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چکیده
در دوره هاي تاريخي ،اجتماعات مرزنشين عمدت ًا جماعت هايي بوده اند كه از يك سو آزاد در قلمرويي
معين به شمار مي آمدند ،اما در دفاع از سرزمين اصلي آماده خطرپذيري و مقابله با بيگانگان بوده اند ،اما از
ديگر سو ،پيوسته در معرض ظن و حاشيه گرايي قرار داشته اند .بدينسان ،در بسياري موارد مرزنشينان صرف ًا
به صورت منفي و يا به هر حال ،همراه با جنبه هاي منفي ارزيابي مي شوند و اين در حالي است كه معموال
جنبه ها و ارزشهاي فرهنگي و يا منابع و برخورداري هاي اقتصادي و يا حتي ميراث مشترك تاريخي آنها با
ساكنان درون مرزها و قسمت هاي داخلي ناديده گرفته مي شوند .طبيعي است كه اين گونه رويكرد موجب
مي ش��ود تا نه تنها اين ارزش��های (عمدتا مشترك) نتوانند به درستي در پيشبرد اهداف عمومي كشور به كار
گرفته ش��وند ،بلكه فراتر از آن ،در بس��ياري موارد به عنوان «بيگانه» و به صورت باري مزاحم و متعارض در
پيشرفت و توسعه سرزمين انگاشته مي شوند.
این مقاله قصد دارد تا ضمن بررسی مسايل و محدوديت هاي توسعه فرهنگي -اجتماعي نواحی مرزي،
امکانات ،قابليت ها و فرصت هاي توسعه این نواحی را بازنماید و بدین ترتیب ،زمینه تغییر نگرش به نواحی
مرزی و مرزنشینان کشور را فراهم آورد.
واژگان کلیدی:
توسعه اجتماعی ،توسعه فرهنگی ،مرز ،مرزنشینان ،نوع نگرش به نواحی مرزی.
 -1دانشجوی دکترای مدیریت دفاعی دانشگاه امام حسین(ع))Amadfd@yahoo.com( ،
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مقدمه
گرچه مرز ،قاعدت ًا حد سياس��ي و به عنوان عامل تش��خيص و جدايي يك واحد متشكل
سياسي از واحدهاي ديگر به شمار مي آيد ،نبايد و نمي توان آن را هميشه و همه جا صرف ًا
به عنوان يك خط جداكننده به شمار آورد؛ زیرا ممكن است مرزهاي سياسي از لحاظ جامعه
مرزنشين ،موجب اخالل در «احساس تعلق» قومي -فرهنگي و يا تعامل اجتماعي -اقتصادي
آنان گردد .بدينس��ان ،در بحث از مرز مي توان بر «فضاي مرز» به معناي ناحيه اي آن تأكيد
ورزيد .به اين ترتيب ،گرچه مرزها خطوط ترس��يمي بر اساس معاهدات و الزامات سياسي
هس��تند ،اما از بعد ديگر از آنجا كه الزام ًا در بس��تر اجتماعي گروه هاي انساني ذينفع دوام و
پايداري مي يابند ،معموالً گذشته از بارمعنايي سياسي و عملكرد «جداسازي» آنها ،مفهومي
اجتماعي (فضاي اجتماعي) به خود مي گيرند.
بنابراين گذش��ته از اينكه مرز را مي توان از لحاظ سياس��ي تعريف نمود ،اما بايد توجه
داش��ت كه مرز داراي جنبه اي قوي ًا ادراكي 1اس��ت .به عبارت ديگر ،مرزها در اغلب موارد،
ممكن است بر اساس شرايط پيچيده اجتماعي ،نزد جامعه مرزنشين به درجه اي از سازگاري
نايل آيد و يا برعكس ،ممكن اس��ت از نو تعريف ش��ده و حتي در عمل ،تغيير شكل يابند.
به س��خن ساده تر ،مرزها گذشته از مفهوم سياس��ي خود كه توسط دستگاه ها و واحدهاي
رس��مي (سياسي) به طور قراردادي پذيرفته مي شود ،معنايي اجتماعي ،فرهنگی و اقتصادی
دارند كه بيش از همه توسط مرزنشينان به آنها داده مي شود.
از س��وي ديگر ،مفهوم مرز در زمان ها و مكان هاي مختلف ممكن است معنا و مفهومي
متف��اوت به خود بگيرد؛ 2به عنوان نمونه ،مرزهاي طبيعي در دوره هاي تاريخي پيوس��ته به
شكل (خط الرأس) كوهستانها ،دشتها و خطوط جنگلي ،دره ها و مانند آن ،موجب جدايي
و تفكي��ك فرهنگه��ا و خرده فرهنگها و به طور كلي گروههاي انس��اني متفاوت به ش��مار
آمده اند .اما همين امر در مورد بس��ياري از رودخانه ها صادق نبوده اس��ت زيرا اجتماعات
1- conceptual

 -2طي سالهاي اخير بسياري ازمرزهاي جهاني مفهوم پيشين خود را از دست داده ،مفهومي تازه يافته اند .به عنوان نمونه ،مرزهاي
اروپاي شرقي پس از فروپاشي اتحاد شوروي معنايي تازه يافته اند ،به اين معنا كه از يك سو مرزهاي سنتي مفهوم خود را از دست
مي دهند و مرزهاي جديد در قالب اتحاديه اروپا در حال شكل گيري مفهومي هستند .براي اطالع بيشتر از جمله مراجعه شود به:
Brednikova, 2000
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حاشيه رودخانه ها در هر دو سوي آب ،معموالً مي توانسته اند به آساني از آنها عبور كرده،
از منابع آبي(به نحو مشترك) بهره برداري كنند (.)Stoeling, 2000: 14
از س��وي ديگر ،مرز از لحاظ اجتماعي عرصه اي اس��ت كه در آن «هويت» س��اكنان آن
مي تواند به عنوان ش��كلي از «هويت س��ازگار»تعريف شود .اين گونه هويت سازگار همراه
ب��ا نوع��ي انعطاف ،روند خاص خود را نس��بت به آگاهي و ادراك نس��بت ب��ه پديده ها و
عوارض به صورتي برپا مي س��ازد كه ممكن اس��ت با ديگر صور مشابه متفاوت باشد .اين
گونه هويت زمينه س��از نوعي حركت و روند دايمي پيش��رونده اس��ت و مي تواند با نوعي
پيوس��تگي اجتماعي ش��ديد همراه گردد .از اين رو هويت مرزنشين ،برخالف ديگر اعضاي
سرزمين اصلي ،از گونه اي متفاوت از هويت تشكيل مي شود كه از طريق ارزشهاي جمعي
(هر دو س��وي مرز) تبيين مي گ��ردد؛ يعني در عين حال كه مرزنش��ينان را (در دورن و نيز
در آن س��وي م��رز) از يكديگر مجزا مي س��ازد ،آنها را به يكديگر پيون��د مي دهد .بر اين
مبنا ،مرزنش��ينان ضمن آنكه خود را متعلق به قلمرويي مش��خص (كشور خودي) مي دانند،
خويشتن را «شهروند» نوعي «فضاي ذهني و متصور» 1نيز به شمار مي آورند 2.به اين ترتيب،
مرز نه خطي جداكننده بين افراد وگروهها ،بلكه اجتماعي است با توانمنديها ،انرژي ،جهت
و آينده خاص خود.
زمینه های تغيير نگرش نسبت به محدوده هاي مرزي
تحوالت سياس��ي و اقتصادي دهه هاي اخير به نوعي ويژه از س��ازمان پذيري سياسي و
اجتماعي فضا در تمام س��طوح منجر ش��ده اس��ت .براي فهم و درك و در موارد ضروري،
همراهي با اين گونه تحوالت ،بازنگري و بازانديشي در باره مفاهيم و رويكردهاي سنتي و
جاري الزامي است .در اين ميان ،دو نكته اساسي ادراكي قابل تامل است:
الف) آگاهي و بازانديش��ي در باره تفاوت هاي منطقه اي از لحاظ فرهنگي -اجتماعي و
نيز عمل و رفتار سياسي؛
1- moral & ethical space

 -2براي اطالع بيشتر و بررسي موردي اين موضوع كه در سالهاي اخير بين مرزهاي بعضي كشورهاي آفريقايي و جنوب اروپا

مطرح شده است ،مراجعه شود به بررسي .Oda-Angel, 2000
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ب) آگاهي سازنده نسبت به بهره گيري از ابزار گفتمانهاي جغرافيايي 1به منظور دستيابي
2
به مقاصد ژئوپوليتيكي.
كارشناس��ان به منظور پرداختن به اين گونه تحوالت ضرورت ًا به بازانديش��ي ،گس��ترش
مفاهيم و بازنگري رويكردهاي س��نتي خود وادار شده اند .در واقع ،همين گونه بازنگري ها
در رويكردهاي ريشه دار و سنتي جغرافياي سياسي به اين دو شيوه برخورد (ادراكي) جديد
ختم ش��ده است كه هر دو آنها براي رويكرد نوين در اين علم از اعتبار برخوردارند .به اين
ترتيب ،جغرافياي سياسي با اين مفاهيم نظري ،به بررسي و بازنگري دسته اي از زمينه هاي
3
سنتي و نيز جديد تحقيق دست زده است كه تنوع اين زمينه ها يكبار ديگر شاهدي بر تنوع
و تفاوت 4به مفهوم پسا مدرنيستي آن است .اين زمينه ها هم به واسطه آگاهي جديد نسبت
به تفكيك 5و هم گس��ترش ديدگاه سنتي در سه جنبه شديدا ً مرتبط ،يعني تغيير موضوعات
سنتي فعاليت سياس��ي ،نقش آفرينان سنتي سياسي و سطوح جاري مقياس سياست گذاري
تعريف مي شوند .بر مبناي ادبيات موجود ،اين امكان وجود دارد كه برخي موضوعات اصلي
و چش��م اندازهاي جغرافياي سياسي نوين را كه ش��ديدا با يكديگر در پيوند قرار دارند ،به
صورت شبكه هاي موضوعي 6طبقه بندي و عرضه داريم:
 -1سياستهاي اكولوژيكي و تعارضات منابع؛
 -2برخوردهاي سرزميني و مرزها؛
 -3ژئوپوليتيك و سياست هاي هويتي؛
 -4جهاني شدن 7و روابط جديد بين المللي؛
1- geographical discourses
 -2براي بحث و اطالع بيشتر ،مراجعه شود بهReuber, 2000 :
3- diversity
4- difference
5- differentiation
6- thematic networks
7- globalization
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 -5عرضه نمادين قدرت سياسي1؛
 -6برخوردها و تعارضات منطقه اي و جنبشهاي اجتماعي جديد (.)Reuber, 2000: 37
براين اس��اس ،ضرورت دارد كه در بررس��ي و برخورد با «دنياي مرزها» اين واقعيت را
پيوسته مد نظر داشته باشيم كه تحول در نوع ادراك و گرايشات در بين مرزنشينان در اغلب
موارد نه تنها متاثر از اين گونه تغييرات در ميان غيرمرزنش��ينان س��اكن در بخشهاي داخلي
اس��ت ،بلكه اين فراين��د غالب ًا به طور توأمان بروز مي يابند .با اين وجود ،ادراك نادرس��ت
درباره نواحي مرزي در بين غيرمرزنشينان بسيار رايج است.
در دوره هاي تاريخي ،اجتماعات مرزنش��ين عمدت ًا جماعتهايي بوده اند كه از يك س��و
آزاد در قلمرويي معين به ش��مار مي آمدند ،اما در دفاع از سرزمين اصلي آماده خطرپذيري
و مقابله با بيگانگان بوده اند ،اما از ديگر س��و ،پيوس��ته در معرض ظن و حاشيه گرايي قرار
داش��ته اند .بدينس��ان ،در بسياري موارد مرزنش��ينان صرف ًا به صورت منفي و يا به هر حال،
هم��راه با جنبه هاي منفي ارزيابي مي ش��وند و اين در حالي اس��ت ك��ه معموالً جنبه ها و
ارزشهاي فرهنگي و يا منابع و برخورداري هاي اقتصادي و يا حتي ميراث مشترك تاريخي
آنها با ساكنان درون مرزها و قسمتهاي داخلي ناديده گرفته مي شوند.
طبيعي اس��ت كه اين گون��ه رويكرد موجب مي ش��ود تا نه تنها اين ارزش��های (عمدت ًا
مش��ترك) نتوانند به درستي در پيشبرد اهداف عمومي كشور به كار گرفته شوند ،بلكه فراتر
از آن ،در بسياري موارد ،به عنوان «بيگانه» و به صورت باري مزاحم و متعارض در پيشرفت
و توسعه سرزمين انگاشته مي شوند .جالب است كه اين گونه برداشت و رويكرد در نواحي
مرزي در بيشتر موارد متفاوت است .اين همه نشان از آن دارد كه دامنه روابط بين مرزنشينان
و غيرمرزنش��ينان ب��ه طور كلي ناكافي و درك «چندفرهنگي ب��ودن» جامعه ،همراه با فهم و
احترام به فرهنگها و خرده فرهنگهای موجود  ،نارس��ا و ناكافي اس��ت .ادراك رويكردها و
جهت گيري هاي فرهنگي و اجتماعي مرزنش��ينان تنها هنگامي قابل دس��تيابي اس��ت كه از
ارزشها و جنبه هاي احترام انگيز ،حمايتي و معاضدتي برخوردار باشد.
2
با اين وجود ،واقعيت اين است كه در جامعه مدرن و در حال تحول ،چند فرهنگ گرايي
1- symbolic representation of political power
2- multiculturalism
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يا پديداري نواحي چند فرهنگي مبتني بر همزيس��تي ،پديده اي ويژه و با اهميت به ش��مار
مي رود كه الاقل در برخي از نواحي كالن شهري 1در حال شكل گيري است .البته اين نكته
را نيز بايد در نظر داشت كه اين پديده در بسياري از نواحي مرزي عنصر جديدي به شمار
نمي آيد .در اجتماعات مرزنشين ،پديده چند فرهنگي پيوسته پديده اي چند بعدي با اهميتي
ويژه بوده اس��ت كه بر خلقي��ات ،رفتارهاي حركتي (جا به جايي ي��ا مهاجرت) ،فعاليتهاي
قانوني و باورهاي مذهبي اثرگذار بوده است.
براين اس��اس ،بازانديش��ي در باره نواح��ي مرزي در اين گونه چارچ��وب هاي نوين از
اولويت مطالعاتي ويژه اي برخوردارند .يكي از داليل اين اولويت به س��ادگي آن اس��ت كه
نواح��ي مرزي به طور ماهوي و از لحاظ فرهنگي و اجتماعي معموال و بخصوص در جهان
امروزي ،تحت تاثير دو دس��ته تغييرات و تحوالت قرار دارند :نخست ،تغييرات و تحوالت
درون مرزي و ديگر ،تغييرات و تحوالت برون مرزي.
به عنوان نمونه ،درست است كه اثرات تحوالت اخير در افغانستان ،عراق و يا كشورهاي
همسايه شمالي بر نواحي مختلف كل سرزمين غيرقابل انكار است ،اما اين گونه اثرگذاري ها
در نواحي هم مرز با آنها در كش��ور ،از ابعاد گس��ترده تري برخوردار است كه به هيچ وجه
نمي توان آنها را ناديده گرفت .اين گونه تاثيرگذاري ها ،به تفاوت ،ممكن است جنبه عمدت ًا
سياس��ي و يا اقتصادي داشته باشند ،اما طبيعي است كه اثربخشي اجتماعي آنها نيز به همان
نسبت از درجه اهميت برخوردار است.
به عبارت ديگر ،در بسياري موارد ،تغيير فضاي سياسي در اين يا آن سوي نواحي مرزي
كه قاعدت ًا ممكن است در درازمدت تبعاتي به دنبال داشته باشد ،در نواحي مرزي مي تواند
حت��ي در كوتاه مدت ،موجب تغيير رفتار فرهنگي مرزنش��ينان و دگرگوني فضاي اجتماعي
اين گونه نواحي گردد .به سخن ديگر ،اين تغيير و تحوالت ممكن است در كنار ساير ابعاد،
به تفاوتها و يا همس��اني ه��اي فرهنگي ،قوميتي و مذهبي دامن زن��د و نهايت ًا ،ضمن ايجاد
تغيير در قالب هاي اجتماعي اين گونه نواحي ،بر صورت تقاضاها و خواست هاي گوناگون
مرزنشينان و نهايت ًا رفتار درازمدت آنها تاثير آشكاري برجاي گذارد.
گاهي به داليلي برخي مرزهاي كش��ور را نا امن تعريف مي كنند .در همين زمينه عوامل
دخيل در ناامني اين گونه مرزها را اين چنين بر مي شمارند:
1- metropolitan areas
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الف) تهديدات نظامي عليه تماميت ارضي توسط برخي كشورهاي همسايه؛
ب) ترددهاي غيرقانوني اتباع مهاجر؛
ج) تردد گروه هاي معاند؛
د) تردد قاچاقچيان.
و به دنبال آن و در همين راس��تا ،ضمن تاييد برخي نارس��ايي ها و مسايل نواحي مرزي،
نتيج��ه مي گيرند كه اين عوامل در كنار توس��عه نيافتگ��ي ،مناطق مرزي را به عنوان يكي از
نقاط بحران خيز و آسيب پذير كشور مبدل ساخته است (عندليب .)64 :1380 ،واقعيت آن
است كه در پاره اي موارد ،اين گونه مسايل مرزها برخاسته از مسايل درون مرزي ،سرزميني
و بين المللي اس��ت كه به داليل مختلف ،از جمله برخي س��وء مديريت ها ،مرزها را ناامن
جلوه مي دهد.
از ط��رف ديگر ،اين همه نش��ان م��ي دهد كه تجربه هاي پيش��ين در برخورد با مرزها و
نواحي مرزي نه تنها نادرست بوده ،بلكه تا حدي به تشديد برخي معضالت دامن زده است.
در چنين ش��رايطي است كه مرزنشينان كشور در بسياري موارد تحت تاثير دو نوع مرز قرار
دارند؛ نخس��ت خطوط مرزهاي سياس��ي ك��ه در اعمال روابط و ح��ركات آنها به هر حال
موانع��ي ايجاد م��ي كند و ديگري مرزهاي اجتماعي كه آنها را ب��ه عنوان «اقليت» مذهبي و
قوم��ي به صور مختلف از بقيه هموطنان مجزا مي س��ازد و از اي��ن طريق در پاره اي موارد
محدوديت هايي بر زندگي و فعاليت آنان اعمال مي نمايد.
مرزه��ا در عين حال كه «حدفاصل» به ش��مار مي آيند ،نباي��د اهميت و جايگاه آنها را با
برخوردهاي نادرس��ت ،تعارض جويانه و همراه با ش��ك و ترديد ،به همين حد تقليل داد.
حت��ي اگر مرزها را به عن��وان «مانع» و «خاكريز» در برابر «ديگران» به حس��اب مي آوريم،
بايد توجه داش��ته باشيم كه مرز ضمن ًا مي تواند «پلي» براي ارتباط ،تعامل سازنده ،همكاري
متقابل و معاضدت به شمار آيد .دقيقا همين نكته است كه نشانگر مفهوم ،اهميت و جايگاه
«دوگانه» مرزهاس��ت .در واقع ،نمي توان در شعارهاي خود ،مرزنشينان را اجتماعاتي «غيور
و غيرتمند» و «حافظ مرزهاي كش��ور» بناميم ،اما در عمل آنان را پيوس��ته با نگاهي احتماال
مش��كوك بنگريم و برخوردهاي عيني و عملي خود را بر اين اساس نادرست تنظيم نماييم.
اين نوع برخوردهاي نامناسب در اغلب موارد هنگامي كه مرزنشينان خواهان برخي «حقوق
ويژه مرزنش��يني» هس��تند ،موجب پراكنش ش��ك و ترديد و مانع از برخوردهاي مناس��ب
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مي گردد .به هر تقدير ،مش��كل پذيرش مرزنشينان همراه با احترام به هويت خرده فرهنگي
آنان ،ضمن تفاوتهاي منطقه اي در اين ارتباط ،يكي از مس��ايل كانوني در ادراك درس��ت و
مناسب از الزامات و مقتضيات نواحي مرزي به شمار مي رود .در واقع ،نمي توان مرزنشينان
را در ن��گاه ع��ام ملي ،در عين ح��ال از لحاظ حضور در س��رزمين و موقعيت اس��تقراري
«نزديك» به ش��مار آورد ،اما از لحاظ فرهنگي ،تاريخي يا ساير جنبه ها« ،دور» و «متفاوت»
به حساب آورد.
آش��كار اس��ت كه اين همه به هيچ وجه بدان معنا نيست كه بايد مرزها را بدون كنترل به
روي ديگران و كاالها و ارزش��هاي (فرهنگي ،اجتماعي و يا مانند آن) باز گذارد ،اما كنترل
مرزها با اين نگاه كه مرزها پيوس��ته آبستن تهديداتي هستند نيز نه تنها صحيح نيست ،بلكه
در پيشبرد اهداف ملي و هموارسازي راه توسعه عمومي كشور نيز كارآمد نخواهد بود.
مسايل و محدوديتهاي توسعه فرهنگي -اجتماعي نواحی مرزي کشور
مجموعه بررسی ها نشان می دهد ،اهم مسايل و محدوديتهاي نواحي مرزي عبارتند از:
الف) تنوع محيطي -اكولوژيك مرزها از لحاظ عوامل جغرافيايي؛
ب) پراكنش و تراكم نسبي ناچيز جمعيت؛
ج) غلبه مكاني -فضايي اقليتهاي قومي و مذهبي؛
د) ناامني اجتماعي -اقتصادي (در كنار مسايل امنيتي و انتظامي)؛ و باالخره،
ه) توسعه نيافتگي نسبي در مقايسه با نواحي داخلي.
در كنار عنايت به مسايل و نارسايي هاي فوق ،محدوديتهاي توسعه اجتماعي و فرهنگي
نواحي مرزي را مي توان در عرصه هاي مختلفي جستجو نمود .اين عرصه ها عمدت ًا عبارتند
از عرصه محيطي -اكولوژيك ،عرصه رويكردي ،عرصه قومي ،عرصه اطالعات و تحقيقات،
عرصه عمران و توسعه سكونتگاهي ،عرصه حقوقي و قانوني و عرصه مشاركتي.
 -1عرصه محيطي -اكولوژيك
به واس��طه وسعت كش��ور و بالطبع ،طوالني بودن مرزها ،بويژه پيچيدگي محيطي آنها در
برخي نواحي كوهستاني از يك سو و تعدد كشورهاي همسايه با گرايشهاي سياسي مختلف،
كنترل و نظارت مستمر و مناسب بر مرزها پيوسته با مشكالتي همراه بوده است .حدت اين
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وضعيت هنگامي آشكارتر مي گردد كه بدانيم ايران داراي 5440كيلومتر مرز سياسي است و
در بين كش��ورهاي جهان دومين كشوري است كه داراي بيشترين تعداد كشورهاي همجوار
است ("امنيت عمومي و انضباط اجتماعي" .)7 -16 :1381 ،عالوه براين و براساس شواهد،
برخي از كشورهاي همسايه ،به علت پيچيدگي وضعيت محيطي -اكولوژيك مرزها ،در كنار
س��اير مس��ايل ،تمايل چنداني به كنترل جدي و حفاظت مستمر از مرزهاي خود و يا اصوالً
امكانات الزم براي آن را نداش��ته اند .اين در حالي اس��ت كه به واس��طه رخدادهاي جاري
و ناپايداري اوضاع در بعضي از اين كش��ورها ،جمهوري اس�لامي ،بويژه در سالهاي اخير،
در برخي مرزهاي خود پيوس��ته با «نقاط فعال بحران» روبرو بوده اس��ت .اين خصوصيات
موجب شده اند تا نه تنها وظيفه اي بسيار سنگين بر نيروهاي حافظ مرزها وارد آيد (همان)،
بلكه مرزنشينان و نواحي مرزي نيز پيوسته در چنبره رفتارهاي نظامي -امنيتي گرفتار آيند و
آنچنان كه نبايد ،از رشد و توسعه هماهنگ بازمانند.
 -2عرصه جمعيتي
نواحي مرزي هم از نظر كمي و هم از لحاظ كيفيات جمعيتي از خصوصياتي برخوردارند
كه آنها را در مقام مقايسه با ساير نواحي كشور با مسايل ويژه اي همراه ساخته است .تراكم
ناچي��ز جمعيتي ،غلبه رونده��اي جا به جايي و مهاجرت هاي ناخواس��ته ،محدوديت هاي
مختلف از لحاظ دسترس��ي به كانونهاي ش��هري و برخورداري از نظم نسبي سلسله مراتب
سكونتگاهي ،رشد منفي جمعيتي بويژه در مراكز و نقاط روستايي از جمله اين مسايل است.
با اين وجود ،مي توان گفت هنوز حدود  10تا  15درصد از جمعيت كشور در نواحي مرزي
زندگي مي كند .حال این نواحی را به طور مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.
مرزهاي ش��مالي :مرزهاي ش��مالي ايران ،هم در غرب و هم در ش��رق درياي خزر ،و
همچنين قاعده منديهاي بعدي در برخورداري از آب و منابع دريايي در دوره معاصر ،اساسا
در پيوند كامل با توس��عه طلبيهاي روس��يه تزاري شكل گرفته اند .بدينسان ،مرزهاي شمالي
ايران ،اعم از مرزهاي ش��مال غربي ،شمال شرقي و نيز مرزهاي دريايي ،نشاندهنده تحميلي
بودن آنهاس��ت و اين امر به دنبال س��لطه طلبي روسها و استمرار سياست دستيابي به آبهاي
گرم خليج فارس و اقيانوس هند آغازش��ده ،پس از دوجنگ نافرجام براي ايران و انعقاد دو
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قرارداد تركمانچاي و گلستان تحقق پيدا كرد (تكميل همايون 27 :1380 ،و .)46
با توجه به سوابق مشترك تاريخي -فرهنگي ايران ،بويژه مرزنشينان نواحي شمال غربي و
شمال شرقي كشور ،با كشورهاي تركمنستان و آذربايجان ،مي توان انتظار داشت كه همواره
روابط س��ازنده اي براس��اس تفاهم و تعامل مثبت و مبتني بر صلح پايدار ميان اين كشورها
با ايران برقرار باشد.
مرزهاي كنوني ايران در ش��مال ش��رقي كش��ور نيز همچون مرزهاي شمال غربي ،همان
خطوط و محدوده هايي است كه در دوره قاجاريه و براساس عهدنامه ها و پروتكلهاي منعقده
در آن زمان مشخص شده اند .در واقع ،در  29محرم  1299قمري ( 9دسامبر  1881ميالدي)
1
براساس معاهده اي بين ايران و روسيه تزاري ،اين خطوط تعيين گرديدند.
مرزهاي شمال غربي ايران نتيجه معاهده گلستان ( 29شوال 1228قمري 1913 /ميالدي)
و عهدنام��ه تركمانچاي ( 5ش��عبان  1243قمري 10 /فوريه  1828مي�لادي) و نيز پروتكل
 ،1829تهيه ش��ده توسط مامورين ايراني و روس��ي تعيين خط مرزي در آن زمان است؛ هر
چند حكومت روس��يه تزاري پ��س از امضاي عهدنامه تركمانچاي ب��از در مواردي از نقاط
س��رحدي عدول نموده ،پس��تهاي تعيين شده خود را به داخل خاك ايران پيش برده و حتي
نامهاي ايراني بس��ياري از نقاط مرزي را تغيير دادند 2.مرزهاي شمال غربي محدوده هايي از
 3اس��تان و قسمت هايي از  13شهرس��تان را به خود اختصاص داده اند .ايران با تركيه بيش
از  500كيلومتر مرز مش��ترك دارد كه در بس��ياري جاها ،خط ال��راس ارتفاعات اين مرز را
3
تشكيل مي دهد.
مرزهاي غربي :مرزهای غربی را به طور کلی می توان به دو بخش عمده تقسيم نمود:
الف) بخش ش��مالی ش��امل قس��متهای جنوبی آذربايجان غربی و تمام محدوده اس��تان
کردستان؛ و
ب) بخش جنوبی شامل استان کرمانشاه (رزم آرا.)19 :
مرزهاي غربي ايران ،به واس��طه ويژگيهاي خاص قومي -فرهنگي از يك س��و و اهميت
 -1براي اطالع بيشتر از نقشه خطوط مرزي و نيز مواد مورد توافق در متن معاهده ،از جمله مراجعه شود به :مخبر ،1324 ،صص 22 -8
 -2براي مطالعه بيشتر و نقشه محدوده واگذاريها ،مراجعه شود به :مخبر ،1324 ،صص 8-5
 -3براي اطالع بيشتر از خصوصيات و سابقه اين مرز ،مراجعه شود به :رزم آرا ،آذربايجان باختري ،صص 37-33
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سياسي از سوي ديگر ،پيوسته شاهد كشمكشها و مسايل مختلفي بوده است (تكميل همايون،
.)84 :1380
مرزنش��ينان بخش ش��مالی را اغلب کردها تشکيل می دهند .اين بخش به دو ناحيه سنتی
اردالن يا صحنه و مکری يا گروس تقسيم می شود .ويژگيهای انسانی کردها ،مبين پيوستگی
تاريخی -قومی و فرهنگی -زبانی آنها به ايران زمين است .اگرچه کردها در نتيجه رخدادهای
سياسی دوران معاصر ،بيشتر در  3کشور ايران ،ترکيه و عراق پراکنش يافته اند ،اما براساس
شواهد و اسناد ،تعلق تاریخی آنان به ايران غيرقابل انکار است .به واسطه شرايط ويژه محيط
طبيعی ،روابط کردها با سايرين در طول تاريخ نسبتا محدود بوده است و از اين رو ،سنتهای
زيستی -فرهنگی آنان به طور نسبی پايدارتر مانده است.
هرچن��د اغل��ب از اين مردمان به عنوان کلی کرد ياد می ش��ود ،بايد در نظر داش��ت که
کرده��ا از طواي��ف متعددی تش��کيل يافته اند که به واس��طه ويژگيه��ای محيطی ،ظاهری،
رفتاری ،گويش��ی و مانند آن از يکديگر متفاوت اند ( 1.رزم آرا ،کردس��تان )23 ،اين طايفه
ه��ا به داليل تاريخی و اجتماعی -اقتصادی پيوس��ته به طور س��نتي با يکديگر اختالفات و
برخوردهايي داشته اند.
کردها كه از لحاظ مذهبی غالبا اهل تس��نن و شافعی هستند و اغلب به معتقدات مذهبی
خود پايبندی زيادی دارند ،عمدتا و بويژه در عرصه هاي روس��تايي به طور سنتي در بخش
اول اقتصادی به اشتغال مي پردازند .البته طي دهه های اخير فعاليت در ساير بخشها ،بويژه
در كانونهاي ش��هري رو به افزايش اس��ت ،با اين حال هنوز فعاليتهای بخش اول از جايگاه
قابل توجهی برخوردار است .نوعي پيله وري و جا به جايي كااليي ،همراه با تردد غيرمجاز
از مرز ،در چند سال اخير به نحوي بارز گسترش و رواج يافته است.
گرچه ناحيه مرزی غرب کشور از اهميت ويژه ای برخوردار است ،اما به داليل مختلف
سياسی ،اجتماعی و فرهنگی ،هنوز هم آنچنان که بايد ،به توسعه و عمران اين بخش مهم از
کشور پرداخته نشده است .عالوه بر اين ،برخی کج سليقگی ها و تاکيدات نسنجيده و ناروا
بر تفاوت مذهبی -قومی ،موجب دامن زدن به اين گونه بی توجهی ها شده است.
بخش جنوبی مرزهای غربی که عمدتا محدوده اس��تان کرمانشاه را در بر دارد ،برخالف
بخش شمالی ،پيوسته در طول تاريخ از کانونهای مواصالتی به شمار می آمده است .مردمان
 -1رزم آرا در  1320شمسی ،از  141طايفه کرد ساکن ايران ياد می کند .مراجعه شود به :رزم آرا ،کردستان23 ،
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اين محدوده از طوايف چندی تشکيل شده اند که مرزنشينان آنها اغلب از طايفه های کلهر،
گوران ،س��نجابی و زنگنه هستند .ساکنان اين قس��مت از لحاظ مذهبی بيشتر شيعی مذهب
هس��تند .فعاليت اقتصادی پايه در اين بخش با توجه به وجود دش��تهای حاصلخيز و امکان
فعاليت کش��اورزی ،همچون بخش ش��مالی ،عمدتا در بخش اول اقتصادی متمرکز اس��ت،
هرچند در دهه های اخير فعاليت در س��اير بخشها ،يعنی بخش خدمات و صنعت نيز رو به
گسترش است .در گذشته ای نه چندان دور و در واقع پيش از راه اندازی راه آهن سراسری،
1
اين محدوده از کانونهای مهم تجاری کشور به شمار می رفت.
مرزهای غربی بويژه قس��مت جنوبی آن ،گذش��ته از قابليتهای مختلف دارای جاذبه های
گوناگون گردشگری است.
مرزهای جنوب غربی دو استان کشور را شامل می شود كه عبارتند از :الف) استان ايالم
در بخش ش��مالی؛ و ب) استان خوزس��تان در بخش جنوبی .بخش شمالی مرزهای جنوب
غربی را به واس��طه قرارگيری در پش��ت يکی از بزرگترين مرتفعات ايران -يعنی ارتفاعات
کبيرکوه -به طور س��نتی ،ناحيه پشتکوه خوانده می شود .دشتهای مهران ،ايالم و دهلران از
قابل توجه ترين اراضی اين ناحيه اس��ت که ش��هرهای مهم استان ايالم را نيز در خود جای
داده اند .گرچه اين ناحيه گرمس��يری در گذش��ته بيشتر در قالب محدوده کرمانشاهان مورد
بررس��ی قرار می گرفت ،اما طبعا دارای ويژگيهای متفاوتی است که جا دارد به طور مستقل
و به عنوان يک واحد جغرافيايی ويژه مورد توجه واقع ش��ود .اين ناحيه از لحاظ انس��انی،
طايف��ه های مختلفی را در خود جای داده اس��ت .بزرگترين طايفه های اين ناحيه را کردها
تشکيل می دهند 2که ظاهرا در گذشته از نواحی ديگر به اينجا کوچ داده شده اند .قابل توجه
است که برخی تيره ها از اين طايفه ها نيز در بين النهرين وبويژه در مندليج و علی غربی و
 -1در گزارشی از 1320شمسی ،آمده است " :کرمانشاه و منطقه غربی ايران در سر راه بازرگانی و مبادالت تجاری واقع شده ،از
ازمنه بسيار قديم دارای رواج سرشاری بوده...تا قبل از تاسيس و خاتمه راه آهن سرتاسری اين اهميت بازرگانی و راه مبادالتی
باقی بوده ،ولی پس از افتتاح راه آهن سرتاسری ،يک مرتبه اين مبادالت سرشار از آن اهميت سقوط نموده و آن رونق متوجه
ناحيه خوزستان شد ".رزم آرا ،کرمانشاهان ،صص 32-31
 -2طايفه های کرد ناحيه عمدتا عبارتند از طايفه مرادخانی ،طايفه شکربکی و طايفه سليمان خانی که هر يک به چند تيره

تقسيم می شوند.
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آباديهای پيرامون اين دو شهر ساکن هستند.
برخی طايفه های ديگر س��اکن در اين ناحيه ،همچون طايفه های صيمره و پيرامون ايالم
بيش��تر دارای خصوصي��ات لرها و از طوايف لر به ش��مار می روند .ع�لاوه براين ،طوايف
ديناروند ،قايدخورده و ملکش��اهی را با ديگر طوايف متفاوت و از س��اکنان بومی ناحيه به
ش��مار آورده ان��د .برخی طوايف عرب ني��ز در اين ناحيه ،بويژه در اط��راف مهران زندگی
می کنند (رزم آرا .)20 :گرچه س��اکنان ناحيه بعض ًا مورد ستم خانهای اغلب غير بومی بوده
اند ،اما س��اکنان اين محدوده زير نظر واليان ناحيه بويژه در دوره های آش��وب در گذش��ته،
پيوسته از قلمرو و محدوده های مرزی حفاظت نموده اند .ساکنان ناحيه بيشتر شيعی مذهب
هستند و فعاليت اقتصادی آنان علیرغم بعضی تحوالت ،هنوز عمدتا در بخش اول اقتصادی
متمرکز اس��ت .اين ناحيه ،عليرغم قابليتهای خود ،به واسطه برخورداری محدود از امکانات
و خدمات ،از نواحی کمتر برخوردار و توسعه نيافته کشور به شمار می رود.
بخش جنوبی مرزهای جنوب غربی را عمدتا دش��ت خوزس��تان تشکيل می دهد که هم
از لحاظ تاريخی -انس��انی و هم از لحاظ اقتصادی -سياس��ی از مهمترين نواحی کش��ور به
حساب می آيد .اين ناحيه از گذشته دور از کانونهای مهم مواصالتی -بازرگانی بوده ،محل
ارتباط مبادالت کاالهايی چين و هندوستان به آسيای صغير و مديترانه بوده است.
س��اکنان خوزس��تان را برخی طايفه های لر و بختياری است ،عالوه بر آنان اعراب ساکن
خوزستان هستند که آنها را می توان به دو دسته تقسيم نمود:
ال��ف) اعراب قديمی س��اکن خوزس��تان که در گذش��ته های تاريخی در اين س��رزمين
ساکن شده اند؛
ب) اعرابی که عمدتا در دوره معاصر و به واس��طه فش��ارهای سياس��ی ،از عراق به اين
س��رزمين آمده و ساکن شده اند .اين دس��ته اخير که بعض ًا در نواحی مرزی سکونت دارند،
اغلب با س��اکنان آن س��وی مرز پيوندهای خانوادگی داشته ،در دوره های پيشين در بين دو
مرز در رفت و آمد بوده اند( 2.رزم آرا ،خوزستان ،ص )29
1

 -21محل سکونت اين طايفه ها در گذشته زرين آباد و شمال کبيرکوه بوده است ،اما پس از کوچ طايفه بيرانوند و تخليه کبيرکوه،

ايشان به حوالی کبيرکوه آمده ،در آنجا ساکن شده اند .مراجعه شود به :رزم آرا ،پشت کوه ،صص 19-18

 -2رزم آرا از دهه  1310شمسي خبر می دهد که عده ای از اين دسته دوم اغلب در رفت و آمد بين دو مرز ايران و عراق و حتی
تغيير مليت می دادند .مراجعه شود به :رزم آرا ،خوزستان ،ص 29
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محل س��کونت اعراب و گروههای غيرعرب خوزس��تان ،عليرغ��م تغييرات و تحوالت
اجتماعی -اقتصادی ،هنوز هم منفک و در عرصه های مشخصی زندگی می کنند.
مرزه��اي جنوب��ي :اهميت خليج فارس و نقش حياتي آن در س��طح مل��ي ،منطقه اي و
جهاني آنچنان ش��ناخته ش��ده اس��ت كه در اينجا و در اين مقاله نيازي به بحث زياد در باره
آن نيست.
اين اهميت تا بدانجاست كه گفته اند" ،خليج فارس با منابع گوناگون طبيعي خود ،ديگر
فقط به عنوان ايفاگر نقش ارتباطي ش��اهراه تجاري ميان ش��رق و غرب اهميت ندارد و در
حال حاضر ،در بي نهايت مبادله اقتصادي جهان قرار دارد .وضعيت و موقعيتي مانند خليج
فارس ،با چنين اهميت و حساسيتي براي آينده تعادل اقتصادي جهان ،نيازمند هرگونه تالش
و كوشش و بهره مندي بيشتر از همه ديدگاههاي موجود است" (مجتهدزاده.)62 :1382 ،
سلطه حدودا ً  150ساله بريتانيا بر آبهاي خليج فارس و برپايي اميرنشينان عمدتا واقع در
جنوب اين دريا ،پيوسته با ادعاها و كشاكشهايي همراه بوده است .از جمله بريتانيا در اواخر
س��ده  19و اوايل س��ده  20ميالدي ،شماري از جزاير ايراني خليج فارس را مستقيم ًا و يا به
1
بهانه ادعاي حاكميت قبايل و اميرنش��ينهاي عربي تحت حمايت خود ،به اش��غال درآورد.
گفتگوهاي ميان ايران و بريتانيا بر س��ر مرزهاي دريايي خليج فارس در سال  1965ميالدي
ب��ه اين توافق انجاميد كه خط منصف دريا مبناي مرز دريايي مش��ترك ايران با كش��ورهاي
جن��وب خليج فارس باش��د 2.مالكيت اي��ران بر جزاير 3مرزهاي جنوبي ايران ش��امل خليج
فارس و درياي عمان به طول  1800كيلومتر اس��ت .خليج فارس با در برداش��تن حدود 40
جزيره بزرگ و كوچك در حاكميت ايران قرار دارد .خليج فارس كه از گذش��ته ناش��ناخته
تاريخي ،دريايي ايراني بوده است با نفوذ و سلطه نيروهاي استعماري و به دنبال آن ،برپايي
كش��ورها و امارتهاي عربي ،هم اكنون در بخش غربي و جنوبي خود هفت كش��ور را دربر
دارد (تكميل همايون .)95-94 :1380 ،بدينس��ان ،ايران از جنوب عمدت ًا با كشورهاي عرب
 -1براي اطالع بيشتر ،از جمله مراجعه شود به :مجتهد زاده ،كشورها و مرزها1382 ،...؛ همو ،مرزهاي دريايي1382 ،...
 -2با توجه به تحوالت جاري ،بريتانيا در ژانويه  1968ميالدي به دخالت و حضور حدودا  150ساله خود در خليج فارس رسما
پايان داد .مجتهدزاده ،مرزهاي دريايي ،...ص 46
 -3براي اطالع بيشتر از حقوق مالكيت ايران بر جزاير خليج فارس ،از جمله مراجعه شود به :مجتهد زاده ،كشورها و مرزها،...
1382؛ همو ،مرزهاي دريايي1382 ،...
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مرز مش��ترك دريايي دارد .از ويژگيهاي اين منطقه آن است كه بسياري از ساكنان اين گونه
كش��ورهاي عربي در خليج فارس با ايران و ايرانيان ،بويژه مرزنشيان كشور ،عليرغم زندگي
در واحدهاي مختلف سياس��ي ،داراي علقه هاي تاريخي -فرهنگي هستند .اين گونه عالئق
و پيوس��تگيها ،با وجود دسيسه هاي قدرتهاي بزرگ در اين منطقه حساس ،مي تواند و بايد
به طور جدي به عنوان زمينه همكاريها و برقراري روابط بر اس��اس حسن همجواري مورد
بهره گيري قرار گيرند (همان.)101 :
تنگه هرمز نقطه اتكاء اقتصاد ايران به شمار مي رود ،زيرا تقريب ًا صد در صد نفت و گاز
و  80تا  85درصد از صادرات غيرنفتي كش��ور از اين تنگه صادر مي ش��ود .بنابراين ،تنگه
هرم��ز ه��م نقطه قوت و هم ضمن ًا كانون آس��يب پذيري اقتصاد ملي اس��ت (اقوام ايراني و
توسعه .)14 -27،
مرزهاي ش��رقي :مرزهاي ش��رقي ايران ،از ش��مالي ترين نقطه در دهانه ذوالفقارتا محل
تالقي سه كشور ايران ،افغانستان و پاكستان در محل ملك سياه كوه و از آنجا تا خليج گواتر
واقع در درياي عمان ،به نحو آش��كار و پنهان ،با س��لطه طلبي و قدرت نظامي بريتانيا شكل
گرفته است (تكميل همايون.)61 :1380 ،
عرصه هاي مرزي شرق كشور با برخورداري از پيچيدگيهاي خاص خود ،از نواحي است
كه در دهه هاي اخير با كاهش ش��ديد جمعيتي ،بويژه جمعيت روس��تايي روبرو بوده است.
مس��اله ترددهاي غيرمجاز و رواج انواع اش��كال قاچاق از معضالت اين مرزهاست .در كنار
مس��ايل امنيتي ،اجراي برخي طرحها كه به جابجايي هاي قابل توجه جمعيتي منجر ش��ده
است ،از علل بروز اين گونه روندها به شمار مي رود.
 -3عرصه رويكردي
با توجه به مس��ايل متعدد مرتبط با مرزهاي كش��ور ،ش��ايد به طور طبيعي نوع نگرش و
رويكرد غالب به مسأله مرزها ،مرزنشينان و به طور كلي ،زندگي و فعاليت در نواحي مرزي
عمدت ًا بر رويكرد تهديدنگر مبتني بوده است .اين امر موجب آن شده است تا نه تنها برخي
از مس��ايل مرزها منتفي و چاره نش��وند ،بلكه بعض ًا زمينه هايي را فراهم آورده است كه اين
مس��ايل چهره اي حادتر به خود گرفته ،الاقل الينحل باقي بمانند .برخي از اين نارس��اييها
عبارتند از:
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الف) عدم امكان الزم و كافي در جهت ترغيب همزيس��تي مسالمت آميز با همسايگان و
كوشش در جهت حل و فصل مسايل سياسي و اقتصادي مرزها؛
ب) ن��گاه و رويكرد نامناس��ب و رويكردهاي غالب ًا نظامي -تدافع��ي و كمتر اجتماعي-
اقتصادي به مرزها و مرزنشينان؛
ج) ارايه راه حلها و رهنمودهاي نامناس��ب و اجراي سياس��تهاي نادرس��ت در برخورد
اجتماعي -اقتصادي با مرزها و مرزنش��ينان ،به نحوي كه مرزها و مرزنشينان نه تنها پيوسته
از محروم ترين هموطنان به ش��مار آيند ،بلكه حتي در مواردي خود را به انحاء مختلف در
تعارض با حكومت مركزي انگارند؛
د) كم كاري در جهت تقويت هويت مشترك ملي ،به معناي تاكيد مداوم بر مشتركات و
احترام به تفاوتها در برپايي و تقويت هويت مشترك؛
ه) عدم كوشش الزم و كافي در جهت رفع اثرات منفي تنوع و تفاوت مذهبي و كوشش
در جهت تقريب گروههاي قومي و مذهبي .اين مهم از آنجا اهميت بيشتري مي يابد كه به
يادآريم كه اكثريت قريب به اتفاق مرزنشينان كشور به گروههاي قومي و مذهبي متفاوت با
قسمتهاي داخلي كشور تعلق دارند.
يكي از پديده هايي كه به مرزهاي كش��ور رنگ و بويي امنيتي مي دهد -در كنار مس��ايل
سياس��ي -بحث قاچاق و پديده ورود غيررس��مي و پنهاني كاالهاي اساس��ي است .در اين
ارتباط ،آنچه اساس��ي اس��ت آنكه اين پديده را بايد به صورت منفك مورد توجه قرار داد؛
به عبارت ديگر ،پديده قديمي و س��نتي "پيله وري" مرزنش��ينان را از قاچاق كاال كه عمدتا
توسط شبكه هاي منطقه اي و حتي جهاني تحقق مي يابند ،تفكيك نمود .بنابراين ،پيله وران
محلي و ناحيه اي را با قاچاقچيان حرفه اي كه در س��طوح منطقه اي و بين المللي فعاليت
دارند بايد تفكيك نموده و با آنان كام ً
ال به صورت متفاوت برخورد نمود .جالب اس��ت كه
در همين ارتباط ،گزارش هم انديشي «چشم اندازهاي ممكن و مطلوب در اقتصاد و جامعه
ايران» توصيه مي ش��ود «با توجه به اينكه فعاليتها در زمينه قاچاق به صورت س��ازمان يافته
صورت مي پذيرد ،برخورد عملياتي و قضايي نيز بايد متناس��ب با آن س��ازماندهي و اجرا
گردد؛ بايد هزينه ها براي سطوح باالتر سازماني در اين پديده افزايش يابد؛ مبارزه با سطوح
مياني و پاييني نمي تواند نتايج چنداني در بر داشته باشد» (چشم اندازهاي ممكن و مطلوب
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در اقتصاد و جامعه ايران.)6-17 :1381 ،
 -4عرصه قوميتي
قسمت اعظم ساكنان نواحي مرزي كشور را گروههاي مذهبي و يا قومي كه به "گروههاي
اقليت" موسومند ،تشكيل مي دهد .به عبارت ديگر مرزنشينان ايراني عمدت ًا از لحاظ مذهبي
اهل س��نت و از نظر قومي ،با اكثريت ساكنان بخش داخلي متفاوتند .همين واقعيت در كنار
ساير جنبه ها ،به حساسيت مرزها و نواحي مرزي كشور افزوده است.
به اين ترتيب ،يكي از محدوديتهاي نواحي مرزي به نوعي «رويكرد حذفي» باز مي گردد
كه متاس��فانه نزد بعضي از مديريتها و يا حتي مقامات مذهب رسمي مي توان سراغ گرفت.
اين گونه رويكرد به صور گوناگون ،محدوديتهايي را در نواحي مرزي و براي مرزنشينان به
طور جدي مطرح مي سازد و نه تنها از جمهوري اسالمي «چهره اي ناپسند» به جهانيان -از
جمله اكثريت مسلمانان -عرضه مي دارد 1،بلكه در سطح ملي و ناحيه اي نيز خود بر سر راه
انسجام و ادغام اجتماعي مرزنشينان در فضاي ملي مانعي اساسي به شمار مي رود .واقعيت
اين اس��ت كه نمي توان به درس��تي دغدغه مسايل مس��لمانان جهان را داشت ،اما در داخل
كشور اجازه داد اين گونه رويكردها در صحنه ملي ،امكان حضور و عمل بيابند.
مرزهاي كش��ور عمدت ًا موطن اهل س��نت است ،اما بنابر ش��واهد تاريخي ،در هر بزنگاه
تاريخي همين مرزنش��ينان بوده اند كه بيش و پيش از هر گروه ديگر ،مس��تقل از وابس��تگي
مذهبي براي حفظ خانمان و وطن خود در برابر تجاوز بيگانگان شجاعانه مقاومت كرده اند.
بنابراين ،نه از نظر آموزه هاي ديني و نه از لحاظ ضرورتهاي ملي و امنيت سرزمين ،شايسته
2
نيست در برابر هم ميهنان مرزنشين خود ،به اين گونه رويكردها متوسل شويم.
يكي از كارشناس��ان مسايل قومي طي مصاحبه اي ابراز داشته است« :با وجود پيگيريهاي
چندين س��اله س��ني هاي ساكن تهران ،هنوز امكان س��اخت يك مسجد براي اهل سنت در
 -1اين نوع رويكرد پيوس��ته دس��تاويزي براي محكوم كردن جمهوري اسالمي به عدم رعايت حقوق بشر ،بويژه حقوق اقليتها ،شده
اس��ت .از س��وي ديگر ،در بسياري موارد ،مسلمانان اهل سنت را كه اكثريت جامعه مس��لمين را در سطح جهاني تشكيل مي دهند،
آزرده خاطر ساخته است.
 -2رويكرد حذفي كه بيش��تر در س��طح مياني و پاييني مديريت عمومي كشور ديده مي ش��ود ،حتي در برخي زمينه هاي جزيي نيز
امكان بروز مي يابد و موجب آزردگيهاي بي س��بب مي ش��ود؛ از آن جمله اس��ت عدم امكان پخش اذان ويژه اهل سنت (بخصوص
در ايام مبارك رمضان) ،بيانات احساسي كه معموال با بي مهري و تندگوييهايي به بزرگان اهل سنت همراه مي شود .مراجعه شود به
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تهران وجود ندارد و باعث سرافكندگي است كه سني مذهبان ساكن تهران براي اداي فريضه
نماز جمعه ،مجبور هس��تند كه به س��فارتخانه كشورهاي همس��ايه همچون پاكستان بروند!
...اميدوارم روزي فرا برسد كه فارغ از تفاوت هاي مذهبي و سياسي و مرزبندي هاي خودي
و غير خودي و از اين دس��ت ،امكان س��اختن ايراني آباد و آزاد به وس��يله همه شهروندان
فراهم شود» .
در همين ارتباط ،درس��ت اس��ت كه در بيشتر موارد ،قوميتهاي معيني در نواحي مشخص
مرزي س��كونت دارند ،اما تاكيد بيش از حد و مكرر بر جدايي گزيني قومي 1توس��ط بعضي
مقامات رس��مي نيز از مصاديق زمينه ساز عدم ش��كل گيري فرايند انسجام ملي بوده است.
همانگونه كه بي توجهي يا كم توجهي و نيز سوء تدبير در برخورد با قوميتها امري مذموم و
ناپس��ند است ،تاكيد بيش از حد بر وضع موجود استقرار قوميتها (آن هم در خالء مطالعات
عميق و دقيق) غالبا با «احساس��ات رقيقه» قوم گرايانه و حساس��يتهاي شووينيس��تي همراه
بوده است.
به عبارت ديگر ،هنوز نمي دانيم ،مستقل از تعلقات قوميتي ،چه تعداد افراد و گروههاي
«غيربومي» در عرصه هاي زندگي و فعاليت در نواحي مرزي در بين قوميتهاي اصلي حضور
دارند .درواقع به درستي نمي دانيم ،مناطق و نواحي مرزي كه معموالً به قوميتهاي مختلف از
جمله بلوچ ،تركمان ،آذري ،كرد ،عرب و مانند آن مختص مي دانيم ،تا چه حد يكدست و
يكپارچه هستند .عالوه بر آن ،تفاوتهاي بين گروهي -طايفه اي در دورن و بين اين قوميتها،
كه ما با كلي گويي از آنها سخن مي گوييم ،تا چه درجه و چه مبنايي است.
به عنوان نمونه هنگامي كه از عناوين كلي مث ً
ال كردها يا آذريها سخن مي گوييم ،فراموش
م��ي كنيم كه چ��ه تفاوتهاي درون گروهي ،ه��م از نظر رفتار عام فرهنگ��ي و هم از لحاظ
گرايشهاي مختلف اجتماعي ممكن است در بين آنها وجود داشته باشد .مخلص كالم آنكه،
دامن زدن به «جدايي گزينيهاي» قوميتي در نواحي مرزي و كلي نگريهاي رايج ،چه از روي
احساسات قوم گرايانه افراطي و چه بر مبناي «مباحث و ضرورتهاي» نظامي -امنيتي ،هر چه
باشد ،نمي تواند به نفع تقويت و ارتقاء فرايند انسجام و يكپارچگي ملي كارآمد باشد .حال
آنك��ه حضور قوميتهاي مختلف در صحنه زندگ��ي و فعاليت مي تواند ضمن اعتالي خرده
فرهنگهای ناحيه اي ،به ارتقاي هويت ملي در برابر خطرات و تهديدات احتمالي بيروني به
1- ethnicsegregation
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خوبي به ياري آيد.
متاس��فانه تاكنون در باره قوميتهاي ايراني مطالعات دقيق و همه جانبه كه بتواند شناسنامه
جغرافياي فرهنگي آنها را در چارچوب مرزهاي سياس��ي كشور دقيقا به نمايش بگذارد ،به
انجام نرسيده است .آنچه كه در اختيار است ،بنا بر اهداف متفاوت و در چارچوبهاي بعض ًا
غير دقيق و به دور از روشهاي علمي و يا آلوده به اغراض سياسي است .اين در حالي است
كه داده هاي آماري رسمي قابل اتكاء در باره اين قوميتها ،حتي در سرشماري هاي عمومي،
در دسترس نيست 1.با اين حال ،مي دانيم كه آذري ها ،كردها و عرب زبانان به ترتيب از شما
ل به جنوب كشور ،در نواحي مرزي ساكن هستند .به همين ترتيب ،تركمن ها در قسمتهايي
از ش��مال شرقي كش��ور و بلوچ ها در جنوب شرقي سكونت دارند .عالوه بر اين ،اقليتهاي
مذهبي ،بويژه مسلمانان اهل سنت و نيز گروههاي زباني عمدت ًا در همين گونه نواحي مرزي
2
زندگي مي كنند.
عرصه اطالعات و تحقيقات
آموزش به منظور ارتقاي مهارت ،خدمات و مشاوره شغلي و استخدامي ،نظارت شغلي،
كمكه��اي مالي و اعتباري كوچك و نيز همكاري و هدايت "س��ازمانهاي كاريابي محلي" و
ايجاد پايگاههاي اطالع رساني ويژه براي داوطلبان شغلي است.
ه��ر گونه ش��ناخت علم��ي و حركت برنامه ريزي طبع ًا مس��تلزم دسترس��ي به داده ها و
اطالعات قابل اتكاء و دقيق اس��ت .اين گونه داده ها و اطالعات هنگامي قابليت بهره دهي
مؤثر مي يابند كه در كنار مجموعه اي از بررسي هاي جدي انجام يافته در باره محدوده هاي
م��ورد نظر ق��رار گيرند .كم توجهي به جنبه هاي مختلف زندگي و فعاليت در نواحي مرزي
تا بدانجاس��ت كه تحقيقات اصيل محيط��ي -اكولوژيك و اجتماعي -اقتصادي در اين گونه
نواحي بسيار اندك است .در اين ميان مطالعات با هدف شناسايي دقيق جنبه هاي اجتماعي
و فرهنگي مرزنش��ينان در نواحي مرزي ،به دور از پيش داوريهاي مرس��وم اصوالً مفقود و
ناياب است .از سوي ديگر ،برخي مطالعات انجام يافته ُمهر «محرمانه» بر پيكر دارد و كمتر
به س��ادگي در اختيار محققان و كارشناس��ان برنامه ريزي قرار م��ي گيرند .اين محدوديت
 -1براي بحث بيشتر ،مراجعه شود به :اقوام ايراني و توسعه ،1381 ،ص 14-8
 -2براي اطالع از وضعيت قوميتها پيش از انقالب اسالمي ،مراجعه شود به :مقصودي1382 ،
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آشكار يكي از موانع جدي حسن انجام هر گونه اقدام مناسب توسط دستگاههاي ذيربط در
عرصه هاي مرزي است.
در همي��ن ارتب��اط و به تبع اين گون��ه نقصانها ،در ارتباط با نواحي مرزي و مرزنش��ينان
كشور داده هاي مبنايي در عرصه فرهنگي و اجتماعي در دسترس نيست؛ شكل و گرايشهاي
رفتار فرهنگي ،تمايالت سياسي ،نحوه مراوده و امتزاج با ديگر قوميتها و نيز حتي مناسبات
اجتماعي -اقتصادي مرزنش��ينان و نواحي مرزي ناش��ناخته اس��ت .به واس��طه همين گونه
نقصانها ،عليرغم سرشماريهاي عمومي و رسمي از سال  1335شمسي تاكنون ،هنوز نه تنها
تعريف درس��ت و مقبول عامي از نواحي مرزي در اختيار نيست ،بلكه حتي ميزان جمعيت
مرزنش��ين و تعداد دقيق افراد منسوب به قوميتهاي س��اكن در اين گونه نواحي در دسترس
قرار ندارد.
حتي اگر اين گونه بررس��ي هايي نيز به انجام رس��يده باش��د ،همانگونه كه پيش از اين
آمد ،عمدت ًا در چارچوب هاي تفكر رايج كه بيش��تر رنگ و بوي سياس��ي -نظامي -امنيتي
دارد ،تدوين يافته اس��ت .اتفاق ًا به واس��طه اين گونه رويكرد و تفكر غالب ،حساسيت هايي
مطرح ش��ده و مي ش��ود كه پيشبرد مطالعات اصيل علمي را به طور جدي مورد غفلت قرار
مي دهد .جاي تأس��ف اس��ت كه به واس��طه فقدان داده ها و اطالع��ات الزم و كافي ،حتي
كارشناسان دلس��وز داخلي نيز در بررسي پراكنش قوميتهاي ايراني ،بويژه در نواحي مرزي،
در اغلب موارد هم در ارتباط با تعيين دامنه و طبقه بندي قوميتها و هم در بيان خصوصيات
پايه قوميتهاي مرزنش��ين ايراني ،به دامن نتايج مطالعات بيگانگاني كه در بس��ياري موارد در
مطالعات خود نقطه نظرات سياسي ويژه اي را دنبال كرده و مي كنند ،رجوع می کنند.
بنابراي��ن ،بايد دانس��ت كه با توجه به محدوديت كمي و كيفي داده هاي آماري رس��مي
و نيز فقدان مطالعات پايه اصيل و دقيق ،هرگز نمي توان به درس��تي و متناس��ب با قابليتها
و نيازه��اي نواح��ي مرزي به برنامه ريزي مطلوب مكاني -فضايي در س��طح كالن و برنامه
ريزي هاي اجتماعي و فرهنگي در سطح خُ رد دست يازيد 1.در همين راستا ،طراحي و پيشبرد
طرح ه��اي تحقيقاتي م��وردي در نواحي و محدوده هاي مرزي ،بوي��ژه طرحهاي مطالعاتي
«تحول اجتماعي -اقتصادي» در اين عرصه ها و بويژه «ساماندهي فضايي و توسعه» نواحي
 -1در بررسي پايان نامه هاي فوق ليسانس و دكتري فراهم آمده در دانشگاههاي كشور ،گفته شده است كه "تحت عنوان اهل
سنت حتي يك پايان نامه و كار پژوهشي عمده منتشر نشده است ".مراجعه شود به همان ماخذ پيشين
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و همچنين زمينه هاي زير از اولويتهاي مطالعاتي در نواحي مرزي است:
 انجام مطالعات مستمر در باره مرزنشينان ،تمايالت ،گرايشها و رويكردهاي آنان؛ انجام نقشه برداري ها و تهيه نقشه ها با مقياسهاي مناسب به منظور مطالعات اجتماعيمرزها و مرزنشينان؛
 جهت دهي مطالعات نواحي مرزي ،در كنار ساير مسايل و جنبه ها ،به سوي مطالعاتاجتماعي با هدف توسعه اين گونه نواحي.
در حالي كه محققان در بررسيهاي علمي خود سالهاست كه از فنون نقشه كشي و تفسير
عكسهاي ماهواره اي به منظور تحليل موقعيتها و وضعيت هاي محلي براي ارائه توصيه هايي
به دولتها و نيز بخش غيردولتي تالش دارند ،در سالهاي اخير استفاده از اين فنون و شيوه ها
براي تحليل در سطح محلي و به منظور بهبود بخشي به روند تصميم سازيها در سطح خرد
و نيز سياستگزاري در سطح ملي گسترش يافته است .اصوالً نقشه هايي از اين دست نه تنها
موجب ش��فافيت و قابليت اعتماد بيشتر به مس��ئوالن محلي و نيز سطح ملي مي شود ،بلكه
باعث تس��هيل مبادله سريع اطالعات و تصميم سازيها مي گردد .بنابراين ،تهيه نقشه هايي با
مقياس مناس��ب از نواحي مرزي به اين منظور مي تواند در روند ش��ناخت و تصميم سازي
براي توس��عه نواحي مرزي نقش��ي مؤثر بر عه��ده گيرد .عالوه براين ،نقش��ه اي با مقياس
مناسب مي تواند زمينه ساز نوانديشي و بازنگري در بهره گيري بهتر از منابع محلي باشد .به
عبارت كوتاه ،نقشه ها مي توانند به مثابه ابزارهاي توانمند سياسي در مباحث بوم شناختي و
1
حكمراني مورد استفاده قرار گيرند.
 -6عرصه عمراني و توسعه سكونتگاهي
به واس��طه ناهمگوني س��اختار زمين و پراكنش مكاني -فضايي ناموزون منابع در نواحي
مرزي ،پراكنش جمعيت در اين گونه نواحي به طور كلي نامتعادل اس��ت .از اين رو نه تنها
توزيع سكونت گاههاي انس��اني از نظم و ترتيب خاصي برخوردار نيست ،بلكه شبكه هاي
سكونت گاهي نتوانسته اند به صورتي منظم پديدار گردند .به اين ترتيب ،فعاليتها و ارتباطات
اي��ن گونه نواحي آنجا كه داراي بردی فضايي هس��تند ،قاعدت ًا از هر نقطه به صورت خطي
 -1براي اطالع و بحث بيشتر ،از جمله مراجعه شود به Alcorn, 2000 :
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مس��تقيم به شهر بعدي در پس��كرانه 1متصل مي گردد .اين امر عمدت ًا بدان علت است كه نه
تنها راه هاي موجود در اغلب موارد اين گونه ارتباطات خطي را الزامي مي س��ازد ،بلكه نوع
روابط و فعاليتها در بسياري از موارد در وضعيت موجود ،از ماهيتي «پنهان كارانه» برخوردار
است؛ به اين معنا كه در اين گونه ارتباطات يا كااليي است كه بايد هرچه زودتر به پسكرانه
انتقال يابد و يا بهره گيري از خدمات عمومي اس��ت كه بازارهاي «قانوني» و مناسب مبادله
كااليي و نيز محدوديت خدمات عمومي و امكانات و تسهيالت مختلف موجب حفظ وضع
موجود نواحي مرزي در بيشتر موارد شده است .به اين ترتيب ،نواحي مرزي كشور غالب ًا از
نواحي توسعه نيافته تر كشور به حساب مي آيند.
شايد بتوان ادعا كرد كه بي اعتمادي به گروههاي مرزنشين و مشاركت كمرنگ مرز نشينان
در تعيين برنامه ها و تخصيص اعتبارات عمراني و توسعه اي و همچنين برنامه هاي امنيتي-
نظامي از معضالت عمران و آباداني نواحي مرزي بوده است .تخصيص اعتبارات عمراني و
توسعه اي به نواحي مرزي در مقايسه با ساير نواحي معموالً كمتربوده است .در مقابل ،سهم
قابل توجهي از اعتبارات تخصيصي ،به هزينه هاي الزم براي اهداف نظامي  -امنيتي مربوط
بوده است تا به رشد و توسعه فرهنگي و اجتماعي.
آشكار است كه در عرصه پرنقصان اجراي برنامه هاي عمراني و توسعه محلي و ناحيه اي
در خالء حمايتهاي ملي ،همراه با تس��لط رويكردهاي نظامي -امنيتي به مردمان س��اكن در
نواحي مرزي ،بويژه آنجا كه دخالتهاي بيگانگان داراي سوابق نسبتا طوالني است ،مي تواند
به دلس��ردي مرزنشينان بيانجامد .اين امر مي تواند در مواردي به گرايش به سوي حركتهاي
تحريك آميز و افراد و گروههاي معدود معاند با انسجام و هويت يكپارچه ملي منتهي گردد.
كساني كه در بين مرزنشينان به مطالعه دست زده اند ،به درستي مي دانند كه دلمشغولي هاي
مرزنش��ينان معمولي و متعارف در عرصه زندگ��ي و فعاليت در اغلب موارد از همان جنس
دلمشغولي هاي ساكنان ساير نواحي اين مرز و بوم است ،اما پيوسته در ارتباط با بي توجهي
و يا كم توجهي به اين نواحي ،گله مندي ها و نارضايتي هايي نيز وجود دارد .طبيعي است
كه عدم پاس��خگويي مناس��ب به اين گونه گله مندي ها و نارضايتي هاس��ت كه در بسياري
موارد متأس��فانه زمينه س��از گرايش به س��مت «تبليغات و فعاليتهاي معاندان انس��جام ملي»
ش��ده و مي شود .به عبارت ديگر ،نوع رويكرد و برخورد برخي دست اندركاران ،ناخواسته
1- hinterland
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موجب «هل دادن» مرزنشينان به دامن اين گونه گرايشها مي گردد.
از س��وي ديگر گاهي در بحث از ضرورت برنامه ريزی هاي عمراني و توس��عه اي ،در
ع��وض تأكيد بر خصوصيات ويژه نواح��ي مرزي ،بر نوعي «ض��رورت برنامه ريزي مجزا
بر مبناي قوميت» تأكيد مي ش��ود .در اين ارتباط گاهي پيش��نهاد مي ش��ود« ،تدوين و ارايه
اهداف [برنامه ريزي /توس��عه بايد] به طور صريح و مش��خص و نيز تدوين اس��تراتژي ها
و سياس��تگزاري هاي شفاف و منطبق با چش��م انداز مطلوب در رابطه با هر يك از اقوام به
1
تناسب شرايط و ويژگيهاي تاريخي -طبيعي و جغرافيايي -فرهنگي -اجتماعي خاص آنها»
به انجام رس��د .اگرچه در اين گونه نظرات نوعي «دلسوزي و نيت خير» قابل رديابي است،
اما اين گونه گفته ها هيچگاه مش��خص نمي كنند (يا نمي توانند مش��خص كنند) كه طراحي
«چش��م انداز مطلوب» مبتني بر «ش��رايط و ويژگيهاي تاريخ��ي -طبيعي» و يا «جغرافيايي-
فرهنگي -اجتماعي خاص» چيس��ت و يا چه بايد باش��د؟ اين خود زاييده شرايطي است كه
در آن داده ها و اطالعات كافي در باره نواحي مرزي در اختيار نيست.
البته برنامه ريزي هاي عمراني -توسعه اي قاعدت ًا هميشه و همه جا بايد بر مبناي قابليت ها
و محدوديت ها و مجموعه امكانات و نيازها در قالب خصوصيات منطقه اي اس��توار باشد،
اما اينكه در ميان عوامل مختلف و متعدد دخيل در خصوصيت بخش��ي به مناطق و نواحي،
قوميت را محور اصلي به ش��مار آوريم ،در عمل با مش��كالت جدي انديش��ه اي و اجرايي
روب��رو خواهيم بود .عالوه براين ،اين گونه توصيه ها ،به طور غيرمس��تقيم (و ناخواس��ته)
دخالتهاي دولتي را در سمت و سوبخشي به خرده فرهنگها درگير مي سازد .بي جهت نيست
كه پيش��نهاد دهندگان اين نوع رويكردها مي نويسند« :در كنار ظرفيتهاي قانوني كه پشتوانه
هرگون��ه تصميم گي��ري و اجرا براي بهب��ود وضعيت موجود اق��وام در جهت چهارچوب
مطلوب اس��ت ،بايد ديد كه اساس�� ًا فرهنگ و اقتصاد و سياست ملي ما چه ظرفيتهايي براي
رس��يدن به اين چشم انداز دارد و از س��وي ديگر ،اقوام ايراني با تمام تنوع و گوناگوني در
ويژگيهاي فرهنگي خود چگونه مي توانند در جهت رس��يدن به ايده آل ها و آرمانهاي ِ
پيش
رو ،مدرسان جامعه ملي باشند( ».اقوام ايراني و توسعه.)14 -26 :1381 ،
آنچه كه در اين ميان آش��كار اس��ت ،اينكه در ش��رايط واگرايي نمي توان انتظار داشت،
 -1قاعدت��ا باي��د بتوان اين "خصوصيات تاريخي -طبيعي" را در عمل تعريف نمود و براي تبديل به برنامه ها و پروژه هاي توس��عه
اي عملياتي نمود ،حال آنكه نه تنها اين امر (از جمله توسط اين گونه كارشناسان) تاكنون تحقق نيافته ،بلكه اصوال از لحاظ اجرايي
به سختي قابل تحقق است.
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قوميت ها بتوانند نقش خود را چه در سطح ناحيه اي و چه سطح ملي به خوبي ايفا نمايند.
عالوه بر اين ،بايد توجه داش��ت كه طراحي برنامه ها و اس��تانداردهاي طراحي شده ،ممكن
اس��ت ب��ا توجه به تفاوتهاي منطقه اي ،در نواحي مرزي مختل��ف الزامات متفاوتي را طلب
كند؛ به عبارت ديگر ،ممكن است در عمل طرح ها و سياستهاي اجرايي در نواحي مختلف،
محتوايي متفاوت داش��ته باش��ند .اين گونه تفاوتها از آنجا نش��أت مي گيرند كه هنجارهاي
فرهنگي ،با عنايت به قلمروهاي قومي ،در نواحي مرزي مختلف ،متفاوت هستند .بدينسان،
اين احتمال پيوس��ته وجود دارد كه در طول مرزهاي مختلف ،نه تنها صرف ًا به دليل مس��ايل
و حساس��يت هاي سياسي ،بلكه ضمن ًا به واسطه جنبه هاي ويژه فرهنگي -قومي ،معيارهاي
تصميم س��ازيهاي رس��مي و روندهاي برنامه ريزي ،به تفاوت و مستق ً
ال براي ناحيه معين،
طراحي ش��وند .براين مبنا ،از هرگونه نسخه نويسي يكسان براي نواحي مرزي مختلف بايد
جدا ً اجتناب ورزيد .بي سبب نيست كه نتايج و پيامدهاي كام ً
ال متفاوت از يك برنامه معين
براي تمام نواحي مرزي ،قاعدت ًا ريش��ه در اين گونه اختالفات از نظر هنجارهاي فرهنگي-
اجتماعي دارد و كمتر به س��اختار رس��مي برنامه و يا نحوه اعمال استانداردها يا اجراي آن
باز مي گردد.
در همين ارتباط توجه اكيد به دو نوع هنجار ،اساسي به شمار مي رود:
الف) هنجارهاي رفتاري رايج براي نهادها كه هم قدرت رس��مي دولتي (و محدوديتهاي
مرتبط با آن) و هم نقشهاي قراردادي كه در تصميم سازيهاي محلي و مردمي (اقتدار محلي)
را به نمايش مي گذارد؛
ب) هنجارهاي مرتبط با عدالت اجتماعي و نابرابري قابل قبول براي روندهاي برنامه ريزي
(برحس��ب دسترس��ي به اطالعات و توان مش��اركت در مباحث برنامه) و در نتايج (سطوح
تجربه شده برابري و نيز نابرابري محيطي) .در اين راه ،توجه به تجربيات پيشين و بازانديشي
در باره رويكردهاي قبلي ،بويژه در ارتباط با اعمال قدرت حكومتي در فضاي اقتدار محلي
ضروري به نظر مي رسد.
 -7عرصه حقوقي و قانوني
ً
هر گونه برنامه ريزي مس��لما به تمهيدات و زمينه س��ازي هاي قانوني نيازمند است .در
واقع ،بدون اين گونه زمينه سازي ها هيچ طرح و برنامه اي نمي تواند در دستيابي به اهداف
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متصور خود قرين موفقيت باش��د .به سخن ديگر ،اگر قوانين متناسب براي پيشبرد برنامه ها
در دس��ترس نباش��د ،نمي توان انتظار داشت به توس��عه اجتماعي همراه با ارتقاء فرهنگي و
اهداف آن دسترسي يافت .البته طراحي كارآمد چنين برنامه اي ،در كنار مسايل و جنبه هاي
حقوقي ،مستلزم توجه اكيد به هنجارهاي فرهنگي و ساختهاي نهادي رسمي 1است.
 -8عرصه مشاركتي
با عنايت به چارچوب ها و س��اختار برنامه ريزي هاي عمراني و نيز سياس��تگزاري هاي
اجتماعي و فرهنگي در س��طوح مختلف ،مي توان اذعان داش��ت كه مرزنشينان در تعيين و
تبيين صورت نيازهاي خود و تدوين طرحها و برنامه هاي ناحيه اي سهمي قابل ذكر بر عهده
ندارند .اين گونه فقدان قاعدت ًا مي تواند از يك س��و ،زمينه س��از احساس عدم مشاركت در
بين جوامع مرزنشين و دلسردي بيشتر آنان گردد و از سوي ديگر ،اجرا و پيشبرد برنامه هاي
مختلف فرهنگي و اجتماعي در عرصه هاي مرزي را با موانع جدي روبرو سازد.
امکانات ،قابليتها و فرصتهاي توسعه فرهنگي -اجتماعي نواحی مرزي کشور
عليرغ��م محدوديتها و مس��ايل مختلف نواحي مرزهاي كش��ور ،مي ت��وان از نگاه ديگر
امكانات و قابليتهايي را در عرصه هاي گوناگون نواحي مرزي مورد شناس��ايي قرار داد .اين
گونه قابليتها از در ارتباط با جنبه هاي فرهنگي و اجتماعي عبارتند از:
 - 1عرصه محيطي -اكولوژيك
نواحي مرزي كش��ور در اغلب موارد با برخورداري از خصوصيات محيطي -اكولوژيك
ويژه ،داراي جاذبه هاي بالقوه گردش��گري هس��تند .اين قابليت ها كه به ش��كل زيبايي ها و
ديدني هاي محيطي جلوه گر اس��ت ،در شكل پذيري عرصه هاي خرده فرهنگي موجود در
نواح��ي م��رزي ،با برخورداري از رنگ و بوي متفاوت ،وجود آداب و رس��وم ،نحوه و نوع
پوشاك ،كيفيت ترانه سرايي و نوع و سازهاي موسيقي و  ...در صورت سامان يافتن و تجهيز
س��اختارهاي زيربنايي ،مي تواند با جاذبه هاي خود ،نظر گردش��گران داخلي و خارجي را
جلب نموده ،نه تنها به درآمدهاي محلي و ناحيه اي (و نيز ملي) ياري رساند ،بلكه در جهت
1- formal institutional structures
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گسترش روابط بين قوميتي و آشنايي خرده فرهنگها به وفاق منطقه اي و ملي به نحوي موثر
ياري رساند ،به توسعه اجتماعي و فرهنگي بيانجامد.
 -2عرصه اجتماعي و قوميتي
جامع��ه ايراني ب��ا توجه به رخدادهاي تاريخي خود در گذر زم��ان ،در عين يكپارچگي،
پيوس��ته جامع��ه اي متكثر و در عين حال ،يكپارچه بوده اس��ت .جلوه ه��اي اين ويژگي را
مي توان در ش��واهد تاريخي جستجو نمود ،قوميتهاي ايراني ضمن برخورداري از فرهنگ و
تاريخي مشترك و شيوه هاي زيستي مسالمت آميز ،با حفظ ارزش هاي خرده فرهنگي خود
و نوعي زندگي همس��از با محيط متنوع كش��ور ،همراه با ش��كيبايي ،در هر بزنگاه تاريخي،
مستقل از قوميت و مذهب ،به دفاع از تماميت سرزمين و فرهنگ آن پرداخته اند .اين جامعه
در عين حال متكثر بوده اس��ت ،از آن رو كه پيوس��ته از قوميتها ،زبانها و گويشها و مذاهب
گوناگوني تشكيل شده ،در گذرگاههاي تاريخي ،حتي بيگانگاني را كه به قصد تجاوز به آن
از راه رسيده اند ،در خود ادغام نموده ،رنگ و بوي فرهنگ خود را به آنان بخشيده است.
ب��ه اين ترتيب ،كليتي فراهم آمده كه اج��زاي آن ،با خرده فرهنگهای ويژه خود ،فرهنگ
عموم��ي وااليي را برپا داش��ته اند .اين مجموع��ه از چنان خصوصيتي مش��ترك و عمومي
برخوردار اس��ت كه بدون هر يك از اين اجزا ،خود گويا قابل تعريف نيس��ت ،زيرا در واقع
كليت معنايي خود را از دست مي نهد .در اين ميان ،گرچه فرمانرواياني به هر نام و عنواني
و بيشتر به قصد ثبيت سلطه و منافع خود ،گاهي اجزاي اين كل را جا به جا و يا در تقابل با
يكديگر قرار داده اند ،نهايت ًا خرد جمعي اين جامعه پيروز سر برآورده ،انسجام و يكپارچگي
خود را از نو برپا س��اخته ،به آن تداومي پايدار بخش��يده اس��ت .از س��وي ديگر ،يكس��اني
قوميتي بين مرزنش��ينان در دو س��وي مرزهاي ايران و كشورهاي همسايه در صورت اعمال
راهبردها و سياست هاي مناسب مي تواند زمينه ساز تعامل مثبت نواحي مرزي و نيز روابط
و مناس��بات س��ازنده ميان جمهوري اسالمي و كشورهاي همسايه گردد .آنچه كه بعض ًا و از
سر سهو ناديده انگاشته مي شود ،اين نكته اساسي است كه در بين اقليتهاي قوميتي و مذهبي
كش��ور ،افرادي شايسته در عرصه هاي مختلف اجتماعي ،فرهنگي و نيز سياسي و اقتصادي
حضور دارند كه مي توان (و بايد) از نيروي مديريتي و تدبير آنان بويژه در نواحي حساس
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مرزي به نفع منافع عمومي بهره گيري نمود.
 -3عرصه سكونتگاهي
زندگي در عرصه هاي س��كونتگاهي نواحي مرزي از نظر جغرافيايي ،جامعه ش��ناختي و
اقتصادي از قابليتها و ارزشهاي ويژه اي برخوردارند كه از اين جهات كمتر مورد توجه قرار
داش��ته است .شيوه هاي سكونت گزيني و شكل مسكن ،نحوه بهره برداري و كاربري منابع
طبيعي ،جلوه هاي قابل توجه دانش بومي و شيوه هاي بعض ًا منحصر به فرد سازگاري انسان
فرهنگمند با مقتضيات محيط طبيعي ،فعاليتهاي توليد صنايع خانگي و هنرهاي دس��تي ،هر
يك مي توانند نه تنها نظر س��اير آحاد جامع��ه و ديگر قوميتهاي ايراني را جلب نمايد ،بلكه
مي تواند زمينه هاي مناسب مبادالت فرهنگي و نهايت ًا نزديكي ملي را فراهم سازد .در همين
راس��تا ،ضرورت احداث زيرس��اختها و گس��ترش راهها در نواحي مرزي به منظور توسعه
ارتباطات و س��هولت جريان سرمايه ،كاالها ،مردم ،اطالعات و  ..مورد تاكيد است .اين مهم
از گذش��ته مورد توجه و توصيه بوده اس��ت ،اما هنوز جا دارد اقدامات عمراني بيش��تري به
1
منظور توسعه كالبدي نواحي مرزي به انجام رسد.
 -4عرصه امنيتي -دفاعي
دفاع از مرزها به ش��كل مردمي آن پيوس��ته در اختيار و برعهده س��اكنان نواحي مرزي و
مرزنش��ينان اين مرز و بوم بوده اس��ت؛ قوميتهاي مختلف حاضر در اين گونه نواحي ،بيش
و پيش از آنكه كرد ،لر ،بلوچ ،تركمن ،آذري و غير آن باش��ند ،ايراني هس��تند و به شهادت
تاري��خ ،قب��ل از آنكه بخواهن��د از قوميت و ارزش��هاي خرده فرهنگي خود دف��اع كنند ،از
س��رزمين و تماميت آن دفاع ك��رده و خواهند كرد .بنابراين ،رويكردها و نگرش��هاي واگرا
ك��ه بر تفاوت هاي قوميتي و مذهبي تاكيد نادرس��ت مي كنند ،ن��ه تنها موجب دل آزردگي
مرزنش��ينان كش��ور مي شوند ،بلكه به اين عملكرد تاريخي مرزنش��ينان در دفاع از سرزمين
آسيب وارد مي سازند.
 -1از زمان ورود ايران به دوره معاصر ،اصالح وضع راهها در نواحي مرزي پيوسته مورد توجه بوده است .از جمله نگاه كنيد به:
رزم آرا ،1320 ،ص  108به بعد
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 -5عرصه حقوقي -قانوني
قانون اساس��ي جمهوري اس�لامي ايران در واقع ميثاق يكپارچگي و انسجام ملي ايرانيان
اس��ت .براس��اس اصول و بندهاي مختلف اين قانون ،حقوق شهروندي آحاد ملت ،مستقل
از رنگ و نژاد و مذهب ،محفوظ اس��ت .در جاي جاي اصول مختلف اين قانون از حقوق
اقليته��اي قوميت��ي و مذهبي و بهره گيري آزادانه آن��ان از خصوصيات خرده فرهنگي خود،
بويژه در نواحي با اكثريت جمعيت س��ني ،دفاع ش��ده ،حتي در فصل شوراها ،بر مشاركت
آح��اد مردم با توجه به ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي نواحي تاكيد ش��ده اس��ت .بنابراين،
تأكيد براين اصول و پافش��اري در اجراي روح فراگير اين قانون ،مي تواند به عنوان بستري
مناسب در بهره مندي از قابليتها و شايستگي هاي اقليتهاي مرزنشين كشور به شمار آيد .در
همين راستا ،رفع نارسايي هاي قانوني بهره مندي از سرمايه اجتماعي مرزنشينان به هر دليل
و عنوان و در مقابل ،تدوين قوانين و مقررات تسهيل كننده براي نواحي مرزي مي تواند نه
تنها در جلب هر چه بيش��تر قابليتهاي مرزنش��ينان به كار آيد ،بلكه مسلم ًا زمينه ساز ارتقاي
همبستگي و يكپارچگي ملي باشد.
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Abstracts
Restraints & Opportunities Raised
by Sociocultural Development in Border Areas
Eissa GOLVERDI
PhD student of Defensivemanagement Imam Hossein (PBUH) University

In the course of history, the frontier communities were mainly constituted by people
living freely in a given territory and were prepared to face any intruder threatening the
mainland on the one hand, but were always suspected of leading a life in the margin
of the country, on the other. As a result of this ambivalent attitude, the frontiersmen are
evaluated under certain negative aspects to such an extent that their cultural values, resources, economic features and even common historical heritage with the people living
within the mainland are ignored. As a matter of course, this attitude has not only ended
up with the inappropriate use of the (mainly common) values within the scope of promotion of country’s general objectives, but to boot, has in many cases deemed the frontiersmen as “alien people” who interfere like an undesirable and conflicting burden with the
progress and advancement of development process.
The present article attempts to study and review the problems and restrains ahead of
the sociocultural development of the border areas and, at the same time, introduces the
potentialities and opportunities raised by the development of these areas, thereby paving
the ground for a more favorable approach to the border areas and frontiersmen.
Keywords: attitude to border areas, border, cultural development, frontier community,
social development

