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چکیده
مرزها، خطوطي هستند که یک واحد متشــکل سیاسي، یا یک کشــور را، از دیگر واحدهاي مجاور 
جدا مي سازند. کارکرد اصلي مرزها، در تعامالت بین کشــورهاي پیرامون آن آشکار مي شود، و این 
تأثیرات متقابل، باعث مي گردد تا دولت هاي دو طرف مرز، نســبت به یکدیگر، از خود رفتار خاصي 

بروز دهند.
 با توجه به این نکات، جغرافیاي امنیتي مرزهاي شــرقي ایران، به شــدت متأثر از دو کشور همسایه 
ي افغانستان و پاکســتان است که هر یک داراي مسائل و مشــکالت خاصي مي باشند که بر امنیت 

مرزهاي شرقي ایران در ابعاد ملي و منطقه اي، تأثیر مي گذارد.
ابعاد تهدید و ناامني در طول مرزهاي خاوري ایران، عبارت اند از: مواد مخدر، تروریســم، مهاجرت و  
پناهندگان و آوارگان افغاني، توســعه ي ناامني به داخل ایران، و تحرکات مذهبي. در این میان، مواد 
مخدر و ترانزیت آن، به دلیــل مجاورت ایران با محور هالل طالیي به عنــوان تولید کننده ي حدود 
80درصد مواد افیوني در دنیا، قرار گرفتن در مســیر مبدأ ) افغانستان و پاکســتان ( و مقصد ) ترکیه و 
اروپا(، و تأثیرات مخربي که گذشــته از روســتاها و مناطق مرزي، در درون کشور بر جاي گذاشته، و 

هزینه هاي زیادي را به ملت تحمیل نموده، از اهمیت ویژه و افزون تري برخوردار است.
      این مقاله، با روش تحلیلي-  توصیفي، و با اســتفاده از منابع و اســناد کتابخانــه اي، در پي تبیین 
چگونگي ترسیم مرزهاي شــرقي ایران، ابعاد تهدید و ناامني در طول مرزهاي مزبور با تأکید بر مواد 
مخدر به عنوان مهم ترین مورد تهدید و ناامني، و تشریح واقعیت ها و ظرفیت هاي جغرافیایي ایران 

براي ترانزیت آن از مسیر این کشور مي باشد.
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 مقدمه
     مرزها، خطوطي هســتند که حدود بیروني یک واحد 
متشکل سیاسي، یا یک کشــور را مشخص نموده، و از 
دیگر واحدهاي مجاور جدا مي ســازند. کارکرد اصلي 
مرزها، در تعامالت بین کشــورهاي پیرامون آن آشکار 
مي شود، و در بستر زمان تحول پیدا مي کند. باید گفت 
که خطوط مرزي، نوع رفتار انســان هــا و دولت ها را 
نســبت به خود، تعیین مي کنند. دولت ها و انســان ها 
نیز در مقابــل، بر رفتار و کارکرد مــرز تأثیر مي گذارند. 
این تأثیرات متقابل، باعث             مي شــود تا دولت هاي 
دو طرف مرز، نســبت به یکدیگر، از خود رفتار خاصي 
بروز دهند، که این رفتار بــر وضعیت و کارکرد مرز تأثیر 

خواهد گذاشت.
     زماني کــه نخســتین گام ها براي ترســیم خطوط 
نوین مرزي در ســده ي 19 میالدي برداشته   مي شد، 
پادشاهان و مســئوالن وقت ایران، از قافله ي سیاست 
بین المللي بســیار دور، و با پیچیدگي هاي جغرافیایي 
و حقوقي تعیین مرزهاي نو، بیگانــه بودند. در این دوره 
ي تاریخي خاص، قلمرو شــرقي ایران، به نوعي دروازه 
ي هندوســتان به شــمار مي رفت که تحت اســتعمار 
بریتانیا قرار داشــت. ســعي آن ها معطوف بر این بود 
تا به هر شــکلي که شده، مانع نفوذ ســایر قدرت هاي 
اروپایي، به ویژه روس ها، در این مناطق شــوند، لذا از 
راه هاي مختلف، به تجزیه ي ســرزمین هاي وسیعي 
در مناطق شمال شرقي، شــرقي، و جنوب شرقي ایران 
اقدام نمودند. ضعف سیاسي کشور به همراه روابط ابهام 
آمیز مرکز- پیرامون، کمک بزرگي براي اجراي چنین 
اهدافي بــود، تا جایي که حتي پس از انفکاک قســمت 
اعظم خراسان بزرگ و تاریخي، و همچنین بخش هاي 
وسیعي از سیســتان و بلوچســتان، حدود شرقي کشور 
را هم، در چند دوره، با حکمیت خــود تعیین کردند، که 

بیشتر به ضرر ایران بود.
     بدین ترتیب، ایران از سمت مشرق، با کشورهایي هم 
مرز شد که از همان ابتدا، داراي مشکالت فراواني بوده، 
و به مرور زمان، با کودتاي مارکسیســتي در افغانستان، 
و ســپس خروج روس ها و روي کارآمدن طالبان، این 
مشکالت رو به فزوني گذاشــت. تحوالت مورد اشاره 
به اضافه ي وقــوع انقالب در ایران، تأثیر شــگرفي بر 
کارکرد مرز مشترک دو کشور داشــت. طوالني بودن 
مرزهاي شــرقي ایران ) حــدود 2000کیلومتر مربع (، 

به همراه وضعیت طبیعي و انســاني مناطق مرزي که 
با همســایگان خود داراي پیوســتگي هاي جغرافیایي 
و عالیق تاریخي و فرهنگي مشــترک هستند، مسأله 
ي کنترل آن را، دشــوار مي کند. باید اذعان داشت که 
در بین مرزهاي ایران، مرز ایران و افغانســتان در طول 
سه دهه ي گذشته، بیشــترین تعامالت غیر قانوني را 
داشته، و آسیب هاي زیادي را متوجه ي امنیت، اقتصاد، 

و فرهنگ کشور نموده است.
     با توجه به این نــکات، جغرافیــاي امنیتي مرزهاي 
شــرقي ایران، به شدت متأثر از دو کشــور همسایه ي 
افغانستان و پاکستان اســت که هر یک داراي مسائل 
و مشــکالت خاصي مي باشــند که بر امنیت مرزهاي 
شــرقي ایــران در ابعاد ملــي و منطقــه اي، تأثیر مي 
گذارد. ابعاد تهدید و ناامني در طــول مرزهاي خاوري 
ایران، عبارت اند از: مواد مخدر، تروریســم، مهاجرت و 
پناهندگان و آوارگان افغاني، توسعه ي ناامني به داخل 
ایران، و تحــرکات مذهبي. اگر چه هر یــک از عوامل 
فوق، به تنهایــي، داراي قدرت تهدید و ناامني بســیار 
باالیي هســتند، اما در این میان، مواد مخدر و ترانزیت 
آن، با توجــه به گردش مالي هزار میلیــارد دالري خود 
در جهــان، تولید 80درصــد تریاک و 75درصد ســایر 
مواد مخدر دنیا در خاک همســایگان شــرقي ما، یعني 
افغانســتان و پاکســتان که باعث نامیدن آن به محور 
هالل طالیي شــده، قرار گرفتن ایران در مســیر مبدأ 
) کشــورهاي نامبرده ( و مقصد ) ترکیــه و اروپا ( این 
تجارت شوم، و تأثیرات مخربي که عالوه بر روستاها و 
مناطق مرزي، در داخل کشور بر جاي گذاشته، و هزینه 
هاي زیــادي را بر دوش ملت هموار نمــوده، از اهمیت 

ویژه و بیشتري برخوردار است.
     اگر چــه ایران زماني بــه عنوان تولیــد کننده نقش 
فعالي در این محور داشــت، اما پــس از روي کار آمدن 
نظام اسالمي و تصویب قانون ممنوعیت کشت هر نوع 
گیاهان تخدیري و تولید مواد مخدر در داخل کشــور، 
دچار تبدیل نقش گردیده، و با توجه به بستر جغرافیایي 
مناســب خود، موقعیت خاص و ممتازي براي ترانزیت 
مواد افیوني پیــدا کرد، هر چند که شــبکه هاي تولید و 
توزیع در خاک همسایگان شــرقي، و باندهاي قاچاق 
ایراني مرتبط با آن ها، نمي توانند که از بازار مصرف مواد 
مخدر 3 میلیارد دالري ایران، به راحتي چشــم پوشي 

نمایند.
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معنا و مفهوم مرز
     مرزهــا، خطوطي هســتند که حــدود بیروني قلمرو 
ســرزمین تحت حاکمیت یک دولت ملي را، مشخص 
مي کنند1. مــرز، عامل تشــخیص و جدایي یک واحد 
متشــکل سیاســي، یا یک کشــور، از دیگر واحدهاي 
مجاور آن است2. تاریخ نشــان مي دهد که در گذشته، 
مرز، به صورت یک خط مفهوم نداشــت. در آن زمان، 
منطقه ي پهناوري را که حد فاصل میان دو امپراطوري 
بود،   منطقــه ي مرزي مــي خواندند. معمواًل »ســر 
حد«، به معناي آخرین حد پیــروي یک امپراطوري، در 
نواحي اطراف خود بوده اســت. از زماني که دولت ها بنا 
برخواســت ملت ها به وجود آمدند، مرز مفهوم امروزي 
خود را یافتــه، و منطقه ي مرزي، جاي خــود را به خط 
مرزي داد. ازدیــاد روز افزون جمعیت، و نیــاز فزاینده 
ي مردم به منابع طبیعي، موجب شــد کــه دولت ها در 
عالمت گذاري خود دقت نمــوده، و مرزها تا حد ممکن 

کمترین فضا را اشغال کنند3.

نقش مرزها
     مرزهاي هر کشــور، بر اســتقالل و تمامیت ارضي، 
حاکمیت ملــي و امنیــت داخلي، اوضــاع اقتصادي، 
فرهنگ و ایدئولوژي، دیپلماســي، و نیروي نظامي آن 
کشور، اثر مســتقیم و گسترده داشــته، و اهمیت ویژه 
ي مرزها را آشــکار مي ســازد4. نقش مرزها، متناسب 
با زمان تغییــر مي کند. بدین لحــاظ، توجه به وضعیت 
مرزها، همــواره از اهمیت و اولویــت خاصي برخوردار 
بوده، و دولت هــا براي کنترل مرزهاي خــود، ناچار به 

سرمایه گذاري مي باشند. 

کارکرد اصلي مرزها
     مرزهاي بین المللي، عامل تشــخیص و جدایي یک 
واحد متشکل سیاســي- فضایي مي باشند که، مستقل 
از دیگر واحد هاي مجاور خود هســتند. کارکرد اصلي 
مرزها، در تعامالت بین کشــورهاي پیرامون آن آشکار 
مي شود، و در بســتر زمان تحول پیدا مي کند5. به طور 
1.R Dikshit , Political geography )New Dehli: Tata mc 
Grow – Hill, 1995 ( , P.54.

2. محمدرضا حافظ نیــا، » تحلیل کارکردي مــرز بین المللي – مــرز ایران و 
افغانستان ، « فصلنامه مدرس، ش 35 ) زمستان1383 ( ، ص 69.

3. دره میر حیدر، مباني جغرافیاي سیاسي ) تهران: سمت ، 1384 ( ، ص 163 .
4. ابراهیم نجفي ، » بررســي علل ترددهاي غیر مجاز مرزي در منطقه سلماس . 

« ) پایان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علوم انتظامي، 1386 (، ص 24 . 
5. حافظ نیا، ص 69 .

کلي، کارکــرد هاي اصلي مرزها را مي توان به شــکل 
اقتصادي، نظامي- دفاعي، تفکیک قلمرو حاکمیت دو 
کشور، محل تعامل سیســتم دولت، جداسازي جوامع 
پیراموني ) که هویت اکولوژیک و یــک پارچه دارند (، 
کنترل تعامــالت اجتماعي، و مهاجرت ها، مشــاهده 

نمود6.
     باید گفت که خطوط مرزي، بر رفتار انسان ها و دولت 
هاي پیرامون خود تأثیر مي گذارند. به عبارتي، وضعیت 
مرز، نوع رفتار انســان ها و دولت ها را نســبت به خود، 
تعیین مي کنند.          دولت ها و انسان ها نیز در مقابل، بر 
رفتار و کارکرد مرز تأثیر مــي گذارند، و وضعیت آن را به 
لحاظ ساختاري و کارکردي متحول مي کنند. همچنین 
دولت هاي دو طرف مرز نیز تحت تأثیر آن، نســبت به 
یکدیگر رفتار خاصي از خود بروز مي دهند، و نوع رفتار 
آن ها متقاباًل بر وضعیت و کارکرد مرز تأثیر مي گذارد7.

آغاز ترسیم مرز در ایران
     پیدایش اقتصاد بین المللي در سده ي 19 میالدي، و 
تأسیس پدیده اي تازه به نام                 » ُگمرک خانه « روي 
خط دقیق برخورد دو حکومت، نخســتین گامي بود که 
تعیین خطوط مرزي میان دو حکومت سرزمیني را در پي 
داشت. یکي از نخستین نمونه هاي خطوط مرزي نوین، 
در شمال شرقي هندوستان، میان دو امپراطوري ایران و 

بریتانیا شکل گرفت8.
     در این دوره تاریخي خاص، ایران از قافله ي سیاست 
بین المللي بسیار دور و عقب مانده و، با پیچیدگي هاي 
جغرافیایــي و حقوقي تعیین مرزهاي نــو، بیگانه بود9. 
مرزهاي شــرقي آن، به نوعي، دروازه ي هندوســتان 
به شمار مي رفت، و سعي انگلیســي ها معطوف بر این 
بود تا به هر شکلي که شده، مانع نفوذ سایر قدرت هاي 
اروپایي، بخصوص روسها، به این مناطق شوند، لذا از راه 
هاي مختلف به تجزیه ي مناطق شمال شرقي، شرقي، 
و جنوب شــرقي ایران، اقدام نمودند. یکي از مؤثرترین 
روش ها در انجام این مهم، ترســیم مرزهاي نوین بود 
که از ســال 1870، در همین حوزه ي جغرافیایي، مابین 

انگلیسي ها و روسها، آغاز گشت.
6. M Glassner , Political geography ) New York: John 
Wiley & sons , 1993 ( , P. 84.

7. جي پرســکات، گرایش هاي تازه در جغرافیاي سیاسي، ترجمه دره میر حیدر ) 
تهران : دانشگاه تهران، 1358 (، ص 80 .

8. پیروز مجتهد زاده، ایده هاي ژئوپولیتیک و واقعیت هاي ایراني، مطالعة روابط 
جغرافیا و سیاست در جهان دگرگون شونده ) تهران: ني، 1379 ( ، ص 119 .

9. عزت اهلل عزتــي، جغرافیاي اســتراتژیک ایــران، ج1 ، ) تهران: ســازمان 
جغرافیایي نیروهاي مسلح، 1389 ( ، مقدمه، نقل به معني و  تلخیص . 
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     ضعف سیاسي کشور به همراه روابط ابهام آمیز مرکز 
- پیرامون، به تجزیه ي سرزمین هاي وسیعي در نواحي 
خراســان، و سیستان و بلوچســتان منجر گردید. بدین 
ترتیب، مرزهاي شــرقي ایران، به شــکل کنوني خود، 

پدیدار شدند.

مرزهاي شرقي ایران
     نواحي شمال شــرق، شرق، و جنوب شــرقي ایران، 
همراه با ســرزمین هاي پهنــاوري کــه از             آن ها 
تفکیک گردیدند، در چشــم انداز تاریخي خود، به دلیل 
قرار داشــتن در گهواره ي طبیعي واحــد، یعني فالت 
ایران، اجزاي تفکیک ناپذیري به شــمار مي رفتند. به 
همین دلیل، از تجانس باالیي برخوردار بوده، و بیش از 
هر ملتي به یکدیگر نزدیک هســتند1. جدایي سرزمین 
هاي  ماوراء النهر، افغانســتان، و بلوچستان پاکستان، 
از ســرزمین مادر، یعني ایران، در زمــان هاي متفاوت، 
و به دنبال حکمیت ها و معاهــدات مختلف، روي داد. 
به عنوان مثال، خط مرزي ایران و افغانستان، در نتیجه 
ي سه حکمیت در ســال هاي 1891، 1903، و 1935 
میالدي، تعیین حدود شــد. طول مرزهاي شرقي ایران 
در حدود 1845 کیلومتر است که 945 کیلومتر آن، مرز 
بین ایران و افغانستان، و مابقي مرز بین ایران و پاکستان 

را تشکیل مي دهند2.

1. حافظ نیا، ص 71.
2. عباس جعفري، شناسنامة جغرافیاي طبیعي ایران ) تهران: گیتاشناسي ، 1374 

( ، ص 2 .

رهیافت جغرافیایي مرزهاي شرقي ایران
     بخشي از خراســان بزرگ و تاریخي که پس از تجزیه 
ي آن، براي ایــران باقي مانده، و تحــت همان عنوان 
تاریخي » خراسان «، پهناورترین استان کشور به شمار 
مي رفت، بر اساس مصوبه ي مجلس شوراي اسالمي 
در ســال 1382 خورشــیدي، به سه اســتان خراسان 
شمالي، خراســان رضوي، و خراســان جنوبي تقسیم 
گردید. پاره اي از قلمرو خراسان بزرگ نیز، در محدوده 
ي استان ســمنان، و به وســعتي کم تر در محدوده ي 
استان سیستان و بلوچســتان واقع شده است. از این رو، 
براي رهیافت جغرافیایي بهتر از مرزهاي شرقي کشور، 
به هر یک از آن هــا که در طول نوار مزبــور قرار دارند، 

جداگانه و البته به اختصار، خواهیم پرداخت:

استان خراسان رضوي:
     خراسان رضوي، بزرگ ترین اســتان منفک شده از 
استان خراســاني اســت که تا قبل از ســه پاره شدن، 
پهناورترین استان ایران محسوب مي شد. قرار داشتن 
بارگاه مقدس و ملکوتي حضرت امام رضاع در اســتان 
مزبور، آن را از اهمیت ویــژه و مضاعفي برخوردار کرده 
است.      بر اساس آخرین تقســیمات کشوري، خراسان 
رضوي بــا مســاحت 117/360 کیلومتر مربــع             ) 
حدود 53 درصد مســاحت استان خراســان پیشین ( به 
مرکزیت » مشــهد مقدس «، داراي 19 شهرستان، 64 
نقطه ي شــهري، 62 بخش، 155 دهســتان، و 3767 
آبادي داراي سکنه بوده، و از شــمال و شمال شرق، به 
طول 531کیلومتر ، با کشور ترکمنستان، و از شرق نیز، 
به طول 303 کیلومتر، با کشــور افغانستان هم مرز مي 

باشد3.

استان خراسان جنوبي:
     خراسان جنوبي با مســاحت 95/385 کیلومتر مربع، 
دومین پاره ي وسیع خراسان پیشین است که مرکز آن ، 
» بیرجند « مي باشد. این استان داراي 8 شهرستان، 23 
نقطه ي شهري، 19 بخش، 49 دهستان، و 2869 آبادي 
داراي سکنه بوده، و از شرق، با کشور افغانستان هم مرز 

است4.

3. http://WWW.iranboom.ir/Khaneh.htm
همان .3
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استان سیستان و بلوچستان:
     با مســاحتي بالغ بر 187/502 کیلومتر مربع، قسمت 
عمده اي از مرزهاي شــرقي کشور را به خود اختصاص 
داده است. این استان، با 14 شهرســتان، 36  نقطه ي 
شهري، 67 بخش، 160 دهستان، و 7402 آبادي داراي 
ســکنه ، مجموعًا داراي 1260 کیلومتر مرز خشــکي 
است. تمامي شهرستان هاي اســتان به غیر از » نیک 
شهر «، داراي خطوط مرزي هستند که در میان آن ها، 
شهرستان » سراوان « داراي طوالني ترین خط مرزي 
بوده، و شهرستان » ســرباز « محدودترین مرز خشکي 
را داراست1. مرزهاي خشکي سیســتان و بلوچستان، 
به ترتیب، 282 کیلومتر با افغانســتان، و 978 کیلومتر با 

پاکستان مي باشد2.

مرز ایران و افغانستان
     همان طور که پیشــتر گفته شــد، خط مــرز ایران و 
افغانســتان، به تدریج و در نتیجه ي سه حکمیت شکل 
گرفت. خط مزبــور تا ســال 1936 میــالدي تثبیت 
گردید3، و اختالفي، جز در دو مورد، بروز نکرده اســت. 
یک مورد، مربوط به تقســیم آب رودخانــه ي هیرمند 
اســت که، همچنان باقي بوده، و گاهي از اوقات منجر 
به مذاکرات دو جانبه مي شــود، به طوري که سبب 12 
بحران دیپلماتیک، و 27 مورد مذاکره ي دو جانبه شده 
اســت4. در مذاکرات اخیر نیز، به اجــراي            معاهده 
ي سال 1351 خورشیدي، براي تقســیم آب هیرمند، 
تأکید گردید5. مورد دیگــر، اختالف ارضي کوچکي در 
منطقه ي » اسالم قلعه « اســت که هنوز حل نگردیده، 

و مذاکرات بر سر آن، تاکنون، بدون نتیجه بوده است6.
     مرز ایران و افغانســتان، از دهانــه ي ذوالفقار ) مرز 
مشــترک ایران، ترکمنستان، و افغانســتان ( تا کوه » 
ملک ســیاه «، و به طول 945 کیلومتر کشــیده شده، 
که بدین شرح است: مرزهاي آبي، شامل هریرود 175 
کیلومتر، هیرمند و سیخ ســر 55 کیلومتر، و دریاچه ي 
هامون 24 کیلومتر. باقي مانــده به طول 709 کیلومتر، 

1. امان اهلل جهانباني، سرگذشت بلوچستان و مرزهاي آن ) تهران: سازمان 
جغرافیایي ارتش، 1338 ( ، ص 109 .

2. همان، ص 109 .
3. مجتهد زاده ، ص 423.

4. یداهلل کریمي پور، ایران و همســایگان منابع تنش و مشــاجره ) تهران: جهاد 
دانشگاهي تربیت معلم ، 1379 (، ص 138.

5. علیرضا علي آبادي، افغانستان ) تهران: وزارت امور خارجه، 1375 ( ، ص 4 . 
6. گراهام فولر، قبلة عالــم، ترجمة عباس مخبر ) تهــران: مرکز ، 1373 ( ، ص 
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مرز خشکي مي باشــد7. خط مرزي ایران و افغانستان، 
از ابتداي خــود در دهانه ي ذوالفقــار، تا هنگ مرزي » 
گزیــک «، در واقع نوار مرزي اســتان هاي خراســان 
رضوي و خراسان جنوبي را تشــکیل مي دهد که 140 
کیلومتر از آن مرز خشــکي، و                     157 کیلومتر مرز 
آبي ) رودخانه ي هریرود ( است. باقي مانده ي این خط، 
نوار مرزي استان سیستان و بلوچستان بوده که از » چاه 

خرما « تا کوه » ملک سیاه «، امتداد دارد8.
     مرز ایران و افغانســتان، در بخش شــمالي و مرکزي 
) قائنات (، برخوردار از رشــته کوه ها و ارتفاعات بوده، 
و در بخش هاي مختلف آن نیز، دشــت هاي خشــک 
و وســیع، نظیر: سیســتان، نهبندان، پترگان، امراني، 
هشــتادان، تایباد، و جام، وجود دارد. از نظر انساني، نوار 
مرزي شمال سیستان تا تربت جام، از اهل سنت هستند، 
و مــردم طرفین مــرز، از حیث فرهنگــي، اقتصادي، 

اجتماعي، و مذهبي، با یکدیگر تعامل و پیوند دارند9.
     کودتاي مارکسیســتي در ســال 1978 میالدي، که 
اشغال نظامي افغانســتان به وسیله ي شــوروي را به 
دنبال داشت، و نیز وقوع انقالب در ایران، تأثیر شگرفي 
بر کارکرد مرز مشترک دو کشــور داشت، که پیامد آن، 
شکل گیري آوارگي و مهاجرت گســترده بود. از آن جا 
که مرز فاقد عناصر کنتــرل کننده ي الزم بود، آوارگان 
در چندین موج، به داخل ایران ســرازیر شده، و به شکل 
هاي گوناگــون، در جامعه ي ایران مســتقر گردیدند. 
عالوه بر این، حکومــت نوپاي اســالمي در ایران، بر 
اســاس انگیزه هاي دیني، ایدئولوژیک، و سیاســي، از 
حضور مهاجران افغاني اســتقبال نمودند. تا قبل از آن، 
به دلیل ایســتایي و موازنه ي قوا در نظام ژئوپولیتیک 
جهاني، و نیز اســتقرار دولت یک پارچه در دو کشــور، 
صرف نظر از برخي ناهنجاري هــاي متعارف در رفتار 
مرز، نوعي تعادل بر فضاي مناطق مرزي، حاکم بود10.

     وضعیــت طبیعي و انســاني مناطق مــرزي ایران و 
افغانســتان، مســأله ي کنترل آن را، دشــوار مي کند. 
این مرز، در بین مرزهاي ایران، در ســه دهه ي گذشته، 
بیشــترین ارتباطات و تعامالت غیر قانوني را داشته، و 

ایران تاکنون آسیب هاي زیادي از آن دیده است.
7. عزتي، همان، جعفري، ص2 .

8. عیسي ابراهیم زاده، آمایش ســرزمین و برنامه ریزي محیطي در جنوب شرق 
ایران ) تهران: اطالعات، 1389 ( ، ص 43 .

9. حافظ نیا، ص 72.
10. محمدرضا حافظ نیا، جغرافیاي نظامي خراسان ) تهران: تربیت مدرس، 1366 

(، ص 336 .



مرز ایران و پاکستان
     طول مرز مشترک ایران ) تمامًا واقع در استان سیستان 
و بلوچستان ( با پاکســتان، حدود 900 کیلومتر است1. 
این مــرز از کوه » ملک ســیاه « آغاز گردیــده، پس از 
عبور از چند رود و تپه و دشــت و ارتفاع، به سمت جنوب 
امتداد مي یابد، تــا در نهایت، حدود شــرق بندر گوادر، 
به دریاي عمان مي رســد2. مانند مرز مشترک ایران و 
افغانســتان ، کنترل مناطق مرزي ایران و پاکستان، به 
دلیل وضعیت طبیعي و انساني آن دشوار بوده، و مسائلي 
چون قاچاق مواد مخدر، فعالیت هاي تبلیغي و هابیون در 
میان مدارس و مســاجد اهل سنت، و تشکیل گروه هاي 
سیاسي مسلح که مردم بلوچستان ایران را هدف گرفته، 
بر شدت آن افزوده اســت. در این جا نیز از نظر انساني، 
نوار مرزي استان سیستان و بلوچســتان، خاصه بخش 
بلوچ نشین آن، از اهل سنت هستند، و مردم طرفین خط 
مرز ) بلوچســتان ایران و بلوچستان پاکســتان (، داراي 
پیوندهاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، و مذهبي بوده، 

که بر تعامل آن ها مي افزاید.
     اختالفات مرزي ایران با پاکســتان، بیشــتر در ارتباط 
با بهره بــرداري از منابع دریاي عمان بــوده، ضمن آن 
که محاط بودن افغانستان در خشــکي، به نوعي ایران و 
پاکســتان را، به عنوان یک معبر ارتباطي با آب هاي آزاد 

براي این کشور، دچار رقابت نموده است. 

ابعاد تهدید و ناامني در مرزهاي شرقي ایران 
     با توجه به آن چه که تاکنون ارائــه گردید، جغرافیاي 
امنیتي مرزهاي شرقي ایران، به شدت، متأثر از دو کشور 
همسایه ي افغانستان و پاکستان اســت. هر یک از این 
کشور ها، داراي مســائل و مشکالت خاصي هستند، که 
بر امنیت مرزهاي شرقي ایران در ابعاد ملي و منطقه اي، 
تأثیر مي گذارد. آن چه که به عنــوان تهدید و ناامني در 

1 عزتي، همان، ابراهیم زاده، ص 43.
2.  کریمي پور، ص 137.

این منطقه قابل ذکر اســت، در عین حــال،      مي تواند 
فرصتي در ارتباط بــا امنیت، براي کشــورهاي ایران، 
افغانستان، و پاکستان باشد. ابعاد تهدید و ناامني در طول 

مرزهاي شرقي ایران را مي توان بدین گونه بر شمرد:

1- مواد مخدر:
     ایران به دلیل موقعیــت جغرافیایي خاص، و قرار گرفتن 
در مسیر مبدأ و مقصد مواد مخدر، قرباني آن محسوب مي 
شود. همجواري با هالل طالیي ) افغانستان و پاکستان ( 
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که بیش از 80درصد مواد افیوني جهــان را تولید و تأمین 
مي کنند، و دارا بودن کوتاه ترین فاصله بین کشــورهاي 
فوق با ترکیه و اروپا، باعث هجوم گســترده ي باند هاي 
مافیایي به ایران، و در نتیجه آســیب پذیري کشــور در 
جهات مختلف امنیتي گردیده است. بدین ترتیب، ایران، 
اولین سپر در مسیر قاچاق مواد مخدر  به اروپا و آمریکا مي 
باشــد1. با توجه به این نکته، که هیچ گونه            برنامه ي 
جدي از سوي افغانستان و پاکســتان، جهت مقابله با این 
معضل وجود ندارد، به نظر مي رسد که ایران براي صیانت 
از مرزها و امنیت ملــي و منطقه اي خود، باید در فکر جلب 

همکاري هاي بین المللي باشد.

2- تروریسم:
     ایران و دو همسایه ي شرقي آن، افغانستان و پاکستان، 
به نوعي از این پدیده ي شــوم در عذابند. گستردگي فقر 
عمومي، عدم وجــود عدالت سیاســي و قضایي، پاي بند 
نبودن به مسائل حســن همجواري، دخالت قدرت هاي 
فرامنطقــه اي، و....، زمینه ي الزمه را براي گســترش      
پدیده ي مزبور، فراهم نموده اســت2. دالیل بر شــمرده 
شــده، اگرچه مي تواند براي رشد و         توسعه ي تروریسم 
در این منطقه موجه و کافي باشــد، ولي واقعیت آن است 
که ریشه یابي دقیق آن، شــاید جوینده را به نتایج دیگري 
رهنمون شود که مســتلزم صرف وقت زیادي است. قرار 
گیري سه کشــور مذکور در منطقه ي جنوب غربي آسیا، 
خود به خود، بر شــدت این امر دامن  مي زنــد، زیرا هیچ 
منطقه اي در جهان، به اندازه ي ایــن منطقه، با پدیده ي 

تروریسم دست به گریبان نمي باشد.

3- مهاجرت، و پناهندگان و آوارگان:
     ایران و افغانستان، هم داراي عالیق تاریخي و فرهنگي 
مشترک، و هم داراي               پیوستگي هاي جغرافیایي مي 
باشــند. همان گونه که پیشــتر توضیح داده شد، کودتاي 
مارکسیســتي و به دنبال آن حضور نیروهاي شــوروي 
سابق در افغانســتان، موجب آوارگي و پناهنده شدن خیل 
عظیمي از مردم این کشــور به ســمت ایران شد. دولت 
اســالمي نوپاي وقت ایران نیز، هم به دالیل انســاني، 
و هم علل ایدئولوژیک و سیاســي، بــدون توجه به نتایج 
و عواقب امر، به اســتقبال از آن ها شــتافت. خروج روس 
ها و به قدرت رســیدن طالبان، و متعاقــب آن،    حمله ي 

1. حمیدرضا محمدي، محمد غنجي، » چالش هاي ژئوپولیتیکي مواد مخدر در 
جنوب غرب آسیا ، « فصلنامة ژئوپولیتیک ، س 2 . ش 1 ) بهار 1385 (، ص 98 .

2. کریمي پور، ص 130 .

ایاالت متحده و ناتو، موجب تداوم این مسأله شد. به دقت 
مشخص نگردید که، ایران، پذیراي چه تعداد از مهاجرین 
افغاني شــد. برآورد هاي احتمالي، جمعیتــي بالغ بر 2 تا 
3 میلیون نفر را عنــوان نموده، و لیکن براي رســیدن به 
آمار دقیق، مي بایســت 20درصد به ارقــام مذکور افزود. 
در حال حاضــر، حضور آوارگان، در زمینــه هاي مختلف 
امنیتي، اجتماعي، سیاسي، و اقتصادي، داراي آثار منفي، 
در ابعاد ملي و منطقه اي اســت، و منجر به ایجاد مسائل 
جدیدي نظیر تغییر چشــم انداز نوار مرزي و شکل گیري 
اجتماعات غیــر بومي در خاک ایــران3، تخریب مراتع و 
محیط زیست مناطق آسیب پذیر مرزي، تغییر نسبت هاي 
جمعیتي از طریق ازدواج با اتباع ایراني، گسترش امراض 
مسري انســاني و دامي، قاچاق کاال و پول ایراني به داخل 
افغانســتان، قاچاق  مواد مخدر و اســلحه به داخل ایران، 
جاسوســي براي رژیم کابل، اشــتغال در مشاغل پست و 
کارگري در ایران4، و تشــکیل گتوهــاي قومي از طریق 

خرید و استمالک زمین در نواحي مرزي5، گشته است. 

4- توسعه ي ناامني به داخل ایران:
     توســعه ي ناامني، از طریق ارتکاب اعمالي چون بمب 
گذاري، گروگان گیري، و زورگیــري صورت مي پذیرد. 
این ناامني ها که ماهیت و ریشــه ي سیاسي و اجتماعي 
دارد، به ویــژه در زمان تســلط طالبان بــر بخش اعظم 
افغانستان، باعث نگراني شدیدي شده بود. از سوي دیگر، 
در مرز بین بلوچســتان ایران و پاکســتان نیز، تحرکات 
سیاســي گروه هایي چون جنداهلل و جیــش العدل، که با 
گروگان گیري مرزبــان هاي ایراني و یا مــردم بي دفاع 
دیگر همــراه بوده، و اخیــراً هم به گــروگان گرفتن پنج 
مرزبان ایراني توســط گروه جیش العــدل منجر گردیده 
اســت، نمونه ي بارزي از این گونه رفتارهاي مرزي مي 
باشد. بین ســال هاي 1376- 1379، در مجموع، 1243 
نفر از مردم مناطق روستایي و شهري استان هاي شرقي 
ایران، به وسیله ي افغان ها به گروگان گرفته شده بودند، 

که یک اقدام ملي را به دنبال داشت6.

5- تحرکات مذهبي:
     از جمله عوامــل مؤثر در تأمین و یا عــدم تأمین امنیت 
مرزها، وابستگي قومي و مذهبي مرزنشینان دو طرف مرز 

3. حافظ نیا، 1366، ص 335 .
4. همان، 1383 ، ص 74 .
5. کریمي پور، ص 154 .

6. حافظ نیا، 1383، ص 75 .



است1. اگر اعتقادات مذهبي مرزنشینان در دو سمت مرز 
یک سان باشد، عالیق قوي تري در رفت و آمدهاي بین 
دو طرف و عبور غیر قانوني از مرز را، به وجود خواهد آورد، 
خاصه اگر مرزنشینان از فرهنگ پاییني برخوردار بوده، و 
الگوي افتخار رایج در بین آن ها، الگوي ناهنجار و خالف 

قانون و عرف جامعه ي عمومي آن کشور باشد2.
     با توجه به این نکته که اکثریت مردم ساکن در دو طرف 
مرزهاي شرقي ایران، به غیر از سیســتان، از اهل تسنن 
و پیرو مذهب حنفي هســتند، وجود حوزه هاي علمیه ي 
ســني که به نوعي با نظام مذهبي حاکم بر ایران واگرایي 
دارند، در انحراف افکار و اندیشه هاي مذهبي و مخالف در 

میان بخشي از آنها، تأثیر زیادي خواهد داشت.

 

ترانزیت مواد مخدر و مسیرهاي عمده ي آن در 
طول مرزهاي شرقي ایران

     تمامي مواردي که به عنوان ابعاد تهدید و ناامني در طول 
مرزهاي شــرقي ایران در صفحات پیشین بر شمرده شد، 
هر یک به جاي خود بســیار تأثیر گذار بــوده، و مي توانند 
جغرافیاي امنیتي مرزهاي شــرقي را، دستخوش تالطم 

1. نجفعلي ملک محمدي، » بررســي علل تردد هاي غیر مجــاز اتباع ایراني در 
مرز ایران و نخجوان . « ) پایان نامه دافوس، دانشــگاه علوم انتظامي ، 1378 (، 

ص 52 .
2. همان ، ص 54 .

ســازند. هر گونه ناامني در طول مرزهاي یک کشور نیز   
مي تواند تأثیــرات منفي زیادي بر امنیــت داخلي و ملي 
داشته باشــد. لیکن در میان تهدیداتي که به آن ها اشاره 
گردید، مشــکل قاچاق مواد مخدر، بیــش از دیگر موارد، 
امنیت مرزهاي شــرقي، و در نتیجه امنیت ملي را نشــانه 
گرفته است، خاصه آن که موقعیت ممتاز جغرافیایي ایران، 
از نظر مجاورت با یکي از بزرگ ترین کانون هاي تولید و 
توزیع مواد مخدر، موســوم به محور هالل طالیي، و قرار 
گرفتن در مسیر مبدأ و مقصد ترانزیت آن، بر این جذابیت، 

بیش از پیش افزوده است.

محور هالل طالیي
     منظور از این محور، کشــورهاي افغانستان، پاکستان، و 
ایران است. در این میان، افغانستان از سه دهه ي گذشته 
تاکنــون، کانون تولید تریاک وســایر مــواد مخدر بوده، 
به گونه اي کــه در طول این مــدت، 80درصد تریاک، و 
75درصد ســایر مواد مخدر جهان را تولید کرده است. در 
آخرین ارزیابي اداره ي مبارزه با مواد مخدر ســازمان ملل 
)UNODC(، در ســال گذشــته ي میالدي، 150هزار 
هکتار از اراضي افغانستان زیر کشــت گیاهان تخدیري 
بوده، و 3700تن تریاک نیز تولید شــده اســت3.      تولید 
مواد مخدر در افغانستان، به رغم تحوالت متعدد سیاسي 
در این کشــور، تفاوتي نکرده، و همچنان مقام نخســت 
را در تولید مواد مخدر، در جهان، داشــته است. عالوه بر 
این، افغانستان، باالترین میزان مصرف جهاني به نسبت 
جمعیت را داراست. طبق آمار UNODC، امروزه بیش از 
یک میلون نفر از اتباع این کشور، مواد مخدر مصرف مي 

کنند4.
3. ســید ســعید قادري، » تولید انبوه مواد مخدر زیر چکمه تفنگداران غربي ، « 

روزنامة اطالعات، ش 25731 ) 14 آبان ماه            1392 ( . ص 16.
4. همان، ص 16.
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     وضعیت پاکســتان، به عنوان دیگر همسایه ي شرقي، 
و به عنوان دومین کشــور در این محور، بهتر از افغانستان 
نبوده، و در ســال 2003میالدي، 2500هکتار از اراضي 
این کشور، زیر کشت گیاهان تخدیري قرار داشته است1. 
اهمیت این کشــور، بیشــتر از نظر تولید هروئین           مي 
باشد که 75درصد هروئین کشف شده در اروپا، 25درصد 
در آمریکا، و 75درصد در کشورهاي عربي حاشیه ي خلیج 
فارس، تولید این کشور، و البته با مشارکت جدي افغان ها، 

بوده است2.
     ایران نیز که زماني، مرغوب تریــن تریاک دنیا را تولید 
مي کرد3، و طي گزارش جامعه ي ملل در سال هاي اولیه 
ي سلطنت رضاشاه، » بزرگ ترین انبار تریاک جهان «4، 
و در گزارش هیأت مرکزي دایمي تریاک سازمان ملل، » 
ســهم عمده اي در اعتیاد بین المللي «5 داشته، به طوري 
که مســئولیت اعتیاد مردم چین نیز به گردن ایران افتاده 
بود، پس از روي کار آمدن نظام اســالمي، ضمن ممنوع 
کردن کشــت هر گونه گیاه تخدیري، به مبارزه ي شدید 
ي علیه تجارت مواد افیوني و سوداگران خاص آن، اقدام 
نمود، که متأســفانه، آن گونــه که بایــد، مثمرثمر نبوده 
اســت. دلیل عمده ي ایــن ناکامي را، بایــد در مجاورت 
مرزهاي شــرقي ایران با دیگر کشــورهاي محور مزبور، 

1. فرخ اهلل شــاه بهرامي، » جغرافیاي امنیتي مرزهاي شــرقي ایران با نگرش 
به محور هالل طالیي . « ) پایــان نامه دکتري، واحد علــوم و تحقیقات تهران 

دانشگاه آزاد اسالمي ، 91- 1390 (، ص 175 .
2. مارتین بوث، تاریخ تریــاک، ترجمة منوچهر نوایي ) تهران: صفي علیشــاه، 

1380 (، ص 437 .
3. علي اکبر ســفیدپور، اثرات اجتماعي تریاک ) تهران: دانشگاه پلیس، 1341 ( 

، ص 64 . 
4.Richard Deverall, Red China’s and Dirty Drug War ) 
Tokyo: 1955 (, P.27.2 
5.Ibid., P.28.

یعني افغانستان و پاکســتان جستجو کرد، جایي که بدون 
مشــارکت جدي و  صمیمانه ي آن ها، هر گونه تالش و 

تکاپو از سوي ایران، بدون نتیجه خواهد ماند.

در حال حاضر نیز، هیچ گونه برنامه ي جدي و عزم راسخ، 
در این زمینه، از سوي کشورهاي فوق مشاهده نمي شود. 
تحوالت یک دهه ي گذشته ي افغانستان، که منتهي به 
حضور حدود 150هزار ســرباز ناتو و غرب در این کشــور 
شــد، این فرض را تداعي مي کرد که این نیروها، به دلیل 
روشني مانند رابطه ي مستقیم مواد مخدر با تروریسم، مي 
بایســت با این پدیده نیز، مقابله کنند، اما نیروهاي مزبور 
با این اســتدالل که هم زمان نمي توانند هم با تروریسم 
و هم با مافیاي مــواد مخدر برخورد کننــد، ضمن آن که 
سازمان ملل، چنین دســتوري را به آن ها تفویض نکرده 
و صرفًا وظیفه ي مبارزه با تروریســم را دارند، از هر گونه 
دخالت در این مورد خودداري کردند. به نظر مي رسد غرب 
مایل اســت تا از یک طرف مرکز ثقل تولیــد مواد افیوني 
در جغرافیاي خاصي مانند افغانســتان باشــد، و از طرفي 
دیگر، به عنوان مزاحم جدي امنیت و اتحاد کشــورهاي 
غیر همســو با غرب، فعال باقي ماند6. با چنین وضعیتي، 
معلوم اســت که تالش هاي ایران، به تنهایي، ره به جایي 

نخواهد برد.

بستر جغرافیایي مناسب
گروه هاي مافیایي مواد مخدر و ســازمان هاي دســت 
اندرکار قاچاق آن، نیازمند بســترهاي عملیاتي مناســبي 
هستند تا در کار خود، به موفقیت دست یابند. بدون تردید، 
بهترین عامل، بستر مناسب جغرافیایي است، زیرا موقعیت 
جغرافیایي، یک رکن اساســي، براي فعالیــت این گونه 

6. قادري، ص 16.
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تشکیالت محسوب مي شود.
     جغرافیاي نواحي شرقي ایران، خاصه در طول مرزهاي 
آن، دقیقــًا داراي چنین وضعیتي اســت. وجــود مناطق 
خشک، کویري، و بیاباني مرزي با افغانستان و پاکستان، از 
تایباد و نمکزار خواف تا زابل، و از آن جا تا میرجاوه و گواتر، 
اگر چه از نظر طبیعي، داراي شــرایط بســیار نامساعدي 
است، اما براي قاچاق چیان، شــرایط مساعد و ممتازي را 
فراهم نموده، تا جایي که عرصه هــاي فوق، جوالن گاه 
ایده آلي براي تاخت و تاز آن ها، به شــمار مي رود1. وجود  
سرزمین هاي خشــک و فقیر از نظر آب و گیاه، به ویژه در 
مناطق جنوب شرقي تا نواحي مرکزي کشور که اصواًل از 
شرایط اقلیمي و ژئومورفولوژیک نامساعدي برخوردارند، 
همراه با سکنه ي بســیار کمي که در آن نقاط به سر مي 
برند، محیط دل پســندي را، جهت تسهیل در امر انتقال و 

ترانزیت مواد افیوني پدید آورده است.
     نگاهــي اجمالي به همســایگان ایران، مــي تواند به 
روشــني، موقعیت جغرافیایــي خاص و ممتــاز ایران را 
براي ترانزیت مواد مخدر عیان ســازد. همسایگان شرقي 
ایران، افغانستان و پاکستان هستند که اولي، اصلي ترین 
تولید کننده ي تریاک جهــان، و دیگري به عنوان یکي از 
منابع عظیم هروئین دنیا به شــمار مي روند. همسایگان 
شمالي، تعدادي از جمهوري هاي شــوروي سابق اند که 
به نوعي دســت اندرکاران قاچاق مواد مخدر مي باشند. 
ترکیه نیز به عنــوان یکي از همســایگان غربي، کانوني 
عمده براي تصفیه و تبدیل تریاک بــه هروئین و مرفین، 
و صدور آن بــه بازارهاي اروپایي به حســاب مي آید. آن 
چه بیشــتر به نگراني ها دامن مي زند، عدم همبستگي و 
هماهنگي این همســایگان با ایران، به ویژه همسایگان 
شــرقي، در جهت  مقابلــه ي جدي با این پدیده اســت. 
بیهوده نیســت که تالش هاي ایران در ایــن زمینه، نه 
تنها ثمر نداده، بلکه با وجود ممنوعیت کشــت و تولید هر 
گونه گیاه تخدیري، هم بر میزان کشــفیات مواد مخدر و 
تنوع آن، و هم بر تعداد معتادان در داخل کشــور، افزوده 
شده است.      برابر گزارش ســازمان ملل، بین سال هاي 
1996 – 2000 میالدي، فقط در مرز ایران با افغانســتان، 
مجموعًا 5024 مورد درگیري با قاچــاق چیان روي داده 
که طي آن، 720 افسر ایراني کشــته شدند2. این آمارها، 
همواره سیر صعودي داشــته است3. تعداد معتادان ایراني 
که در سال 1360 خورشیدي، حدود یک میلیون نفر بود، 

1. شاه بهرامي، ص 211.
2. 1WWW.Undcp.org/report-2000

3. حافظ نیا، 1383، ص 75.

در ســال 1379خورشــیدي، به 2/5میلیون نفر رسید4، 
که آن نیز همواره سیر صعودي داشــته، اما مورد تکذیب 
مقامات رسمي کشور واقع شده اســت. وزیر کشور، تعداد 
معتادان ایرانــي را، 1/325/000 نفر اعالم کرده، و این در 
حالي است که تعریف دقیقي از معتاد وجود ندارد. بسیاري 
از مصرف کنندگان مواد مخدر صنعتي جدید، خود را اساسًا 
معتاد نمي دانند و به طور طبیعي، در آمارها هم، ردي از آن 

ها به دست نمي آید5.

مسیرهاي عمده ي قاچاق مواد مخدر:
     بدون شــک، مهم ترین بخش در چرخــه ي تولید هر 
محصولي، توزیــع آن در بازارهاي مصرف و رســاندن به 
دست مشتري و متقاضي است. تولید مواد مخدر نیز، از این 
قاعده مستثني نیست. کشت گیاهان تخدیري، برداشت 
و ســپس تبدیل آن ها ) چه در محل کشت و چه در جایي 
دور از آن ( به صــورت دلخواه، اگر چه خــود به تنهایي از 
مشــکالت فراواني برخوردار است، اما بیشتر دل مشغولي 
هاي دســت اندرکاران این تجارت شــوم، رساندن آن به 
مقصد و بازارهاي مورد نظر اســت. از این رو، مسیرهاي 
تردد و قاچاق مواد مخدر، و شــناخت دقیــق از جغرافیاي           

آن ها، براي سوداگران افیون واجد اهمیت بسیاري است:

4. کریمي پور، ص 151.
5. محمد علي بــدري، » آمارهاي تکان دهنده وزیر کشــور از تجارت مرگ ، « 
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مسیر ایران:
     ایران به عنوان بخشي از محور هالل طالیي، و به دلیل 
موقعیت جغرافیایي خاص خود، در مسیر مبدأ ) افغانستان 
و پاکســتان ( و مقصد ) ترکیه و اروپا ( مــواد مخدر، قرار 
گرفته اســت1. پیشــتر به آمار تولید مواد مخدر، و نوع و 
چگونگي آن در محور مزبور، اشاره گردید، لذا از تکرار آن 
خودداري کرده، به این نکته بســنده مي نمائیم که تأمین 
75درصد تریاک جهان و 80درصد هروئین اروپا، آن را به 
یکي از مهم ترین کانون هاي تولید مــواد افیوني در دنیا، 

تبدیل نموده است.

ایران، نزدیک ترین مسیر بین افغانستان و اروپا مي باشد. 
از این رو، مرزهاي شرقي آن، با فشار بسیار زیادي از سوي 
قاچاق چیان بین المللي روبرو است. طویل بودن مرزهاي 
شرقي کشور با حدود 2000کیلومتر طول، ایران را از نظر 
قاچاق و ترانزیت مواد مخدر، آســیب پذیر نموده است. از 
سوي دیگر، وضعیت طبیعي و انســاني مناطق مرزي ما 
بین ایران و افغانستان، مســأله ي کنترل آن را دشوار مي 
سازد. این مرز در بین مرزهاي ایران در سه دهه ي گذشته، 
بیشــترین ارتباطات و تعامــالت غیر قانوني را داشــته، 
و آســیب هاي زیادي از این ناحیه متوجه ي ایران شــده 

است2.
     طي ســه دهه ي گذشته، بیش از ســه میلیون آواره ي 
افغاني، به دفعــات، و به صورت هاي مجــاز و غیر مجاز، 
در این نوار طویل مرزي تــردد نموده، و به تمامي نقاط آن 
وقوف دارند. ورود مهاجران آواره به ایران، از تمامي معابر 
وصولي، انجام گرفته است. این معابر به دو دسته ي کلي 
تقسیم مي شوند، معابر جاده اي و رسمي، و معابر غیر جاده 
اي و غیر رسمي که به حدود 15 مورد مي رسد. اما عالوه 

1.1 WWW.odccp.org/iran/country
2. حافظ نیا، 1383، ص 72.

بر این معابر، مســیرهاي پنهاني نیز در مرز وجود دارد، که 
مورد استفاده ي قاچاق چیان مي باشد3. مجهز گشتن به 
انواع سالح هاي گرم و وسایل ارتباطي مدرن، کار تردد و 

قاچاق را براي آن ها تسهیل نموده است.
     در طول دوران تسلط طالبان، افراد وابسته به این گروه، 
مسلحانه، از مرزهاي افغانســتان وارد ایران شده، و ضمن 
حمایت از قاچاق چیان افغاني و ایراني، محموله هاي مواد 
مخدر آنان را اســکورت، و در مواقع درگیري با نیروهاي 
مرزي ایران، پشــتیباني عملیاتي مي کردنــد. رفته رفته، 
دامنه ي عملیات مســلحانه ي طالبان، و انسداد جاده ها 
و غارت اموال، از اســتان خراســان، به روستاهاي استان 

گلستان نیز کشیده شد.
     از طرف دیگر، افزایش شــدید کشــت خشخاش، و به 
دنبال آن، کاهش شــدید قیمــت تریــاک، باعث رواج 
تجارت مواد مخدر در بین روستائیان مرزي شد. در واقع، 
کاهش قیمت مواد مخدر، موجب افزایش قدرت خرید، و 
گرایش به قاچاق آن گردیده، و مقدار معتنابهي از تولیدات 
تخدیري افغانســتان، بــه طرف مرزهاي شــرقي ایران 
سرازیر شــد که موجبات نگراني شدید مسئوالن و دست 

اندرکاران ایراني را فراهم آورد.
     افزایش قاچــاق و ترانزیت مواد مخدر، ســیر صعودي 
ناامني ها در طول مرزهاي شــرقي، و رشد هر چه بیشتر 
کشفیات در داخل کشور، کار را بدان جا رساند که شوراي 
امنیت ملي، با وجود آن که ایــران، حاکمیت طالبان را به 
رسمیت نمي شــناخت، پذیرفت که با گروه مزبور، تنها در 
زمینه ي مبارزه با مواد مخدر، همکاري نماید، به شرط آن 
که جبهه ي متحد شــمال به رهبري برهان الدین رباني 
که به عنوان دولــت قانوني مورد تایید ایــران و اکثریت 
کشورهاي جهان و حتي سازمان ملل متحد بود، به خاطر 
پیش گیري از برخــي تبعات ثانویه، از ایــن توافق بویي 
نبرده، و افق این همکاري ها، که همراه با سرمایه گذاري 
ایران بود، منجر به کاهش کشت خشخاش در افغانستان 
گردیده، و زمینــه ي اقدامــات ضد امنیتــي را در طول 
مرزهاي شرقي، به ویژه استان » خراسان « کاهش دهد4.

     قاچــاق مواد مخدر در مســیر ایران، به طــور عمده، از 
افغانستان، به اســتان هاي خراســان رضوي و خراسان 
جنوبي صورت مي گیرد. مناطق اصلي قاچاق  به ســمت 
شــمال و در اطراف تایباد، نزدیک به جنــوب در اطراف 
بیرجند، و به ســمت جنوب در اطــراف منطقه ي زابل در 
استان سیستان و بلوچستان مي باشد. منطقه ي دیگر، به 
سمت شمال شرقي و در مرز با ترکمنستان قرار داشته که 

3. همان، 1383، ص 72.

4. شاه بهرامي، ص 211.
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در اطراف سرخس واقع گردیده است.
      این نکته نیز قابل ذکر اســت که بخشي از قاچاق مواد 
مخدر به ایران، از طریق شــیخ          نشین هاي حاشیه ي 
خلیج فارس صورت مي پذیرد. ســازمان دهندگان شبکه 
هاي قاچاق که از مســیر ایران، ترانزیت مواد افیوني را به 
مقاصد دلخواه خود انجام مي دهنــد، در خارج از ایران، و 
بیشتر در افغانستان، پاکســتان، و امارات متحده ي عربي 
مســتقرند. به ندرت اتفاق مي افتد که از سایر کشورهاي 
منطقه نیز، قاچاق مــواد مخدر به داخــل ایران، صورت 

گیرد1.
      از سوي دیگر، با وجود تعدد مسیرهاي قاچاق و ترانزیت 
مواد مخدر از افغانستان، بیش از نیمي از کشفیات هروئین 
جهان، در جنوب غرب آســیا و به ویژه در ایران روي داده 
اســت. ترانزیت نزدیک به 90درصد کشفیات هروئین در 
اروپا، از مبدأ افغانستان، و از طریق ایران، به عنوان نزدیک 
ترین و ســودمندترین راه، انجام گرفته اســت. افزایش 
کشــفیات هروئین و مرفین در ایران، حاکي از رشد سطح 
زیر کشت در افغانستان، و همچنین رشــد ترانزیت مواد 

مخدر، از مسیر ایران مي باشد.
     انبارهاي مواد مخدر درافغانستان، بیشتر در استان هاي 
نیمروز، فراه، و هرات، متمرکز بــوده، که مناطق مزبور، با 
استان هاي ایراني خراســان رضوي، خراسان جنوبي، و 
سیستان و بلوچستان هم مرز هستند، که این همجواري، 
مشکالت امنیتي و اجتماعي فراواني را براي ایران، ایجاد 
نموده است2. بیشــتر تریاک بازار مصرف ایران، از طریق 
جنوب و غرب افغانســتان تأمین               مي شود. نزدیکي 
این مناطق با مرزهاي ایران، و ارزان بودن نسبت به انواع 
دیگر آن مانند تریاک مشــرقي، باعث گرایش تجار مواد 
مخدر ایران بــه این مناطق، مگر در موارد اســتثنایي، در 

جهت تأمین بازار مصرف داخلي شده است.
     در مورد هروئین نیز، مصرف کنندگان ایراني، بیشــتر از 
هروئین خاکستري، هروئین تر، و کراک استفاده مي کنند 
که اغلب در افغانستان تولید مي شــود. دلیل امر را باید در 
ارزان بودن آن ها جســتجو کرد. به همین دلیل، تجارت 
بین شبکه هاي قاچاق هروئین در ایران با            شبکه هاي 
مواد مخدر در پاکستان، براي تأمین بازار مصرف ایران، از 
جایگاه چنداني برخوردار نیست، هر چند برخي بررسي ها، 
بیانگر آن است که تعدادي از شبکه هاي قاچاق ایراني در 
استان سیستان و بلوچستان، خاصه در زاهدان، ایرانشهر، 
و چابهار، بــا تجار مواد مخدر، مســتقر در منطقه ي خیبر 

1. همان، ص 170.
2. محمد هاشم عصمت اللّهي، جریان پرشتاب طالبان ) تهران: الهدي، 1378(، 

ص 210.

) یکي از مناطق مرزي افغانســتان و پاکســتان (، در امر 
قاچاق حشــیش، از طریق بندر کراچــي و دریاي عمان و 
خلیج فارس به طرف کشــورهاي عربي، مشارکت فعال 
دارند که در جریان عملیات پلیس و در چند نوبت، محموله 

هاي آن ها، کشف و ضبط گردید.
     همچنین این بررســي ها حاکي از آن اســت که عالوه 
بر شــبکه هاي ایراني مستقر در سیســتان و بلوچستان، 
بعضي از شــبکه هاي قاچاق که در تهران و مناطق غربي 
ایران فعالند، ارتباطاتي با تعدادي از شبکه هاي منطقه ي 
خیبر داشــته، و محموله هاي خریداري شده ي خود را، در 
کرمان، طبس، و یا در اطراف زاهدان، از شبکه هاي افغاني 

و یا پاکستاني تحویل              مي گیرند3.
     یکي دیگر از شیوه هاي ترانزیت هروئین از طریق ایران 
به اروپا، پر کردن آن ها درون           نــي هاي نیم متري، و 
سپس بافت و جاســازي ني ها، با ظرافت تمام، در داخل 
قالیچه، به عنوان صنایع دســتي، در کارگاه هاي کوچک 
بافت قالیچه در مناطق خیبر است که هر قالیچه، در درون 
خود، حاوي 250 تا 300گرم هروئین ســفید، و یا هروئین 
با درصد خلوص باال بــود.             دور ني هــا را نیز با کاغذ 
هاي کاربن مي پیچیدند تا دستگاه هاي » ایکس . ري «، 
قادر به کشف آن نباشند. مقصد این گونه محموله ها، ابتدا 

قبرس، و در نهایت ایاالت متحده بود4.

آمارهاي تکان دهنده و قابل تأمل
     گردش مالي ناشــي از فروش مواد مخدر در دنیا، هزار 
میلیارد دالر اســت که، ســه میلیارد دالر آن در ایران مي 
گردد؛ یعني رقمــي در حدود نه هزار میلیــارد تومان. این 
گردش مالي، چنان براي کارتل هاي پنهان و پیداي مواد 
مخدر مهم است که یک طالق مرتبط با مواد مخدر در هر            
8 دقیقه، 9 کشته بر اثر ســوء مصرف در روز، 3800 شهید 
ایراني در راه مبارزه ي با این مــواد و...، براي آن ها چیزي 

نیست5.
     آمار رسمي ارائه شده از سوي وزارت کشور ایران، حاکي 
است که در حال حاضر، یک میلیون و 325 هزار معتاد در 
کشــور وجود دارد، که اگر بُعد خانوار در نظر گرفته شود، 
حدود 6 میلیون نفر به طور مســتقیم با مواد مخدر درگیر 
هســتند که این رقمي قابل توجه و نیازمند بسیج عمومي 
براي حل این مسأله است6. اما گزارش هاي غیر رسمي، 

3. شاه بهرامي، ص 184.
4. همان، ص 200.

5. بدري،ص 18.
6. » بسیجي وار باید با مواد مخدر مبارزه کرد، « روزنامة اطالعات، ش 25793 ) 
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بیانگر رقمي بســیار باالتراســت، چنان که در گزارشي 
منتشر شــده، تعداد معتادان ایراني در سال 1379، یعني 
13سال پیش از نوشتن این سطور، 2/5 میلیون نفر اعالم 
گردید1. در گزارش رســمي اعالم شــده از سوي وزارت 
کشور نیز، تعریف مشخصي از » معتاد « ارائه نشده است2.

     بر طبق همین آمار رســمي، 46 درصد از زندانیان داخل 
کشور، افرادي هستند که به صورت مستقیم با مواد مخدر 
ارتباط داشــته، و 25 درصد به طور غیر مستقیم در همین 
ارتباط، در زندان به ســر مي برند. همچنین 20 درصد از 
معتــادان داراي مدرک لیســانس، و 70 درصــد دیپلمه 
هســتند. 53درصد از آن ها شاغل و 63درصد، متأهل مي 

باشند.
     در  پنج ســال گذشــته، طبق آمار وزارت کشور، تعداد 
زنان معتاد دو برابر شــده، و از 5/2 درصــد به 9/2درصد 
افزایش یافته است؛ به عبارت دیگر، از هر 11 زن ایراني، 
یک نفر معتاد اســت. 62درصد از معتــادان زن، متأهل 
بوده، 3درصد بي ســواد مطلق، 15درصد سواد ابتدایي، 
15درصد راهنمایي، 41درصد دیپلم، 9درصد فوق دیپلم، 
و 10درصد مدرک کارشناســي دارند. تعــداد زنان معتاد 
شهرها، 9/7درصد و روســتاها 5/41 درصد بوده است3. 
نکته ي قابل تأمــل دیگر در مورد زنــان معتاد، گزارش 
نهادهاي امنیتي و انتظامي از گسترش توزیع مواد مخدر، 
به ویژه » شیشه « در آرایشگاه هاي زنانه ي تهران است. 
بر طبق این گزارش، حدود 18 هزار آرایشگاه زنانه ي غیر 
مجاز، تنها در شهر تهران فعالیت مي کنند که برخي از آن 
ها، تحت همین عنوان، به توزیع مواد مخدر، و تشــکیل 

باندهاي فساد و فحشا مي پردازند4.
     آماري وجود دارد که عمده معتادان کشــور را، در رده ي 
سني 20 تا 30 ســال مي داند، آماري که به عمق فاجعه 
از  پیش مي افزایــد، لیکن باز، وزارت کشــور این آمار را 
نپذیرفته، و بر اساس شــیوع شناسي سال 1390، آن را در 
رده ي سني بین 35 تا 39 سال مي داند، که این نیز خود به 

نوعي فاجعه است5.
     از ابعاد هولنــاک دیگر در ارتباط با مــواد مخدر، زمان 
دست رســي به آن اســت. در حالي که براي پیدا کردن 

1. کریمي پور، ص 151.
2. مینا شــهني، » مــواد مخدر با اســامي جدید جــان مي گیرنــد ، « روزنامة 

همشهري، ش 6172 )شنبه 5 بهمن 1392 (، ص 22.
3. بدري، ص 18.

4. » جوالن مخدرها در آرایشــگاه هاي زنانه ، « هفته نامة یالثارات الحسین، ش 
745 ) چهارشنبه 15آبان 1392(، ص2.

5. مریم خباز، » 300هزار توزیع کنندة مواد مخدر داریم ، « روزنامة جام جم، ش 
3831 ) دوشنبه 13آبان 1392( ، ص 7.

یک دارو، باید بــه چندین داروخانه مراجعــه نمود، » طه 
طاهري « قائم مقام دبیر کل ســتاد مبارزه با مواد مخدر، 
طي گزارشي در اواخر ســال 1391، زمان دست رسي به                   
مواد مخدر را، پنج دقیقه اعالم کرد6. البته چنین سرعتي، 
چندان جاي تعجب ندارد، زماني که 800هزار نفر در سطح 
کشور، در زمینه ي تهیه و توزیع مواد مخدر فعال هستند7.

     مسئوالن و دســت اندرکاران حوزه ي اعتیاد در کشور، 
به تازگــي، در مصاحبه ها و ســخن راني هــاي خود، به 
دفعات، به موضوع » بازگشت هروئین « اشاره مي کنند، 
و آمارهاي ثبت شــده ي مراکز درماني نیز، گواهي بر این 
مدعاست8. تنها در طول یک هفته، از قول سرتیپ دوم » 
سیروس سجادیان «، فرمانده ي انتظامي استان فارس، 
2514 کیلوگرم انواع مواد مخدر در این اســتان کشــف 

گردید که، 514 کیلوگرم آن شامل هروئین بود9.
     در آخرین روزهاي ســال گذشــته ي میالدي بود که 
رئیس دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل، در مصاحبه 
اي با خبرگــزاري » رویتــرز «، در خصــوص افزایش 
کشت تریاک و افزایش تولید ســایر فرآورده هاي آن در 
افغانســتان، پس از خروج نیروهاي نظامي ایاالت متحده 
و ناتو از این کشــور در ســال 2014 ، ابراز نگراني کرد و  
افزود، خروج این نیروها، بــه بي کاري تعداد قابل توجهي 
از مردم افغانستان منجر خواهد شد،  و انتظار مي رود این 
نیروي کار به ســمت تولید تریاک و مشتقات آن، به ویژه 
هروئین گرایش پیدا کند.10 ایــن دل نگراني براي مردم 
افغانســتان از یک طرف، مي تواند هشداري جدي براي 
مسئوالن و دســت اندرکاران حوزه ي اعتیاد در کشور، و 
همچنین نهادهاي امنیتي و انتظامي باشــد، زیرا، همان 
گونه که بیان گردیــد، هر نوع تغییر و تحــول در اوضاع 
همسایگان شــرقي ایران، خصوصًا افغانستان، به صورت 
مســتقیم بر ایران و اوضاع اجتماعي، سیاسي، اقتصادي، 
فرهنگي، و امنیتي آن تأثیر گذار بوده، و دود آن بیشــتر به 

چشم ایرانیان، فرو خواهد رفت.
     نکته ي آخر این که، شــاهد همه گونــه کاالي چیني 
در بازارهاي مصرف ایران بودیم، جــز مواد مخدر چیني، 

6. » دسترســي به مواد مخدر، از 5 دقیقه تا یک ســاعت ، « روزنامة شرق، ش 
1887 ) شنبه 2 آذر 1392 (، ص 6.

7. مهدي آئیني ، » 50 نوع مخدر جدید در راه ایران، « روزنامة جام جم، ش 3869 
) شنبه 30آذر 1392 (، ص 1.

8. عباس دیلمي زاده، » بازگشت هروئین ، « روزنامة شرق، ش 1857 ) دوشنبه 
22 مهر 1392 (، ص1.

9. » انهدام شــبکة بین المللي مواد مخــدر ، « روزنامة کیهــان، ش 20680 ) 
دوشنبه 16 دي 1392 (، ص 11.

10. دیلمي زاده، ص 1.
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که آن هم در بازار مصرف مواد مخدر ایران رؤیت گردید. 
آن طور که مشخص اســت، همان طول اندک مرزهاي 
مشترک چین و افغانســتان، این انگیزه را در میان چیني 
ها ایجاد کرده که به کشت گیاهان تخدیري رو آورده، و به 
صورت گسترده و مطابق با ســایر تولیدات خود، به قیمت 
ارزان، آن را ترانزیت نمایند. ترانزیت مواد مخدر چیني از 

داخل افغانستان به ایران صورت مي گیرد1.

نتیجه گیري
     تأثیرات متقابل خطوط مرزي بر نوع رفتار انســان ها و 
دولت ها نسبت به خود، و بر رفتار و کارکرد مرز، باعث مي 
شود تا دولت هاي دو طرف مرز، نسبت به یکدیگر، رفتار 
خاصي نشــان دهند که بر وضعیت و کارکرد مرز، بسیار 

مؤثر خواهد بود.
     با توجه به این نکات، جغرافیاي امنیتي مرزهاي شرقي 
ایران، به شدت متأثر از دو کشــور همسایه ي افغانستان 
و پاکســتان است که هر یک داراي مســائل و مشکالت 
خاصي بوده و بر امنیت مرزهاي شرقي ایران در ابعاد ملي 
و منطقه اي، تأثیر مي گذارد. ابعاد تهدید و ناامني در طول 
مرزهاي شــرقي ایران، عبارت اند از : مواد مخدر و قاچاق 
و ترانزیت آن، تروریسم،            مســأله ي مهاجرت افغاني 
ها و پناهندگان و آوارگان این کشور، توسعه ي ناامني به 
داخل ایران، و تحرکات مذهبي، که در این میان، به دلیل 
موقعیت جغرافیایي خاص ایران، مــواد مخدر و ترانزیت 
آن، از اهمیت ویــژه اي برخوردار بوده، و بیش از ســایر 
عوامل، باعث ناراحتي و دل مشــغولي مسئوالن دولتي و 

نهادهاي امنیتي و انتظامي شده است.
     ایــران در مجاورت محور هــالل طالیي که 80درصد 
تریاک و 75درصد ســایر مواد مخدر دنیا را تولید مي کند، 
کوتاه ترین و سودمند ترین مســیر بین این محور شامل 
افغانستان و پاکستان، و مقصد را که عبارت از ترکیه و در 
نهایت اروپا باشد، داراست. به همین دلیل، مرزهاي شرقي 
آن، با فشار بســیار زیادي از سوي شــبکه هاي مافیایي 
تولید و توزیع مواد مخدر روبروست. طویل بودن مرزهاي 
شرقي کشور با حدود 2000کیلومتر طول، و وجود مناطق 
خشــک، کویري و بیاباني مرزي با پوشش گیاهي بسیار 
اندک، و آب کم، به همراه جمعیت قلیلي که از نقاط مزبور 
تا نواحي مرکزي کشــور پراکنده اند، محیط ایده آلي را، 
جهت تســهیل در امر قاچاق و ترانزیت مواد مخدر، پدید 

1. دومان سهند، » از تریاک چیني تا شیشة تایلندي در بازار ، « روزنامة شرق، ش 
1860 ) شنبه 27 مهر 1392 (، ص 4.

آورده اســت. با وجود تعدد مســیرهاي قاچاق و ترانزیت 
مواد مخدر از افغانستان و پاکســتان، ترانزیت نزدیک به 
90درصد کشــفیات مواد مخدر، به خصوص هروئین، از 

طریق ایران، انجام مي پذیرد.
     از ســوي دیگر، بازار مصرف مواد مخدر در داخل ایران، 
با گردش 3 میلیارد دالري خود              ) حدود 9 هزار میلیارد 
تومان (، مانع از چشم پوشي کارتل هاي پیدا و پنهان مواد 

مخدر از چنین بازاري است.
     آن چه که بیشــتر مایه ي ناراحتي و دل نگراني اســت، 
خروج نیروهاي نظامي ایاالت متحده و ناتو، از افغانستان، 
در طول ســال جاري میالدي اســت. بدون تردید خروج 
ایــن نیروها، بــه            بــي کاري تعداد قابــل توجهي از 
مردم افغانستان منجر خواهد شد، و انتظار مي رود که این 
نیروي کار، به سمت تولید تریاک و مشتقات آن، گرایش 
پیدا کند. اصواًل در همسایگان شــرقي ایران، هیچ گونه 
برنامه ي رســمي، و یا اراده و عزم راســخ جهت مقابله با 
این پدیده ي شوم، مشاهده نمي شود، به همین دلیل، هر 
گونه تغییر و تحول در اوضاع کشورهاي فوق، به صورت 
مستقیم بر ایران و وضعیت اجتماعي، سیاسي، اقتصادي، 

فرهنگي، و امنیتي آن تأثیر فراواني خواهد گذاشت.
     بیش از 4 هزار نفر، هر ســاله در ایران، به دلیل مصرف 
مواد مخدر، جان خود را از دســت  مي دهنــد و با توجه به 
این آمار مي توان گفت مرگ و میــر به دلیل مصرف مواد 
مخدر، چهارمین جاي گاه علل مرگ و میر را در کشــور 
به خود اختصاص داده اســت. یکي از مهم ترین دالیلي 
که سبب فراگیر شدن مشکل اعتیاد و مهارنشدن تجارت 
مواد مخدر در کشــور شــده، عقب افتادن سازمان هاي 
درگیر در این حوزه اســت. منظور از عقــب افتادن، آماده 
نبودن زیر ســاخت ها در زمینه ي پیــش گیري، اطالع 
رساني، و مقابله با قاچاق چیان است. به عنوان مثال، هنوز   
پروتکل هاي درماني مخدرهاي قدیمي مانند » شیشه « 
که سال هاست در کشــور قرباني          مي گیرد، به شکل 
کامل تدوین نشده، خبر مي رســد که 50 نوع مواد مخدر 
جدید، در راه ایران اســت. به نظر مي رسد که مواد مخدر، 
در جهان و از جمله ایران، مقابله ندارد، زیرا نه مي توان آن 
را ریشه کن نمود، و نه مي توان جلوي ورود آن را به داخل 
کشــور گرفت. این بدان معنا نیست که این پدیده ي شوم 
به حال خود رها شود، بلکه باید با آن مصالحه نمود، و این 
مصالحه با توجه به شرایط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، 

سیاسي، و امنیتي هر کشور متفاوت مي باشد.
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