش عالی و مراکز آموزش فنّی و حرفه 12: برخورداری از حدود هجدهم

های مُدرن صید و صیادی پرساینر در کنار وجود تأسیسات زیربنائی :  صنایع کشتی سازی در چابهار و وجود کشتینوزدهماستان.

فرودگاه فعال در سطح استان و  1ای، دریائی، ریلی و هوائی با وجود حداقل های وسیع حمل و نقل جادهمهّم از جمله شبکه

های جدید از جمله پتانسیل نیروی کار جوان و تحصیلکرده و مطالعات ها و ظرفیت: قابلیتبیستمهای هواپیمائی در استان شرکت

توان به مرز میلک به عنوان مرز رسمی مبادالت تجاری و ترانزیت کاال به افغانستان و تردد مسافر ای. همچنین میموجود منطقه

گمرک فعال در سطح استان. در عین حال بهره مندی از نزدیکترین مسیر به کشورهای آسیای  3د اشاره کرد. در کنار آن وجو

 11: وجود بیست و یکممیانه جهت ترانزیت کاالهای بین اللملی و انتقال محصوالت و شاهراه ترانزیت کاال از جنوب به شمال. 

ی صنعتی ناحیه 2باشد و همچنین وجود تعداد ل میشهرک آن فعا 3های استان که شهرک صنعتی مصوب در تمامی شهرستان

های مهّم کشتیرانی شهید بهشتی، اسکله شهید کالنتری، اسکله ایران بندر(. و فعال در سطح استان. بیست و دوم:  وجود اسکله

د تبدیل به پل ارتباطی توانی راه آهن سراسری کشور، که با این شرایط استان میاخیراً با اتصال استان و مرز پاکستان به شبکه

ریلی اروپا به آسیای جنوب شرقی شده و این امر مهّمترین مزیت نسبی منطقه در توسعه صنعتی محسوب خواهد شد. در واقع با 

توجّه به اینکه تنها بندر مهّم کشور در سواحل دریای عمان و شرق تنگه هرمز، بندر چابهار است، این مهّم، مزیت بزرگی در راه 

ای صنعتی از خارج و باشد. در مجموع موقعیت بندری و مرزی استان که امکان تأمین کاالهای واسطهصنعتی استان میتوسعه 

نماید، همچنین وجود آب و هوای مطبوع در فصل سرد سال در بسیاری از مناطق دسترسی به بازارهای صادراتی را تسهیل می

وجود  نهایتاًشود، های گردشگری محسوب میبی استان برای توسعه فعالیتهای نساستان بویژه در ساحل دریا از دیگر مزیت

های نسبی استان برای جایگزینی انرژی خورشیدی و انرژی بادی به انرژی خورشید و باد در بسیاری از روزهای سال از جمله مزیت

اما عالوه بر موارد باال الزم است تا به صورت . (  12-93) همان منبع ، صص  باشدهای فسیلی و الکتریکی میجای استفاده از انرژی

 مبسوط تری به پتانسیلهای شهرهای مرزی در توسعه همجانبه امنیت در منطقه بپردازیم.
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 پتانسیل بازرگانی و اقتصادی شهر های مرزی

 است داده جای خود در نفر میلیارد پنج به نزدیک حاضر حال در که گرفته آفریقاقرار و ،اروپا آسیا قاره سه مرکزیت در ایران کشور

 ایران که کشور همسایگان تعدد و المللی بین آزاد آبهای با آبی مرز کیلومتر 1111 حدود از کشورمان برخورداری به توجه با و ،

 برای و بوده خشکی در محصور کشورهای جزو کشورها آن از تعدادی و دهد می قرار جهان کشورهای ترین همسایه پر از یکی جزو

 بر و برجسته را کشورمان ترانزیتی های قابلیت .هستند ثالث کشور از عبور به ناچار ( مسافر و کاال از نقاط)اعم سایر با ارتباط

 التزام یک صورت به را ها قابلیت این از استفاده و افزاید می پیش از بیش چابهار ترانزیتی محور سازی فعال و توسعه طرح اهمیت

 .سازد می ضروری پایدار و مدت بلند توسعه در ملی

 نقش بازارچه های مرزی در توسعه امنیت

 ساکنین برای کار و کسب محل و اقتصادی رونق شهر، آبادانی و عمران گردشگر، جلب برای مهم مکانی مرزی های بازارچه

 مرزی شهرهای در فاکتورها مهمترین از یکی عنوان به باید و است اهمیت با بسیار مسئله این در امنیت .است مرزی شهرهای

 رواج ایران مرزی شهرهای در که سالهاست همسایه، کشورهای با مرزنشینان تجاری تبادالت .گیرد قرار مسئولین توجه مورد

 این بر .کند می تامین را مرزی صفر نقاط ساکنان از ای عده معیشت که شده تبدیل مناطق این در تجارت نوعی به خود و داشته

 شکل مرزنشینان تبادالت کردن قانونی جهت در نیز است سوم جهان کشورهای خاص اصوال که مرزی های بازارچه ایجاد اساس

 و کاال قاچاق کنترل مناطق، این ساکنان معیشت تأمین و اشتغال ایجاد نظیر اهدافی با اصوالً مرزی بازارچه های ایجاد .گرفت

بازارچه  این اداره و یافته تحقق واقعی صورت به تاکنون اهداف این که کرد اذعان نمی توان اما میگیرند، شکل مرزها امنیت افزایش

 کنار در شدن واقع دلیل به مرزی های است بازارچه شده مرزی محدودههای روستایی و شهری مناطق اقتصادی رونق به منجر ها

 امنیت کشور در بخواهد دولتی هر واقع در .آید عمل به الزم دقت و تأمل آن به نسبت باید که آورند می وجود به را فضایی ها، مرز

 هدف با مرزی های بازارچه بنابراین .باشد برخوردار مطمئن مرزهایی از باید کند فراهم را سازندگی امکانات و شرایط و کرده برقرار

 استان .کنند ایفا کشور اقتصاد در مهمی بسیار نقش توانند می ایران مرزی شهرهای در خارجی و داخلی گردشگران جذب

 زمینه این در استراتژیکی نقش تواند می می باشد، همسایه کشورهای با فراوانی مرزی بازارچه های دارای که بلوچستان و سیستان

  (. 11- 13، صص 1931)ابراهیم زاده و همکاران ،  کند ایفا کشور و منطقه در

 مرزی خاصه چابهارپتانسیل خدماتی و ترانزیت کاال شهرهای 

در هلسینکی فنالند تعیین کردند، دو کریدور  1339ونقل در سال از مجموع سه کریدور ترانزیتی که کارشناسان حمل

عنوان کند که از این نظر، بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان بهغربی از ایران عبور می -جنوبی و شرقی -شمالی

ای است. این بندر مانند پلی میان کشورهای العادههای ترانزیتی فوقکریدور، دارای مزیتشاهراه ارتباطی بین این دو 

آن و سایر مناطق جهان برای ترانزیت کاال و صادرات و انرژی قرار گرفته است که موقعیت غیرقابل رقابت عضو اکو و آسه

غرب  -جنوب و شرق -مختلف ارتباطی شمالکند. مسیر چابهار از بین کریدورهای آن را در امر ترانزیت تثبیت می
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ها و ترین مسیر به کشورهای افغانستان و آسیای میانه است، ولی با وجود این مزیتتجارت جهان، نزدیکترین و باصرفه

 از سال« دفتر توسعه محور شرق»جمهوری اسالمی ایران در حوزه توسعه با ایجاد  نظیر، نادیده گرفته شده است.های بیقابلیت

ای از مشارکت های ملی و و مطالعات انجام شده برای بکارگیری امکانات بالقوه سیستان و بلوچستان، در آمیزه 1933، 1932های 

 ای، محوری اساسی برای توسعه منطقه در افق دراز مدت ایجاد کرد.منطقه

ای ایجاد تحرک در کل اقتصاد و اجتماع آماده ترین زمینه بر»مطالعات انجام شده در زمینه توسعه محور شرق نشان داد که 

سیستان و بلوچستان و تسریع در ایجاد و تقویت پیوند ساختاری منطقه با سطح ملی )به عنوان یکی از ابعاد مهم استراتژی توسعه 

مهم نقش  منطقه( بخش بازرگانی متکی بر مبادالت برون مرزی است و استفاده از امکانات و مزیت های نسبی بند چابهار در این

یکی از طرح های مهم عمرانی استان ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ ( . 31:  3، ج  1933) سازمان برنامه وبودجه ،« دگرگون ساز دارد

صنعتی چابهار در منتهی الیه جنوب شرقی ایران در کنار دریای عمان است. این منطقه در مسیر آبراه های بین المللی واقع شده و 

و سایر کشورهای جهان برای تولید، صادرات، مبادله و ترانزیت کاال می « آ. سه. آن»، «اکو»میان کشورهای عضو به عنوان پلی 

ایجاد »، به تصویب هیئت دولت وقت رسید و بر اساس آن، 1933بهمن سال  13این موضوع در مصوبه محور شرق در  .باشد 

برای توسعه بخش بازرگانی، مورد تصریح قرار گرفت. در واقع با تأسیس  به عنوان یک اقدام اساسی« منطقه آزاد در بندر چابهار

منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار در استان سیستان و بلوچستان، روند دگرگونی و نوسازی در بلوچستان ایران آغاز و جهت 

 است.زندگی و معیشت مردم بلوچ پس از چند سده فراموشی به لحاظ تاریخی شروع به تغییر کرده 

 های گردشگری و توریستی و تاریخی مکران و نقش آن در توسعه همه جانبهپتانسیل جاذبه

های خاص خود را دارد. به مثابه پدیده پویای جهانی و اجتماعی است که پیچیدگی ،امروزه صنعت گردشگری فراتر از یک صنعت

گیرد و به همین دلیل خود میهای مختلف، اشکال گوناگونی بهها و مکانای که با سازوکاری درهم تنیده و پنهان در زمانپدیده

تواند نهد، از این روست که شناخت دقیق و تحلیل علمی این پدیده میتأثیرات کامالً متفاوتی را بر جوامع انسانی بر جای می

سازمان گردشگری  (. 13:  1913) حیدری چیانه، رد  ریزی صنعت گردشگری فراهم آوهای مطمئنی برای برنامهچارچوب

سیستم گردشگری را به دو بخش اصلی تقسیم می کند؛ یکی عوامل تقاضا، شامل بازارهای گردشگری بین المللی،  (WTO)جهانی

داخلی)ملی و منطقه ای( و ساکنان محلی و دیگر عوامل عرضه، مشتمل برفعالیت ها و جاذبه ها )جاذبه های طبیعی، فرهنگی، 

حی، باغ وحش ها، باغ های گیاه شناسی، آکواریم ها و...(، محل اقامت )هتل ها، متل ها، هتل آپارتمان ها، تاریخی، پارکهای تفری

مهمانپذیرها و...(، خدمات و تسهیالت گردشگری) دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، رستوران ها، خرید، امور بانکی، مبادله ارز، 

نقل)هوایی، زمینی، دریایی(، امکانات و تأسیسات زیربنایی) شامل آب رسانی، برق  خدمات و امکانات پستی و پزشکی و...(، حمل و

مطابق نظر سازمان  .( 11-11صص  1931) قاسمی ،  رسانی، بهداشت، فاضالب، دفع زباله و مخابرات( و عناصر سازمانی است

بسیاری از کشورها، این  .(  9:  1931 )الندبرگ ،دانلد ، جهانی جهانگردی، گردشگری بزرگ ترین صنعت فعال در جهان است

،  1911) گی ، چاک . وای ، دانند ها میصنعت پویا را منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه زیرساخت
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های اولیه این صنعت، نقش بسیار اساسی در های گردشگری به عنوان هسته اصلی مقاصد گردشگری و سرمایهجاذبه ( .  13

ریزی صنعت های گردشگری از مبانی و اصول برنامهرو مطالعه و بررسی جاذبهریزی و توسعه گردشگری دارند و از ایننامهبر

محیطی توانند در راستای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی و زیستشوند . شهرهای مرزی، میگردشگری محسوب می

ته باشند. کشور ایران نیز به دلیل وجود دریای عمان و خلیج همیشه فارس در کمک کرده و نقش مهمی در جذب گردشگری داش

های گردشگری مبتنی بر ساحل و دریا برخوردار جنوب، دریای مازندران در شمال، از پتانسیل بسیار مناسبی جهت توسعه فعالیت

 توسعه سبب تواند می گردشگری کارکردهای توسعه ی با که است ایران آزاد مناطق از یکی است. شهرهای مرزی جنوب شرقی

 فارس خلیح حوزه کشورهای به نزدیکی گردشگری، متعدد جاذبه های وجود با منطقه این .شود کشور شرق جنوب در های منطق

 منطقه سطح در مهمی قطب به صحیح برنامه ریزی و مدیریت با تواند می صنعتی،-تجاری آزاد منطقه از برخورداری همچنین و

 جهت در هایی قابلیت داشتن با شهرهای مرزی واقع در  .شود مطرح کشور گردشگری مهم محورهای از یکی عنوان به و تبدیل

 اقتصاد در مهمی نقش توانند می خارجی و داخلی گردشگران جذب و خارجی گذاری سرمایه جذب اشتغالزایی، صادرات، افزایش

 توسعه برای را مناسبی بستر تواند می آنها بر حاکم قوانین و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، ساختار همچنین و کنند ایفا کشور

 با متناسب تصمیمات اتخاذ و ریزی برنامه نحوه در را مهمی نقش شهرهای مرزی در گردشگری رو این از .نماید مهیا گردشگری

 اقتصادی های -مولفه اساس بر مناطق این پیدایش اصل و ابتدایی ماهیت چند هر عبارتی به .کند می ایفا مناطق این های قابلیت

 همیتا از گردشگری توسعه منظور به ای منطقه بالقوه توانهای از استفاده و ها زیرساخت در گذاری سرمایه اما است گرفته شکل

  ( . 13-93، صص  1931)زرآبادی ،  است برخوردار خاصی

 های عظیم ارتباطیپتانسیل

های ارتباطی و وسایل مورد استفاده در سیستم حمل و نقل ی عظیم راهی مناطق، مدیون شبکهتوسعهبخش زیادی از پیشرفت و 

ی ارتباطی یک باشد . شبکههای ارتباطی ضامن انجام سیستم حمل و نقل در بسیاری از کشورهای توسعه یافته میآنهاست. راه

ز طریق برقراری ارتباط بین آنها با هم از نظر اجتماعی و اقتصادی و کشور با افزایش عملکرد متقابل بین نواحی مختلف و همچنین ا

کند باعث رونق و شکوفایی چشم انداز اقتصاد ملّی کشور فرهنگی، ضمن اینکه تمامیّت ارضی و سیاسی آن کشور را تضمین می

های ارتباطی نقش . چون سیستمهای باستان شناخته شده استی ارتباطی در متحد کردن یک کشور، از زمانشود. نقش شبکهمی

تر ی ارتباطی توسعه یافتهشود که هر اندازه کشور از نظر شبکهکنند. بنابراین چنین توجیه میی اقتصادی ایفاء میمهّمی در توسعه

ای رتباط گستردهها و مناطق مختلف کشور با همدیگر در اتری را دارا خواهد بود. بدین ترتیب تمام استانباشد، اقتصاد توسعه یافته

ی ارتباطی در ی خدمت فعال شود. شبکهی تخصّصی تولید کاال و یا ارائهتواند در زمینهگیرند و هر استان یا ناحیه میقرار می

ترین عوامل مؤثر در قدرت ملّی کشورها و رشد اقتصادی دنیای امروز آنقدر اهمیّت پیدا کرده است که یکی از مهّمترین و شاخص

کند. سیستان و بدیل ایفاء میقی شده و بر وزن ژئوپلیتیک و منزلت ژئوپلیتیکی یک کشور در نظام جهانی نقشی بیآنها تل

های ارتباطی عظیمی را اعم از خشکی و آبی تمام و کمال، داراست. این در حالیست که بلوچستان با موقعیت بری ـ بحری پتانسیل
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ی ارتباطی در سطوح مختلف محلّی، ملّی و فراملّی را از جمله امنیّت، موفقیت ش شبکهاین منطقه، دیگر فاکتورهای مؤثر در گستر

ی هند و پاکستان و ... و همچنین پُل اتصال کشورهای محصور ایده آل از نظر دسترسی به بازارهای بکر و پرجمعیت نظیر شبه قاره

 . (  33) قلی زاده :  د را بالقوه داراستهای خراسان و زاهدان به دریای آزادر خشکی آسیای مرکزی و استان

 پتانسیلهای منطقه، راهبرد توسعه پایدار و نقش شهرهای مرزی

-با استناد به رویکرد توسعه پایدار، این نکته روشن می شود که دو مقوله امنیت و توسعه در این منطقه الزم و ملزوم یکدیگر می

ای در فرایند تحقق امنیّت فراگیر در کل منطقه دارد. همچنین توسعه مناطق باشند و توسعه در مناطق مرزی نقش تعیین کننده

شهری و روستایی منطقه با توسعه کل منطقه از رابطه ای متقابل برخوردارند، لذا برنامه ریزی توسعه ای با تأکید بر توسعه پایدار 

از دیدگاه توسعه پایدار، امنیّت مقوله  (. 321-321ص) وزین : صمنطقه مستلزم توجه به سکونتگاه های شهری و روستایی می باشد

ای چند وجهی است و همه عوامل اقتصادی، اجتماعی، محیطی و ... با هم موجب ناپایداری امنیّت می شوند. بعبارتی امنیت پایدار 

ل مسائل و مشکالت در چارچوب توسعه پایدار، نتیجه پایداری در همه شاخص های محیطی، اقتصادی و اجتماعی است. و لذا ح

منطقه جنوب شرق کشور بویژه تأمین امنیت پایدار، موضوعی صرفاً نظامی و انتظامی نیست، بلکه بیشتر ماهیت سیاسی، اقتصادی 

لذا برای تحقق اصل  و اجتماعی ـ فرهنگی . به عبارتی ریشه در وضعیت توسعه منطقه از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی دارد.

ع در منطقه مورد مطالعه با تأکید بر مناطق مرزی؛ باید تهدیدات را از این منطقه دور کرد، و یا به عبارت دیگر، امنیت و دفا

ی تحقیق، ادتهدیدات را از آسیب پذیری های موجود در مناطق مرزی دور ساخت. طبق مطالب و دیدگاه های مطرح شده در ابت

یدار و به عبارتی کاهش میزان آسیب پذیری های اقتصادی، اجتماعی و محیطی یکی از راه های تحقق امنیت در منطقه توسعه پا

موجود در منطقه ـ به عنوان تهدید کننده امنیت منطقه ـ می باشد، که این امر از طریق برنامه ریزی و توسعه امکان پذیر می 

ر پرداخته شد. با بررسی اجمالی مناطق بر این اساس به بررسی وضعیت پایداری امنیتی مناطق روستایی جنوب شرق کشو باشد.

جنوب شرق کشور بخصوص مناطق مرزی در مقایسه با مناطق مرکزی کشور، می توان به شاخص های عمده ای از جمله انزوای 

جغرافیای مناطق مرزی، دوری از قطب های صنعتی، اقتصادی، قرار گرفتن در حاشیه و پیرامون و همچنین توسعه نیافتگی در 

مختلف اقتصادی، محیطی و اجتماعی ـ فرهنگی دست یافت، این مناطق به دلیل تماس با محیط های متنوع خارجی و داخلی ابعاد 

لذا برای منطقه جنوب شرق کشور به دلیل زمینه های ناپایدار امنیتی و بدلیل توسعه نیافتگی  از ویژگی های خاص برخوردارند.

کندگی نقاط زیست، پیچیدگی مناسب اجتماعی( و محیطی مناطق روستایی )کویری اقتصادی )فقر(، اجتماعی )گستردگی و پرا

بودن( منطقه و بعبارتی توسعه ناپدار روستایی منطقه که توسعه و امنیت منطقه را متأثر می سازد، راهبرد توسعه پایدار روستایی 

 )  همان منبع ( . برای دستیابی به امنیت پایدار در منطقه ضروری است

 ت شهر مرزی میلک وپتانسیلهای ارتباطی آن با افغانستاناهمی

اگر چه در نیم قرن اخیر مرز دوغارون در خراسان مسیر اصلی و قانونی مرادوات سیاسی، انسانی و اقتصادی ایران با افغانستان بوده 

میلک از وجه اهمیت بسیار باالتری  کیلومتری سیستان و بلوچستان با افغانستان به ویژه در ناحیه 111ولی به دالیل متعددی مرز 

http://www.jogca.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 17-97، ص   1931  تیر،  1، جلد 52، شماره  جغرافیا، عمران، شهر سازی، معماری

 ISSN: 1394-0043 
http://www.jogca.ir 

 

 

www.ISEAS.ir                پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

33 
 

1394-0043 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

نسبت به مرز فوق الذکر برخوردار است. اول آنکه این مرز اقتصادی ترین مسیر برای دستایبی به بازار گسترده شرق افغانستان و 

تون نشین ناحیه پرجمعیت آن به مرکزیت سیاسی و اقتصادی کابل است . ثانیاً مسیر ارتباط فرهنگی و اجتماعی ایران با منطقه پش

درصدی پشتون در نظام سیاسی و  92افغانستان در جنوب و شرق افغانستان را فراهم می کند و با توجّه به نقش مؤثر جمعیت 

 ( . 39-31:  1911) میرزایی ، اجتماعی افغانستان این وجه بسیار مهّم و جدی است 

 شهر مرزی میر جاوه و اهمیت آن در توسعه

متری شرق زاهدان مرز منحصر به فرد زمینی ایران و پاکستان طی نیم قرن اخیر و مجرای اصلی تجارب کیلو 11مرز میرجاوه در  

زمینی با منطقه شبه قاره به شمار می رود. وجود خط راه آهن زاهدان کویته همچنین زمینه ارتباط تجاری با شرق آسیا را فراهم 

 .( 39-31) همان منبع :  کرده است

 چابهار عمق استراتژیک آبهای جنوب شرق ایران و نقش آن در توسعه امنیتپتانسیل بندر 

شکند و تنها به دستاوردهای مالی و مادی با توجه به جهانی شدن اقتصاد و توسعه که دیگر مرزهای سیاسی را به سرعت در هم می

در   .یت از اهمیت به سزایی برخوردار استتوجه دارد، اصل همگرایی اقتصادی و امنیتی یا اصل همگرایی دو مقوله توسعه و امن

باید در ارتباط با اقتصاد جهانی تعریف شود، زیرا از یک سو اقتصاد و امنیت واحدهای  و توسعه ملی روند جهانی شدن، اقتصاد ملی

. از این رو با قدرت  ملی از یکدیگر مجزا نخواهند بود و از سوی دیگر هیچ کشوری را تـوان گریز از آثار و تبعات جهانی شدن نیست

گرفتن مدیریت سیستم اقتصاد بین المللی و وابستگی های اقتصادی، کشورها را هر چه بیشتر به یکدیگر متصل می کند و در 

چنین شرایطی بروز بحران های اقتصادی و امنیتی در هر نقطه ای از جهان می تواند به سرعت دامنگیر اقتصاد و امنیت دیگر  

و جهان گردد. بنابراین دوری جستن از فرایند جهانی شدن و اصول و الزامات آن باعث پدید آمدن نوعی از هم کشورهای منطقه 

گسیختگی در توسعه ملی می شود. لذا هر اندازه در پیوستن به پدیده جهانی تاخیر ایجاد شود، به همان نسبت انطباق مجدد 

مورد بررسی  به صورت جداگانه و نمی تواند جدای کشورهاو امنیت توسعه  و امنیت نیز دشوراتر می گردد. از این رو توسعه ملی

ایران در سواحل و آبهای جنوب شرق دارای عمق استراتژیک ویژه ای است که توان ایران را در برخورد ( 3-1) آریان فر  :قرارد گیرد

دوستان و حتی عمان فاقد این عمق هستن حتی با چالش های ژئواستراتژیک ارتقاء می دهد. کشورهای همسایه نظیر پاکستان، هن

میالدی در مقاطع زمانی مختلف پاکستان از عمق استراتژیک ایران به نفع  1331در زمان درگیری پاکستان با هندوستان در دهه 

ای در خود سود جسته از فرودگاه زاهدان جهت سوختگیری هواپیماهای جنگنده خود استفاده می کرد. عمان نیز شرایط مشابه 

میالدی از فرودگاه کنارک استفاده کرد. لذا از این عمق می توان در مانورهای  1331زمان حمله چریک های ظفار ازعین در دهه 

 (. 11:  1911)حافظ نیا ، درت نظامی هوایی و دریایی توأمان استفاده کردقشورهای همسایه استفاه نمود و از نظامی با ک

افغانستان، پاکستان، هندوستان و عمان کشورهای درگیر با ژئوپلتیک و عمق استراتژیک ایران در سواحل جنوب شرقی ایران 

هستند که باید از این فرصت به نفع امنیت استان سیستان و بلوچستان و خاصه آن بندر چابهار استفاده نمود. احداث یک فرودگاه 

ز ملزومات امنیت سازی در شاخصه اقتصادی تجاری و نظامی است.اخیرا هند تمایل فراوان دارد تا بین المللی و نظامی در چابهار ا
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درمنطقه آزاد چابهار سرمایه گذاری نماید واین قرابت زئوپلیتیکی اقیانوس هند با دریای عمان وبندر اقیانوسی چابهار می باشد که 

فی تلفیق آن با اتخاذ استراتژی های بحری می تواند نقش ویژه ای را برای اهمیت این بندررا برای هند دوچندان کرده است. از طر

ایران در این منطقه ایفا نماید و از توان و قابلیت تحرک میان اقیانوسی در فعالیت نظامی برخوردار نماید. این مسئله راهبرد مهمی 

ن از طریق این عرصه آبی می تواند به یک قدرت در توسعه امنیت داخل و خارج از کشور خواهد داشت . جمهوری اسالمی ایرا

نظامی با حوزه عملکرد میان اقیانوسی تبدیل شود و از حوضچه خلیج فارس خود را بیرون بکشد. چرا که حوضچه خلیج فارس 

ر حوزه دریا امکان تبدیل شدن ایران را به یک قدرت دریایی فراهم نمی کند و باید برای داشتن قدرت دریایی از عمق استراتژیک د

و هوا برخوردار بود که سواحل جنوب شرقی و خاصه آن بندر چابهار از این خصوصیت برخوردار است. ،الزم به ذکر است طول 

سواحل دریایی از شاخصه های اصلی قدرت دریایی یک کشور محسوب می شود که سواحل جنوب شرقی ایران باالخص چابهار این 

 ( .  1939) مهر عطا ،  اتژیک هوایی را هم به این مؤلفه بیافزاییم این توانایی دو چندان خواهد شدویژگی را دارد و اگر عمق استر

 

 نتیجه گیری

از آن دارد که نقش امنیت شهرهای مرزی در توسعه همه جانبه سیستان و بلوچستان حکایت  نتایج این مقاله در قالب بررسی

وپلیتیک مناسب در جهت برقراری ارتباط مناسب با جهان خارج از کشور خودی توسعه همجانبه مستلزم برخورداری از موقعیت ژئ

دارد برقراری ارتباط مناسب زمینی، دریایی می تواند نقش بسیار مهمی در افزایش توسعه منطقه ایفاء کند اما این مسئله قابل ذکر 

عه گردد چرا که توسعه بدون امنیت قابل تحقق نمی است که تنها برخورداری از موقعیت مناسب ژئوپلیتیک نمی تواند منجر به توس

باشد پس شرط توسعه وجود امنیت است و امنیت نیز بدون توجه به مرزها قابل باز تعریف نمی باشد چرا که ثبات مرزی عامل 

گانه دارند یا امنیت است و اصول تهدیدات امنیتی از سوی مرزها قابل تحقق است پس می توان نتیجه گرفت که مرزها کارکردی دو

عامل بی ثباتی هستند اون وقت نه تنها در توسعه نقش مثبت ایفاء نمی کنند بلکه دارای آثار مخربی هستند یا عامل ثبات و 

. در این راستا می توان برقراری ارتباط با جهان تلقی می شوند پس آن وقت دارای کارکرد مثبت در امور توسعه تلقی می گردند

استان سیستان و بلوچستان یکی از محیط های امنیتی در شرق کشور است که از پیچیدگی ها و حساسیت های ویژه ای گفت که 

برخوردار است. از ویژگیهای امنیتی این محیط،کثرت تهدیدات و آسیب پذیریها ی آن نسبت به قوت ها و فرصت های آن است. 

حیط ناامن قرار می دهد که در برخی موارد، امنیت ملی کشور را متاثر می سازد. این ویژگیها همواره استان را در شرایط گذار به م

مطالعه محیط امنیتی استان در چهار محور آسیب پذیری ها، تهدیدها، قوت و فرصت ها نشان می دهد که استان به صورت ثبات و 

سپس با تبدیل ضعف ها به قوت ها و استفاده  پایدار نیازمند یک سیستم مدیریت امنیتی است که نخست تهدیدها را رصد کرده و

شرایط خاص ژئوپلیتیکی این از قوت ها و فرصت ها به مقابله با آنها بپردازد.از ویژگی های امنیتی استان سیستان و بلوچستان 

ای تاثیر گذار  که می تواند بر امنیت و توسعه در سطح ملی و منطقه شهرهای مرزی و پتانسیلهای آنها می باشد منطقه در قالب 
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