 07خردادماه ،روز جهانی محیط-
زیستراگرامی میداریم.

وزیرکشور:
ما در وزارت کشور معتقدیم که"امنیتپایدار" ،مدل امنیت
شرایط کنونی دنیاست؛ در واقع امنیت پایدار در گرو توسعه
پایدار است؛ چون مردم محور توسعه و امنیت پایدار هستند

سال  ،0931سال اقتصاد مقاومتی :اقدام و عمل
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و امنیت پایدار ،بدون مردم معنی ندارد.
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"بازارچههای مرزی ،مکانیسمی امنیتبخش در فرآیند توسعه پایدار مناطق مرزی"
دکتر مسعود مطلبی(استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر)

اشاره
با توجه به اهمیت روزافزون مقوله "ابعاد امنیتی -سیاسی توسعه پایدار و

ززتوسعه پایدار نواحی مرزی بپردازد .در این راستا فرض اﺻلی و بنیادی
و

متوازن منطقهای"پژوهش حاضر با عنوان" بازارچههای مرزی ،مکانیسمی

بر این نکته تاکیددارد که تاسیس بازارچههای مرزی پتانسیل باالیی در

امنیتبخش در فرآیند توسعه پایدار مناطق مرزی" توسط دکتر مسعود

افزایش ضریﺐ امنیـتی و توسـعه پایـدار نواحی حاشیهای ایران دارند.

مطلبی(استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر)

نکات مورد بحث

به رشته تحریر در آمد.ایشان در این پژوهش ابتدا با بررسی وضعیت و

الف.بنیانهای نظری:

نقش مرز در تحوالت سیاسی -امنیتی در سطح جهانی و داخلی به طرح

«توسعه ،یعنی بهبود در وضعیت زندگی انسانها در ابعاد مختلف

مساله پرداختهاند و سپس بنیانهای نظری پیرامون موضوع(تعریف

اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،علمی و  »....که اگر فرآیند بهبود
در زندگی انسانها ،بدون تخریﺐ محیط زیست بوده و توام با عدالت

مرز،توسعه ،توسعه پایدار ،امنیت و امنیت پایدارمرزی) را مطرح نموده و

اجتماعی باشد و در نتیجه با کمترین نوسان ادامه یابد ،به آن «توسعه

به بررسی و واکاوی خصیصههای جمعیتی نواحی و مناطق مرزی؛ معضالت

پایدار» گﻔته میشود.

اقتصادی نواحی و مناطق مرزی؛ اشتغال و ارتقاء سطح زندگی مکانیسم

توسعه پایدارمنطقهای ،بر مبنای تلﻔیق حرکتهای توسعه از باال و توسعه

برونرفت از بنبست؛ بازارچههای مرزی و پتانسیلهای اقتصادی؛

از پایین شکل میگیرد که در آن با اولویتدهی به نقش مردم و

وتاثیرات و کارکردهای توسعهای بازارچههای مرزی پرداختهاند.

اجتماعات محلی و با استﻔاده از منابﻊ داخلی منطقه ،در جهت استﻔاده

مقدمه

همه مردم از مزایای توسعه حرکت می شود.لﺬا در این دیدگاه عدم توازن

امروزه از بنیادیترین مساﺋل فراروی کشورهای در حال توسعه ،دستیابی

اجتماعی -اقتصادی بین مناطق کشور قابل قبول نمی باشد .با عنایت به

به توسعه پایدار ،امنیت فراگیر و عدالت اجتماعی میباشد .با یﻚ بررسی

ویژگیهای خاص مناطق مرزی ،میتوان آن را به عنوان یکی از مناطق

اجمالی میتوان به جایگاه ضعیف مناطق مرزی و پیرامونی در مقایسه با

قابل برنامهریزی منطقهای دانست .می توان خصوﺻیات و ویژگیهای زیر

مناطق مرکزی کشور در فرآیند توسعه ملی و منطقهای پی برد .از دالیل

را در توسعه مناطق مرزی استنتاج و اراﺋه نمود:

این امر میتوان به انزوای جغرافیایی مناطق مرزی ،دوری از قطﺐهای

 -1ابعاد توسعه مناطق مرزی با ابعاد توسعه کشور در هم تنیدهاند .به

ﺻنعتی ـ اقتصادی و توسعهنیافتگی در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی،

عبارت دیگر ،توسعه مناطق مرزی با توسعه ملی از رابطهای متقابل
برخوردارند؛

سیاسی و فرهنگی اشاره نمود .وجود اینگونه مسـاﺋل درمنـاطق مـرزی

 -2مناطق مرزی ،محل تالقی برنامههای توسعه داخل کشور با برنامه

باعـﺚ شـده تـا کشـورهایی چون ایران در قالـﺐ بازارچههای مرزی که

های توسعه کشورهای همسایه است .بدین جهت تاثیرات متقابل این

از شناخته شدهترین روشهای توسعه اقتصادی نواحی مرزی و حاشیهای

برنامهها بر یکدیگر ،که میتوان منﻔی (تهدید) و یا مﺜبت ( فرﺻت) تلقی

بهشمار میرود ،قـدم در راه مبارزه با مساﺋل متنوع ناشی از عقﺐافتادگی

شوند ،باید هم زمان مد نظر قرارگیرند.

در نواحی مﺬکور بگﺬارند .نوشتار حاضر با بهرهگیری از روش توﺻیﻔی _

 -3مناطق مرزی عالوه بر تاثیرپﺬیری از شرایط و ویژگیهای مربوط به

تحلیلی و تکیه بر منابﻊ اسنادی -کتابخانهای و نیز فراتحلیل برخی آثار

کل کشور ،متﺄثر از مساﺋل و ویژگیهای خاص مناطق مرزی است.

موجود تالش دارد به بررسی و تبیـین نقش بازارچههای مرزی در امنیت

ادامه
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خصوﺻیاتی مانند دوری از مرکز ،انزوای جغرافیایی ،تنوع قومیتها،

آییننامه تشکیل بازارچههای مرزی را با هدف توسعه تجارت خارجی که

مﺬاهﺐ و خرده فرهنﮓها و کاهشمیزان نظارت و کنترل دولت مرکزی بر

بعدها تجارت چمدانی شهرت یافت و همﭽنین توسعه پایدار مناطق

آنها نیز در فرآیند توسعه مناطق مرزی تﺄثیر گﺬارند.

مرزی کشور تصویﺐ کرد.

-4رفﻊ پدیده عدم تعادل منطقهای و فضایی از طریق توزیﻊ سلسله مراتبی

ب .وضعیت مرزها و نواحی مرزی در ایران(با تاکید بر بازارچههای

توسعه ،با محدودیت " مرکزیت " به جانﺐ "پیرامون" یا مناطق مرزی

مرزی) :ایران با داشتن بیش از  0388کیلومتر مرز خشکی و آبی ،با 3

میسر میشود و توسعه و آمایش مناطق مرزی مستلزم درك پیﭽیدگی

کشور عراق ،آذربایجان ،ارمنستان ،ترکمنستان ،پاکستان ،افغانستان و

های فضایی ،کالبدی ،تعادل منطقهای و ابعاد متنوع دخیل در این مناطق

ترکیه دارای مرز خشکی و با  6کشور روسیه و قزاقستان (در شمال)،

می باشد .از سویی تﺄکید زیاد بر مقولهی تمرکز در برنامهریزی توسعهای یا

کویت ،قطر ،امارات متحده عربی و بحرین (در جنوب) دارای مرز آبی

فضایی به عدم تعادل منطقهای و فضایی ،و در نتیجه پیدایش مناطق

است .ایران طوالنی ترین مرز خود را با عراق و کوتاهترین مرز را با کشور

مرکزی و مناطق پیرامونی (که تا حدودی منطبق بر مناطق مرزی است)،

ارمنستان دارد .مرز ایران با عراق  1450کیلومتر و مرز ایران با

منجرمی شود.

ارمنستان تنها  35کیلومتر است .همﭽنین طول مرز ایران با کشورهای

 -5با توجه به مناطق انسانی ،طبیعی و شرایط جغرافیایی و سیاسی مناطق

افغانستان ،پاکستان ،ترکمنستان ،آذربایجان و ترکیه نیز به ترتیﺐ

مرزی در فرآیند توسعه ملی ،می توان از طریق طرح سیستمی هماهنﮓ،

 356 ،662 ،686 ،636و  466کیلومتر است.از بین  31استان کشور16 ،

برنامهریزی مبتنی بر منابﻊ محلی را در اولویت قرار داد .نتیجه اینکه در

استان ،استانهای مرزی محسوب میشوند که براساس آخرین

رابطه با توسعه مناطق مرزی ،مسایل متعددی را باید در فرآیند طراحی و

سرشماری در سال  1368بیش از  45درﺻد جمعیت کشور را در خود

اجرای توسعه همه جانبه در نظرگرفت.

جای دادهاند .یکی از اهداف تاسیس بازارچههای مرزی جلوگیری از

بازارچه مرزی ،محوطهای است محصور واقﻊ در نقطه ﺻﻔر مرزی و در جوار

رواج بازارهای ﻏیر رسمی از جمله قاچاق کاال وایجاد اشتغال در مناطق

گمرکات مجاز به انجام تشریﻔات ترخیﺺکاال قرار دارند و اهالی دو طرف

مرزی میباشد ولیکن واقعیت نشان میدهد ورود کاالی ﻏیرقانونی از

میتواند کاال و محصوالت مورد نیاز خود را با رعایت مقررات ﺻادرات و

طریق معبرهای مختلف مرزی همﭽنان ادامه دارد .

زز

واردات در این بازارچهها عرضه نماید .کمترین اثر وجود بازارچه مرزی ،باال

جمعبندی

بردن درﺻد ماندگاری مرزنشینان در مناطق مرزی و افزایش ضریﺐ امنیتی

امروزه عدم کنترل و عملیات پنهان قاچاق کاال موجﺐ شده است تا

برای کشورها میباشد .ضمن آنکه از نظر اقتصادی نیز مﺆثر بوده و موجﺐ

دولتها در سالمسازی مناطق مرزنشین ،به شیوه نوینی از همکاریهای
منطقهای هدایت شوند.این گونه همکاریها در قالﺐ بازارچههای مرزی،

ایجاد اشتغال و افزایش و بهبود محصوالت تولیدی در مناطق مرزی خواهد

از شناختهترین روشهای توسعه اقتصادی مناطق مرزنشین به شمار می

شد .بازارچههای مرزی بخشی از بازرگانی خارجی کشور میباشد که برای

رود که در نوع خود ،تحولی بنیادی در تولید؛ اشتغال؛ تﺜبیت جمعیت

مبادالت مرزی مردم منطقه مرزنشین در نظر گرفته شده است .تاریخﭽه

مرزنشین ،کاهش قاچاق ،افزایش سطح درآمد و به تبﻊ آن افزایش رفاه،

ایجاد بازارچههای مرزی برای نخستین بار به دولت سازندگی و در سال

شکوفایی و توسعه ﺻنایﻊ دستی و محلی ،کاهش حجم قاچاق کاال،

 1331بازمیگردد ،آنچنانکه هیئت وزیران در جلسه خود در تاریخ 11

اهداف امنیتی ،از جمله تامین امنیت اقتصادی ،ایجادامنیت سیاسی

مرداد  1331بنا به پیشنهاد وزارتخانههای کشور و اموراقتصادی و دارایی

مرزهای زمینی ،ایجاد امنیت اجتماعی و نهایتا توسعه پایدار ناحیهای که

وقت و به استناد اﺻل یکصد و سی و هشتم قانون اساسیجمهوری اسالمی،

از جمله اهداف این بازارچهها بوده ،ایجاد مینماید.

ان شاءاهلل در شماره آينده ميخوانيم:

توجه
نشریه علمی -خبری«توازن» بهه صهورت هتتگهی توسهط

"امنیت و توسعه متوازن و پایدار منطقهای در ایران"
دکتر سید احمد موثقی(دانشیار دانشگاه تهران)

دبیرخانه دائمیهمایش منتشر مهی شهود.منتظهر دریافهت
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