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چکیده

آمايش مناطق مرزي در ايران ،به دليل وجود مرزهاي طوالني و قرارگيري بيش از نيمي از استانهاي كشور در مرزهاي بين-

المللي با كشورهاي همجوار ،از جايگاه ويژهاي در نظام برنامهريزي كشور برخوردار است .بنابراين ،هدف اين مقاله ،ضمن تبيين

جايگاه آمايش مناطق مرزي در نظام برنامهريزي كشور؛ شناخت عناصر و مؤلفه آن ،چگونگي ارتباط اين عناصر با ديگر عناصر
نظام برنامهريزي كشور و شناخت اهميت و ضرورت پرداختن به آمايش مناطق مرزي است .نتيجهگيري مطالعات اين مقاله نشان

ميدهد که توسعه و امنيت در مناطق مرزي ،الزم و ملزوم يكديگر است .همچنين ،شدت عدم تعادل منطقهاي ميان مناطق مرزي و
مناطق داخلي در ايران بر توسعه ملي تاثيرگذار است .به عبارت ديگر ،اگر چه توسعه نيافتگي در مناطق مرزي كه منجر به ناامني

ميشود ،اثرات خود را بر توسعه نيافتگي و ناامني در كل كشور ميگذارد .اما موانع ذهني و عيني زيادي تاكنون باعث شده است

اين گونه تاثيرات منفي ادامه داشته باشد .آمايش مناطق مرزي سعي دارد اين موانع را بردارد و با ارايه يك نوع برنامهريزي فضايي-

راهبردي ،توسعه يكپارچه و پايداری ملي را تحقق بخشد.

واژگان کلیدی :آمایش ،مناطق مرزی ،نظام برنامهریزی ،تعادل منطقهای ،توسعه ،امنیت.

 -1محمد حسن نامی (نویسنده مسئول)
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مقدمه
نالمللي در بررسي رفتار خارجي دولتهاي ملي ،يك متغير مستقل است .كشورها بدون توجه به اوضاع
نظام بي 
يتواند دست به اقداماتي بزنند كه مورد قبول جامعه جهاني نباشند يا منع شده باشد.
بين المللي نم 
كشورها معموًالًال به د يال ل مختلفي با بعضي همسايگان خود دچار تضاد منافع ميباشند .اين تضادها معموًالًال با
تغ يي رات در حكومتها حل و فصل نشده و منتظر ايجاد شرايط مناسب براي سربرآوردن ميمانند .معموًالًال كشورها يي
كه از تعداد بيشتري همسايه بهرهمندهستند ،مناقشات مرزي بيشتري نيزدارند .و درعوض كشورها يي كه محصور در
دريا هستند ،يا تعداد همسايه محدودتري دارند ،داراي تعداد معضالت كمتري دراينزمينه هستند .البته امروزه تضاد
منافع كشورها محدود به مرزهاي فيزيكي آنها به كشورهاي منطقه نميشود و د يال ل متفاوت ديگري نيز براي تخاصم
چند كشور كه حتي مرز مشتر يك با يكديگر ندارند ،وجوددارد.
همچنين ارزشهاي بنيادين بعضي ملل ممكن است در تضاد مقطعي يا هميشگي با كشورهاي صاحب قدرت
باشد .بطور مثال كشور جمهوري اسالمي ايران بنا به جميع د يال ل فوق هم اينك داراي تهديد بالقوه بروز جنگ با
دنياي غرب مخصوص ًاًا آمريكا ميباشد .منافع غرب و آمريكا در حوزه خليج فارس براي تامين منابع اوليه خصوص ًاًا
نفت و گاز اين مستمسك را براي آنها فراهم نموده است كه نسبت به رويدادهاي اين حوزه حساس باشند.
همچنين ارزشهاي الهي و ديني جمهوري اسالمي ايران نيز از نظر غرب نگرانكننده و در تضاد با تمدن اومانيسمي
غرب تلقي ميگردد لذا اين خود نيز عامل مهمي براي ايجاد تنش يا زنده ماندن آتش زير خاكستر بين دو كشور
يباشد.
م
بدينسان كشورها ممكن است بطور دائم داراي زمينههاي بروز تنش مابين خود و همسايگان و ساير كشورهاي
حهاي آمايشي از منظر مسائل نظامي و امنيتي نيز مورد دقت نظر قرار
غير همسايه باشند .لذا الزم است در ارائه طر 
گيرد .یعنی در چيدمان آمايش سرزمين الزم است مخاطرات حاصل از دسيسههاي دشمنان بالفعل و بالقوه به وضوح
و روشني لحاظ شود.
در سدههاي اخير كه مرزهاي كشورهاي حوزه خاورميانه توسط فعاالن سياسي انگلستان رقم خورد ،تقريب ًاًا هيچ
كشوري در اين حوزه به دور و فارغ از منازعه مرزبندي نشده است .تمامي كشورهاي منطقه استخواني يال زخم در
روابط خود با همسايگان دارند و اين قطع ًاًا همگام با سياست استعماگرانه غرب نسبت به ممالك شرق و مخصوص ًاًا
اسالمي بوده است .سياستي كه امكان صلح و ثبات دائمي را سلب نموده و كشورها را مساعد جنگ و انهدام زير
بناهاي اقتصادي و منابع با ارزش انساني و فيزيكي نموده است.
در تصادم و برخورد 2كشور ايران و عراق براي مساله به ظاهر كوچكي همچون اروند رود ،اولين نقاط آسيبپذير
شهای نفت و گاز که دچار ضربه و انهدام
دو كشور حوزههاي اقتصادي نفتخيز جنوب و تاسيسات زير بنا يي پا يال 
مي گردند.
حضور و استقرار ناحيه كرد نشين ما بين  4كشور ايران ،تر يك ه ،عراق و سوريه( علي الخصوص ما بين  3كشور
يهاي مولد را فراهم نموده
تها با حكومت مركزي و واگرا يي و عدم امكان سرمايه گذار 
اول) زمينههاي ستيز قومي 
است.
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از طرفی تجربه جنگ كشورمان با عراق به ما آموخت كه ناديده انگاشتن عوامل نظامي و امنيتي در آمايش
سرزمين چه مقدار ضرر و زيان به اقتصاد كشور وارد نموده و عمده اين ضرر و زيانها متوجه استانهاي مهم
همجوار با مرز بوده است.
بديهي است در كشوري همچون جمهوري اسالمي ايران با مرزهاي بسيار طوالني و تنوع جغرافيا و تنوع
كشورهاي همسايه كه اغب آنها دچار ضعف و بيثباتي اقتصادي و سياسي هستند و همچنين رويارو يي

نظام

استكباري آمريكا با ايران لزوم توجه تنگاتنگ به مسئله آمايش سرزمين با مدنظر داشتن ابعاد نظامي امري بسيار
اساسي است.
شايد كمتر كشوري حداقل در خاورميانه وجود داشته باشد كه تا اين حد طي  52ساله اخير مورد بغض و حقد
دول استعمارگر غربي واقع شده است .كشوري كه در طول تاريخ به علت داشتن منابع غني نفت و گاز و ساير
استعدادهاي خدادادي مورد نگاه مغرضانه سايرين بوده است ،و اغراق نيست اگر بگو يي م طي سدههاي اخير حتي در
يك دوره  20ساله نيز آرامش مطلق را به خود ديده است.
اما علیرغم این فضا ،تجارب برنامهريزي و اجراي برنامههاي توسعه ملي در دوران قبل از انقالب اسالمي و بعد از
آن ،نشان دادهاست که کم توجهي و عدم نگرش به بعد فضا يي و نتايج مکاني تصميم گيريها ،موجب تشديد عدم
يهاي اجتماعي و اقتصادي را در سطح مناطق به شدت دامن زده است .اين مسئله
تعادل ،منطقه اي گشته و نابرابر 
تهاي توسعه و مزيتهاي نسبي خود شده است .يکي از ابعاد توسعه،
موجبات عدم توسعه مناطق متناسب با قابلي 
توجه به جوانب گوناگون آن از جمله حفظ محيط زيست و چگونگي دفاع از تاسيسات حياتي در شرايط خاص و
بحراني است.
بنابراين بر اساس ماده  1مصوبه هيات وزيران در جلسه مورخ  83 /8/6و بنا به پيشنهاد شماره 101 / 134108
مورخ  83 /7/52سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و به استناد اصل کي صد و سي و هشتم قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران « ،مالحظات امنيتي و دفاعي ،وحدت و کي پارچگي سرزمين و تعادل منطقه اي » از مهمترين
اصول مصوب آمايش سرزمين مي باشد.
متاسفانه عليرغم حساسيت و اهميت موضوع ،در تاريخ برنامهريزي آمايش سرزمين ،مالحظات محيطي و دفاعي
در حاشيه قرار گرفته و مورد توجه جدي واقع نشده است .که نتيجه مي تواند عواقب امنيتي و از هم پاشيدگي
وحدت و کي پارچگي جغرافيا يي و سرزميني در ابعاد مختلف بوده و قدرت و اقتدار ملي را شديد مورد تهديد قرار
دهد.
در این بین آمایش مناطق مرزی از اهمیت ویژهای برخوردارند .از نظر ساختار فضا يي  ،مناطق مرزي عالوه بر
يهاي كالبدي خاص مناطق مرزي مي باشند كه در مجموع باعث تشديد
ويژگي دوري از مركز ،داراي ويژگ 
گسستگي فضا يي و در نتيجه توسعه نيافتگي آنها مي شوند و در نتيجه هر گونه ساختار فضا يي در سطوح و
سهاي مختلف بويژه در ارتباط بين فضاهاي مرزي و ديگر نواحي ،مستلزم برخورداري از پديده اي بنام
مقيا 
مركزيت است .بنابراین امروزه کشورهاي مختلف بنا به حساسيت و دغدغهها يي که در زمينه بعد دفاعي و نظامي و
امنيتي سرزمين خود دارند به بحثهاي آمايش مناطق مرزی توجه ويژه اي ميکنند.
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روش تحقیق
در این پژوهش ما از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی ابتدا اصول آمایش سرزمین و مبانی نظری در این خصوص
را مطالعه و سپس اصول آمایش مرزی را با استفاده از مبانی نظری در این خصوص برداشت نموده و ضمن بررسی
منابع تنش در پیرامون ج.ا .ایران به یک چارچوب در آمایش مناطق مرزی ایران دست یافتیم.
آمایش سرزمین در ایران
فکر آمایش سرزمین در اواخر سال  1345در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در گزارشی با
عنوان مسئله افزایش جمعیت تهران و نکاتی پیرامون سیاست عمرانی کشور مطرحشد(توفیق .)2 : 1384 ،بعد از
انقالباسالمی نیز طرح پایه آمایش سرزمین اسالمی توسط دفتر برنامهریزی منطقه ای سازمان برنامه و بودجه در
سال  1362در  6جلد منتشر شد و خالصه و جمعبندی مطالعات مرحله اول نیز در تابستان  1364انتشار یافت.در
جلد نخست این مطالعات در مورد آمایش سرزمین اینگونه آمده است«:طرح پایه آمایش سرزمین طرحی است که بر
تهای کلی توسعه سازماندهی فضای ملی را پایه گذاری میکند»(.همان) 96 :
فها و سیاس 
چارچوب هد 
طرح مطالعات آمایش سرزمین بدلیل مغایرت کلی با آرمانها و اهداف انقالب اسالمی از جمله عدالت در توسعه
مناطق به نوعی از سال  64مسکوت باقی ماند .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر عدالت اجتماعی
یطلبید .اما تفکر غالب بر
است.این تفکر ساماندهی فضا را بنحوی کامال متفاوت از آنچه قبل از انقالب بود م 
مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین اسالمی ایران که توسط وزارت برنامهوبوجه وقت(سازمان مدیریت و برنامهریزی
فعلی) در سال  1364تدوین گردید تفکر سرمایه داری و عمال در راستا و ادامه روند آمایش سرزمین با مخالفت
مقامات سیاسی کشور واقعشد و عمال طی حدود  18سال به فراموشی سپردهشد.
هدف اصلی تفکر حاکم بر قانوناساسی جمهوریاسالمی رعایت عدالت اجتماعیاست(پاپلییزدی.) 384 1 17: ،
تهای اجرا شده از سوی مسئولین در جهت توسعه و عمران مناطق محروم
در طی این سالها علیرغم اجرای سیاس 
تها به نتیجه مطلوب نرسید .بنابراین جهت ساماندهی توسعه این مناطق ،اجرای درست و سنجیده عدالت
این سیاس 
اجتماعی ،توجه به مناطق عقب مانده و چاره جویی برای مساله تمرکز گرایی ،ضوابط ملی آمایش سرزمین در
 83 /8/6مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت .که یکی از ضوابط موجود در آن مالحظات امنیتی و دفاعی است.
مالحظات امنیتی ایران پس از انقالب اسالمی
صها و فاکتورهای نوینی در عرصه امنیت ملی مطرح شد که
به طور کلی با استقرار نظام جمهوری اسالمی ،شاخ 
تها ذاتی و
هر چند این شاخصها در دورههای مختلف پس از انقالب اسالمی متفاوت بودهاند ،اما این تفاو 
جوهری نبوده و بیشتر از نوع شکلی و نمادی است .از آنچه که در عرصه تحوالت پس از پیروزی انقالب اسالمی
گذشتهاست ،میتوان مبانی امنیتملی در نظام جدید را به دو بخش تقسیمنمود :بخشی که به مفاهیمی چون اصل
اسالم ،موجودیت نظام ،حاکمیت و ...برمیگردد و بخش دیگر که به کارآمدی حکومت برمیگردد .بنابراین باید
کارآمدی حکومت را به عنوان یک اصل در امنیت ملی در این دورهها مورد توجه قرارداد.
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اهداف امنیتی طرح آمایش سرزمین
الف -پاسداری از انقالب اسالمی و تداوم آن و حفظ دستاوردهای آن
ب -حفظ و دفاع از نظام جمهوری اسالمی ایران ،استقالل ،تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و منافع کشور
ت -حفظ و تامین منافع ملی در خارج از مرزهای کشور
ث -حفظ و استقرار نظم و امنیت عمومی و تامین آسایش عمومی و مرزی و حقوقی و قانونی مردم
تهای امنیتی طرح آمایش سرزمین
سیاس 
 -1افزایش اقتدار دفاعی ،انتظامی به منظور بازدارندگی و پاسخگویی موثر بر تهدیدات و بهره گیری از فرصتها
و تامین اهداف و منافع ملی
 -2بهبود و تکمیل سازمانی و توزیع جغرافیایی نیروهای مسلح متناسب با اندازه و نوع تهدیدات
 -3توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور
 -4بنا قرار دادن مالحضات دفاعی-امنیتی در طرح آمایش سرزمین
شاخصهای امنیتی متناسب با اصول آمایش سرزمین
صهای نوینی در عرصه مطالعات و مباحث امنیت گردیده
تحوالت جاری نظام بین الملل موجب طرح شاخ 
است.از آنجمله به عقیده "رابرت ماندل" امروزه با چهار بعد عمده امنیتی مواجه هستیم .ابعاد نظامی ،اقتصادی،
منابع محیطی و ابعاد سیاسی-فرهنگی ،این ابعاد چهارگانه شاهد بیشترین تغییرات ،در اثر تحوالت اخیر در
چارچوب امنیتی جهان بوده اند .هر بعد دارای سنتی و غیر سنتی است و ابعاد مزبور از راههای گوناگونی چنان به
یکدیگر مربوط هستند که از لحاظ مفهومی به سختی می توان از هم جدا کرد(ماندل .)4 44:199 4،همچنین در این
راستا اکثر نظریه پردازان جدید همچون "الرنس فریدمن" بر این باورند که با توجه به تحول ایجاد شده در اهداف
امنیت بین الملل باید بجای پرداختن به مفاهیم سنتی تهدیدات ،بسوی بررسی عوامل اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و
محیطی و پیامدهای آن بر شکل گیری و توسعه تهدیدات امنیتی جهت گیری کرد و یا "وایرانین" نیز ضمن نقد و
بررسی مفاهیم سنتی امنیت ،بر این نکته تاکید مینماید که هر نوع کوششی برای تعریف مجدد مفهوم امنیت با
ضرورت مشخص ساختن ابعاد اقتصادی ،محیطی و فرهنگی مواجه میباشد .ابعادی که بوسیله بازیگران و نیروهای
فروملی ،ملی ،فرا ملی و جهانی تحت تاثیر قرار گرفته اند(وایرانین .) 999 1 66:
بنابراین میتوان موارد ذیل را به عنوان شاخصهای امنیتی-دفاعی که در مناطق دور دست و عقب مانده کاربرد
داشته و باید بدانها توجه نمود ،برشمرد:
 -1لزوم توجه به نقش امنیت مناطق دور دست و عقب مانده در امنیت ملی و کسب قدرت جهت مقابله و دفاع
یهای داخلی
از مرزهای ملی در برابر تهدیدات خارجی و آسیب پذیر 
 -2لزوم برقراری تطابق و سازگاری میان عوامل و عناصر گوناگون موثر و تاثیرگذار بر امنیت مناطق دور دست
با مقتضیات واقع بینانه زمانی و مکانی این مناطق
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 -3شناخت و درک ابعاد گوناگون و جامع نگرانه موثر بر امنیت مناطق دوردست در چارچوب تقسیم بنای
سطوح محلی و منطقهای ،ملی و فراملی و جهانی
 -4توجه به نقش دولتهای ملی در کنار تعیین سهم نسبی هر یک از عوامل نقش آفرین و تاثیرگذار در
عرصههای اقتصادی ،سیاسی و ...کسب قدرت نظامی در هر گونه برنامهریزی امنیتی مناطق دور دست
 -5تاکید بر شناخت عوامل فیزیکی،کالبدی در کنار عوامل غیر فیزیکی و غیر کالبدی،فرهنگی مذهبی و قومی
و ...در تعیین مالحضات امنیتی مناطق دور دست.
 -6تکمیل زنجیره اقتصادی منطقه
 -7گسترش چتر اطالعاتی بر تمامی نقاط منطقه.
 -8تکمیل و استقرار نیروهای انتظامی و امنیتی الزم در منطقه.
مفهوم مرز
مرز از جمله مفاهيمي است كه در عرصههاي گوناگون سياسي ،اقتصادي ،تجاري ،فرهنگي و جغرافيا يي
كاربردهاي متفاوتي پيدا ميكند .مرز به دو مفهوم عيني مانند مرزهاي رسمي كشورها ،و يا ذهني به كار ميرود؛ مانند
مرزهاي عقيدتي .که ميتواند باز ،بسته؛ ضعيف و يا قوي باشد ( ;Jones & Wild, 1994; Hansen, 1978
Buchanan, 1998عزتي.) 1368 ،

در گذشته و تا چند دهه پيش و حدود ًاًا تا پايان دوران جنگ سرد ،مرز؛ نشانگر اقتدار ملي ،محدودة اعمال
حاكميت و حفظ امنيت ملي از تجاوزات خارجي بود .افزون بر اين ،چون مرز به عنوان خطي است كه سرزمين
كشور را محدود ميكند و آن را از خارج جدا ميسازد؛ مناطق داخلي ،مركزي ميشود و مناطق خارجي پيراموني به
حساب ميآيد .در فرايند انزوا و به حاشيه كشيدهشدن مناطق پيراموني ،مناطق مرزي خصوصيات مناطق پيراموني را
پيدا ميكند .بنابراين ،در شرايطي كه مناطق مرزي دور از مركز يك كشور باشد ،مناطق پيراموني به حساب ميآيد.
بنابراين ،مناطق مرزي محل تالقي دو پديده ناامني و توسعه نيافتگي در مناطق پيراموني است.
با شرايطي كه جهان در قرن بيست و يكم پيداكرده و يا پيداخواهدكرد ،از نظر اتحاد ميان كشورها و برداشتن
شها توسط انديشمندان علوم سياسي ،جغرافيا يي و برنامهريزي
موانع ذهني و فيزيكي در برابر اين اتحاد ،اين پرس 
منطقهاي مطرح مي شود كه آيا سيستم دولت حكومتهاي ملي پايدار ميماند و يا اينكه مرزها كمرنگتر از گذشته
ميشود؟ آيا شرايط عكسالعملي كه در برابر جهاني شدن در بسياري از مناطق جهان در حال بروز است ،و به
صورت درگيري و نزاعهاي قومي و فرهنگي نمود پيدا ميكند ،مناطق مرزي را متأثر ميسازد؟ و آيا مناطق مرزي به
همين صورت باقي ميماند؟(هاروی671 : 1387 ،؛هافتون و كانسل.) 86 : 1388 ،
مفهوم آمايش مناطق مرزي
آمايش مناطق مرزي نوعي برنامهريزي است كه توسعه را با امنيت و دفاع ،از نيازهاي مناطق مرزي ،در چارچوب
شرايطي كه مناطق مرزي دارند ،به يكديگر پيوند ميدهد و راهكاري براي توسعه مناطق مرزي معرفي ميكند كه در
آن امنيت و توسعه الزم و ملزوم يكديگر ميشود(عندلیب 29 : 1379 ،؛ .) 14 : 1380
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بنابراين ،گرچه آمايش مناطق مرزي يك نوع فن برنامهريزي است ،اما خود بر پايههاي نظري و متدولوژي علمي
يهاي مناطق مرزي ،موانع توسعه و يا امنيت را توأمان
خاصي متكي است كه ضمن تحليل و تفسير شرايط و ويژگ 
لهاي يكپارچهاي ارايه ميدهد تا اهداف توسعه و امنيت در مناطق مرزي را بر
در نظر گرفته و براي آنها راهح 

يكديگر منطبق سازد .بنابراین ميتوان" آمايش" را نوعي برنامهريزي راهبردي  -فضا يي و" آمايش مناطق مرزي" را
نوعي برنامهريزي راهبردي در فضاهاي مرزي كشورها ،دانست.
نگرشهای حاکم در رابطه با توسعه و امنیت
نگرش قايل به تقدم امنيت بر توسعه :اين نگرش قايل به انجام توسعه در بستر امنيت در مناطق مرزي است .اين
نگرش قايل است كه توسعه در بستر امنيت شكل مي گيرد و تا زماني كه امنيت شكل نگيرد ،امكان توسعه همه
جانبه وجود ندارد .نمونه بارزي از چنين تفكري عراق مي باشد .اين كشور با داشتن تراكم جمعيتي و تمركز منابع
نفتي و سوابق تاريخي ستيز تمدنها در حول وحوش مرز شرقي خود ،اولويت نخست را به امنيت مناطق مرزي
يدهد.
م
نگرش قايل به تقدم توسعه بر امنيت :اين نگرش قايل به اين است كه هرگونه ايجاد امنيت در مناطق مرزي
منوط به بهبود شرايط توسعه و توسعه يافتگي مناطق است .اين ديدگاه بر اين عقيده استوار است كه توسعه نيافتگي
عامل اصلي ناامني است .بر اين اساس براي تحقق امنيت در مرزها ابتدا بايد بر روي توسعه اين مناطق تمركز نمود.
يهاي خاصي هستند .كه به طور عمده عبارتند از
كشورها و نظمها يي كه معتقد به اين ديدگاه هستند ،داراي ويژگ 
اينكه :اين كشورها معموًالًال توسعه يافته تر از ساير كشورهاي همجوار خود هستند .و از درآمد سرانه باالتري نيز
برخوردار مي باشند .و در مقابل ،كشورهاي همجوار آن فاقد چنين سطح در آمدها يي هستند و لذا نتايج توسعه
نيافتگي آن كشورها به همراه نا امني از طريق مرزها وارد كشور توسعه يافته تر مي گردد .و لذا چنين كشورها يي با
ايجاد كمربند حاشيهاي توسعه اي -امنيتي با كشور همجوار و برقراري مقررات ويژه اقتصادي توسعهاي در اين
يكنند .در اين مناطق سعي
كمربند ،از رسوخ ناامني و هجوم آحاد كشور كمتر توسعه يافته به كشور خود جلوگيري م 
يشود ايجاد اشتغال و تجارت با مقررات تسهيلي صورت گيرد و نيروهاي جوياي كاركشور همسايه در همان
م
حوزه به فعاليت اقتصادي و كسب در آمد بپردازند .و در گذر زمان اين منطقه توسعه يافته و خود باعث توسعه
امنيت در مرزها مي گردد .نمونه چنين كشورها يي آمريكا و مكزيك هستند با مرز طوالني بيش از 3100

يك لومتر.

نگرش قايل به درك متقابل توسعه وامنيت :در اين نگرش ،عقيده غالب بر ارتباط همسنگ توسعه وامنيت است.
و هيچكدام بر ديگري رجحان ندارند .اين نگرش ويژه دو كشوري است كه داراي درك متقابل و نزديك به يكديگر
يهاي چنين كشورها يي
يباشند .از ويژگ 
م

معموًالًال كوچك بودن منطقه سرزميني ،ارتباط بسيار فعال مرزي با

يباشد .از جمله چنين كشورها يي دول
كشورهاي همسايه و وابستگي متقابل حيات مردم دو طرف مرز به يكديگر م 
يباشند.
عضو اتحاديه اروپا م 
نگرش قايل به تفكيك توسعه و امنيت در عرصه عمل :در اين نگرش درك متقابل از امنيت و توسعه وجود
يهاي
ندارد و مسئولين و برنامهريزان هر يك از دو حوزه امنيت و توسعه به كار خود مشغولند .از مهمترين ويژگ 
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كشورها يي

با چنين نگرشي عبارتند از :گستردگي پهنه سرزمين و ضعف پيوندهاي فضا يي

بين مناطق كشور و

نطور وجود همين ضعف با كشور همسايه به دليل گستردگي سرزمين ،عدم وابستگي كشور به منابع واقع در
ه مي 
مرز ،عدم توانا يي دولت مركزي و دستگاههاي تابع ملي و محلي در استفاده مناطق مرزي(عندليب.)191 : 1380 ،
مفهوم استنباطي مرز از ديدگاههای مختلف
نظريه كريستالر
 -1نوعي سلسله مراتب مرزبندي به صورت متداخل در محل تقاطع حوزههاي نفوذ مكانهاي مركزي با يكديگر
وجود دارد.
يه ا ي
 -2عامل تع يي نكننده جدا يي و مرزبندي ،حوزههاي نفوذ مكانهاي مركزي دريافت خدمات و سرمايه گذار 
مربوط به آن است.
 -3مرزهاي زميني باعث ايجاد گسل و شكاف در نظام فضا يي سلسله مراتبي مناطق پيوسته مي شود.
 -4نقاط مرزي از نوعي خصلت انتخاب برخوردار ميشوند( اين كه به كدام مركز نزديكترند و يا امكانات بيشتر
دريافت ميكنند).
ديدگاه نظريه مركز -پيرامون
 -1مرزها بدليل واقع شدن در مناطق پيراموني و دور از مركز اوًالًال مورد بي توجهي كامل قرار ميگيرند ،چرا كه
امكان بهرهبرداري از منابع آنها كمتر از مناطق نزديك به مركز است .ثاني ًاًا بدليل اين بيتوجهي ،حداقل ،منابع موجود
ييابند.
كتر به آن تمايل م 
اين مناطق به سوي مناطق مركزي يا مناطق نزدي 
 -2به دليل تفاوت بسيار زياد بين مركز هر منطقه ،و دورترين نقاط مراكز پيراموني آن( مرزها) ،تضاد منافع بين
مركز و نقاط مرزي تشديد ميشود.
 -3به دليل تا يك د بر تمركز همه منابع قابل بهرهبرداري در مركز منطقه ،در واقع يك خط مرزي ذهني و در عين
حال قابل لمس ميان مركز و پيرامون ترسيم ميشود .بدينجهت ،خط مرزي شفاف و قابلتشخيصاست.
 -4به دليل تاخير در تاثير پذيري و بهره مندي مناطق مرزي از مركز منطقه ،سرعت توسعه يافتگي در مناطق
مرزي به كندي صورت ميگيرد.
ديدگاه نظريه كاربري اراضي
مفهوم مرز ،در اين نظريه با اتكا بر اصل حاكم كه اصل سود و صرفه اقتصادي است ،حالت ذهني و تجريدي به
خود ميگيرد .به دليل اينكه اين نظريه ،در ابتداي ارائه خود يك نظريه اقتصادي صرف بوده است ،مفهوم مرز را
ازديدگاه اقتصادي خود تحليل و تعريف ميكند .دو نكته اساسي درتحليل مفهوم مرز از این ديدگاه وجوددارد:
 -1تع يي ن مرز ذهني بين سود و زيان ،به عبارت ديگر ،مرز بين منافع و زبان «ما» و «ديگران».
 -2يك نوع مرز بندي جديد در يك مقياس وسيع تر بين گروهي كه با منافع ما همخوان و آنها يي كه همخوا
يكند.
نيستند ،ايجاد م 
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ديدگاه نظريه قطب رشد
 -1تا يك د برقطبي بودن توسعه به اين مفهوم است كه هر قطب ،سلسله مراتبي از مرزبندي را از طريق حوزه نفوذ
و حيطه جغرافيا يي خود به صورت امواج پيدرپي مشخص ميسازد .بر اين اساس به ميزان قوت قطب رشد ،حيطه
اين مرزبنديها نيزگسترشمييابد ،اما مرزها مانع عبور تاثيرات قطبرشد به كشورمجاورميشود.
يرسد.
 -2مرز در مفهوم نظريه قطب رشد ،دور ترين نقاطي است كه شعاع تاثيرات توسعه قطب رشد به آنجا م 
يشود كه كمترين بهرهمندي از تشعشعات توسعهاي قطب رشد را دريافت
بر اين اساس مرز ،به منطقهاي اطالق م 
يروند.
يكند ،به اين جهت ،مناطق مرزي اغلب مناطقي محرومتر ،توسعه نيافتهتر و عقب ماندهتر به شمار م 
م
 -3از آنجا كه اساس اين نظريه برتوسعه اقتصادي بويژه صنعتي متكي است و سرمايهگذاري كالن صنعتي مستلزم
وجود شرايط ويژه ايست كه بطور عمده در مناطق مياني و مركزي فراهم است ،لذا توسعه مرزها از طريق توسعه
يگيرد .عواملي چون موانع گمر يك  ،ناتواني در بهرهبرداري از
قطب رشد با تاخير زماني و تاثير كمتري صورت م 
موانع طبيعي ،قطع اتصال راههاي ارتباطي بين دو كشور توسط مرزها ،عدم تلفيق بين بازارهاي دو كشور و مانند آن
نيز در اين امر ميتوانند موثر باشند.
ديدگاه نظريه مركز رشد
 -1با رقيقتر شدن مفهوم قطب رشد به مركز رشد ،مرز نيز رقیق تر مي شود .و تضاد بين مركز و مرز كاهش
ييابد.
م
 -2بدليل تعداد مراكز رشد ،مرزهاي حوزه نفوذ اين مراكز متعدد شده و در نتيجه ،اختالط و تداخل اجتناب
يشود و در نهايت فاصله بين توسعه يافتگي مناطق مرزي و غير مرزي كم
ناپذير آنها باعث رقيق شدن اين مرزها م 
يگردد.
م
يگردد (يعني
 -3فاصله مرز تا مركز رشد نسبت به فاصله آن تا قطب رشد كاهش مي يابد و اثر آن نيز رقيقتر م 
بماندگي كمتر) ،يا به عبارت ديگر باعث كاهش محروميت ،توسعه نيافتگي و عقب ماندگي اين
محروميت و عق 
مناطق خواهد شد.
 -4به دليل اينكه سرمايهگذاري صرف در اين نظريه اختصاص به مناطق مياني و مركز ندارد ،بدين جهت توسعه
يپذيرد.
مراكز رشد با سرعت زماني فزونتر و تاثير بيشتر نسبت به نظريه قطب رشد تاثير م 
يهانسن
ديدگاههاي نظر 
نيلزهانسن در سال  ، 1978پس از انجام مطالعات ميداني گستردهاي در مرزهاي كشورهاي آلمان ،فرانسه و سويس،
يهاي مناطق مرزي را بادقت بيشتري موردتوجه قرار داد و آنها را براساس نظريههاي مكان مركزي «كريستالر»
ويژگ 
و قطب رشد«پرو» تجزيه و تحليل كرد .پس از آن ،هانسن به نظريههاي ياد شده فوق بازگشت تا بر اساس يافتههاي
جديد خود ،آنها را مورد نقد و تصحيح قرار دهد.
هانسن در مطالعات خود به نكات مثبت و منفي مناطق مرزي و تحليل آنها از ديدگاه كريستالر ،لوش ،ژاندارم،
يپردازد .از نگاه او نكات مثبت مرزها را كه در كنار مرزهاي سياسي با ثبات قابل تصورند،
بودويل ،اوربان و پرو م 
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يكنند -و در
عبارت است از توسعه فعاليتهاي تجاري و فرهنگي مرزي  -كه شعاع نفوذي در كشور مجاور پيدا م 
آمدهاي حاصل از دريافت عوارض بر ميشمارد .همچنين او ،به نقل از «لوش» ميگويد :در مناطق مرزي ممكن
است سرمايه گذاري به دليل فرار از ماليات دولت مركزي ،سودمندتر باشد.
يهاي
او ميگويد كه طبق نظريهقطب رشد ،عدمتعادل منطقهاي بين مناطق مركزي و غيرمركزي جزء ويژگ 
جدا يي ناپذير اينمناطق و فرآيند توسعه بهحسابميآيد و همچنان با استنباط از لوش اظهار ميدارد كه در مناطق -
مرزي ممكناست بهدليل ناهمخواني بين اهدافسياسي و اهدافاقتصادي ،مشكالتويژهاي ظهورپيداكنند.
يهاي مناطق مرزي از ديدگاه هانسن عبارتند از:
اصول كلي و ويژگ 
 -1موانع مربوط به تجارت بين المللي.
 -2قطع ارتباطات با همسایگان و محدود نمودن آن به واسطه اختالف نرخ رشد اقتصادي يا تفاوت فرهنگي.
 -3خطر تهديدات و تهاجمات نظامي.
 -4آسيب ديدگي و جراحت سازمان فضا يي اين مناطق از طريق گسستگي در ساختار فضا يي آن كه در اثر
مرزهاي فيزيكي ايجاد مي شود.
 -5به دليل اينكه محروميت جز خصوصيات اين مناطق است ،مادامي كه اين خصوصيات باقي است ،اين مناطق،
محروم ،توسعه نيافته و پيراموني خواهند ماند.
ديدگاههاي نظري جونز و وايلد

فيليپ جونز 1و تريوور وايلد 2مقاله تحقيقي خود را در تحليل تغ يي رات فضا يي ـ ساختاري در مرز پيشين دو پاره

آلمان پس از برقراري مرز و برداشتن موانع مرزي نوشتند(.)Jonse & Trevor, 1994:259-273
يشوند .اين حاشيهاي بودن
به عقيده جونز و وايلد ،مناطق مرزي بعنوان مناطق حاشيهاي و توسعهنيافته شناخته م 
يتواند معلول شرايط جغرافيا يي
گرچه م 

مناطق مرزي باشد ،اما خود پديده مرزي بودن ،بسياري از امكانات و

يسازد.
تهاي آن منطقه را مضمحل م 
قابلي 
يكنند ،از
آنان معتقدند با برقراري مرز بين دو كشور ،فضاها يي كه بهيكديگر متصلند و تداوم فضا يي را تأمين م 

يشوند .اين حاشيهايبودن ،علت عقبماندگي اين نواحي است(.)Ibid
يگسلند و حاشيهاي م 
يكديگر م 

بر اساس عقايد جونز و وايلد ،براي برنامهريزي توسعه مناطق مرزي اين اصول بايد مورد توجه قرارگيرند:
1ـ درك پيچيدگي ،گستردگي و تنوع متغيرها و تأثيرات آنها در مرز.
تهاي توسعه مرزها.
2ـ لزوم تأمين شرايط و زيرساخ 
3ـ ضرورت خروج از انزوا و گسترش ارتباطات با داخل و خارج.
4ـ لزوم پيوستگي مرز با مركز.
يهاي ويژه از اين مناطق جهت خروج فوري از محدوديت و دستيابي به توسعه.
5ـ لزوم حمايت و پشتيبان 

. Philip N. Jones.
. Trevor Wild.

1
2
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اصول چارچوب نظري آمايش مناطق مرزي
اصول چارچوب نظري آمايشمناطق مرزي برپايه مباحثنظري در مطالعات جهاني بدينشرح ارائهميگردد:
نخست آنكه مناطق مرزي دورترين مناطق پيراموني از مناطق مركزي ميباشند؛ بههميندليل ،عقبماندهترين و
محرومترين اين مناطق هستند .توسعه به شكل امواج سلسلهمراتبي و با محوريت مركز رشد تا دورترين
نواحي(مرزها) گسترش مييابد .همچنين توسعه مناطق مرزي با تامين زيرساختهاي الزم آن در درون يك نظام
فضا يي منسجم و يك پارچه طراحي شده ،ميسر است.
يهاي كالبدي خاص مناطق
از نظر ساختار فضا يي  ،مناطق مرزي عالوه بر ويژگي دوري از مركز ،داراي ويژگ 
مرزي مي باشند كه در مجموع باعث تشديد گسستگي فضا يي و در نتيجه توسعه نيافتگي آنها مي شوند و در نتيجه
هر گونه ساختار فضا يي در سطوح و مقياسهاي مختلف بويژه در ارتباط بين فضاهاي مرزي و ديگر نواحي ،مستلزم
برخورداري از پديدهاي بنام مركزيت است.
بين عوامل جغرافيا يي  ،جمعيت و فعاليت در مناطق مرزي روابطي برقراراست كه اين روابط يك ساختار و نظام
فضا يي

را تشكيلميدهند .همچنين به ميزان وجود تعادل منطقه اي ،مرزهاي ذهني و فيزيكي حايل بين مناطق

يشوند و در صورت عدم وجود تعادل بين اين مناطق ،اين مرزها ظهور و بروز
مركزي و مناطق پيراموني رقيقتر م 
بيشتري مي يابند .بايد دانست رفع پديده عدم تعادل منطقه اي و فضا يي از طريق توزيع سلسله مراتبي توسعه با
محوريت «مركزيت» به جانب «پيرامون» يا مناطق مرزي ميسر مي شود و توسعه و آمايش مناطق مرزي مستلزم درك
پيچيدگيهاي فضا يي  ،كالبدي ،تعادل منطقه اي و ابعاد متنوع دخيل در اين مناطق ميباشد .از سو يي تا يك د مفرط بر
مقوله تمركز در برنامهريزي توسعه اي يا فضا يي باعث عدم تعادل منطقه اي و فضا يي  ،و در نتيجه ،پيدايش مناطق
مركزي و مناطق پيرامونيميشود(عندليب.) 41 : 1380 ،
منابع تنش جغرافيا يي ايران و همسايگان
امروزه روابط فضا يي ميان دولتها ،اساس بقاي ملي شناخته ميشود .در واقع امنيت ملي دولتها تحت تاثيرنوع
فضاي استراتژيك مسلط بر امنيت منطقهاياست و به هر صورت از آنجا كه امنيت منطقهاي تا حدودي در گروي
فضاي امنيتي حاكم بر منطقه يا منطقههاي پيراموني است.
ايران به همراه چين و پس از فدراتيو روسيه ركورددار همسايه در جهان است،ايران با  15كشور مستقل و 24
دولت همجوار است .اكثريت اين كشورها يا داراي نظامهاي میلیتاريستي يا رژيمهاي محافظه كار هستند و در كمتر
كشوري از آنها شاخصههاي دموكراسي و نهادهاي مردم ساالر رشد نمودهاند و در واقع هنوز دولت ـ ملتهاي
واقعي در اطراف ايران نضج نگرفتهاند.
ايران با استفاده از موقعيت مركزي و محوري خود ميتواند به عنوان كانون صلح و همبستگي بين منطقهاي باشد،
تهاي همجوار ايران ،تنها زمينه افزايش مشاجرهها را فراهم آوردهاند و
اين در حالي است كه تعدد كشورها و دول 
اين به دليل نا پايداري اين كشورها بودهاست.
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منابع جغرافیایی تنش بین کشورها میتواند جنبه ژئواكونوميكی،1ژئوپليتيك ،ژئواستراتژيك 2و یا ژئوكالچری

3

داشتهباشد .اختالف نظر در مكان تقسيم آب ،برداشت گسترده از بخش علياي رودخانهها ،اختالف بر سر مالكيت
جزيرهها و ميدانهاي نفتي ،محدودههاي فالت قاره و حق دسترسی دولتهاي محصور در خشكي به آبهاي آزاد
از طريق عبور از كشور همسايه در شمار مسائل ژئواكونوميك است.
اختالفات ديرينه دامنهدار و گوناگون در مورد مرزهاي دريا يي  ،زميني و حتي هوا يي  ،گسترش سرزميني يك گروه
قومي در دو سوي مرز بينالمللي و امتداد سرزميني و جمعيتي بخشي از يك ملت در كشور همجوار در شمار مسائل
ژئو پلیتيك مشاجره به شمار ميآيند.
شهاي فرهنگي و يا گستراندن نظام ارزشي و حمايت از
رقابت ديرينه قومي و مليگرايانه ،تالش براي صدور ارز 
یپور.)4 : 1379 ،
تها و عملكردهاست(کريم 
هم كشيشان در كشور همسايه بخشي از فعالي 
از ميان منابع مشاجره (ژئوكالچر ،ژئوپلیتيك و ژئوكونوميك) دررابطه با کشور عراق هر سه نوع منبع مشاجره
ًال برداشت از عليايرودها ميتواند يك منبع مشاجره ژئوكونوميك باشد و يا مسئله اكراد ميتواند در
وجوددارد مث ًال
غالب مشاجره ژئوپلیتيكي مطرحشود همچنين رقابتديرينه قومي و مليگرايانه مبتني بر ناسيوناليسم عرب ميتواند
درقالب ژئوكالچر مطرح شود.
رقابت منطقهای از جمله :رقابت اقتصادي براي بدست گرفتن بازارهاي آسياي مركزي و قفقاز ،مسير انتقال انرژي
و نفوذ در بين كشورهاي كشورهاي تازه استقالل يافته ،مباحث فرهنگی و ...میتواند ازجمله منابع تنش بین ایران و
ترکیه باشد .اما مسئله كرد تا آيندهاي قابل پيش بيني يك منبع مهم و مورد مناقشه بين ايران و تر يك ه باقي خواهد ماند
و يا بر عكس منبع ممتاز هماهنگي و همكاري.
در خليج فارس مناطق بسياري وجود دارند كه ميتوان از آنها به عنوان كانونهاي بحران نام برد ،برخي از اين
مناطق عبارتند از :شکافهای مذهبی ،مسائل زيستمحيطی ،مرزهای دریایی ،اروند رود ،جزاير ايراني ،بوبيان ،منابع
انرژی ،ديدگاههاي متفاوت امنيتي و ...كه عمده كانونهاي بحران هستند(ولدانی.)11 : 13 77،
اما تاهنگامي كه نظامهاي پادشاهي وامير نشين عرب پا بر جا هستند،اين كشورها تهديد مستقلي عليه ايران
محسوب نخواهند شد ،برعكس سقوط اين نظامها و جايگزيني جمهوريهاي ملي گرا يا بنيادگرا ميتواند دور
جديدي از تنش و مشاجره دو جانبه به همراه داشته باشد(مجتهد زاده.) 23 : 1372 ،
ايران در هيچ دوره تاريخي از طريق مرزهاي جنوب شرقي مورد تهديد نبوده است ،و به دلیل جهتهاي متفاوت
يهاي فضا يي امنترين محور تاريخي براي ايران بوده است .اما پراکندگی
تهديد ،عدم تعارض ژئوپلیتيك ،گسستگ 
چها در دو کشور ،قدرت هستهای پاکستان ،رقابت در آسياي مركزي و ...میتواند از جمله منابع جغرافیایی تنش
بلو 
بین دو کشور باشد.

1

Geo Economic
Geopolitic & Geostrategic
3
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2
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لهاي ژئوپلیتیكي هم هستند ،همين عامل روابط دوكشور را از هنگام
فضاي سرزمين ايران و تركمنستان ،مكم 
استقالل تركمنستان در مسيري منطقي قرار داده است .امتداد و پيوستگي قوم تركمن ايران با تركمنستان ،وابستگي
تركمنستان به آب ايران ،عدم دسترسی ترکمنستان به آبهای آزاد ،رژيم حقوقي دريا يي خزر و ...شرایط قرارگرفتن
بعنوان منابع تنش بین دو کشور را دارا میباشند.
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شها بين افغانستان و ايران محسوبميشود و تاكنون  12بار باعث بروز بحرانهاي
هيرمند يكي از مهمترين چال 
ديپلماتيك بين دو كشور شدهاست و  27بارمذاكرات دو جانبه ومستقيم ويا قبول حكميت براي حلوفصل آن
صورتپذيرفتهاست .محاطبودن افغانستان درخشكي ،بلوچها ،حمايتهاي فرقهاي ،موادمخدر ،پناهندگان افغان و...
ازدیگر منابع تنش بین دو کشور است.
ارمنستان از كشورها يي است كه رابطة نزديكي با ايران داشتهاست و اين شايد به علت موقعيت جغرافيا يي اين
كشوراست كه در شمار كشورهاي محصور در خشكي بهحسابميآيد .اما در اين ميان تنشها يي بصورت بالقوه و
خفيف وجود دارد از جمله ادعاي ارمنستان براي ايجاد ارمنستان واحد ،ارمني زبانهاي داخل ايران و اختالف ديني
بين دو كشور (مسيحيت و اسالم).
اما شمشير دو لبه مليگرا يي در هيچ كجا به اندازه جمهوری آذربايجان به روشني مجال بروز نيافتهاست .رژيم
حقوقي درياي خزر ،نزديكي ايران به ارمنستان ،رقابتهاي معبري و همچنين استخراج نفتي از درياي خزر و ...نیز
منابع تنش بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان هستند.
آمایش مناطق مرزی در ایران

فضاي جغرافياي ايران را مي توان به سه قلمرو ژئواستراتژيك بدين شرح تقسيم نمود :قلمرو حاشيه يا ريملند،1

قلمرو سرزمين ميانه يا ميدلند 2كه برمنطقه مرتفع و به عبارتي براسكلت پيراموني فالت ايران نطبيق دارد و قلمرو

سرزمين مركزي با هارتلند( 3چوخاچی زاده.)25 :1 38 1،

شها وجود دارد ،به چهار دسته كلي تقسيمميشوند:
از سوي ديگر اصوًالًال واحدهاي نظامي كه در سازمان ارت 
واحدهاي عملياتي و رزمي كه در صف قرار مي گيرند .واحدهاي پشتيباني ،واحدهاي تكنولوژي وتوليد كه اصوًالًال
صنايع نظامي هم جز اين واحدها به حساب مي آيند ،واحدهاي فرماندهي و ستاد(عندليب.) 1380 ،
تها و اهميت مطالعات و تحقيقات مرتبط با آمايش مناطق مرزي در هر كشور ،مطالعه در اين حوزه به
حساسي 
دليل شرايط ويژه ايران-نظر به آسيبپذيري ،بحرانخيزي و در نتيجه كاهش قدرت كنترل امنيت اين مناطق در اثر
يهاي همه جانبه آن به سبب افزايش ميزان تاثير
وجود تهديدات دايمي امنيتي و نظامي از يك سو و لزوم چاره انديش 
گذاري اين مناطق در امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران از سوي ديگر -داراي اهميت و حساسيت بسياري است.
شرايط ويژه مرزهای ایران به شرح زيراست:
 وجود طوالنيترين مرزها و تنوع جغرافيا يي  ،قرار گرفتن نيمي از استانهاي كشور در اين مناطق و تعدد و تنوعكشورهاي همسايه(  15كشور) كه اغلب آنها دچار بي ثباتي با ضعف در ايجاد ثبات كامل سياسي ،اقتصادي ،و...
يباشند كه الجرم فقدان كنترل كامل مرزهاي آنها را به دنبال دارد.
م

1

. Rimland.
. Midland.
3
. Heartland.
2

88 1

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال پنجم ،شماره اول ،زمستان 1931
فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

تهاي متحرك در برخي از مناطق مرزي به همراه كمبود زير
 تراكم كم جمعيت و پراكندگي آن ،وجود جمعي ساختهاي توسعه و ضعف بنيانهاي اقتصادي ،محروميت و توسعه نيافتگي شديد و وضعيت نامتعادل و نابرابر
اقتصادي ،فرهنگي..اين مناطق با مناطق مركزي.
تهاي خارجي در برخي
تهاي متنوع در مناطق مرزي و وجود ساختارهاي سياسي وابسته به قدر 
 وجود قومي از كشورهاي مجاور.
 تحميل هزينههاي سنگين مادي و معنوي جهت امنيت و بهخطر انداختن سرمايههاي كالنملي در اين مناطق. فقدان نظام برنامهريزي و تصميمگيري هماهنگ و كارآمد در اين مناطق.موارد فوق از يك سو و خالء مطالعات و تحقيقات متمركز و همه جانبه آمايش مناطق مرزي از سوي ديگر ،بر
حهاي پيشين آمايش كشور در اوايل
اهميت و حساسيت اين مطالعات افزوده است .ناگفته نماند كه هيچ يك از طر 
دهه ( 1350تجربهاول آمايشسرزمين در ايران) ،سال ( 1362تجربه دوم) و سال ( 1378تجربه سوم) -بهرغم اين كه
عنوان رويه جاري مورداستفاده و استناد قرارمي گيرد -به تصويب مراجع قانوني و رسمي كشور نرسيدهاست .اينامر
حكايت ازآن دارد كه با وجود تالشهاي صورتگرفته در طول سهدهه گذشته ،درمفاهيم گوناگون ،مبهم و گاهي
متضاد آمايش كه از سوي صاحبنظران ارائهشده ،همچنان وفاق الزم در تعاريف و مفاهيم نظري و كاربردي آن
وجودنداشته و به ويژه موضوعات دفاعي و امنيتي كمترين تاثيرگذاري را-به رغم دارا بودن جايگاه تع يي نكننده در
حها -به خود اختصاص داده اند(عندليب.) 1380 ،
اين طر 
يهاي زیر را در رابطه با آمايش مناطق مرزي مدنظر قرارداد:
به طور کلی میتوان خصوصيات و ويژگ 
)1دوري از مركز
)2انزواي جغرافيا يي
)3ناپايداري سكونت براثر الف :توسعه نيافتگي و حاشيه اي بودن.ب :رونق مبادالت اقتصادي
)4تبادالت مرزي
تهاي فرهنگي
)5تفاو 
)6تهديدات خارجي
)7ضديت سيستمي(چوخاچيزاده مقدم.) 63 :1 38 1 ،
عبندی و نتیجهگیری
جم 
يهاي خاص ،كه
به طور كلي بر اساس مطالعات انجام شده و مباحث مطرح شده ،و به دليل برخورداري از ويژگ 
يها تماس مناطق مرزي با محيطهاي داخلي و خارجي نسبت به كشوراست ،پرداختن به آن در برنامه
از اهم ويژگ 
آمايش و توسعة منطقهاي ضرورت دارد .از اين رو پيوند توسعه و امنيت در آمايش مناطق مرزي تجلي خاص مي-
يابد .و به صورت ارتباط متقابل كنش و واكنش اين دو بر يكديگر ،نمايان ميشود.
مطالعات انجامشده در اين رابطه نشانميدهد كه امنيت و توسعه در آمايشمناطقمرزي الزم و ملزوم يكديگر
است .به عبارت ديگر ،توسعه را در مناطق مرزي نميتوان تحقق بخشيد ،مگر اينكه امنيت را در آنجا برقرار كرد .و
بالعكس امنيت را نميتوان در مناطق مرزي محقق ساخت ،مگراينكه اين مناطق توسعه پيداكند.
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بر اساس مطالعات نظري و تجربي در كشورهاي مختلف كه تنوع و پيچيدگي در مناطق مرزي دارند ،عدم تعادل
منطقهاي ميان مناطق مرزي و مناطق مركزي بسيار آشكار است .اين عدم تعادل منطقهاي ميان مناطق مرزي و مناطق
مركزي دو تأثير منفي بر روند توسعة آن مناطق از خود بر جاي ميگذارد .از يك سو ،اين عدم تعادل ،حركت توسعه
در مناطق مرزي را ،در مفهوم كلي آن ،با مشكل مواجه ميسازد و موانع بسياري سر راه آن قرار ميدهد و از سوي
ديگر ،ناامني را هم به دليل موقعيت مناطق مرزي و هم به دليل عدم توسعه ،گسترش عمومي ميدهد .اين تأثيرات
متقابل توسعه و امنيت به صورت زنجيرهاي ،به يكديگر مرتبط و مجموعهاي از كنش و واكنشها يي ايجاد ميكنند
كه جوهرة توسعة پايدار مناطق مرزي را تحت تأثير خود قرار ميدهد .از اين رو ،در هر نوع برنامهريزي اعم از

توسعه مناطق مرزي و به ويژه آمايش مناطق مرزي؛ توسعه و امنيت به عنوان ستونهاي آمايش مناطق مرزي به-
حساب ميآيند .همچنين تأثيرات اين دو بر يكديگر در كل فرايند توسعه و برنامه آمايش سرزمين به عنوان ستون
فقرات آمايش مناطق مرزي برشمرده ميشود.
با چنين ديدگاهي به مناطق مرزي و درك اهميت موقعيت مناطق مرزي در كل كشور برنامههاي توسعه آنها در
چارچوب برنامههاي آمايش توسعه كشور ،اصولي در آمايش مناطق مرزي مطرح ميشود كه بايد مورد توجه قرار
گيرد:

•مناطق مرزي اجزا يي از كل كشور هستند.

•مناطق مرزي لوال و مفصل ارتباط ميان داخل كشور با خارج آن است.

•هر تهديدي كه متوجه مناطق مرزي ميشود ،آثار آن به كل كشور منتقل مي شود.
•عدم تفكيك توسعه مناطق مرزي و مناطق غيرمرزي يك كشور از يكديگر ،زيرا نميتوان مناطق مرزي توسعه
نيافتهاي داشت و در عين حال كشوري توسعه يافته ،و بر عكس.
•وجود رابطه مستقيم و دو سويه ميان توسعه و امنيت در مناطق مرزي و توسعه و امنيت ملي
بر اين اساس و درك اهميت پيوند امنيت و توسعه به يكديگر در برنامههاي آمايش مناطق مرزي ،داشتن
رويكردي جديد به توسعه و امنيت در مناطق مرزي را ضروري ميسازد .بنابراين ،در تعريف توسعة پايدار در مناطق
مرزي و يا در برنامههاي آمايش آن ،عالوه بر عناصر گوناگون توسعه و دارا بودن شاخص پايداري ،پايداري دفاعي
در برنامههاي آمايش مناطق مرزي نيز ضرورت دارد .به عبارت ديگر ،توسعه پايدار در فضاهاي مناطق مرزي هنگامي
تحقق پيدا ميكند كه آن فضاها از امنيت كافي براي سكونت و فعاليت برخوردار باشند.
از اين رو ،نگاه به توسعة پايدار مناطق مرزي كه در چارچوب آمايش مناطق مرزي صورت ميگيرد ،بايد دو سويه
باشد؛ همان طور كه بايد به توسعه از ديد دفاعي كه آن را پايدار ميسازد ،نگاه شود .به امنيت و دفاع در مناطق
مرزي نيز بايد از ديدگاه توسعه نگاه كرد؛ بدين معني كه تحقق امنيت و دفاع در مناطق مرزي از طريق برنامههاي

توسعهاي صورت ميگيرد.

چنانچه بخواهيم اين ارتباطات چندسويه را خالصه كنيم ،ميتوانيم بگو يي م مناطقي پايدارند كه با دفاع از خود
پايدار ميمانند ،و مناطقي ميتوانند از خود دفاع كنند كه داراي توسعة پايدارند .در فرايند ترسيم خطوط كلي و
يبينيم .به
يكنيم ،و دفاع را در ابعاد توسعه م 
چارچوب آمايش مناطق مرزي از يك سو توسعه را دفاعي معني م 

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال پنجم ،شماره اول ،زمستان 1931
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عبارت ديگر ،براي دفاع ،از ابزار توسعه استفاده ميكنيم ،و در اقدامات دفاعي در مناطق مرزي از شيوههاي هماهنگ
با توسعة پايدار بهره ميبريم.
براي حركت در راه توسعه پايدار و امن ،نخستين گام آشتي توسعه با امنيت و دفاع باشد كه الزمة آن ارايه تعريف

مشتر يك از" امنيت توسعهاي "و" دفاع توسعهاي "و نيز" توسعة امن "و" توسعة قابل دفاع "است.

بنابراين ،آمايش مناطق مرزي ،بهرهبرداري مطلوب از كلية امكانات انساني و فضا يي اين مناطق در جهت بهبودي
وضع مادي و معنوي جامعه به دنبال تب يي ن مباني نظري سازماندهي مطلوب فضا يي

پايدار انسان ،سرزمين و

يهاي اين مناطق در چارچوب طرح آمايش سرزمين و تحقق
تهاي انساني در مناطق مرزي با توجه به ويژگ 
فعالي 
توسعه و امنيت ملي است.
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