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Abstract 
The planning system in Iran is a multi-level system in 
which the relationship between the levels is more important 
than the number of the levels. According to this 
relationship, authorities in different levels adjust their 
interaction; thus the process will be more sufficient if the 

system be organized and integrated.   
In a country such as Iran with more than 60 years of 
experience in systematic development which still is facing 
fundamental problems, an understanding of the systematic 
relationship between the components of the planning 
regime is more highlighted. In this regard the Spatial 
Planning of the border regions is highly important because 
of the long borders with the neighbor countries and the fact 
that more than half of the provinces in Iran are located in 
the vicinity of the international borders.  
The aim of this paper is to emphasis on the spatial planning 
of the border regions, and highlighting its elements and 
factors and the relationship between the factors and the 
other parts of the planning system. 
In this regard different theories will be discussed as well as 
the experiences of spatial planning in Iran and the other 
countries. Moreover, the guidelines and strategies in 
approaching the problems of the border regions and the 
achieved outcome will be highlighted.  

The outcome of this research shows the great correlation 
between developments and security in the border regions. It 
also highlights the unbalanced condition between the inner 
regions and the border regions in Iran; the condition which 
affects the national development. In the other word, 
neglecting the border regions in terms of development can 
cause insecurity and degeneration of the other parts of the 
country; however, so many subjective and objective 
obstructions have caused this condition to be continued. 
The spatial planning system of the border regions tries to 
present a spatial-strategic planning in order to facilitate the 

national sustainable development.   
Keywords 
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  چكيده
تـر از تعـدد سـطوح آن،    ريزي كشور، نظامي است چند سطحي، كه مهمنظام برنامه
بر اساس اين ارتباطـات،  . نماينديكديگر برقرار مي است كه اين سطوح با ارتباطاتي

  كننـد تنظـيم    ريزان كه در سـطوح مختلـف كـار مـي    تعامل ميان مسئولين و برنامه
تـر و از يكپـارچگي   ريـزي مـنظم  يك نظـام برنامـه   هر چهترتيب، به اين . شودمي

  .شوديي آن بيشتر ميابيشتري برخوردار باشد، كار
ريـزي توسـعه را   سـال سـابقه برنامـه    60در رابطه با كشوري مانند ايران كه حدود 

منـد  تجربه كرده است، ولي هنوز با مشكالت اساسي مواجـه اسـت، شـناخت نظـام    
ريزي و جايگاه هر جـزء در كـل نظـام،    اجزاء نظام برنامه بين اطارتب) سيستماتيك(

آمايش مناطق مرزي در ايران، به دليل وجود مرزهاي طوالني . اي دارداهميت ويژه
المللي بـا كشـورهاي   هاي كشور در مرزهاي بينو قرارگيري بيش از نيمي از استان

بنابراين، هدف . برخوردار استريزي كشور اي در نظام برنامههمجوار، از جايگاه ويژه
 ؛ريـزي كشـور  اين مقاله، ضمن تبيين جايگاه آمايش مناطق مرزي در نظـام برنامـه  

 شناخت عناصر و مؤلفه آن، چگونگي ارتبـاط ايـن عناصـر بـا ديگـر عناصـر نظـام        
ريزي كشور و شناخت اهميت و ضرورت پرداختن به آمـايش منـاطق مـرزي    برنامه
  .است

هـاي  هـاي مربوطـه، تجربـه   هاي نظـري و نظريـه  شناخت پايه عالوه بر همچنين،
راهبردها،  ؛هاي ايران در آمايش مناطق مرزيكشورهاي مختلف جهان و نيز تجربه

كارهاي برخورد با مشكالت مناطق مرزي و نتايج به دست آمده ها و نيز راهسياست
  .گيردميدر اعمال سياست هاي نوين، مورد توجه قرار 

توسعه و امنيت در مناطق مرزي الزم  ؛دهدمطالعات اين مقاله نشان ميگيري نتيجه
اي ميان مناطق مـرزي و  عدم تعادل منطقهشدت همچنين، . است و ملزوم يكديگر

اگـر چـه   بـه عبـارت ديگـر،    . مناطق داخلي در ايران بر توسعه ملي تأثيرگذار اسـت 
  شـود، اثـرات خـود را بـر     توسعه نيافتگي در مناطق مرزي كه منجر به نـاامني مـي  

  امـا موانـع ذهنـي و عينـي زيـادي      . گذاردتوسعه نيافتگي و ناامني در كل كشور مي
آمـايش منـاطق   . كنون باعث شده است اين گونه تأثيرات منفي ادامه داشته باشدتا

ــه     ــوع برنام ــك ن ــه ي ــا اراي ــردارد، و ب ــع را ب ــن موان ــعي دارد اي ــرزي س ــزي م   ري
  .راهبردي، توسعة يكپارچه و پايدار ملي را تحقق بخشد -ييفضا

  واژگان كليدي 
     .امنيت، وسعهت  ،مناطق مرزي، ايران ،ريزينظام برنامه ،آمايش
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  مقدمه
هاي در كشور ما، به ويژه در طرحاما اينكه از سابقه نسبتاً طوالني در ابعاد نظري و تجربي برخوردار است،  ريزي به رغممقولة برنامه

      ناشناخته ماندن ابعاد پيچيده و متنوع آن با توجه به . كالبدي يا آمايش؛ از سابقه چنداني برخوردار نيست- توسعه فضايي
  .]17:  1380عندليب، [تر اين امر افزوده است ايران، برعدم درك دقيق هاي اجتماعي، فرهنگي و جغرافياييپيچيدگي

هرچند از گذشته تاكنون ابعاد . هاي توسعه كشور، مناطق مرزي استريزي طرحهاي نوين در مطالعات حوزه برنامهيكي از عرصه
ته است، اما آمايش مناطق مرزي با اين ل و مشكالت مربوط به اين مناطق به طور پراكنده مورد مطالعه قرار گرفيگوناگون مسا

كمتر مورد نيز هاي آن ريزي توسعه كشور تبيين نشده است، بلكه ابعاد و ويژگيعنوان، تاكنون نه تنها جايگاهش در نظام برنامه
فقدان . شودياز اين روي، در حال حاضر، ضرورت انجام مطالعات علمي در اين رابطه، بيش از پيش احساس م. توجه قرار گرفته است

يك چارچوب نظري براي انجام مطالعات علمي در رابطه با آمايش مناطق مرزي، در حالي كه نياز به اقدامات سريع سياسي، نظامي 
اندركاران توسعه و امنيت در اين مناطق با آن اي در اين مناطق رو به فزوني نهاده است، يكي از مشكالتي است كه دستو توسعه
 ها، نظم دادن بهگذارياين اساس، حركت به سوي تدوين اين چارچوب به منظور بهبود كمي و كيفي روند سياست بر. مواجه اند
  .مد، نيازمند توجه و تدبير استاهاي توسعه اين مناطق در چارچوبي علمي و كار ها، و تدوين برنامهگيريتصميم

  : دو پرسش اساسي زير پاسخ داده شودبه منظور تحقق اهداف فوق، در اين مقاله، سعي شده است به  
  هاي توسعه كشور چيست؟ ريزي طرحضرورت طرح آمايش مناطق مرزي در نظام برنامه .الف
  هاي توسعه كشور كجاست؟ريزي طرحجايگاه آمايش مناطق مرزي در نظام برنامه .ب

  : استهاي فوق، مقاله شامل چهار بخش در پاسخ به پرسش
هاي اي و ملي از طريق بيان سلسله مراتب كلي سيستمهاي توسعه شهري، منطقهريزي، طرحنظام برنامه بخش نخست با مروري بر

مرز به  و ارايه تعاريف و مفاهيم كلي آمايش، منطقه. شودهاي توسعه كشور آغاز ميريزي طرحريزي و تحليل كلي نظام برنامهبرنامه
هاي برخي كشورها در  ها و تجربهمرور نظريه. طق مرزي در نظر گرفته شده استعنوان مقدمه ورود به بخش سوم يعني آمايش منا
بخش چهارم به تحليل، . دهدرا تشكيل ميبخش سوم  مطالبهاي اين مناطق آمايش مناطق مرزي و ارايه خصوصيات و ويژگي

  .پردازدمي ريزي آمايش مناطق مرزيگيري مطالعات و ارايه نظام پيشنهادي برنامهبندي و نتيجهجمع

  ايهاي توسعه شهري و منطقهريزي و جايگاه طرحنظام برنامه
ريزي توسعه هر كشور بسته به اهداف، مكان، زمان و سطوح مديريت در آن كشور، داراي سلسله مراتب به طوركلي نظام برنامه

هاي ريزيتوان انواع برنامهمي ؛ر اهداف كيفياز نظ. كارگرفته شودريزي ممكن است بهبراساس اين نظام انواع برنامه. سيستمي است
هاي توسعة اقتصادي، ريزيانواع برنامه ؛از نظر اهداف كمي. كار گرفتتعديلي، بدعتي، اخباري، دستوري، اختصاصي و ارشادي را به

   توان افيايي نيز، مياز نظر سطوح جغر. توان مورد استفاده قرار دادكالبدي و آمايش سرزمين، مي - اجتماعي، فضايي، فيزيكي
ريزي خرد و از نظر ريزي كالن و برنامهبرنامه ؛از نظر سطوح كلي. اي و محلي را طراحي كردريزي سطوح ملي، منطقهبرنامه

از نظر مدت . شودگيري، مديريت استراتژيك، تاكتيكي، فني و عملياتي طراحي ميريزي بر حسب سطوح تصميمبرنامه ؛مديريتي
كالبدي، امروزه،  - هاي فضاييمدت را تدوين كرد و از منظر مديريت طرحمدت و كوتاهريزي بلندمدت، ميانتوان برنامهاجرا، مي

  .]1363تودارو، [نمايند ، ساختاري و محلي را تدوين مي)استراتژيك(هاي راهبردي طرح
  :  كالبدي شامل - هاي فضاييريزي سطوح طرحبرنامه

   ؛ملي هاي كالبديهاي آمايش سرزمين، طرحد طرحهاي ملي ماننانواع طرح .1
  ؛ايهاي كالبدي منطقهها، و نيز طرح اي يا آمايش استانهاي آمايش منطقهاي مانند طرحهاي منطقهطرح .2
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  ؛هاي جامع شهرستاناي مانند طرحهاي ناحيهطرح .3
  .وستايي استهاي هادي توسعه رو طرح هاي جامع و تفصيلي شهريهاي محلي كه شامل طرحطرح .4

ريزي كشورهاي مختلف تفكر و برنامهتجربه هايي از با توجه به سير تكامل انديشه و تفكر كه همراه با اجرا متحول شده است، دوره
   كه 1383تا سال ) كه بعداً نام آن را سازمان برنامه و بودجه نهادند( 1327در ايران نيز از سال تأسيس سازمان برنامه در سال 

  : گيرندها به شرح زير مورد بررسي قرار مياين دوره. تجربه شده استهاي مهمي در رابطه با آمايش صورت گرفته مصوبه
  ) 1350تا  1327(دوره نخست 

ريزي كشور تا بعدها سازمان مديريت و برنامه(هاي اول تا چهارم توسعه كشور با مديريت سازمان برنامه وقت در اين دوره، برنامه
با هدف توسعه اقتصادي و تأكيد خاص بر  و )ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوريبعد معاونت برنامهو از آن به 1386سال 

 بخشي و هدايت نظام دو ويژگي خاص اين دوره يعني نگرش. گيري كشور به اجرا درآمدريزي در ساختار تصميمضرورت برنامه
   در رابطه با همچنين . ترين خصوصيات اين دوره به حساب آوردتوان از مهميريزي كشور به صورت كامالً متمركز را مبرنامه
هاي جامع شهري در ريزي كالبدي در اين دوره، وزارت مسكن و شهرسازي با هدف تحول در توسعه و عمران شهري، طرحبرنامه

  .]ب - 1376اي، ريزي منطقهآمايش و برنامهدفتر [شهرهاي بزرگ را به اجرا گذاشت 
  ) 1357تا  1350(دوره دوم 

اي به عرصه ريزي منطقهاضافه كردن مقوله برنامه وهاي چهارم و پنجم با دنبال كردن اهداف دوره پيشين ادامه و تكميل برنامه
 اي و سرزميني باهاي توسعة منطقهاي، از طريق تهيه طرحريزي كشور به منظور معالجه پديده نوظهور عدم تعادل منطقهبرنامه

شناخت  راستادر همين . ترين رويداد اين دوره تلقي كردتوان مهماي در سازمان برنامه وقت را ميريزي منطقهتشكيل دفتر برنامه
كارهاي مديريت سرزمين، توسط مهندسين اي، مطالعات آمايش سرزمين به منظور تدوين راه ريزي منطقهبهتر مناطق و انجام برنامه

     تصويبهاي جامع تفصيلي بر اساس طرح حيهاي كالبدي نيز طردر رابطه با طرح. ان برنامه شروع شدمشاور ستيران در سازم
  .]الف - 1376اي، ريزي منطقهآمايش و برنامهدفتر [د شمي

  )1368تا  1357(دوره سوم 
 نهادهمورد اجرا گذاشته شود، كنار به  1358با وقوع انقالب اسالمي، برنامه ششم توسعه كشور كه تصويب شده و قرار بود از سال  

   شرايط جنگ و  در اين ميان .تعطيل شد، 1367ريزي كشور به دليل وقوع جنگ تحميلي تا پايان آن در سال شد، و نظام برنامه
  .]ب - 1376اي، ريزي منطقهآمايش و برنامهدفتر [ريزي افزود نگري و روزمرگي در نظام برنامهثباتي بر بخشيبي

  ) 1376تا  1368(چهارم دوره 
شروع برنامه اول توسعه جمهوري اسالمي ايران با رويكرد تقويت توسعه ملي و ساخت زيربناهاي كشور به منظور جبران دوران 

اي و آمايش ملي به ريزي منطقهاحياي تدريجي و مجدد نظام برنامه. جنگ و بازسازي كشور از رويدادهاي عمده اين دوره است
هاي كالبدي به صورت طرحدر اين دوره . رودهاي دوره فوق به شمار ميريزي كشور از ويژگينگري در برنامهم بخشيموازات تداو

  .]همان[اي رواج پيدا كرد هاي كالبدي ملي و منطقهو طرح) شهرستان(اي هاي ناحيهطرح ،هاي روستاييطرح
  )1383تا  1376(دوره پنجم 

ها و ها به منظور تصويب برنامهريزي استاناي به شوراهاي برنامهريزي منطقهاز اختيارات برنامه در اين دوره با واگذاري بخشي
همچنين در پاسخ به تحوالت جهاني در دوره فوق، انجام . بخشي تا حدودي تضعيف شدريزي اقتصاديهاي استاني، برنامهبودجه

سازمان [. ، صورت پذيرفتبود شرقي و موقعيت ايران در آننوبمطالعات آمايش در چارچوب جديدي كه شامل منطقة آسياي ج
 1383تشكيل مركز ملي آمايش سرزمين در سال  ،ها در اين دورهترين مصوبهيكي از مهم. ]1377ريزي كشور، مديريت و برنامه

  .است
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  )1386تا  1383(دوره ششم 
هاي آمايشي به منظور انجام مطالعات و تهية برنامه ؛راهبردي - ييريزي فضادر اين دوره، بازتعريف آمايش به عنوان نظام برنامه 

  ،آمايشي تصويب برنامة چهارم توسعة كشور با ديدگاه. اي فراهم ساخته استدر سطوح ملي و منطقه را محوريتوسعة پايدار و عدالت
امة چهارم كه يكي از احكام آن مقرر كرده است همچنين، تصويب برن. قرار دادكار ها را در دستور هاي آمايشي استانتهية برنامه
هاي دوره باعث شد. ريزي توسعة كشور از برنامة پنجم به بعد، به صورت آمايشي و متكي بر مطالعات آمايش، تدوين شودنظام برنامه

  .دوهاي كشور شروع شريزي وقت استانريزي آمايشي در سازمان مديريت و برنامههاي برنامهآموزش روش
  ) 1388تا  1386(وره هفتم د

با اين . تغيير نام داد "ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوريمعاونت برنامه"ريزي كشور به در اين دوره، سازمان مديريت و برنامه
كاهش  .ريزي كشور و همچنين وظايف محوله، بسيار كاهش يافتسازمان مديريت و برنامهتعداد كارشناسان خبره و ماهر تغيير نام، 

با اين تحوالت، مركز ملي آمايش سرزمين . دادمياي بود كه در حقيقت، انحالل سازمان را به صورت عيان نشان نيرو به گونه
همچنين، آمايش . هاي استاني به كار خود ادامه داداما تعدادي از سازمان. متالشي و كار آمايش سرزمين در آن تقريباً تعطيل شد

  .فند غيرعامل تداوم يافتادفاعي و به ويژه در سازمان پد هايدفاعي در سازمان

  هاگيري دورهبندي و نتيجه جمع
ريزي ريزي توسعه و به ويژه برنامهها، استفاده از دانش جهاني در رابطه با برنامهوردهاي اين دورهاها و دستترين ويژگياز مهم 

ريزي ريزي كشور از نوع برنامهرا مشاهده نمود كه طي آن نظام برنامهتوان حركتي آهسته  در ايران، مي. فضايي و كالبدي است
     ريزي بخشي كه الزمة، تحول از برنامهالبته. ريزي كالبدي حركت كرداقتصادي شروع شد و به تدريج به سوي نظام برنامه

. صورت گرفتبا تأخير بدي و فضايي است، ريزي كالبخشي كه الزمة برنامهريزي ميانريزي اقتصادي است، به سمت برنامهبرنامه
با بر تمركزگرايي حتي هنگامي كه شعارهاي تمركززدايي رواج پيدا كرده است،  ،اصرار محسوسي سال گذشته 60طرح  همچنين،

  .شدت و ضعفي روبرو بوده است
ل ي، مساباعث مغفول ماندنبوده  ريزي كالبديهميشه معارض برنامه كه نگريريزان اقتصادي و بخشيدوره طوالني نفوذ برنامه

ماندگي مناطق مرزي ويژه مناطق مرزي، نسبت به كل كشور، نه تنها باعث عقباي و بهعدم تعادل منطقه. شداي توسعة منطقه
  .شده است نيز شده، بلكه، به نوبة خود باعث اختالل در توسعة كل كشور

ريزي در چارچوب نظام برنامه صورت گرفته م اقدامات و سعي فراواندهد، به رغريزي كشور نشان ميسير تحول نظام برنامه
مدي اريزي كامالً منسجمي در كشور به دست نيامده است كه كارتحقق اهداف توسعة كشور، هنوز نظام برنامه براي بخشيمتمركز

  .الزم را براي تحقق توسعه يكپارچه داشته باشد

  تعاريف و مفاهيم
رود را بازنگري هايي كه در مباحث مربوط به آمايش به كار ميها و عبارتورت دارد، تعاريف و مفاهيم واژهدر اين بخش از مقاله ضر

بتوانيم مفاهيم مشتركي از موضوعات را ارايه نها ها به دست آوريم و بر اساس آو يادآوري كنيم، تا مفاهيم مشتركي از اين عبارت
  .دهيم

  تعريف و مفهوم آمايش سرزمين 
تواند مصداق داشته ها از آمايش ميكه در تمامي رويكردها و برداشت شدههاي لغت، آمايش به معني آراسته كردن آورده رهنگدر ف
،  بنابراين، معني آمايش. زبان انگليسي است در Managementمعادل  Amonegemantاما معني لغوي آن در زبان فرانسه . باشد

توسعه و ارايه هر نوع تعريف و  اگر چه صرف نظر از. ريزي توسعه استقع يك نوع برنامهوا آمايش در. است "مديريت سرزمين"
اما تاكنون، به دليل كارهاي متفاوت و جدا از هم كه در جهان در رابطه با . توان از آمايش صحبت به ميان آوردبرداشتي از آن، نمي
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اين  ترينمرتبطترين و مهم. هاي متفاوتي از آمايش شده استتموضوعات مرتبط با اين رشته از دانش صورت گرفته است، برداش
  : عبارت است ازها برداشت

  ]11 : 1380فرهنگ لغات الروس به نقل از عندليب، [هاي اقتصادي بهترين توزيع جغرافيايي فعاليت - 
ر امور اقتصادي اجتماعي فرهنگ اقتصادي د(بهترين توزيع ممكن جمعيت  به دنبالسياستي در يك چارچوب جغرافيايي معين  - 

 )معاصر
 ]11 : 1380، به نقل از عندليب، 1995ژان پل الكاز، [مطلوب ترين توزيع ممكن جمعيت و فعاليت  - 
 )در فرانسه 1998تا  1992(اي مطلوب سازماندهي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و محيط زيستي به منظور تحقق آينده - 
 ]1354مهندسين مشاور ستيران، [و فعاليت ريزي و سازمان دادن انسان، فضا برنامه - 
 ]22 : 1384توفيق، [حفاظت فضا يا سرزمين ،بر عمران ترنظا - 

به  وهاي انسان تنظيم روابط بين انسان، سرزمين و فعاليت":  در تعريفي متأثر از ديدگاه محيط زيستي عبارت است از آمايش اما
ت انساني و فضايي سرزمين در جهت بهبود وضعيت مادي و معنوي اجتماعي در برداري درخور و پايدار از جميع امكانامنظور بهره
  .]1374مخدوم، [ "طول زمان 

هاي اخير، با توجه به تحوالت اساسي كه در مورد مفهوم فضا صورت گرفته است، مفاهيم مربوط به آمايش سرزمين دگرگون در سال
، صورت "ديويد هاروي"و  "مانوئل كاستلز"از جمله در تداوم كارهاي  بسط مفهوم فضا كه عمدتاً در يك دهة اخير و. شده است

دست داده و امروز  ، مفهوم ايستايي خود را كه حفاظت محيط زيست براي بيش از يك دهه به آن داده بود، ازباعث شدهگرفته است، 
   د و مبادله آن، ارزش افزوده به دست آوردتوان توليد و مبادله كرد و از توليفضا را مي به اين صورت كه مفهوم پويايي بيابد

  .]Castells, 2009:429و  43 : 1387هاروي، [
  مفهوم منطقه

نظام . زيادي از جمله جغرافيايي، اقتصادي و اجتماعي دارد عللاين گوناگوني تعاريف، . براي منطقه تعاريف گوناگوني ارايه شده است
ريزي يند برنامهامانعي از منطقه بوده است تا بتواند فر دنبال تعريف مشخص و جامع و ريزي در جهان و از جمله در ايران بهبرنامه
اما رويكردهاي متفاوت در مطالعات . ]ب - 1376اي، ريزي منطقهدفتر برنامه[ اي را به صورت مشخص و روشني تدوين كندمنطقه
شناختي نيز اين معني حتي به لحاظ زمان. يكديگر مجزا نيست ، كامالً ازاستاي كه به طرق مختلف از يكديگر تأثير پذيرفته منطقه

  .]25:  1388هافتون و كانسل، [ اينكه در بسط و تحول نيز از انسجام دروني برخوردار نيستعالوه بر نمايد، صدق مي
   مفهوم متفاوت به كار گرفته چند  ، در زبان انگليسي بهاندكار گرفتهبه Regionمنطقه كه در زبان فارسي آن را معادل واژة  واژه
. مانند منطقه خاورميانه، و گاهي جزئي از يك كشور است) باالتر از سطح ملي(چند كشور مجاور همديگر  ،از آن مراد گاهي. شودمي

و ) شامل يك يا چند استان(اي ملي، منطقه:  در رابطه با مورد اخير، تقسيمات كشوري در غالب كشورهاي جهان در سه سطح است
واحدي شكل  ،گويند، و گاهي چند شهر واقع در كنار همگاهي نيز منطقه جزئي از يك شهر است كه بدان منطقه شهري مي. محلي
  .]26:  1388؛ هافتون و كانسل،  28:  1376مطوف، [ شوددهند كه بدان منطقه شهري گفته ميمي

. جغرافيايي، سياسي، فرهنگي، اداري، اقتصادي يا زيستي است: امل شاي بر اساس مباني متعدد و متنوعي در جهان تقسيمات منطقه
ا براي نهها، و مفيدترين آبنديترين تقسيماي كه مبتني بر تقسيمات زيستي است، يكي از جديدترين و علمياما تقسيمات منطقه
                     هاي زيستي راويژگيبندي براساس منطقه. ريزي استهاي علمي و كاربردي در مقوله برنامهمطالعات و بررسي
Bio-Regionalism 1377و صرافي،  26:  1376مطوف، [هاي نظري معتبرتري دارد بندي، پايهنامند كه اين تقسيممي[.  
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وجوه اشتراك بين  .2بخشي از فضاي يك سرزمين  مشموليت .1:  ازاست  منطقه عبارتهاي يك ويژگيبندي، بر اساس اين تقسيم
تر از سطح ملي و باالتر از سطح محلي در پايين همچنين يك منطقه ؛هادارا بودن روابط عملكردي شاخص .3 هابرخي ويژگيجزاي ا

  .قرار داردتقسيمات كشوري 
  مفهوم مرز 

. كنددا ميهاي گوناگون سياسي، اقتصادي، تجاري، فرهنگي و جغرافيايي كاربردهاي متفاوتي پياز جمله مفاهيمي است كه در عرصه
بسته  ،تواند بازمي همچنين. مانند مرزهاي عقيدتي ؛رودمرز به دو مفهوم عيني مانند مرزهاي رسمي كشورها، و يا ذهني به كار مي

   .]Jones and Wild, 1994; Hansen, 1978; Buchanan, 1998 ؛1368عزتي، [ باشد يا قويو ضعيف  يا

واژة . استسياسي و رسمي  مرز به معني Borderمفهوم اصلي مرز در مقابل واژه . شده است ها و مفاهيم زيادي شناختهمرز با واژه
Boundary واژة . رساندمعني حدود و محدوده را ميFrontier جبهه و مرز مقابله و مواجهه نشانگر شرايط ستيز و جنگ  به معناي

نشانگر  ؛چند دهه پيش و حدوداً تا پايان دوران جنگ سرد، مرز بنابراين، در گذشته و تا. ]Porker, 2001[ در مرزهاي كشورها است
افزون بر اين، چون مرز به عنوان خطي است كه . تجاوزات خارجي بودمحدودة اعمال حاكميت و حفظ امنيت ملي از  ،اقتدار ملي

ناطق خارجي پيراموني به حساب شود و ممناطق داخلي، مركزي مي ؛سازدكند و آن را از خارج جدا ميسرزمين كشور را محدود مي
بنابراين، . كندشدن مناطق پيراموني، مناطق مرزي خصوصيات مناطق پيراموني را پيدا مييند انزوا و به حاشيه كشيدهادر فر. آيدمي

القي بنابراين، مناطق مرزي محل ت. به حساب مي آيددر شرايطي كه مناطق مرزي دور از مركز يك كشور باشد، مناطق پيراموني 
  .در مناطق پيراموني است گيدو پديده ناامني و توسعه نيافت

يكم پيدا كرده و يا پيدا خواهد كرد، از نظر اتحاد ميان كشورها و برداشتن موانع ذهني و فيزيكي وبا شرايطي كه جهان در قرن بيست
 سيستم كه آيااي مطرح مي شود ريزي منطقهنامهتوسط انديشمندان علوم سياسي، جغرافيايي و بر هاپرسش در برابر اين اتحاد، اين

العملي كه در برابر جهاني شرايط عكس آياشود؟ تر از گذشته ميمرزها كم رنگنكه ماند و يا ايهاي ملي پايدار ميحكومت دولت
كند، مناطق يدا ميهاي قومي و فرهنگي نمود پشدن در بسياري از مناطق جهان در حال بروز است، و به صورت درگيري و نزاع

  .]86:  1388؛ هافتون و كانسل،  176:  1387هاروي، [ ؟ماندآيا مناطق مرزي به همين صورت باقي ميو سازد؟ مرزي را متأثر مي
  مفهوم آمايش مناطق مرزي 

نيازهاي مناطق مرزي،  از ،ريزي است كه توسعه را با امنيت و دفاعبراساس آنچه در باال گفته شد، آمايش مناطق مرزي نوعي برنامه
كند كه در آن كاري براي توسعه مناطق مرزي معرفي ميدهد و راهدر چارچوب شرايطي كه مناطق مرزي دارند، به يكديگر پيوند مي

  .]14:  1380و 29:  1379عندليب، [شود امنيت و توسعه الزم و ملزوم يكديگر مي
لوژي علمي خاصي متكي است وهاي نظري و متدبر پايه خودريزي است، اما مهبنابراين، گرچه آمايش مناطق مرزي يك نوع فن برنا

هاي حلراه نهاو براي آ در نظر گرفته توأمانهاي مناطق مرزي، موانع توسعه و يا امنيت را كه ضمن تحليل و تفسير شرايط و ويژگي
براساس اين توضيحات كه براي . كديگر منطبق سازداهداف توسعه و امنيت در مناطق مرزي را بر ي تادهد اي ارايه مييكپارچه

   را نوعي  "آمايش مناطق مرزي"فضايي و  - ريزي راهبرديرا نوعي برنامه" آمايش"توان آمايش مناطق مرزي داده شد، مي
  . ريزي راهبردي در فضاهاي مرزي كشورها، دانستبرنامه

  هاي نظري آمايش مناطق مرزيپايه
مناطق مرزي با مناطق مركزي متفاوت  از آنجايي كه. اي استاطق مرزي، در كل، چارچوب توسعة منطقهچارچوب نظري توسعة من

 اصوالً تمام . اي ميان مناطق مرزي و مناطق مركزي استوار است، اين چارچوب نظري بر تفسير پديدة عدم تعادل منطقهاست
ها يا اين نظريه. چرخندهايشان مياي به عنوان محور بحثل منطقهپديدة عدم تعادپاية اي بر هاي مربوط به توسعة منطقهنظريه

اي ميان مناطق كه عدم تعادل منطقهاز آن جايي. دهدميكند و يا براي رفع آن، راه حل ارايه مياي را تفسير پديدة عدم تعادل منطقه
     اي مستقر هاي توسعة منطقهر نظريههاي نظري آمايش مناطق مرزي بپايهشاخص است، مرزي و مناطق مركزي مشهود، و 
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ترين ابزار بود، تاكنون مهم 1980اي نماد آن در دهة هاي مالي توسعة منطقهكه كمك ،هاي اقتصادي توسعهمشوق. شودمي
  .]84:  1387كالينگورس، [ ستا گذاري بودهسياست

هاي مكان اكنون مورد استفاده قرار گرفته، متكي بر نظريهاي كه در آمايش مناطق مرزي تهاي نظري توسعة منطقهترين پايهمهم
،  (Perroux)روپيه  (Growth Pole)، نظريه قطب رشد) (Walter Christallerوالتر كريستالر Central Place Theory)(مركزي 

. استبوده تمركز  و نظريه بازگشت ) (John Freedmanدمنجان فري The Periphery- Core)  (Theoryوناپير - نظريه مركز
   نظري در رابطه با پديدة عدم تعادل  يهايموضوع مناطق مرزي نپرداختند، اما ديدگاهصورت مستقيم بهها بهگرچه اين نظريه

هاي ها و ديدگاهنظريهتفصيل  .تأثيرگذار بوده استهاي نظري مناطق مرزي ها و ديدگاهنظريه براي را مطرح ساختند كه منطقه
  : استايش مناطق مرزي به شرح زير نظري آم

  Niles Hansen (1978)نسن نظريه نايلز ه
هاي اين مناطق مرزي را براساس پس از انجام مطالعات گستردة ميداني در مرزكشورهاي آلمان، فرانسه و سوئيس، ويژگي "هانسن"

اي، مورد تجزيه و ريزي منطقهمرتبط به برنامهي ها و ديگر نظريه "روپيه"و نظريه قطب رشد  "والتركريستالر"نظرية مكان مركزي 
هاي مثبت ويژگي. بندي كردهاي مثبت و منفي مناطق مرزي آنها را دستهبه ويژگي با اشاره هانسن در مطالعات خود. تحليل قرار داد

  : ازاست  مناطق مرزي از ديدگاه هانسن عبارت
كند، بيشتر از به دليل شعاع نفوذي كه در كشورهاي مجاور پيدا مي ،زيهاي تجاري و فرهنگي در مناطق مرتوسعه فعاليت .اول

  .يند توسعه مناطق مرزي و كل كشور به كار گرفته شوداتواند در فرمناطق مركزي است و اين پديده مي
      شتري به دست سود بي به دليل فرار از ماليات يا معافيت مالياتي نسبت به مناطق داخلي گذاري در مناطق مرزيسرمايه .دوم

  ).با استناد به نظريه لوش(مي دهد 
  : از است هاي منفي مناطق مرزي عبارتاما ويژگي

  .گذارديند توسعه در اين مناطق تأثير مياعدم تعادل ميان مناطق مرزي و مناطق مركزي كه بر فر .اول
  .ن در مناطق مرزيخواني ميان اهداف سياسي و اقتصادي و ظهور مشكالت مربوط به آناهم .دوم

  : كندميهاي مناطق مرزي را به شرح زير بيان بر اساس اين تحليل، هانسن، اصول كلي و ويژگي
 ؛)گرددكه در مناطق مرزي اعمال مي(وجود موانع مرتبط با تجارت بين المللي  .1
 ؛رهنگيهاي اقتصادي و ف هاي گوناگون در زمينهتفاوت دليلقطع ارتباط با كشورهاي مجاور بنا به  .2
 ؛خطر تهديد و تهاجم نظامي .3
 .اثر ايجاد مرزهاي فيزيكي برگسست در ساختار فضايي اين مناطق  .4

كه اين شرايط برقرار و اين خصوصيات براي مناطق مرزي باقي است، مناطق مرزي به صورت  مادامي ؛كنداو چنين استدالل مي
  .] 45:  1379 و عندليب،   Hansen, 1978:254[موني باقي خواهد ماند امناطق محروم، توسعه نيافته و پير

  )Jones & Wild )1994 وايلد هاي نظري جونز وديدگاه
 1993و  1992هاي اي در مناطق مرزي آلمان شرقي و آلمان غربي در سالتحقيقات ميداني گسترده "ترور وايلد"و  "فيليپ جونز"

       اي در مجلةمقاله طي 1994در سال  ،نتايج اين تحقيقات. ادندپاره آلمان انجام د بالفاصله پس از اتحاد مجدد ميان دو
Regional Studies  ساختاري شرايط توسعه در دو سوي مرز پيشين ميان دو  –اين مقاله تحقيقي، تغييرات فضايي در .شدمنتشر

 .]Johns& Wild, 1994:262[ گرفتآلمان پيش و پس از برداشتن آن مرز سياسي مورد تجزيه و تحليل قرار 
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هاي نايلز هانسن در رابطه با مناطق مرزي، مطالعاتي موردي در چند اي و نظريهريزي منطقههاي برنامهجونز و وايلد بر اساس نظريه
اين . منطقه واقع در دو سوي مرز سياسي پيشين ميان دو آلمان انجام دادند و خصوصياتي براي اين مناطق استخراج و تدوين كردند

  : ت به شرح زير استخصوصيا
 .، مانند آلمان غربيياي و توسعه نيافته باقي مي ماند، حتي در كشور پيشرفته ترحاشيه طقهمناطق مرزي به عنوان من .1
 تواند معلول شرايط جغرافيايي اين مناطق باشد، اما پديدة مرزي بودن، بسياري از امكانات و حاشيه بودن ميگرچه  .2

 .سازدمحل ميهاي آن منطقه را مضفعاليت
  برقراري مرز ميان دو كشور، تداوم و پيوستگي فضايي كه به طور اصولي فضاهاي توسعة دو كشور را به يكديگر پيوند  .3

 .شونداي ميگسلد و هر دو منطقه واقع در دو سوي مرز، به دليل قطع پيوستگي فضايي، حاشيهاز هم مي را دهدمي
. ندشومي اياند، از همديگر جدا و حاشيهظر فضايي و فعاليت به همديگر متصل بودهمناطقي كه قبل از برقراري مرز، از ن .4

 .اي شدن آنها استعلت عقب ماندگي اين نواحي مرزي نيز حاشيه

  : جونز و وايلد از مناطق مورد مطالعه خود در دو سوي مرز پيشين آلمان به شرح زير استترين اطالعات و آمارمهم
 .گسلندطول مرز از همديگر ميرشته خط آهن در  32 .1
 .رسندآزادراه در خط مرزي به بن بست مي 3 .2
 ).1نقشه ( شوندشماري جاده محلي در خط مرزي بريده ميجاده فرعي و تعداد بي 140جاده اصلي و  31 .3
 (Johns& Wild, 1994:270). 

 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ان دو آلمان پيوسته بوده و مبادالت اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي  زيست و فعاليت كه قبل از كشيدن مرز مي ،بنابراين، فضاي توسعه
؛ توفيق، 1380؛ عندليب و مطوف، 94:  1387نيومن و تورنلي، [در دو سوي آن ميان شرق و غرب نه تنها كشور آلمان بلكه كل اروپا 

براساس . كندو اروپاي يكپارچه وارد ميبرقرار بوده است، با كشيدن مرز قطع مي شود و شكاف بر چهرة آلمان واحد  ]284:  1384
  :شد اند، اصولي براي توسعه مناطق مرزي ارايه داده هايي كه جونز و وايلد در مناطق مرزي دو سوي آلمان پيشين انجام دادهتحليل

  

   كشور آلمان با دو بخش شرقي و غربي آن .1نقشه 
  http://myweb.unomaha.edu: مĤخذ 
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 ؛ضرورت درك پيچيدگي، گستردگي و تنوع متغيرها و تأثيرات آنها در مناطق مرزي .1
 ؛هاي توسعه مناطق مرزي لزوم تأمين شرايط و زيرساخت .2
 ؛ضرورت خروج از انزوا و گسترش ارتباطات با داخل و خارج .3
 ؛لزوم پيوستگي مناطق مرزي با مركز .4
 .لزوم حمايت و پشتيباني هاي ويژه از اين مناطق جهت خروج از محدوديت و دستيابي به توسعه .5

  هاي برخي كشورهاآمايش مناطق مرزي در تجربه
چند سال پيش آغاز شده است و  ازتنها  ،ها و موانع توسعه در اين مناطقمرزي با هدف شناخت پيچيدگي مطالعات در مورد مناطق

در مرزهاي ميان  )(Niles Hansenتاريخچة اين مطالعات عمدتاً به مطالعات نايلز هنسن . آيدمطالعات جواني به حساب مي
در مرزهاي  (Ruth Buchanan)، مطالعات پروفسور روث بوكانن ميالدي 1970كشورهاي آلمان، فرانسه و سوئيس در اواخر دهة 

ميالدي و مطالعات رژيم صهيونيستي در مرزهاي شرقي خود با اردن، لبنان و سوريه  1990ميان آمريكا و مكزيك در نيمة دوم دهة 
  .گرددباز مي 1990در اواخر دهه 

  مرز آمريكا و مكزيك
بوده  1990ترين مناطق مرزي جهان و يكي از مناطق بسيار حساس تا اوايل دهه  اطرهمرز ميان آمريكا و مكزيك، يكي از پرمخ

مناطق مرزي . ايالت مكزيك است 6كيلومتر جداكنندة چهار ايالت آمريكا از  3141خط مرزي ميان آمريكا و مكزيك به طول . است
هاي مناطق مرزي در از ويژگي ).2نقشه ( آمده استيدر دو سوي اين خط مرزي از مناطق نا امن و توسعه نيافته جهان به حساب م

  : دو سوي اين خط مرزي از ديرباز عبارت بود از
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
ها مكزيكي جوياي كار و خدمات رفاهي و ساالنه ميليون. رودهاي ناامني به شمار مييكي از شاخص:  عبور غيرقانوني .1

گريزان به منظور فرار از قانون و مجازات به نيز جنايتكاران و قانوناز آمريكا  وزندگي بهتر از مكزيك به سوي آمريكا 
 .كردندسمت مكزيك عبور غيرقانوني مي

دو سوي خط  يوجود اين دو ويژگي در كنار يكديگر و متأثر از همديگر، مناطق مرز:  جو ناامن به همراه توسعه نيافتگي .2
 .ترين مناطق جهان مبدل ساخته استمرز را به بحراني

. )جنوب(و مكزيك ) شمال(مرز بين آمريكا  .2نقشه   
www.usembassy-mexico.gov :مأخذ    
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در اين معاهده، برنامة توسعه و امنيت در مناطق . كردند دو كشور آمريكا و مكزيك به همراه كانادا، معاهدة نفتا را امضا 1990در دهة 
موارد زير كه باعث توسعة همراه با اجراي طبق اين برنامه، . مرزي اين سه كشور، و به ويژه در مرزهاي آمريكا و مكزيك، تدوين شد

  : امنيت شد
ها در مكزيك به ويژه در مناطق مرزي باعث توسعة اقتصادي مناطق جنوبي آمريكا و مناطق شمالي گذاري آمريكاييمايهسر •

 .شدمكزيك و ايجاد امنيت براي هر دو كشور 

كيلومتر  50كيلومتر عرض داخل خاك آمريكا و  50(كيلومتر  100كيلومتر و عرض  3141منطقة مرزي بين دو كشور به طول  •
گذاري با هدف توسعه و جذب مهاجرين جوياي كار كه از به عنوان منطقة ويژه جهت سرمايه) داخل خاك مكزيك عرض

 ).3نقشه (كنند، ايجاد شد مكزيك به آمريكا مهاجرت مي

  
  

 
  
  
متري با عرض پنجاه كيلومتر، شهرهاي آمريكايي با شهرهاي مكزيكي واقع در نوار پنجاه كيلوداخل خاك آمريكا در نوار  •

هاي مكزيكي خود كمك كنند تا به خواهرخوانده بايد طبق معاهدة نفتا، شهرهاي آمريكايي. باقيمانده، خواهرخوانده شدند
 .بگذراننديند توسعه را افر

 .هاي سود بازرگاني اعمال شددر منطقة مرزي دو سوي خط مرز، همكاري مشترك تجاري و معافيت •

مكزيكي خود، احداث كردند تا مهاجرين خواهرخواندة ايي از خود را داخل شهرهاي هشهرهاي آمريكايي شعبهجات كارخان •
در نتيجه، . مكزيكي جوياي كار را بدون نياز به عبور غيرقانوني و پرمخاطره از مرز، داخل خاك مكزيك به كار مشغول كنند

 ).4نقشه ( ار مكزيكي، رشد و توسعه يافتوري آمريكايي و نيروي كاصنايع مشترك بين دو كشور با استفاده از سرمايه و فن

 
  
  

  
  
  

 نيز شامل شهرهاي خواهرخوانده مكزيكي تا حدي پيش رفت كهشعاع و حوزة خدمات رساني شهرهاي آمريكايي گسترش  •
هايي داخل شهرهاي خواهرخوانده مكزيكي خود آمريكا شعبه ديگر مراكز خدماتيها و ها، مدارس، دانشگاهبيمارستان. بشود

 .عرضه كنند نيز سطح با شهرهاي آمريكايي در شهرهاي مكزيكيهم ياير كردند تا خدماتد

 .بازشدن بازارهاي دو كشور به روي يكديگر در اين مناطق •

  شش ايالت منطقه ويژه مرز آمريكا با چهار ايالت و مكزيك با .3نقشه 
   www.usembassy-mexico.gov: مأخذ 

كيلومتر در دو سوي خط مرزي آمريكا و  100منطقة ويژة مرزي با عرض  .4نقشه
  /www.epa.gov/usmexicoborder/regional: مأخذ   .مكزيك
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به شدت توسعه پيدا كرده و امن  مناطق واقع در دو سوي مرز آمريكا و مكزيك با اجراي مفاد معاهدة نفتا اين تمهيدات در نتيجه،
  : بودندبرخوردار ها و خصوصيات زير ويژگي ازاما پيش از اجراي اين معاهده، اين مناطق . اندشده
 ؛كيلومتر طول و غيرقابل كنترل به دليل عوارض جغرافيايي سخت 3141داشتن مرز طوالني با  •
 ؛وضعيت نامتعادل و نابرابر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در دو سوي مرز •
 ؛طق بياباني و غيرحاصلخيزتراكم كم جمعيت در برخي منا •
 ؛ضعف دولت مركزي مكزيك در كنترل امنيت مناطق مرزي خود •
 ؛كشت مواد مخدر در يك سو و مصرف آن در سوي ديگر مرز؛ و در نتيجه، قاچاق آن در طول مرز •
 ؛كردگريزان و جنايتكاران پناهگاهي براي قانون تبديل به ناامني در دو سوي مرز كه مناطق مرزي را •
 ؛غيرقانوني انسان، كاال، اسلحه و مواد مخدر تردد •
 .افتادگي در دو سوي مرز و به ويژه در مكزيكنيافتگي و عقبتوسعه •

  : مدهاي زير را به دنبال داشتده نفتا در اين منطقه اجرا شد، پيااي كه بر اساس معاهاقدامات توسعه
اين كار بر اساس نظريه نشت توسعه (. از سوي آمريكا به داخل مناطق مرزي مكزيك) عمران و آباداني(تزريق عوامل توسعه  •

  ؛)انجام شد
باال بردن  و هاي جديد شغلي در اين مناطق با هدف مبارزه با بيكاري، افزايش سطح درآمدايجاد اشتغال و گسترش فرصت •

 ؛سطح رفاه اجتماعي
منجر هاي ساكن در مناطق مرزي مانند آموزش، بهداشت و درمان در داخل خاك مكزيك كه ت مورد نياز مكزيكيخدماارايه  •

 .شودمهاجرت آنان به آمريكا به كاهش 

  : است از هاي اجرا شده در چارچوب معاهده نفتا در اين منطقه عبارتوردها، نتايج و آثار طرحادست
  وميتوسعه اقتصادي و افزايش سطح رفاه عم .1

  ؛بيكاران مكزيكيتعداد زيادي از  براي درون شهرهاي مكزيكي واقع نوار مرزي جديد شغليهاي ايجاد فرصت •

با توجه به افزايش سطح درآمد خانوارهاي مكزيكي و باالرفتن سطح رفاه اجتماعي شهرهاي خواهرخوانده مكزيكي  •
 .اشتغال زايي

  اياستفاده بهينه از منابع منطقه .2
  ؛برداري از منابع محلي، به ويژه منابع انساني محليبهرهاقتصادي با ايجاد تحرك   •

 .توسعه اقتصادي سريع منطقهبه دنبال ايجاد امنيت و رفاه اجتماعي   •

  كاهش ميزان تردد غيرقانوني .3
 ؛رونق شدن اقتصاد متكي بر قاچاقبي به دنبالاي تقويت اقتصاد پايه منطقه •

 ؛يل كاهش تردد غيرقانونيتقويت امنيت در دو سوي مرز به دل •

طبق ( داخل خاك مكزيك شغليهاي افزايش فرصتبا كاهش انگيزه عبور غيرقانوني به قصد اشتغال در آمريكا  •
ميليون مورد در سال هاي قبل از اجراي موافقتنامه نفتا به كمتر از  25آمار رسمي، آمار ساالنه تردد غيرقانوني از 

 .)رسيد يك ميليون مورد پس از اجراي آن،
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دليل هاي توسعه در منطقه مرزي بهجو ناامني و افزايش ضريب امنيت در منطقه با اجراي طرح قابل توجهكاهش  •
 ؛تراكم بيشتر جمعيت

هاي اقتصادي كه منجر به حضور بيشتر جمعيت در منطقه است، هاي اشتغال و رونق فعاليتبر اثر تراكم فرصت •
كاهش اشتغال  ،رواج اشتغال رسمي. اي زيست و فعاليت منجر شده استشرايط توسعه اقتصادي به امن شدن فض

 .]Cadoval, 1996[ نيز به دنبال داشت باعث ناامني شده بودرا كه غيررسمي 

  ي فلسطين اشغاليرزناطق مم
خود  ميالدي، در مناطق مرزي 1948رژيم صهيونيستي از هنگام غصب سرزمين فلسطين و تشكيل دولت غاصب اسرائيل در سال 

آميز رژيم صهيونيستي بين يهوديان و هاي تبعيضسياستسال گذشته  70طي . با كشورهاي مجاور عرب با ناامني مواجه بوده است
شدن اجتماعي انجاميد اين جدايي و تبعيض به قطبي. مسلمانان باعث جدايي قومي و مذهبي شديد در سرزمين فلسطين شده است

از اين . را باعث شده استهاجرين يهودي در مناطق مركزي و رانده شدن اعراب به مناطق مرزي گرايش به تمركز شديد م كه خود
به دليل رسيدگي به مناطق مركزي و آباد كردن آنها، همزمان با استثمار شديد مناطق  كهشدن فضايي بروز كرد رو، پديدة قطبي

ها، به فلسطيني) اريحا(كه هنگام تحويل نخستين شهر  دي؛ تا حتشديد كرده استنيز نشين، عدم تعادل فضايي را مرزي عرب
 آوردبه شمار ميترين مناطق خاورميانه ب ماندهجزء عق بود كه آن را شديد آنقدرنيافتگي در اين شهر هاي فقر و توسعهشاخص

]Azarya, 1983[ ) 5نقشه.(  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

در آن سكونت دارند، اين  مسلمانان عربتي در مناطق مرزي كه ناامني، درگيري نظامي و تبعيض نژادي توسط رژيم صهيونيس
دفاع غزه و كرانه باختري كه هر از چندگاهي توسط مكرر نظامي به مردم بي حمالت. مانده نگاه داشته استمناطق را ناامن و عقب

 مانع همواره شود، هاي شهري ميتبردن زيرساخگيرد و منجر به تخريب خانه و كاشانه مردم و از بينارتش صهيونيستي صورت مي
  .اي در مسير توسعة اين مناطق بوده استعمده

هاي ماندگي نواحي مرزي فلسطين اشغالي را مورد مطالعه قرار داده و طرحميالدي، داليل عقب 1990رژيم صهيونيستي در دهة 
تواند كاهش احساسات هدف از اين اقدامات، مي .به منظور كاهش اين ميزان از عقب ماندگي به اجرا گذاشترا اي توسعه منطقه

هاي در سال. باشدنسبت به آن رژيم، جستجوي بازار براي كاالهاي اسرائيلي و در نهايت تأمين امنيت آن رژيم  اعرابخصمانه 

   www.mapsoft.net: مأخذ . فلسطين اشغالي و مناطق مرزي آن .5نقشه
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ها و ارتقاي تفرص. بردماندگي شديدي رنج مينتايج اين مطالعات نشان داد مناطق مرزي سرزمين فلسطين از عقب 1996تا  1994
مناطق مرزي سرزمين  هايبر اساس اين مطالعات ويژگي. تر بوده استشغلي آن مناطق در مقايسه با مناطق مركزي، بسيار كم

  : زير است به شرحفلسطين داراي 
    عدم وجود امنيت به دليل همجواري همسايگان عرب متخاصم با دولت غاصب اسرائيل و فراهم شدن  .1

 ؛هاطلبانه توسط فلسطينيبراي انجام عمليات شهادت هاي الزمزمينه
 ؛توسط ارتش اسرائيل هاي گستردهتخريب ايجاد وجود تهديدات نظامي در مناطق مرزي و .2
 ؛هاي توسعهكمبود شديد زيرساخت .3
 ؛به سوي مناطق مركزي در جستجوي امنيت بيشتر يهودي ها تمركزگرايي شديد .4
 ؛اين عرب و متراكم كردن آنان در مناطق مرزي و حاشيهتبعيض نژادي شديد نسبت به مسلمانا .5
 .در مناطق مرزي) سوادكم درآمد و بي(تمركز و تراكم شديد اقشار فقير  .6

 
  
  

  
 

  
  
  

نيز ، باعث بروز مشكالت و معضالتي عرب مرزنشينامشكالت و معضالت بسياري براي عالوه بر ايجاد هاي مناطق مرزي، ويژگي
  : شده است

 ؛اي ميان مناطق مركزي و مناطق مرزيفتگي مناطق مرزي و عدم تعادل منطقهتوسعه نيا .1
 ؛احساس رواني و ذهني نبود امنيت در سكونت و فعاليت در مناطق مجاور مناطق مرزي توسط مهاجرين يهودي .2
و  دو بخش عمومي گذاري كالن در مناطق مرزي به دليل عدم احساس امنيت كافي توسط هرعدم تمايل به سرمايه .3

 ؛خصوصي
تر مركزي و عدم پشتيباني سريع به دليل سختي مناطق مرزي به دليل دوري مسافت از مناطق توسعه يافته توسعه انزواي .4

 ؛دسترسي و ارتباط ميان آنها
 ؛هاي ارتباطي و آمد و شد ميان مناطق مرزي و مناطق مركزيباال بودن هزينه .5
 ؛نابع و توزيع خدمات بين مناطق مرزي و مركزيشديد طبقاتي و تبعيض نژادي در تخصيص م اختالف .6
 .هاي نظامي و امنيتي براي نگاهداشت سطحي از امنيت در مناطق مرزي براي دولت اسرائيلهزينه طاقت فرسايافزايش  .7

  : هايي مانند موارد زير به كار گرفته استل و معضالتي، رژيم صهيونيستي، راه حليبراي مقابله با چنين مسا
 ؛امنيتي - هاي به هم پيوستة سكونتيهاي مسكوني براي مهاجرين يهودي به شكل شبكهكايجاد شهر .1
 ؛ايتوسعه مناطق مرزي با مناطق مركزي به منظور كاستن از عدم تعادل منطقه بينايجاد ارتباط و پيوند  .2
 ؛ايي و حاشيهگذاري در مناطق مرزهاي تشويقي ويژه جهت تقويت توسعه و افزايش ميزان سرمايهاعمال سياست .3

  .موقعيت جغرافيايي و همسايگان فلسطين اشغالي .6نقشه
   www. palestine-net.com: مأخذ 
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 ؛اي و محلياي متناسب با نيازهاي منطقههاي حرفهتوسعه آموزش .4
 ؛هاي قوي توزيع خدمات از مركز به سوي مناطق مرزيايجاد شبكه .5
 ؛اي بودنمدهاي حاشيهاتقويت ارتباط مناطق مرزي و مركزي به منظور مقابله با پي .6
 .هاي سنگين نظاميهيز از هزينهاستفاده از توسعه به عنوان ابزار برقراري امنيت و پر .7

  : هاي يادشده فوق، بدين شرح بيان شده استطرحارزيابي عملكرد دستاوردهاي 
 ؛اي نواحي مرزيتسريع در توسعة منطقه .1
 ؛ايجاد اطمينان خاطر نسبي نسبت به تهديدات نظامي همسايگان .2
اسكان مهاجرين يهودي جديد، در  هاي مسكوني وافزايش تراكم جمعيت در مناطق مرزي از طريق احداث شهرك .3

 ؛دفاعي - هاي سكونتيشهرك
 ؛به اين مناطق) هاي مهاجر جديديهودي(هاي جديد اشتغال جهت جذب مهاجرين جديد قابليت ها وايجاد فرصت .4
 ؛اي در جهت توسعه و امنيتبرداري دو منظوره از منابع موجود بومي و منطقهبهره .5
 ؛منيت در مناطق مرزيهاي نظامي و ايجاد اكاهش هزينه .6
 .افزايش امكانات ارتباط و خروج مناطق مرزي از انزوا به وسيلهكاهش نسبي فاصله مركز با مناطق مرزي  .7

  ي ايرانرزآمايش مناطق م
اين مناطق در طول . آيدترين مناطق مرزي خاورميانه و كل جهان به حساب ميترين و حساسمناطق مرزي ايران يكي از مهم

برخورداري ايران از موقعيت ممتاز ژئوپوليتيك، . ن هزار سالة كشور، حوادث گوناگون سياسي و نظامي را شاهد بوده استتاريخ چندي
بنابراين، در طول تاريخ چند هزار ساله كشور، نه تنها وسعت و شكل . حساسيت بيشتري نسبت به اين مناطق جلب كرده است

  .اي سياسي آن كم و بيش دستخوش تغيير بوده استجغرافيايي ايران دچار تحول شده، بلكه مرزه
  

  
 

  
  
  

  
  
  

خيز به پذير و بحرانيكي از نقاط آسيب زير هايي از مناطق مرزي ايران به داليلدر چنين شرايطي شاهديم كه از ديرباز، قسمت
  : رفته استشمار مي

  ؛وجود تهديدات نظامي مداوم .1
 ؛هاي معاند و قاچاقچيان مواد مخدرصورت مهاجرين غيرقانوني، گروه ترددهاي غيرقانوني اتباع كشورهاي مجاور به .2
 .توسعه نيافتگي و محروميت .3

  .مناطق مرزي و همسايگان جمهوري اسالمي ايران .7نقشه
   www.mrt.ir: مأخذ 
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  : از ويژگي هاي زير برخوردار استين مناطق مرزي ايران همچن
 ؛كيلومتر 7816مرز طوالني به طول  .1
 ؛...)العبور و خشكي، آبي، كوهستاني صعب(تنوع جغرافيايي در مناطق مرزي  .2
 ؛در جهان، بعد از چين رتبهدومين و كسب كشور  15ان با همسايگي اير .3
 ؛)استان كشور 30استان از  16(هاي كشور در مناطق مرزي قرار گرفتن بيش از نيمي از استان .4
 ؛هاي اقتصاديهاي توسعه و ضعف بنيانكمبود زيرساخت .5
 ؛تراكم اندك جمعيت و پراكندگي آن در نواحي نزديك به مرز .6
 ؛هابه ابرقدرت آنهادات امنيتي از سوي همسايگان و وابستگي تنوع خطرات و تهدي .7
 ؛مناطق مركزي واين مناطق  بينهاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و عدم تعادل و نابرابري .8
 ؛هاي توسعه در بيشتر اين مناطق در مقايسه با ميانگين آن در سطح مليپايين بودن شاخص .9

 .]154:  1380و  1379عندليب، [يل اين مناطق شناخت و تحل براي فقدان يك چارچوب عملي .10

 
 
  
  
  
  

  
  
  

بر اساس . در طي تاريخ شاهد بوديم همواره نيافتگي و ناامني مناطق مرزي كشور رابنابراين عوامل، تشديد محروميت و توسعه
  :ح زير آورد به شرل و مشكالت ناشي از اين خصوصيات را يمساتوان هاي برشمرده شده مناطق مرزي ايران ميويژگي
براي ايجاد ناامني، آلودگي به قاچاق مواد مخدر،  ي رامناسبي هافقر و محروميت شديد در مناطق مرزي كه زمينه .1

 ؛سازداسلحه و كاال فراهم مي
 ؛هاي سنگين ايجاد امنيت توأم با تلفات جاني و كاهش امنيت اين مناطقتحميل هزينه .2
 ؛هاي معاندانوني، پناهندگان، قاچاقچيان، اشرار و گروهپخش و اشاعة ناامني توسط مهاجرين غيرق .3
 ؛ايجاد شكاف اجتماعي و تبعيض قومي و فرهنگي در برخي مناطق .4
 .مد در مورد مناطق مرزياهنگ و كاراگيري منسجم، همفقدان نظام تصميم .5

 اما ،عين و منسجم صورت گرفتههاي مهاي اخير اقداماتي چند، گرچه پراكنده و بدون انسجام كافي و تبعيت از طرحدر سال
  :شود بايد تقويت و منسجم 

 ؛اي و محلياحياي نسبي بخشي از منابع منطقه .1
 ؛كاهش تردد غيرقانوني .2
 ؛هاي مسلحانه در برخي مناطق مرزيقطع درگيري .3

  .كا در كشورهاي مجاور ايرانپايگاه هاي نظامي آمري .8نقشه
   www. irdiplomacy.ir: مأخذ 
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در هاي مياني كشور و افزايش تراكم جمعيت اي جديد جهت جذب مهاجرين جديد از گروههها و قابليتايجاد فرصت .4
 ؛اين مناطق

 ؛خارج ساختن برخي مناطق از انزوا .5
 ؛افزايش اعتماد نسبي مرزنشينان .6
 ؛تخفيف محروميت و فقر اين مناطق .7
 .]226- 225:  1380عندليب، [همبستگي اجتماعي  تقويت وحدت ملي و فرهنگي و هاي قومي وكاهش حساسيت .8

  
 

 
 
 
 

  
  

  

  

   با آمايش مناطق مرزي هاي كشورهاي مطالعه شده در رابطهبندي تجربهجمع
اي و امنيتي در مناطق مرزي اين كشورها، اي و يا دو منظوره توسعهدهد اقدامات توسعههاي كشورهاي فوق، نشان ميتجربهبررسي 

  : نتايج زير را به دنبال داشته است
 ؛اي، امنيتي و دفاعياي قوي و مستحكم بين عوامل توسعهايجاد رابطه .1
 ؛هزينه و اقتصاديهاي غيرنظامي، كمز مشكالت امنيتي و دفاعي از طريق بكارگيري راه حلگويي به بخشي اپاسخ .2
 ؛هاي الزم توسعه و امنيت اين مناطقهاي ارايه شده به موازات ايجاد زيرساختاي و تدريجي طرحاجراي مرحله .3
 ؛هاي نژادي براي مقابله با تهديدات مرزيبرداري از احساسات مذهبي و تعصببهره .4
 ؛اي با عوامل توسعه و مليبرقراري پيوند ميان عوامل توسعه و امنيت منطقه .5
كننده مبادالت و وصلو  پذيرپذير به فضايي گسترده، انعطافگير و آسيبتحول مفهوم مرز از يك ديوار سخت ضربه .6

 ؛تهديدات برون مرزي به مركز كشور
 ؛مناطق مرزي و احياي آنهابرداري مناسب از منابع و ذخاير موجود در اهميت بهره .7
 ي و مناطق مرزي محلي در امر توسعه؛تأكيد بر تقسيم كار سلسله مراتبي بين دولت مركز .8
 ؛ل امنيت مرزها و توسعة ملييل توسعه و مسايمند ميان مسابرخورد نظام .9

توسعه و امنيت رويكرد تحليل فضايي به منطقه مرزي به جاي تحليل خطي و دخالت دادن ابعاد و عناصر مختلف در  .10
 ؛اين مناطق

 ).با كشورهاي مجاور(تبديل مفهوم مرز از يك ديوار يا مانع پاياني كشور به يك فضاي پيوند دهنده فضاهاي مجاور  .11

  

  .نقطه مرزي جمهوري اسالمي ايران با كردستان عراق .1تصوير 
  www. iieda.gov.ir: مأخذ 
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  هاي مناطق مرزيويژگي
ارد جزء هاي خاص خود را د، ويژگيآنهاكشورهاي خارجي و شرايط جغرافيايي و سياسي حاكم بر با  مناطق مرزي به دليل مجاورت

 يمورد توجه قرار نگيرد، تأثيرات هااين ويژگي تأثيرات مستقيمي بر روند توسعه اين مناطق دارد چنانچه. رود الينفك آنها به شمار مي
اما اگر مورد توجه قرار گيرد و در . خواهد كردگذارد و به عنوان تهديدي در برابر توسعه عمل منفي بر روند توسعه و امنيت مناطق مي

ريزي توسعه و آمايش آن مناطق، به كار گرفته شود، اثرات مثبتي از خود به جاي مي گذارند و از تهديد به فرصت تبديل يند برنامهارف
  : از است ها عبارتاين ويژگي. مي شود

 ؛دوري از مركز .1
 ؛انزواي جغرافيايي .2
 ؛ناپايداري سكونت و جابجايي مداوم جميعت .3
 ؛هاي غيرقانوني مرزيتبادل .4
 ؛هاي فرهنگي، قومي و مذهبي با مناطق داخلي كشوراوتتف .5
 ؛ضديت سيستمي .6
 .]1379عندليب، [تهديدات خارجي  .7

  بندي و نتيجه گيريجمع
بر  به طور كلي در پاسخ به اين پرسش كه چرا آمايش مناطق مرزي مهم است و ضرورت طرح آن در برنامه هاي توسعه چيست؟

ها تماس مناطق ح شده، و به دليل برخورداري از ويژگي هاي خاص، كه از اهم ويژگياساس مطالعات انجام شده و مباحث مطر
 ز اين رو ا. اي ضرورت دارد، پرداختن به آن در برنامه آمايش و توسعة منطقهاستهاي داخلي و خارجي نسبت به كشورمرزي با محيط

صورت ارتباط متقابل كنش و واكنش اين دو بر يكديگر، به  و. يابدپيوند توسعه و امنيت در آمايش مناطق مرزي تجلي خاص مي
  .شودمي نمايان

به عبارت . است دهد كه امنيت و توسعه در آمايش مناطق مرزي الزم و ملزوم يكديگرمطالعات انجام شده در اين رابطه نشان مي
توان در امنيت را نمي و بالعكس. رقرار كردتوان تحقق بخشيد، مگر اينكه امنيت را در آنجا بديگر، توسعه را در مناطق مرزي نمي

  .مناطق مرزي محقق ساخت، مگر اينكه اين مناطق توسعه پيدا كند
اي ميان مطالعات نظري و تجربي در كشورهايي مانند ايران كه تنوع و پيچيدگي در مناطق مرزي دارند، عدم تعادل منطقهبر اساس 

اي ميان مناطق مرزي و مناطق مركزي دو تأثير منفي بر اين عدم تعادل منطقه .استآشكار مناطق مرزي و مناطق مركزي بسيار 
مرزي را، در مفهوم كلي آن، با  از يك سو، اين عدم تعادل، حركت توسعه در مناطق. گذاردروند توسعة آن مناطق از خود بر جاي مي

گر، نا امني را هم به دليل موقعيت مناطق مرزي و هم به از سوي ديدهد و سازد و موانع بسياري سر راه آن قرار ميمشكل مواجه مي
    اي، به يكديگر مرتبط و امنيت به صورت زنجيره وتوسعه  متقابل اين تأثيرات. دهددليل عدم توسعه، گسترش عمومي مي

از اين رو، . دهدقرار مي كنند كه جوهرة توسعة پايدار مناطق مرزي را تحت تأثير خودهايي ايجاد ميواكنش اي از كنش ومجموعه
هاي آمايش توسعه و امنيت به عنوان ستون ؛آمايش مناطق مرزي به ويژهتوسعه مناطق مرزي و  اعم ازريزي در هر نوع برنامه
يند توسعه و برنامه آمايش سرزمين به عنوان ستون اهمچنين تأثيرات اين دو بر يكديگر در كل فر. آيندحساب ميمناطق مرزي به

  .شودت آمايش مناطق مرزي برشمرده ميفقرا
مدهاي آن در مناطق مرزي اتوسعه نيافتگي و پي ازمطالعاتي كه در اين رابطه در چند منطقة مرزي در جهان انجام شده است نشان 

ق مرزي، به عبارت ديگر، شرايط فقر و تنگدستي در مناط. داردل ايجاد ناامني در اين مناطق يترين مساعمده به عنوان كشورها
  .شودمحيطي براي روند ناامني بر نفوذ و رخنه دشمن و به تبع تهديد نظامي يا امنيتي كل كشور را موجب مي
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ارتباط با در  را ل مربوط به امنيت و دفاع از يك سو و توسعه از سوي ديگر،يهاي آمايش مناطق مرزي كه مسابنابراين، تدوين برنامه
از اهداف . تلقي شودتحقق توسعه پايدار و امن در مناطق مرزي  براي اميدواركننده ايبه عنوان برنامه توانديكديگر در نظر بگيرد، مي

اي ميان مناطق عوامل ناامني از درون اين مناطق و نيز كاهش عدم تعادل منطقه و ريشه كن كردن اين برنامه، مقابله محوري
  .به شمار مي رودبه توسعه پايدار و ايجاد محيط امن و قابل دفاع  همزمان يابيمرزي و مناطق مركزي كشور به منظور دست

هاي هاي توسعه آنها در چارچوب برنامهاهميت موقعيت مناطق مرزي در كل كشور برنامه با چنين ديدگاهي به مناطق مرزي و درك
  : ردكه بايد مورد توجه قرار گي شودآمايش توسعه كشور، اصولي در آمايش مناطق مرزي مطرح مي

 .ي از كل كشور هستنديمناطق مرزي اجزا •
 .مناطق مرزي لوال و مفصل ارتباط ميان داخل كشور با خارج آن است •
 .منتقل مي شودشود، آثار آن به كل كشور هر تهديدي كه متوجه مناطق مرزي مي •
اي رزي توسعه نيافتهتوان مناطق منمي از يكديگر، زيراتوسعه مناطق مرزي و مناطق غيرمرزي يك كشور  عدم تفكيك •

 .و در عين حال كشوري توسعه يافته، و بر عكس داشت
 رابطه مستقيم ميان توسعه و امنيت با ضريبي باال در مناطق مرزي وجود  •
 رابطه مستقيم و دو سويه ميان توسعه و امنيت در مناطق مرزي و توسعه و امنيت ملي وجود  •
 ، تأثير مستقيمي روي تحقق توسعه در آن مناطق برداشته شودق مرزي هر قدمي كه در رابطه با تحقق امنيت در مناط •

 .گذارد و بر عكسمي
 .تر هستندتر امنمناطق توسعه يافتهبه تبع هاي توسعه بهتري دارد و مناطق داراي ضريب امنيتي بيشتر، شاخص •

داشتن رويكردي جديد به توسعه و  ،مناطق مرزيهاي آمايش پيوند امنيت و توسعه به يكديگر در برنامهاهميت  بر اين اساس و درك
، عالوه بر آنهاي آمايش بنابراين، در تعريف توسعة پايدار در مناطق مرزي و يا در برنامه. سازدضروري مي را امنيت در مناطق مرزي
به عبارت . يز ضرورت داردهاي آمايش مناطق مرزي نشاخص پايداري، پايداري دفاعي در برنامه و دارا بودنعناصر گوناگون توسعه 

كند كه آن فضاها از امنيت كافي براي سكونت و فعاليت ديگر، توسعه پايدار در فضاهاي مناطق مرزي هنگامي تحقق پيدا مي
  . برخوردار باشند

؛ همان طور باشد گيرد، بايد دو سويه از اين رو، نگاه به توسعة پايدار مناطق مرزي كه در چارچوب آمايش مناطق مرزي صورت مي
از ديدگاه توسعه نگاه نيز بايد به امنيت و دفاع در مناطق مرزي  .، نگاه شودسازدكه آن را پايدار مي يبايد به توسعه از ديد دفاعكه 
  .گيرداي صورت ميهاي توسعهبدين معني كه تحقق امنيت و دفاع در مناطق مرزي از طريق برنامه ؛كرد

مانند، و توانيم بگوييم مناطقي پايدارند كه با دفاع از خود پايدار ميسويه را خالصه كنيم، ميچندچنانچه بخواهيم اين ارتباطات 
خطوط كلي و چارچوب آمايش مناطق مرزي از يك  ترسيميند ادر فر. توانند از خود دفاع كنند كه داراي توسعة پايدارندمناطقي مي

كنيم، و به عبارت ديگر، براي دفاع، از ابزار توسعه استفاده مي. بعاد توسعه مي بينيمكنيم، و دفاع را در اسو توسعه را دفاعي معني مي
  .بريممي بهرههنگ با توسعة پايدار اهاي همدر اقدامات دفاعي در مناطق مرزي از شيوه

امنيت "تعريف مشتركي از  يهكه الزمة آن ارا براي حركت در راه توسعه پايدار و امن، نخستين گام آشتي توسعه با امنيت و دفاع باشد
  .است "توسعة قابل دفاع"و  "توسعة امن"و نيز  "ايدفاع توسعه"و  "ايتوسعه

برداري مطلوب از كلية امكانات انساني و فضايي اين مناطق در جهت بهبودي وضع مادي و بهره ،آمايش مناطق مرزي ازبنابراين، 
هاي انساني در مناطق مرزي با دهي مطلوب فضايي پايدار انسان، سرزمين و فعاليتمعنوي جامعه به دنبال تبيين مباني نظري سازمان

  .هاي اين مناطق در چارچوب طرح آمايش سرزمين و تحقق توسعه و امنيت ملي استتوجه به ويژگي
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تأثيرگذاري و نيز عمق و ميزان و نوع :  ريزي توسعة كشور، وابسته به عواملي ماننداما جايگاه آمايش مناطق مرزي در نظام برنامه
  : ريزي كشور داردبه عبارت ديگر، آمايش مناطق مرزي جايگاهي سه سطحي در نظام برنامه. ها استابعاد اين تأثيرگذاري

به عبارت ديگر، . شودآمايش ملي است كه در آن راهبردهاي كالن و مشترك مناطق مرزي با آمايش ملي تعيين مي:  سطح اول
  .باشداي در كل كشور اي دفاعي و يا دفاع توسعهبه عنوان يك كمربند توسعه واند تمي يك طرح كلي

هاي هاي مجاور مناطق مرزي كه داراي ويژگياي كه در آن راهبردهاي توسعه، امنيت و دفاع در استانآمايش منطقه:  سطح دوم
  .گيردها، صورت ميبا مالحظه تفاوت و تباينهمچنين، تدوين آمايش مناطق مرزي مختلف كشور . شودخاص هستند، تعيين مي

متشكل از چند استان مجاور  كه هاي مرزي يك استان يا يك منطقهريزي تفصيلي در سطح شهرستانمطالعه و برنامه:  سطح سوم
  .هاي مشترك استبا ويژگي

  : شودمي ريزي آمايش مناطق مرزي كشور نيز در سه سطح انجامبراساس چنين ديدگاهي، نظام برنامه
شود كلي براي آمايش مناطق مرزي در كل كشور تدوين مي) استراتژي(يك راهبرد  ،در اين سطح:  سطح آمايش ملي .1

 .گيردكه در آن يك نوار مرزي سرتاسري مورد توجه قرار مي

طق مختلف هاي موجود ميان مناكه به تبعيت از تفاوت وجود دارد چند راهبرد ،در اين سطح:  ايسطح آمايش منطقه .2
 .تفاوت داشته باشدنيز تواند با يكديگر نوارمرزي مي

هاي مرزي كشور، و در ريزي تفصيلي اجرايي ويژه براي هريك از استانبرنامه ،در اين سطح:  سطح آمايش استاني .3
  .گيرداي، صورت ميچارچوب راهبردهاي ملي و راهبردهاي منطقه
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