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مولفه های غیر نظامی موثر بر امنیت مرزها
تاريخ دريافت0911 /02 /20 :

تاريخ پذيرش0911 /02 /02 :
صفحه55- 66 :

علی اسالمی ،وحید مجردی
چکیده
امروزه امنیت مهمترين رکن توسعه در هر جامعه می باشد .مناطق مرزی به دلیل موقعیت ژئواستراتژيک خاص و توسعه کمتر به دلیل دوری از
مرکز ،امنیت کمتر و زمینه بروز ناامنی بیشتر دارند .در صده بیستم امنیت مرزها به داليل شرايط ويژه ناشی از جنگ ها و همچنین رقابت دو
بلوک شرق و غرب بیشتر معطوف به بعد نظامی بود .اما بعد از جنگ سرد اين شرايط تغییر نمود هدف پژوهش بررسی عوامل غیر نظامی
موثر بر امنیت مرزها بود .اين تحقیق به صورت کتابخانه ای و تحلیلی صورت گرفت .نتايج نشان داد امروزه امنیت مرز ها بیشتر معطوف به
ابعاد توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و همچ نین نوع رابطه و تعامل بین کشور ها و ثبات سیساسی و اقتصدی و ...آنان می باشد .لذا
بهبود وضع اقتثادی مناطق مرزی از طريق بازارچه های مرزی و توسعه مبادالت مرزی بین کشور ها می تواند تاثیر مهمی بر ارتقای امنیت مر ز
ها داشته باشد.
واژگان کلیدی :جغرافیایی سیاسی ،مرز ،امنیت.
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مقدمه
امروزه امنیت به عنوان يکی از مهمترين زمینه های توسعه همه جانبه کشور ها ،از سوی تمامی انديشمندان و دولت ها مورد توجه بوده است.
زبرا وجود امنیت بستر توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و زمینه برنامه ريزی بلند مدت در اين عرصه ها را فراهم می سازد .در اين بین
مناطق مرزی کشور ها به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک خاص ،فاصله از مرکز کشور و  ...تاثیر پذيری بسیاری از مقوله امنیت دارند .از طرفی مفهوم
قلمرو و مرز و عوامل موثر بر امنیت آن در دهه های اخیر دچار تحول شده است.بنیان قلمروهای استراتژيک در قرن گذشته براساس
تواننظامی ،جغرافییی و ايدئولوژيک بنا شده است در اين قرن تغییر پیدا کردند .به عبارتديگر اگر در قرن بیستم سرزمین يا خاک ،عنصر اصلی
و روح مطالعات ژئوپلتیک و استراتژيک را تشکیل می داد؛ در قرن بیست و يکم مسائل نظامی اهمیت خود را در تعیین اهمیت مناطق
ژئواستراتژيک از دست داد ،از اين رو مفاهیم نیز با اين دگرگونی دچار تحول شدند  .لذا هدف اين تحقیق بررسی نقش عوامل غیر نظامی در
توسعه مناطق مرزی می باشد .لذا سوال اصلی اين تحقیق اين است که " عوامل غیر نظامی چه تاثیری بر امنیت مرز ها دارند" .لذا فرضیه اين
تحقیق اين است که امروزه عوامل غیر نظامی مانند توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی ،تعامل بین کشور های طرفین مرز ،ثبات سیاسی
کشور های طرفین مرز ،بیشترين تاثیر را در امنیت مرز ها دارد .در اين مقاله پس از بررسی مفهوم امنیت ،مرز  ،به بررسی مولفه های غیر
نظامی موثر بر امنیت مرز پرداخته می شود و در پايان نتیجه گیری صورت گرفته و پیشنهاداتی در اين زمینه ارائه می گردد.
مبانی نظری
جغرافیایی سیاسی و ژئوپلیتیک
جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دو مبحث مکمل هم از يک موضوع است که به مطالعه « نقشآفرينی قدرتسیاسی در محیط جغرافیايی»

میپردازد  .به طور خالصه بايد گفت :جغرافیايی سیاسی علمی است که نقش سیاست را در جغرافیايی بررسی میکند ،در حالی که علم
ژئوپلتیک به بررسی نقش و عوامل محیط جغرافیايی در سیاست میپردازد( .عزتی.) 0902:5 ،
جغرافیايی سیاسی به مطالعه ادعاها و منازعات انسانی درباره استفاده ،شراکت ،مالکیت زمین و منابع آن میپردازد .اين منازعات ،در سطوح
بسیار متفاوتی به وقوع می پیوندد .از جمله ممکن است اين مشاجرات شامل ادعاهای ارضی و مرزی میان قبايل رقیب و يا گروههايی از
ملیت های مختلف که در يک سرزمین زندگی می کنند ،برو ز نمايد و يا امکان دارد میان کشورهای همسايه به وقوع بپیوندد و يا به صورت
رقابت هايی بر سر نفوذ جهانی میان بلوک های بزرگ قدرت رخ دهد( .موير ) 1 ،0931 ،براساس همین تعريف متوجه میشويم که موضوع
مرزها يکی از موضوعات پايه و اصلی در جغرافیايی سیاسی می باشد ،در جغرافیايی سیاسی ،تاثیر انسان در مواردی چون موقعیتها ،مرزها،
سرزمینها ،ملتها و منطقهها مطالعه میشود ،در برخوردی کلی میتوان جغرافیايی سیاسی را عبارت از «مطالعه اثرگذاری تصمیمات سیاسی
صاحبان قدرت در محیط جغرافیايی دانست» مانند تقسیمات سیاسی کشور و مرزسازی های سیاسی روی صحنه جغرافیايی  .قرن بیست و يکم
و تغییر در مفاهیم در دوران جنگ سرد ،قلمروهای ژئواستراتژيک براساس اهداف نظامی تعیین میشد در نتیجه مناطق ژئوپلیتیک نیز می
بايستی توجیه کننده اهداف نظامی باشند و به همین علت به محض احساس کوچک ترين تغییر و تحول در ساختار نظام ژئوپلیتیک برخی از
مناطق که ممکن بود به نحوی اهداف نظامی را دچار مشکل سازد ،توسل به زور را در ان مناطق انکارناپذير میساخت ،ولی امروزه قلمروهای
ژئواستراتژيک بايد توجیهی اقتصادی  -نظامی داشته باشد.افزون بر اين سده بیستم ،استراتژیهای نظامی حائز اهمیت ويژه بود و تسلط بر
قلمروهای ژئواستراتژيک در راس اهداف استراتژيک قرار داشت .ولی در سده بیست و يکم ديگر چنین نیست و ما در حال گذار از
قلمروهای استراتژيک سابق هستیم که به سرعت با يکديگر تداخل پیدا میکنند .يکی از نقاط تداخل ،ديوار برلین بوده است .بنابراين در سده
بیست و يکم نه تنها شاهد دو قلمرو ژئواستراتژيک نخواهیم بود بلکه پنج يا شش قلمرو ژئواستراتژيک خواهیم داشت و اين بدان معنا است
که تحوالت زيادی در مناطق ژئوپلیتیکی جهان رخ داده است ،در حال حاضر محور مناطق ژئواستراتژيک « ،عامل انسانی و منابع اقتصادی»
است و میزان ،تولید ناخالص ملی کشورها است که در تعیین مناطق استراتژيک نقش اصلی را بازی خواهد کرد .در تمام دوران جگ سرد،

قدرت نظامی ،مهمترين عامل به شمار می رفت و در نهايت اين قدرت بود که منجر به تقابل میشد .اما رفته رفته شاخصهای نظامی برای
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تعیین قلمروها ی ژئواستراتژيک و به تبع آن قلمروهای ژئوپلیتیکی دچار تغییر و تحول شد .در نتیجه ،اکنون نقاط استراتژيک ،مناطق
استراتژيک و قلمروهای ژئواستراتژيک بیشتر بر اساس معیارهای اقتصادی تعیین میشود ،لکن قابلیت مناطق از جهت کاربرد نظامی هم مورد
نظر است .اين نکته بسیار حساسی است ،يعنی عامل اقتصادی به تنهايی در کار نیست ،بلکه پشتوانه قدرت نظامی و مالحظات نظامی هم در
کنار مالحظات اقتصادی اهمیت دارد .پس برای تحقیق يافتن ايده های اقتصادی ،چنان چه نیاز به استفاده از قدرت نظامی باشند ،بايد ديد فالن
منطقه جغرافیايی ظرفیت مانور نظامی را دارد يا نه .لذا ادغام اين دو عامل به قلمروهای جغرافیايی می رسد که اينموضوع محدوده قلمروهای
ژئواستراتژی جديد را تعیین میکند (موير.) 1 ،0931 ،
امنیت
در لغت به معنای در امام بودن ،بی بیمی ،آسايش ،بی هراسیاطمینان و سکون قلب(معلوف) 0900:00 ،؛ است .مفهوم امنیت از آغاز آفرينش
مورد توجه بشر بوده است؛ زيرا آسايش ،بی هراسی و اطمینان قلبی از نیاز های اصلی انسان بوده است.
در خصوص رويکرد نظری نسبت به امنیت ،سه قالب فکری سنتی ،مدرن و پسامدرن وجود دارد که هر کدام داراری گفتمان های خاص
خويش است .در ديدگاه سنتی و با ستانی ،به جای آنکه موضوع تخصصی امنیت انسان به عنوان شهروند دولت مطرح باشد و نهاد دولت به
ارتقای سطح خدمت امنیت او موظف شود ،حفظ مفهوم کلی انسان مطلوب به تعريف صاحب منصبان سیاسی مورد توجه قرار می گیرد و
دولت موظف به حفظ امنیت اين مفهوم می شود(اشتراوس.) 0939:19،
در ديدگاه مدرن ،امنیت معطوف به قدرت و تامین زندگی امن و مرفه انسانی و حفاظت از حامالن آن يعنی متخصصین صاحب نظر می شد.
به نظر « لوی اشتراوس» موضوع امنیت در دنیای مدرن معطوف به تامین حاکمیت انسان بر سرنوشت خويش است ،تا مکلف به انجام وظايف
پايه .به نظر «لوی اشتراوس»  ،اين تحول موجب شده است تا انسان مکلف به تعالی جويی جای خود را به انسان محقی دهد که قدرت خواه و
امنیت جو است(.اشتراوس.) 0939:19،
بر خالف «لوی اشتراوس» به نظر «گیدنز» قالب فکری مدرنیته ،انسان را از وضعیت انفعال در آورده و به سازندگی محیط خود وا می دارد.
در نتیجه چنین تحولی ،حیطه فعالیت و زندگی انسان از لحاظ مکانی به حد جهانی گسترش يافته و از لحاظ زمانی شتابی روز افزون يافته
است(.گیدنز0933 ،؛  ) 13- 11در نتیجه اين تحوالت ،ماهیت موضوعات امنیتی هم در ديدگاه و قالب فکری مدرن متفاوت می شود.
«هابرماس» به طور واضح تری اين گسست را نشان می دهد .در اين اقدام توضیحی ،اين انديشمند اظهار می دارد که تحول در نگرش و قالب
فکری از باستانی به مدرن موجب شده است تا تکنیک و مهارت سیاسی برای تامین امنیت به وسیله قدرت ،جايگزين اخالق سیاسی و عمل
مبنی بر هدف شود(هابرماس.) 0139:10،
اما امنیت در ديدگاه پسامدرن معطوف به معنا در زندگی انسانی و تاکید بر لذت گرايی و معنا گرايی اراده و خالقیت انسانی است .اين منزلت
فی ذاته مخالف هر گونه فرا روايتی جمعی و کلی می باشد .تحوالت جديد ،به ويژه انقالب اطالعات و ارتقای سطح خالقیت ها و توانمندی
انسان ها ،کار ويژه دولت ها را به شدت دستخوش تغییر کرده است .آذر مون و ايوب مدعی هستند که مفهوم امنیت کشور ها بیشتر جلوه
نرم افزاری در مقابل سخت افزاری پیدا کرده است .به طور فزاينده ای شاهد هستیم که دولت ها با مسئله حقانیت(دو جلوه کارامدی و
مقبولیت) روب رو هستند .نهاد دولت بايد تجلی عقل جمعی باشد تا کارآمدی الزم جهت تحقق بخشی به اراده انسانی را داشته باشد و گرنه
دولت ها با بحران حقانیت روبرو خواهند شد(آذر.) 059- 0100:051،
با پايان يافتن جنگ جهانی دوم و تحوالت جديد در عرصه نظام بین الملل به خصوص پیشرفت های ا قتصادی ،رشد جمعیت ،نیاز بیشتر به
انرژی و منابع جديد آن ،شیوع بیماری های جديد نظیر ايدز و تغییرات زيست محیطی ،مشخص گرديد که ديگر نگاه سنتی به مقوله امنیت
کارساز نمی باشد و لزوم ارائه تعريفی جديد از مباحث و تهديدات امنیتی ضروری گرديده است.
«باری بوران» بنیان گذار مکتب مطالعات امنیتی کپنهاک با انتقاد از آنچه آن را برداشت ساده انگارانه از مفهوم امنیتی می نامد ،اظهار می دارد که
بر خالف اعتقاد واقع گرايان ،به کسی امنیت از طريق کسب قدرت و يا اعتقاد آرمان گرايان ،به تامین امنیت از طريق صلح ،اکنون نیاز به ارائه
يک دي دگاه میانه که هر دو مفهوم قدرت و صلح را در خود جای دهد به عنوان بهترين تعريف برای مفهوم امنیت ضروری
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است(.بوزان ) 05- 0930:06،وی ابعاد امنیت را در پنج بعد نظامی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و زيست محیطی گسترش می دهد .مکتب
کپنهاک را می توان واکنشی نسبت به ديدگاه رئ الیست ها و لیبرالیست ها نسبت به امنیت دانست .در حالی که رئالیست ها در بحث امنیت
محوريت را به قدرت نظامی می دانند ،لیبرال ها تامین امنیت را در دستیابی به صلح می دانستند .در واقع چهارچوب تنگ و محدود دامنه
امنیت در ديدگاه آنان در مکتب کپنهاک اصالح گرديده است.
بوزان با انتقاد از نگاه حداقلی به مسئله امنیت در ديدگاه سنتی در مورد مطالعات مربوط به قدرت و نظامی محوری ،امنیت را در ابعاد پنج گلنه
نظامی ،سیاسی اقتصادی ،اجتماعی و زيست محیطی گسترش داده است .با اين حال برخی واقع گرايان بوزان را متهم میکنند که با گستراندن
ابعاد امنیت اين خطر وجود خواهد داشت که دولت ها در شرايط اضطراری موضوعات و اهداف امنیتی خود را به طور گسترده تعريف
نمايند .در پاسخ بوزان بیان می دارد که بهترين راه برای جلوگیری از گسترش مفهوم امنیت آن است که مسائل را از دستور کار امنیتی خارج
سازيم .در واقع راه حل وی برای تمايز میان موضوعات امنیتی و غیر امنیتی اين است که برای اينکه موضوعای امنیتی قلمداد شود ،دو معیار
بايد وجود داشته باشد :نخست اينکه مسئله مورد نظر بايد به گونه ای عمل کند که حیات شهروندان جامعه را به خطر بیندازد و دوم اينکه
مسئله خارج از قوان ین موجود باشد ،بدين معنی که نتوان با استفاده از موازين قانونی آن را کنترل يا مهار نمود(.بوزان.) 0931:00،
به نظر بوزان هدف مکتب کپنهاک برای سیاستمداران را در مواجهه با تهديدات آن است که به جای بحث در مورد تهديدات امنیتی به
شناسايی فرآيندی توجه نمايند که در ن تیجه آن تهديدات امنیتی شکل می گیرد .بدين ترتیب که امنیت پديده ای است که در بستر يک فرآيند
شکل می گیرد .بدين صورت پیشنهاد بوزان برای ساستمداران اين است که به جای اينکه بیشترين تالش و تمرکز خود را برای مقابله با آن
صرف کنند ،بهتر است که به شناسايی فرآيندی بپ ردازند که باعث به وجود آمدن تهديدات امنیتی گرديده است .به نظر بوزان از اين طريق می
توان مانع از به وجود آمدن زمینه های شکل گیری تهديدات امنیتیگرديد(بوزان.) 05- 0903:01،
مولفههای جديد امنیت
با تحوالت کنونی جهان و تغییر ماهیت تهديدها ،اين سوال مطرح میشود آيا اهداف تهديدهای غیرنظامی متوجه تمامیت ارضی رژيم و
جامعه است؟ اگر جواب مثبت است ،بنابراين برای حصول امنیت بايد از چه روش های و متغیرهايی استفاده کرد؟در جواب بايد گفت با
توجه به تغییر ماهیت تهديدها و نیز تغییر ماهیت امنیت پس از دوران جنگ سرد عالوه بر ابزار نظامی ،استفاده از چهار مولفه غیرنظامی الزم و
ضروری به نظر می رسد .اما گزينش اين مولفه های پنج گانه به سه دلیل صورت گرفته است (مارتین .) 90:0900،با توجه به مطالب فوق،

مولفههای اصلی امنیت عبارتند از:توانمندی سیاسی ،مشروعیت سیاسی  ،توانمندی اقتصادی  ،تساهل قومی مذهبی ،دسترسی به منابع طبیعی
حیاتی.بديهی است که هدف اين متغیرها عالوه بر حفظ مولفه های تشکیل دهنده دولت ،هم پوشانی يا به عبارتی همتکمیلی با يکديگر
میباشد.
تعریف مرز
مرزها :خطوط اعتباری و قراردادی هستند که به منظور تحديد حدود يک واحد سیاسی بر روی زمین مشخص میشوند به عبارت بهتر
مرزهای سیاسی خطوطی قراردادی هستند که نشان دهنده قدرت حکومت مرکزی است و اکثرا ساخته و پرداخته جنگ هستند( .عزتی.) 0906،
عوامل ژئوپلیتیک موثر بر مرز و کارکرده ای آنکارکرد بازدارندگی (امنیتی) مرز
مرز بینالمللی اساسا با هدف تعیین حد خارجی سرزمین يک دولت ايجاد شده و از اين رو ،مرزها مشخص کننده محدوده حاکمیت دولت بر
مردم و منابع تحت نفوذش هستند و قلمرويی را که دولت می تواند قوانینش را در آن جا به اجرا گذارد و قدرتش را اعمال کند و تعیین
میکند .از اين منظر ،مهم ترين کارکرد مرز ،ايجاد و مانع و عامل بازدارنده است .بدين معنا که مرزها از ورود و خروج هر پديدهای که در
اعمال قدرت و حاکمیت آن کشور اخالل ايجاد میکند ،ممانعت به عمل می آورند .به عبارت دقیقتر مرز همانند فیلتر و مانعی عمل میکند که
مانع از انتقال کاال ،موجودات زنده ،حرکت مردم و هم چنین انديشهها و آرمان های آنان ،رد قالب روزنامه ،مجالت ،کتابها و  ...میشود که
از نظر حکومت اين موارد مخل امنیت کشور محسوب میشود( .زرقانی .) 005:0906،در کارکرد بازدارندگی مرز ،نگرش امنیتی  -سیاسی غالب
است .امنیت مرزی به معنای جلوگیری کردن از هر گونه اعمال خالف قانون در طول مرزهای يک کشور و قانونی کردن تردد اشخاص حمل
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و نقل کاال و حیوانات اهلی با رعايت ضوابط قانونی و از طريق دروازه های مجاز مرزی است و بديهی است امنیت مرزها پشتوانهای محکم
برای امنیت با ابعاد متنوعش در داخل کشور است و هر گونه ناامنی در مرز قادر است در سیستم های اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و
نظامی داخل کشور اخالل ايجاد نمايد و در مقابل ،امنیت مطلوب قادر است در حد خود در امنیت مرزی و داخلی کشور سهم بسیار
برجستهای را به خود اختصاص دهد( .خطابی.) 05:0931 ،
نقش عوامل اقتصادی و تاثیر آن بر کارکرد امنیتی مرز
همان گونه که پیشتر بیان نموديم ،با تغییر در استراتژی ها از حالت نظامی به حالت غیرنظامی ،طبیعی است که در کارکرد سنتی مرزها نیز
تحوالت عمیقی رخ داد است .يکی از اين عواملی که می توان به آن اشاره نمود اين است که در قرن حاضر؛ آن چه که امنیت مرزها را به خطر
می اندازد ديگر عوامل نظامی نیست بلکه اين عوامل به سمت مسايل غیر نظامی گرايش پیدا کرده است که مهمترين آنها اقتصادی است .يکی
از ويژگی های اصلی مناطق مرزی ،دوری از مرکز کشور است .اين مسئله جغرافیايی که از طبیعت مناطق مرزی ناشی میشود ،پیامدهايی
نامطلوبی را برای مناطق مرزی به همراه دارد که مهمترين آن ،محرومیت شديد و حاشیهای بودن اين مناطق و قرار گرفتن آنها در مسیر امواج
توسعه کشور است .دوری از مرکز جغرافیايی کشور ،که به معنای دوری از مراکز تصمیمگیری سیاسی ،اداری ،قضايی و اجرايی است ،باعث
میشود مناطق مرزی هم به دلیل دوری از مرکز و هم به دلیل فقدان قابلیت های جمعیتی و صنعتی در اين مناطق ،کمتر در جريان برنامههای
توسعه داخلی قرار گیرند .لذا اين مناطق از محرومیت شديدی رنج میبرند .بیشک وجود محرومیت های شديد اقتصادی و میزان باالی
بیکاری در مناطق مرزی در افزايش عبور غیرمجاز افراد ،قاچاق کاال و ساير اموری که مخل امنیت مرز محسوب میشوند ،تاثیر شگرفی دارد.
براساس تحقیقات انجام شده ،امنیت و توسعه در مناطق مرزی با ضريب همبستگی باال دارای رابطهای مستقیم و دو سويه با يکديگر هستند .به
عبارت ديگر ،توسعه و امنیت ،تاثیرات متقابلی در مناطق مرزی بر هم دارند .به گونهای که هر اقدامی در فرايند تحقق توسعه ،تاثیرات
مستقیمی بر فرايند تحقق امنیت می گذارد و بالعکس .به اين ترتیب مناطق دارای اخصهای باالی توسعه از ضرايب امنیتی باالتری نسبت به
مناطق توسعه نیافتهتر برخوردارند( .عندلیب) 016:090،
بنابراين ،توسعه اقتصادی مناطق مرزی و افزايش رفاه و درآمد اقتصادی مرزنشینان از طريق فعالیت های سالم اقتصادی ،با حمايت و
سرمايهگذاری دولتهاف بر کارکرد امنیتی مرز ت اثیر مثبت دارد  .از سويی ديگر ،افزايش فعالیتهای اقتصادی سالم و سرمايهگذاری دولت ها
در مناطق مرزی ،مشروط به عدم اختالف فاحش اقتصادی در دو سوی مرز ،نیز می تواند بر کارکرد ارتباطی مرز تاثیر مثبت داشته باشد.
(زرقانی) 010 :0906 ،
اختالف سطح توسعه و رفاه اقتصادی در مناطق مرزی دو کشور و تاثیر آن بر کارکردهای امنیتی مرز
اختالف سطح توسعه و رفاه اقتصادی و هم چنین تفاوت فاحش درامد و قیمت کاال و خدمات در دو سوی مرزف به طور قطع تاثیر منفی بر
کارکد امنیت مرزها خواهد داشت .به اين علت که وجود اختالفات فراوان در قدرت اقتصادی دو کشور همسايه ،که منجر به تفوات قابل
توجه قیمت کال ،خدمات ،تسهیالت و بازار کاال در دو سوی مرز می گردد ،باعث خواهد شد تا اغلب اتباع کشوری که از توان اقتصادی
ضعیف تری برخوردار هستند ،اقدام به قاچاق کاال و تردد غیر قانونی از مرز به منظور استفاده از بازار کار و هم چنین استفاده از خدمات و
تسهیالت موجود در ان سوی مرز کنند اين وضعیت در بسیاری از نقاط جهان وجود دارد .اين سئله در مورد مرزهای ايران نیز صدق می کند.
مثل قاچاق مواد سوختی از جمله بنزين ،گازوئیل و احشام از ايران به ترکیه که به دلیل تفاوت فاحش بهای انها در کشورهای مذکور انجام می

شود( .کريمیپور.(30:0900،اما نکته ی ديگری که حائز اهمیت است اين میباشد که ،وجود اختالف قیمت کاالها خدمات د ر دو سوی مرز.
ثبات و بیثباتی در کشورهای همسایه و تاثیر آن بر کارکرد امنیتی مرز

وجود ثبات و يا بیثباتی در يک کشور ،حداقل از دو بعد تاثیر مهمی بر کارکرد مرزها از نظر امنیتی دارد :اول اين که هر گونه بیثباتی سیاسی
در يک کشور ضمن ايجاد بحران در امور داخلی کشور مزبور باعث سرايت بحران و پیامدهای مخرب آن به کشورهای همجوار به ويژه مناطق
مرزی خواهد شد .دوم اين که بیثباتی سیاسی و تغییر پی در پی حکومت منجر به عدم ثبات در وضع و اجرای قوانین و قررات میشود.
بديهی است ،عدم ثبات قوانین و برخوردهای چندگانه در مورد فعالیتهای و مقررات موج ود در مناطق مرزی ،باعث عدم توسعه پايدار در
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اين مناطق می گردد .چنان که به عنوان مثال ،اگر يک دولت اسالم گرا در ترکیه بر سر کار آيد ،روابط دو کشور روند رو به رشدی را خواهد
داشت و بازتاب اين امر در مناطق مرزی در قالب گسترش ارتباطات مرزی خود را نشان خواهد داد .اما به محض تغییر دولت و به خصوص
روی کار آمدن نظامیان ،عموال روابط حسنه دو کشور ،سیر نزولی پیدا میکند و اولین بازتاب های اين کاهش سطح روابط در مناطق مرزی در
قالب برجسته شدن کارکردهای امنیتی و محدود شدن فعالیت های ارتباطی میان مرز نمايان میشود .از آن جا که مسئله ارتباطات مرزی و
گسترش مبادالت مرز از طريق ايجاد بازارچه های مرزی و  ...يک موضوع دو ج انبه است .هر گونه تغییر در قوانین کشور مقابل ،طرحها و
اقدامات کشورمان را بر اثر تفاهیم نامههای قبلی ايجاد شده است ،ناکام خواهد گذاشت (زرقانی.) 000 :0906 ،
بحث و نتیجهگیری
با تحوالت صورت گرفته پس از پايان جنگ سرد و وقوع پديده جهانی شده و رشد و توسعه روز افزون کشور های در ابعاد اقتصادی و
اجتماعی و همچنین در هم تنیده شدن منافع کشور ها با يکديگر ،استفاده از مولفه های نظامی در تامین امنیت اهمیتی کمتر پیدا کرده و به
جای آن مولفه های سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی اهمیت يافته اند .امنیت مرز نیز از اين مقوله متاثر بوده است .نتايج اين پژوهش نشان می
دهد امروزه پارامتر هايی نظیر رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی ،ثبات سیساسی و اجتماعی کشور های طرفین مرز ،همکاری و
تعامالت سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی بین کشور های طرفین مرز به ويژه تاسیس گذرگاه ها و مراکز گمرکی و بازارچههای مرزی می تواند
تاثیر قابل توجهی در ايجاد امنیت در مناطق مرزی داشته باشد .از آن جا که مناطق مرزی از مرکز دور میباشند و همواره با تهديد محرومیت و
حاشیهای بودن روبه رو هستند بنابراين توجه به توسعه و امنیت مناطق مرزی و افزايش رفاه و درآمد اقتصادی مرزنشینان از طريق فعالیتهای
سالم اقتصادی ،با حمايت و سرمايهگذاری دولت ها ،بر کارکرد امنیتی مرز تاثیر مثبت دارد .از سوی ديگر ،افزايش فعالیتهای اقتصادی سالم و

سرمايهگذاری دولت ها در مناطق مرزی ،مشروط بر کاهش اختالف فاحش اقتصادی ،میتواند مفید باشد .حمايت دولتها از سرمايهگذاری در
صنايع کوچک و تبديلی در مناطق مرزی ،فعال کردن قابلیتهای جهانگرديف ايجاد نمايشگاههای کاال بازارچههای مرزی ،میتواند در
تعامالت قانونی مرزها و بهبود کارکرد مرزها موثر باشد.
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