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چکیده
ورود به هزاره سوم با افزايش جريان کاالها ،انسانها ،قاچاق ،ناامنيها و غيره در عرصههههای متتله
فضايي همراه بوده است .اين افزايش به صورتهای متتل

مديريت مرزهای کشهورها را بها مشه

مواجه کرده و دولتها را بر آن داشته است جهت کنترل و مديريت مرزهای خود و جلوگيری از ناامني
در کشور راهبردهايي در پيش بگيرند .در اين ميان جمهوری اسالمي ايران با دارا بودن مرزهای طوالني
و همسايگان متعدد نيازمند در پيشگيری راهبردی نظاممند و کارآمد برای مديريت مرزهای خود است.
بر اين اساس ،مقاله حاضر با روشي توصيفي -تحليلي به بررسي و تحلي وضعيت مديريت مرزههای
کشور از اين منظر پرداخته است و فرصتها و چالشهای فراروی آن را مورد واکاوی قرار داده است.
يافتههای پژوهش نشان ميدهد وجود برخهي عوامه چهون تعهدّد نهادههای تصهمي گيهر در مهرز و
همپوشاني در مسئوليتهای بين آنها ،فقدان وجود قوانين و مقررات يا شفاف نبهودن آنهها ،ابههام در
سطوح اختيارات و مسئوليتها و...بر مديريت کارآمد مرزهای کشور تأثير منفي گذاشهته اسهت .بهرای
مقابله با اين چالش ،راه ار پيشنهادی جهت دستيابي به مديريت کارآمد مرزها در جمههوری اسهالمي
ايران ،ايجاد يک ساختار متمرکز مديريت ي پارچه مرزهها متشه

از پهنخ بتهش نظهامي و دفهاعي-

اطالعاتي و امنيتي ،فرهنگي -اجتماعي ،حقوقي -سياسي و اقتصادی -تجاری ميباشد.
کلیدواژهها :مرز ،مديريت ي پارچه مرزی ،مديريت کارآمد ،مرزهای ايران

 -1مقدمه

با ورود به هزاره سوم و ش گيری فرايند جهاني شدن و افزايش تحرکات انسانها ،کاالها ،سهازمانها
و  ...وابستگي روزافزون کشورها و انسانها به ي ديگر ،نقش و جايگاه مديريت مرزهای کشهورها بههطور
فزايندهای پيچيده و بيشتر شده است .بهطوریکه بسياری از ح ومتها در سراسر جهان از يک سو در پي
تأمين امينت مرزهای خود ،جلوگيری از مهاجرتهای ناخواسته ،جرائ و تحرکات منفي ديگر هستند و از
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سوی ديگر ح ومتها در تالش برای به حداکثررساندن فرصت تعامالت مطلوب فرامرزی و بهرهگيهری
از ظرفيتهای موجود در مناطق مرزی ميباشند ( .)IBRU, 2005: 3به بياني ديگر بايد گفهت مهديريت
مرزها با توجه به پيشرفتها و ش گيری مباحث جديدی مانند جهاني شدن و ورود به عصهر اطالعهات
دچار تحول و دگرگوني شده است .بهطوریکه ،در قرن بيست و ي

ح ومتهها در پهي کسهب مجهدد

کنترل بر مرزهای خود جهت مهار بي اری و حفظ صنايع ملهي در محهدوده مرزههای سهرزميني خهود و
همچنين کاهش اثرات منفي به ش های متتل

از طريق مديريت کارآمد مرزهای خود هسهتند .در ايهن

روند ،آن دسته از تصميمات سازمان تجارت جهاني 1را که منافع ملي ،امنيت ملي ،هويت ملي و  ...آنها را
به خطر اندازد ناديده ميگيرند و در مقاب آنها با مديريت کارآمد مرزها به صورتهای متتله

واکهنش

نشان داده و سازماندهي مجددی انجام ميدهند تا به شهروندان خود در زمينهه رفهاه اقتصهادی ،اجتمهاعي،
امنيتي و  ...اطمينان خاطر بدهند .در اين راستا ،با توجه به بحرانهای قريبالوقوع انرژی ،اقتصادی و غيهره
بسياری از ح ومتها از حقوق اقتصادی و اجتماعي و جمعهي بهرای اعهادهی کنتهرل بهر مرزهايشهان و
مديريت اين بحرانها استفاده ميکنند ( .)Kelly-Kate S. Pease, 2005:444-445تا با مديريت کارآمهد
مرزها بتوانند چالشها و مسائ ناشي از تحوالت صورت گرفته در فضهای جههاني را بهر فضهای ملهي و
کشور خود کاهش داده و منافع و امنيت ملي و شهروندان خود را تأمين کنند .دستيابي به اين مه با توجهه
به وابستگي روزافزون کشورها به ي ديگر در بتشهای متتل

تأمين امنيت ،تأمين کاالها و منهابع مهورد

نياز ،استفاده و بهره برداری از منابع مشترک مرزی و  ....از يک سو و حفظ و تهأمين امنيهت و منهافع ملهي
کشور و جلوگيری از ورود ناامني ،جرائ  ،کاالهای غير مجاز ،بهره برداری مناسب از منابع مشترک و  ....از
سوی ديگر نيازمند ش

دهي به يک راهبرد مديريت ي پارچه مرزی است که بتواند هماهنگي و هم اری

الزم را در درون کشورها و بين کشورها جهت مديريت کارآمد مرزها با توجه به شهراي جديهد در قهرن
بيست و ي

برای کشور فراه آورد.

دراينبين ،مديريت مرزهای جمهوری اسالمي ايران به عنوان کشوری که دارای مرزهای طوالني بهوده
و با پانزده کشور دارای مرز مشترک ميباشد و اگر تعداد مناطق خودمتتار نظير نتجوان ،دبي و  ...را به آن
اضافه کني متوجه ميشوي که کشور ايران دارای  90دولت همسايه است که اين خود جايگهاه و اهميهت
مديريتي مرزهای کشور را برجستهتر ميکند .البته اگر مسائ ديگر نظير اختالفهای مرزی ،رودخانهههای
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مرزی ،قاچاق مواد متدر ،ح ومتهای همسايه ضعي  ،حضور قدرتهای فرامنطقهه در منهاطق مهرزی
ايران ،وجود منابع مشترک مرزی فراوان (نظير نفت ،گاز ،آب و  )....و  ...را نيز به آن اضافه کني ضهرورت
توجه و حرکت به سمت مديريت کارآمد مرزهای کشور ،امری اجتنابناپذير است؛ زيرا هرگونه تعله در
اين حرکت ميتواند آسيبهای گستردهای به منافع ملي و امنيت ملهي کشهور وارد کنهد کهه جبرانناپهذير
است .بهعنوانمثال هرگونه تعل در مهذاکره و تعامه سهازنده از سهوی کشهور جههت قاعدهمنهد کهردن
بهرهبرداری کشور افغانستان از رود مرزی هريرود ميتواند ضررهای گسهتردهای بهه امنيهت و منهافع ملهي
کشور در شمال شرق کشور وارد سازد .يا هرگونه تعل در بهرهبرداری از منابع مشترک نفهت و گهاز بهين
ايران و کشورهای همسايه در خليخفارس ضررهای اقتصادی گستردهای به کشور وارد ميسهازد؛ بنهابراين
وجود تعدد و عدم وجود تعام سازنده و نظاممند بين سازمانها و نهادهای مرتب با مرز در درون کشهور
به صورتهای متتل
عرصههای متتل

زمينه ايجاد ناامني ،چالش و از سوی ديگر بهه خطهر افتهاد منهافع ملهي کشهور در

را فراه آورده است .اين امر نيازمند در پيشگيری راهبردی نظاممند در اين زمينه است

که راهبرد پيشنهادی مقاله حاضر راهبرد مديريت ي پارچه مرزی است تا از اين طريق بتوان تا حد ام ان از
دوبارهکاریها ،ناهماهنگيها و  ...در عرصه کنترل و مديريت مرزهای کشور تا حد قاب توجهي کاست.
 -2روش تحقیق

روش اصلي تحقيق حاضر ،با توجه به ماهيت نظری آن توصيفي -تحليلي است .بر اين اساس در اين
تحقيق سعي شده اسهت عهالوه بهر تصويرسهازی درسهت از وضهعيت فعلهي وزارتخانههها ،نهادهها و
سازمانهای مرتب با مرزها ،به تبيين چگونگي ش گيری رواب سازمانيافته و نظاممند بين آنها بپهردازد.
الزم به ذکر است که در اين تحقيق برای گردآوری و فيشبرداری ،از اطالعات کتابتانههای و اينترنتهي در
اين حوزه استفاده شده است.
 -3مفاهیم و نظریهها
 -1-3مفاهیم
 -1-1-3کارکرد مرزها

مرزها دارای نقشهها و کارکردههای گونهاگوني هسهتند و صهاحبنظهران و کارشناسهان نقهشهها و
کارکردهای متفاوتي را مانند کارکرد نظامي ،اقتصادی ،سياسي و اجتماعي–فرهنگي (پرس ات،)06 :5911 ،
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اثبات حقوقي يا فيزي ي يک دولت بر يک قلمرو خاص ( ،)Mojtahedzadeh, 2002:21جداکننهدگي،
ي پارچهسازی ،کشم ش و ارتباط ( )Hafeznia, 2000:191برای مرزها قائ هستند؛ اما به عقيده بيشهتر
صاحب نظران مهمترين نقش مرز ،ايجاد مانع در برابر حرکت انسان ،کاال و تف هرات اسهت؛ امها اگهر بهر
اساس يک نگرش کلي و برون سيستمي (در ارتباط با کشورهای همجوار) به مرزههای بهين المللهي نگهاه
شود کارکرد متتل

مرزهای بين المللي را ميتوان در قالب دو گروه طبقهبندی کرد :ال ) کارکرد دفاعي-

امنيتي ،ب) کارکرد ارتباطي -تجاری ( )Zarghani, 2007:186کارکرد دفاعي -امنيتي جهز کارکردههای
اوليه و اساسي مرزهای بين المللي محسوب ميشود.
 -2-1-3مدیریت مرز

مديريت مرز اغلب به روشها و فنآوریهايي که به افراد ،دولتها و ح ومتها کمهک مهيکنهد تها
مسائ مرزی ،عبور مرور افراد و کاال ،استفاده بهينه از منابع مشترک و  ...را منطبق با قوانين و مقررات کشور
انجام دهند ،اشاره ميکند .مديريت مرز بيش از کنترل مرزی که گمان ميشود مسئوليت رسيدگي به عبهور
مرور افراد ،کاالها ،منابع مرزی و  ...داشته باشد با امنيت ملي کشور ارتبهاط دارد (.)Heinesson, 2009: 1
به عبارت سادهتر «مديريت مرز ،م انيسمي برای تضمين امنيت مرزهای ملي و برای تنظي حرکات قانوني
در طول مرزها برای دستيابي به نيازهای متفهاوت ملهت توسه ارتبهاط فرهنگهي -اجتمهاعي -اقتصهادی
ميباشد ،که از طريق مرزها فراه ميگردد»؛ بنابراين واژه مديريت مرز واژه گستردهتری است که محدوده
کنترل امور اجرايي مرزها شام اطمينان از حفظ حرمت آنها را مشتص ميکنهد ( .)Pratt, 2001: 7بهه
بيان ديگر مديريت مرزها را ميتوان به عنوان تنظي رابطهای قاعده مند و حساب شده بيان کرد که از طريق
آن بتوان مرزهای کشور در عرصههای متتل

را تا حد ام ان باز گذاشت تا رواب  ،عبهور و مهرور افهراد،

کاالها ،اطالعات و  ...به راحتي از طريق آن جريان داشته باشند و از سوی ديگر مرزها را تا آن حهد بسهته
نگاه داشت که ناامنيها ،بينظميها و ساير چالشها و مسائ فراسوی مرزها نتواند وارد فضهای کشهور و
جامعه شده و زمينه بي نظمي و ناامني را در کشور به وجود آورد.
 -3-1-3مفهوم مدیریت یکپارچه مرزی

مديريت ي پارچه مرزی اشاره به هماهنگي و هم اری ميان همهه مقامهات و سهازمانهای مهرتب بهه
امنيت مرزی ،تسهي عبور مرور افراد و تجارت کاالها دارد ،تا سيست مديريت ي پارچهه مهرزی بصهورت
کارآمدی بتواند به هدف خود ،يعنهي کنتهرل و ايجهاد امنيهت و تسههيالت در طهول مرزهها دسهت يابهد
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( .)Albanian State Police, 2006: 6-7به عبهارتي سهادهتر ،مهديريت ي پارچهه مهرزی بهه تعامه و
هم اری نظاممند بين سازمانها ،نهادها و وزارت خانههای مهرتب بها مرزهها در درون يهک کشهور گفتهه
ميشود تا از اين طريق کشور بتواند مرزهای خود را به صورت بهينه مديريت کرده و به حداکثر منافع ملي
و امنيت ملي از اين طريق دست يابد.
 -2-3نظریهها
 -1-2-3مدل مدیریت مرزهای زمینی ایران

در پايان نامهای که با عنوان مديريت مرزهای زميني ايران انجام شده ،در گام نتست بيان شده است که
مديريت مرزها در طول زمان تغييرات وسيعي داشته و بهطوریکه اين تغييرات سهبب پيهدايش نظهامههای
مديريت مرزی گرديده است .اين نظامها شام  -5 ،مديريت سرحدی؛  -9مديريت نظهامي؛  -9مهديريت
امنيتي؛  -0مديريت کارکردی؛  -1مديريت منطقهای و  -0مديريت جهاني ميشود.
نظامهای فوق تحوالت گفتماني مديريت مرزها را در طول حداق  906سهال اخيهر نشهان مهيدههد.
مديريت سرحدی زوال يافته و امروزه اثری از آن نيست و مديريت جهاني هنوز تجربه نگرديهده ولهي بهه
صورت ايده برای آينده مرزها مطرح است .همه کشورهای دنيا با توجه به پيشرفتهای کشورشان در ي ي
از نظامهای مديريت مرزی جای ميگيرند .کشور ايران چند سالي است با پشت سهر گذاشهتن نظهامههای
مديريت مرزی نظامي و امنيتي وارد نظام مرزداری کارکردی شده است .در اين پايهان نامهه مهديريت مهرز
بدين صورت تعري

شده است« ،شيوههای اجرايي ،صيانت ،حفاظت ،مراقبت و کنترل مرزههای سياسهي

بينالمللي را که با صالحديد نهادهای تصمي گير و توس دستگاههای تتصصي و عمومي اجرا مهيگهردد
مديريت مرز ميگويند؛ به عبارت ديگر شيوههای متنوع صيانت ،حفاظت ،مراقبت و کنترل مرزهای کشهور
را مديريت مرزی مينامي » .از سوی ديگر ،کارکردهای چند جانبه مرز در تعيين حدود حاکميهت سياسهي
(خارجي) و حاکميت داخلي کشور از يک سو و تغيير کار ساختاری صهورت گرفتهه بهين دسهتگاهههای
مسئول هر بتش حضور سازمانهای اداری متتل

را در مرز اجتناب ناپذير مينمايد .بر اسهاس وظهاي

ذاتي اين دستگاهها 59 ،تا  51سازمان دستاندکار مسائ مرزی کشور هستند .بديهي است اگهر مجموعهه
اين دستگاهها به صورت يک سيست عم ن نند ناهماهنگي بين اجزا  ،سيست را بهه نهابودی مهيکشهاند.
هماهنگي منطقهای ميان بتشها به دلي تمرکز امور بسيار مش

است .گردش کار اداری برای بهه انجهام

رساندن امور مرزی دستگاههای ملي اسباب زحمت در انجام امور است همچنين ،در اين کار بيان ميشهود
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بر مديريت مرزها نقش دارند که چهار عام مه در اين زمينه شهام

نهاد يا نهادهای تصمي گير؛ قوانين و مقررات و تصميمات؛ سازمانها ،دستگاهها و مراکهز اجرايهي سيسهت
جغرافيای سياسي مرز است .بر اساس نقش اين عوام مؤثر بر مديريت مرزها که از سوی محقق به آنهها
پرداخته شده است تعري

مديريت مرز بدين گونه بيان شده است« .اجرای قوانين و مقررات و تصميمات

اتتاذ شده از سوی نهاد يا نهادهای تصمي گير توس سازمانها و دستگاههای اجرايي در سيست جغرافيايي
مرز را مديريت مرز ميگويند (.)Moshtaghi, 2006:4-20
جمع بندی و نقد مدل مدیریت مرزهای ایران

با نگاهي کوتاه به مدل ارائه شده در باال ميتوان نواقص موجود در اين مدل مديريت مرزی ارائه شهده
از سوی محقق را يافت .اولين نقص اين مدل اين است کهه مهديريت مرزهها دارای دو بتهش داخلهي و
خارجي ميباشد و نگرش ي طرفه داشتن به مديريت مرزها نگرش غلطي است؛ زيرا کشورها برای اين هه
بتوانند مديريت مرزهای خود را انجام دهند بايد کشور يا کشورهای همسايه خود را در نظر بگيرند .نقهص
بعدی اين مدل تمرکز آن بر نهادهای مؤثر بر مديريت مرزها و در نظر نگرفتن ساير عوام و شاخصهای
مؤثر بر مديريت مرزها از جمله منابع مشترک مرزی ،عبور و مرور انسهانها و کاالهها ،نگهرش نسهبت بهه
مرزها و  ....ميباشد .نقص بعدی اين مدل مشتص نبودن وزن و جايگاه نهادها و سهازمانههای مهؤثر بهر
مديريت مرزها ميباشد (.)Janparvar,2012: 45-46
 -2-2-3مدل مدیریت یکپارچه مرزی1

مديريت ي پارچه مرزی ،سازمان و آژانس نظارت بر فعاليتهای مرزی است تها بتوانهد چهالشههای
عمومي سر راه حرکات قانوني افراد و کاالها را مادامي که امنيت مرزها و نيازمندیهای قانوني ملي کشهور
برآورده شود را تسهي کند .مديريت ي پارچه مرزی ميتواند به دو بتش تقسي شود:
ال ) ي پارچگي داخلي بين سازمانهای دولتي در داخ يک کشور يا اتحاديه گمرکي
ب) ي پارچه سازی بينالمللي بين کشورهای همسايه
اما هر دو نوع اين مديريت ي پارچه مرزی نيازمند هم اری دو طرفه ،پردازش مهوازی و هم هاری در
بنادر ،لنگرگاهها و نقاط ورود مرزی (که بعنوان گذرگاههای ورود) برای بهرهوری مؤثر از مؤسسات مرزی
است.
1 Integrated border management
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تکامل مرز

نقش مرز

تعیین حدود سرزمین

رهبر

تثبیت خط مرز

شورای تشخیص
مصلحت نظام
عالمت

ارتش

دو نماینده رهبری ،فرمانده

سپاه

سپاه ،فرماندهی ارتش،

تحدید

فرماندهی نیروهای مسلح،

حدود

رئیس قوه قضائیه ،رئیس

مرزداری

گذاری

تفاهم سر

جمهور ،رئیس قوه مقننه،

آن

وزیر امور خارجه ،وزیر
کشور ،وزیر اطالعات و وزیر
دفاع
شورای عالی امنیت ملی
کارکردهای غیر نظامی

کنترل ارتباط ملتها

اداره مرزبانی

وزیران

گمرکات

وزارت اقتصاد
بازرگانی
راه و ترابری

اداره کل مرزها
مدیریت تصمیم گیری

نیروی انتظامی

مدیریت نظامی-
انتظامی

بازارچه مرزی
فرودگاهها

بهداشت
کشاورزی

قرنطینهها
جنگلها و مراتع

دادگستری

واگذاری اراضی

مسکن

منازل مسکونی

نیرو

رودخانههای مرزی
مدیریت کارکردی

شکل  -1مدل مدیریت مرزهای زمینی ایران (مشتاقی )58 :1358

مرزبانی

هیئت
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برای دسته دوم ،همچنين همسايگان يا مقامات ملي متعهد بايد با ي ديگر هم اری کنند تا ام انهات و
روشهای عبور مرزی برابر شود .ادارات گمرکي معموالً بهترين موقعيت را برای توسعه ي پارچگي شيوه-
های پردازش کاالها در نقاط ورودی دارا ميباشند .پليس مرزی و مهاجرتي عمدتاً بر روی ورود و خروج
افراد در نقاط ورودی و به همان اندازه روی ورود و خهروج غيرقهانوني افهراد و کاالههايي از نقهاط ورود
تمرکز ميکنند؛ بنابراين تأکيد مديريت ي پارچه مرزی در داخ بر روند آداب و رسوم خهود قهرار گرفتهه
است.
دو نوع مديريت ي پارچه مرزی ،نيازمند تعري

روشن مسئوليتها برای کاالها (گمهرک) و پهردازش

مسافر (مهاجرت) ميباشد .مادامي که اين مسئوليتها نيازمند عمليات متتل

(طبقهبندی کاالها به عنهوان

مثال ،بازرسي حام و کاالها ،جمع آوری عوايد و تأييد بر آداب و رسوم در مقاب تأييد ويهزا ،بهداشهت و
مبارزه با قاچاق برای مهاجران) ،تحول در آموزش نيروها و استفاده از فناوری بهروز شهده ميباشهد .رونهد
دستيابي به مديريت ي پارچه مرزی نيازمند موارد زير است:
تعهد سياسي :قب از گام گذاشتن در تغييرات سازماني بهرای توسهعه مهديريت ي پارچهه مهرزی بايهد
حمايت سياسي از باالترين سطح وجود داشته باشد .در اکثر کشهورها ايهن بهدان معناسهت کهه دسهتور از
نتست وزير و يا مقام مشابه با آن در اقتدار بيش از آژانسهای مربوطه صادر گردد .تعهدات بهرای ههر دو
نوع مديريت ي پارچه مرزی معموالً شام يک گروه کاری يا نيروی وظيفهه کهه کهار را انجهام مهيدههد،
ميشود .همچنين نيازمند قانوني اساسنامه داخلي برای تعيين هر گونه اقتدار اضافي تسهي کننده پيادهسازی
مديريت ي پارچه مرزی ميباشد .الزم به ذکر است که مديريت ي پارچه مرزی مؤثر و موفهق معمهوالً بها
هم اری ي پارچه داخلي شروع ميشود به همين دلي بحث مديريت ي پارچه مرزی به صهورت مفصه
با تالشهای ي پارچهسازی داخلي به عنوان پايهای برای اجرای هر دو نوع مديريت ي پارچه مرزی شروع
ميشود.
پيادهسازی برنامههای مديريت ي پارچه مرزی داخلي :هم اری ي پارچه داخلهي اشهاره بهه هم هاری
ي پارچه افقي و عمودی در داخ يک کشور منحصر به فرد دارد .در اين موارد ،الزامهات مأموريهت همهه
سازمانهای نظارتي مرزی شناسايي شده و موافقتنامههايي روی سيست ها ،عناصهر دادههها و فراينهدهای
اجرای آن انجام ميشود .متداولترين و کارآمدترين ي پارچگي داخلي مم ن است منجهر بهه ايجهاد يهک
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«پنجره واحد »5شود اما مديريت ي پارچه مرزی ميتواند همچنين صرفاً بر اساس روشهای رو به توسهعه
شروع شود .مفهوم پنجره واحد سازماندهي اين است که سهازمانههای مهرتب بها مرزهها در قالهب يهک
چارچوب کلي و ساماندهي آنها از طريق ارائه قوانين واضح و روشن بين آنهها بهرای عهدم تهداخ در
کارها ،سياستها و  ...همچنين دستيابي به منابع مشترک و ي دست و عدم افتراق و چندبارهکاری در کنار
ي ديگر فعاليت کنند .استفاده از اين روش در سراسر جهان در حال افزايش است.
پياده سازی برنامههای مديريت ي پارچه مرزی بينالمللي :برای پيهادهسهازی مهديريت ي پارچهه بهين
المللي بهتر است به استراتژیهای مذاکرات منطقهای و ملي بر اساس مسائ و مش الت مهديريت مهرز و
همچنين اهداف آنها توجه شود .در راستای پيادهسازی اين امر بايد استراتژی تک تک کشورها و عوامه
تأثيرگذار مورد توجه قرار گيرد.
ارزيابي ،اندازه گيری و بهرهوری :از جنبههای مه ههر برنامهه مهديريت ي پارچهه مهرزی مهديريت و
نگهداری است .عمل رد و نگهداری به وسيله کاهش هزينهها و زمان در نقطه ورود ،تضمين امنيت و منافع
ملي ميباشد .برای ارزيابي اين عوام کشورها بايد اطالعهات الزم بهرای ارزيهابي بههره وری برنامههههای
مديريت ي پارچه مرزی را از ديدگاههای متتل

(ذینفعان ،سازمانها و  )...مورد بررسي قهرار دهنهد تها

بتوانند به نتيجهه مطلهوبي در ايهن زمينهه برسهند ( .)The World Bank Group, 2005مهدل مهديريت
ي پارچه مرزی هر چند به مديريت مرزها نگرش ساده انگارانهای دارد ولي گام بزرگي در جهت دسهتيابي
به مديريت بهينه مرزها برداشته است؛ زيرا از آنجا که مرزها دارای دو طرف ميباشند هماهنگي و هم اری
دو طرف برای دستيابي به مديريت بهينه مرزی يک الزام است؛ اما الزمه دستيابي به ايهن موضهوع در نظهر
گرفتن و فراه کردن شراي ويژهای ميباشد که کار ستتي است .اين موضوع زماني که کشورهای دارای
مرزهای مشترک بر سر مرز اختالف داشته باشند ،منطقه مورد اختالف از نظر اسهتراتژيک اهميهت بهااليي
داشته باشد و  ...ستتتر ميشود .همچنين وجود اهداف ملي ،منافع ملي و امنيت ملي خاص کشورها اين
اجازه را نميدهد که کشورها به سادگي به سوی دستيابي به مديريت ي پارچه مرزی حرکت کند .در ايهن
راستا نقدی که ميتوان بر نظريه مديريت ي پارچه مرزی داشت اين ميباشد که سيست مديريت ي پارچهه
مرزی تا حدودی آرمانگرايانه بوده و دستيابي به آن کار دشواری است (.)Janparvar, 2012:53

1 single window
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 -1-2-3سیستم مدیریت مرزهای بین المللی

سيست های مديريت مرزی بسيار متقاب و پيچيده هستند .بر اين مبنا ي ي از روي ردهايي که مهيتهوان
در آن تا حدی اين پيچيدگيها را قاب درک و شناخت کند ،روي رد سيستماتيک به مرزها است .بهر ايهن
مبنا ،آزمايشگاه ملي سنديا 1يک روي رد سيستماتيک را برای تجزيه و تحلي سيست های مهديريت مهرزی
ايجاد کرده است .اين روي رد سيستميک به مديريت مرزهها را در سهه سهطح بررسهي مهيکنهد :عوامه
منطقهای/جهاني ،ملي و عوام مرزی .هر يک از اين سيست های تعام در سه حوزه وجود دارنهد :زمهين،
آب و هوا .در سطح جهاني و در سطح ملي بسياری از بتهشههای سيسهت مهديريت مهرزی مهيتواننهد
پاستگوی اهداف مشترک باشند .با اين حال در سطح عوام مرزی ،اکتشاف مديريت مهرزی بايهد بهرای
مرز مشتصي که در آن حاک است ،مشتص شود ( .)Daggan & Sweeney, 2009: 576بررسي اين
نوع مديريت ي پارچه مرزی نشان دهنده عدم وجود ديدگاه ت ميلي و واضهح بهه بتهش عوامه مهرزی
است؛ يعني خالصه کردن و حتي ناديده گرفتن عوام مرزی .اگر چه در شراي تهدوين چنهين نظريههای
قاعدتاً مسائ و مش الت عوام مرزی در حد محدودی بوده است که ايهن خهود تفهاوت آن بها فضهای
داخلي کشور جمهوری اسالمي ايران و همچنين روي ردی که بناست در مقاله حاضر به مديريت ي پارچه
دروني مرزها يا همان عوام مرزی بپردازد را نشان مي دهد.
 -4یافتههای تحقیق
 -1-4جایگاه مدیریت یکپارچه مرزی در دستیابی به مدیریت کارآمد مرزها

سازمانها و نهادهای متعدد مديريتکننده و مرتب با مرزها از بازيگران مؤثر در مديريت مرزها هستند.
اين سازمانها و نهادهای متعدد که بصورت عمودی و افقي بدون هماهنگي الزم مشهغول بهه انجهام کهار
مشترکي ميباشند بصورتهای متتل
نتيجه مطلوب را با مش

زمينه بر ه خوردن نظ موجهود را فهراه آورده و دسهتيابي بهه

مواجه ميکنند .اين موضوع در زمينه کنترل و مديريت مرزها نيز صادق ميباشد.

وجود سازمانهای متعدد مرتب با مرزها و مسائ مرزی و سازمانهای متعدد کنترل و مديريت مهرزی در
کنار ي ديگر بدون رواب عمودی و افقي قانونمند و هماهنگ به صورتهای متتل
کشور را با مش

مهديريت مرزههای

مواجه ميسازد .اين تأثير زماني بيشتر ميشوند که مسئوليتها و وظهاي

سهازمانههای

1 Sandia
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نشده باشد و

قواعد و قوانين خاصي نيز برای آنها در نظر گرفته نشده باشد .بر اين اساس ميتوان گفهت وجهود تعهدد
سازمانهای مرتب و کنترل و مديريتکننده مرز زمينه عدم کنترل بهينه مرزها را فراه ميآورد و ايهن امهر
با عدم وجود قواعد و قوانين مشتصي که بتواند رواب عمودی و افقي بهين ايهن سهازمانها را بصهورت
هماهنگ برقرار کند ،بدتر ميشود ( .)Afshordi& Janparvar, 2013: 176در اين راستا ،برای دسهتيابي
به مديريت مرزی کارآمد بايد بتوان يک راهبرد مديريت ي پارچه مرزی ملي تعيين کرد کهه بهر اسهاس آن
ضمن تبيين و مشتص کردن قواعد و قوانين مشهتص ،مسهئوليتهها و  ...بهين سهازمانههای مهرتب و
مديريتکننده مرزی ،رواب عمودی و افقي بين آنها را برای رسيدن به هم اریهای بهينه نيز بهه روشهني
مشتص و تف يک و هماهنگي الزم برای دستيابي به الگوی مديريت کارآمد مهرزی را بهين آنهها برقهرار
سازد ،زيرا مديريت کارآمد مرزها ميتواند به ثبات و رواب فرامرزی صلح آميز بين کشورها کمک کرده و
از رفت و آمد يا ورود و خروج بعضي از افراد و کاالهای غير مجاز و قاچاق و  ...جلوگيری کند .همچنين
درک روشهای مديريت کارآمد مرزی جايگاه مهمي برای کاهش کشم شها و درگيهریههای مرزههای
ناآرام و ناامن دارد و ميتواند به فرصتها و ظرفيتهای نواحي مرزی در راستای دستيابي به هم اریهای
دو جانبه بين دو کشور کمک کند .اين مديريت و کنترل نه تنها با حرکت مردم و مهاجرت آنهها بل هه از
ديدگاه ديگر با متاطرات محيطي که بر کيفيت زندگي افراد در دو طرف مرز نيز ارتباط دارد ،مرتب است.
ش

قاب توجه مديريت مرزها با پروسههايي که بهرای مههاجران وجهود دارد ،صهورت مهيگيهرد .ايهن

مديريت نه تنها در بتش فيزي ي ورود اين افراد به کشور انجام ميگيرد بل ه در آژانسههايي کهه حقهوق
پايهای را به مهاجران ميدهند مانند امنيت اجتماعي ،آموزش فرزندان و حمايت از اعضای خهانواده ريشهه
دارند .اين پروسه از مديريت رابطه نزدي ي بها طبيعهت ورود و خهروج دارد (Newman, 2003: 125-

 ،)127اين مديريت کارآمد زماني قاب دستيابي است که بتوان مرزهای کشور را در قالب مديريت ي پارچه
و نظاممند درآورد .در اين زمينه ميتوان به حرکهت و تهالش برخهي کشهورها در زمينهه ي پارچههسهازی
نهادهای مرزی خود جهت دستيابي به مديريت کارآمد مرزی به صورت زير اشاره کرد:
 در فرانسه چهار وزارتخانه درگير در مديريت مرز  -وزارت دفاع ،کشهور ،تجهيهزات و امهور
مالي -تالشهای خود در اين راستا با ي ديگر هماهنگ کردهاند.
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 در انگلستان استراتژی مشترک مرزی برای مديريت مرزی بين گمرک ،پلهيس و اداره مههاجرت
وجود دارد.
 در اياالت متحده يک استراتژی مشترک و روش متمرکز مديريت مرزی از طريق وزارت امنيهت
ملي وجود دارد که تأکيد آن بر امنيت است (.)Field, 2005: 28
بر اين اساس بايد گفت از آنجا که تحوالت صورت گرفته در عرصهه جههاني زمينهه وابسهتهتر شهدن
کشورها به ي ديگر را در بتشهای متتل

و زمينه حرکت و جريهان افهراد ،کاالهها ،سهرمايهها ،جهرائ ،

ناامنيها ،تهديدها ،تروريس بين المللي و  ...را در سطح جهاني فراه آورده است ،کشورها برای کنترل اين
جريانها جهت کاهش آسيبهای ناشي از اين تحرک گسترده از يک سو و از سوی ديگر بهره بهرداری و
دستيابي به منافع خود نيازمند مديريت کارآمد و تنظي شده مرزهای خود هستند که اين امر خهود نيازمنهد
داشتن يک مديريت ي پارچه و نظاممند و قوی ميباشد .برای اين منظور ،حرکت بهه سهمت همهاهنگي و
ي پارچگي سازمانها ،نهادها و وزارتتانههای مرتب با مرزهها در درون يهک کشهور جههت دسهتيابي بهه
مديريت ي پارچه گامي مؤثر در مديريت کارآمد مرزهای کشورها ميباشد.
 -2-4وضعیت مدیریت مرزهای جمهوری اسالمی ایران
وجود تعدد سازمانها و نهادهای مديريتکننده و مرتب با مرز در کنار ي ديگر در کشور بدون تنظهي
قوانين و قواعد ارتباطي مشتص بين آنها و بيان واضح وظهاي
صورتهای متتل
کارها و وظاي

و مسهئوليتههای آنهها مهيتوانهد بهه

زمينه موازی کاری ،عدم انجام صحيح مسئوليتها ،عدم نظهارت و کنتهرل دقيهق بهر

و ساير مسائ را فراه آورد .در اين ميان ،جههت دسهتيابي بهه وضهعيت کلهي مهديريتي

مرزهای جمهوری اسالمي ايران تعداد سازمانها و نهادهای مرتب با مرز در کشور که به نهوعي در زمينهه
مديريت مرزها فعاليت ميکنند و يا اين ه به صورتي در بتشي از فعاليتههای خهود مهرتب بها مرزهها و
مسائ مرزی هستند ،مورد بررسي قرار گرفته شده است .اين سازمانها و نهادهای مرتب با مرز که حداق
بيست و هشت عدد ميباشند در زير (جدول  )5آورده شده است.
جدول  -1سازمانها و نهادهای مرتبط با مرز در ج.ا .ایران
5

ستاد ک نيروهای مسلح

9

ارتش جمهوری اسالمي

9

سپاه پاسداران انقالب اسالمي

0

رياست جمهوری

1

قوهی قضائيه

0

وزارت دفاع و پشتيباني نيرهای مسلح
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ادامه جدول 1
9

شورای عالي امنيت ملي

1

وزارت کشور

2

وزارت امور خارجه

56

وزارت اطالعات

55

وزارت نيرو

59

وزارت جهاد کشاورزی

59

وزارت نفت

50

وزارت راه و ترابری

51

وزارت بازرگاني

50

وزارت صنايع و معادن

59

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزش ي

51

سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتي

52

وزارت امور اقتصادی و دارايي (گمرک)

96

وزارت تعاون

95

سازمان حفاظت محي زيست

99

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

99

وزارت کار و امور اجتماعي

90

سازمان صدا و سيما

91

سازمان حخ و زيارت

90

سازمان هالل احمر

99

ستاد مبارزه با مواد متدر

91

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز

مأخذ(Rezaie,2009:21) :

با وجود اين که اغلب سازمانها ،ارگانها و دستگاههای دولتي در کشور بر حسهب وظهاي

قهانوني،

مسئوليتهايي در مرز دارند که همگي در جههت منهافع ملهي کشهور و در نهايهت تهأمين امنيهت کشهور
ميباشند؛ اما برای تأمين امنيت و مديريت شايسته مرز بايستي هر يک از مسئولين ضمن آگاهي به وظاي
قانوني خود به وظاي

و جايگاه مسئولين ساير سازمانها ،ارگانها و دستگاههای مهرتب بها مهرز آشهنايي

داشته باشند و منافع ملي را ارجح بر منافع محلي و يا سازماني بدانند .در حال حاضر تعدد اين سازمانها و
عدم هماهنگي بين اين سازمانها و ناآشنايي با وظاي

و مسئوليتهای ي ديگر لطمههای جبهرانناپهذيری

بر امنيت و مديريت مرزها وارد ميآورد ( .)Zarghani, 2007:75اين تعدد سازمانها در کنهار فشهارهای
متتلفي همچون محدوديتهای مالي و نيروی انساني ،مش الت درون سازماني و بين سازمانهای مهرتب
با مرز در زمينه تبادل اطالعات ،قوانين غير شفاف ،افزايش مورد نياز رويهها ،فشار درآمد ،مطالبهات رو بهه
افزايش بتش خصوصي و  ...زمينه عدم دستيابي به مديريت بهينهه مرزهها را فهراه کهردهانهد ( Doyle,

 .)2007: 12نگاهي کلي به چگونگي مديريت مرزهای کشور نشان دهنده آن است که مرزهای کشور در
حال حاضر دارای وضعيت مديريتي مناسبي نميباشد زيرا:
 ترددهای غير مجاز علي رغ تالش شبانه روزی و بي منت مرزداران از مرزها انجام ميگيرد؛
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 کاالی قاچاق از مرزها وارد و خارج ميشود؛
 اختالف وسوسه انگيز قيمت اجناس در دو طرف مرز باقيست؛
 تهاج و هجمه فرهنگي بوسيله امواج از مرزهای متتل

صورت ميپذيرد؛

 اتباع مرزنشين به راحتي امواج صدا و سيمای جمهوری اسالمي ايران را دريافت نميکنند؛
 روشهای آزمون و خطا علي رغ زمان بر و پرهزينه بودن اجرا ميشود؛
 وزارتتانههای متتل

بطورکام به وظاي

خود در مرزها عم ننمودهاند؛

 ک کاری بعضي وزارتخانهها و ارگانها در مرز محسوس است؛
 محروميت مرز و مرزنشينان به قوت خود باقي است؛
 بعضي از مرزهای مشترک توس ما به صورت يک طرفه اداره ميشود؛
 مسئله بي اری اتباع مرزنشين ح نشده است؛
 عل زيادی که باعث مسائ و حوادث مرزی ميشود باقي است؛
 مدرنيزاسيون مرزها انجام نشده است؛
 مرزداری و مرزباني اغلب با حضور فيزي ي و به صورت انفعالي با مسائ برخورد ميکند؛
 اطالعات دقيق و م انيزه از وضعيت جغرافيايي حاشيه مرز ضعي

است؛

 آسيب پذيریهای مناطق مرزی ناشناخته است يا حداق بررسي کارشناسي نشده است؛
 آموزشهای مرزی به صورت سنتي ارائه ميشود؛
 توپ در ميدان مرزباني ناجا است؛
 فناوری اطالعات و ارتباطات به صهورت کامه و تتصصهي مهورد اسهتفاده قهرار نمهيگيهرد؛
(.)Mosala, 2010:154-155
عدم هم اری و عدم وجود رواب سيستمي بين سهازمانههای مهرتب مهرزی در ايهران بهر مهديريت
مرزهای کشور تأثير منفي داشته است .برای درک بهتر موضوع همپوشاني بين زمينههههای هم هاری بهين
وزارت کشور و مرزباني به عنوان دو نهاد اصلي که در کنترل و مهديريت مرزههای کشهور نقهش آفرينهي
ميکنند با ساير سازمانها و نهادهای مرتب با مرزها در (جدول  )9زير آورده شده است.
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جدول -2همپوشانی زمینههای همکاری بین وزارت کشور و مرزبانی با سایر سازمانها و نهادهای مرتبط با مرز
زمینه همکاری بین مرزبانی با وزارت کشور
 -5انع اس گزارشات حوادث مرزی در مواردی که منجر به
درگيری مسلحانه مأمورين مرزی خودی با نيروهای مرزی يا اتباع
کشورهای همسايه ميگردد؛

سازمان و نهادهای مرتبط
وزارت امورخارجه؛ وزارت نيرو؛ ستاد ک نيروهای مسلح؛ ارتش؛ سپاه؛
شورای عالي امنيت ملي؛

 -9انع اس اخبار و اطالعات مرزی در زمينههای سياسي،

وزارت اطالعات؛ وزارت راه و ترابری؛ وزارت اطالعات و ارتباطات؛

اجتماعي و امنيتي؛

ستاد ک نيروهای مسلح؛ شورای عالي امنيت ملي؛

 -9انع اس گزارش تجاوزات مرزی (هوايي ،دريايي و زميني)

وزارت امورخارجه؛ ستاد ک نيروهای مسلح؛ ارتش؛ سپاه؛ شورای عالي

توس نيروهای مسلح کشورهای همسايه به خاک ج.ا.ايران؛

امنيت ملي؛

 -0انع اس گزارش تحرکات و عمليات گروهها و اشرار مسلح و
ضد انقالب در مناطق مرزی؛

وزارت اطالعات؛ شورای عالي امنيت ملي؛ستاد ک نيروهای مسلح؛

 -1انع اس خال های حقوقي و نواقص قوانين موجود مرزی و

وزارت امورخارجه؛ قوه قضائيه؛ وزارت بازرگاني؛ ستاد ک نيروهای

ارائه پشنهادات اصالحي؛

مسلح؛ وزارت نفت؛ رياست جمهوری؛

 -0هماهنگي در خصوص وضعيت بازارچههای مرزی از نظر
جانمايي اوليه ،راه اندازی و بهره برداری از آنها؛

وزارت بازرگاني؛ وزارت امور اقتصادی و دارايي؛ وزارت راه و ترابری؛
شورای عالي امنيت ملي؛ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و ارز؛ ستاد مبارزه
با مواد متدر؛
وزارت بازرگاني؛وزارت کشاورزی؛ وزارت کار و اموراجتماعي؛ وزرت

 -9انع اس مسائ و مش الت مرزنشينان؛

تعاون؛ وزارت آموزش و پرورش؛ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و ارز؛
ستاد مبارزه با مواد متدر؛

 -1هماهنگي در خصوص مسائ مربوط به امنيت و عمران مرز،

وزارت اطالعات؛ وزارت کشاورزی؛ شورای عالي امنيت ملي؛ ستاد

طرحهای کنترل و ايجاد موانع فيزي ي در مرز؛

مرکزی مبارزه با قاچاق و ارز؛ ستاد مبارزه با مواد متدر؛

 -2انع اس مش الت و کمبودهای متتل موجود در مرزها؛
 -56انع اس ناهماهنگي احتمالي بين ارگانهايي که در مرز فعاليت
دارند (در صورت ضرورت)؛
 -55هم اری در زمينه برگزاری اجالسهای عالي مرزی و عالي
امنيتي با هر يک از کشورهای همسايه؛
 -59هماهنگي در خصوص عزيمت هيئتها به ساير کشورهای
همسايه از طريق مرزهای زميني يا دريايي برای شرکت در
اجالسهای مرزی و بين المللي در امور مرتب با مرز؛
 -59هماهنگي در خصوص عزيمت مسئولين محلي استانهای
مرزی با کشورهای همجوار؛

وزارت نيرو؛ وزارت کار و امور اجتماعي؛ وزارت تعاون؛ شورای عالي
امنيت ملي؛ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و ارز؛
رياست جمهوری؛ ستاد ک نيروهای مسلح؛ شورای عالي امنيت ملي؛
وزارت امورخارجه؛ وزارت نفت؛
وزارت امورخارجه؛ وزارت بازرگاني؛ وزارت نيرو؛ وزارت راه و ترابری؛
رياست جمهوری؛ ستاد مبارزه با مواد متدر؛
وزارت بازرگاني؛ وزارت امور اقتصادی و دارايي؛ وزارت نيرو؛ وزارت
راه و ترابری؛ وزارت آموزش و پرورش؛ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و
ارز؛ ستاد مبارزه با مواد متدر؛
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ادامه جدول 2
زمینه همکاری بین مرزبانی با وزارت کشور
- 50هماهنگي و انع اس مسائ و مش الت مربوط به امور
پناهندگان ،آوارگان و معاودين در خصوص نحوه تردد ،اقامت و

سازمان و نهادهای مرتبط
وزارت امورخارجه؛ وزارت اطالعات؛ قوه قضائيه؛ وزارت کار و
امور اجتماعي؛

نحوه هدايت انها به کشورهای متبوعه؛

----

 -51و ....

مأخذ(Rezaie,2009:35) :

با بررسي زمينههای هم اری و ارتباط بين وزارت کشور و مرزباني جمهوری اسالمي ايران در جدول
باال ميتوان گفت بين وزارت کشور و مرزباني به عنوان دو نهاد اصلي مسئول کنتهرل و مهديريت مهرز در
کشور با ساير سازمانها و نهادهای مرتب تف يک وظاي

روشني وجود ندارد و همپوشاني گستردهای بين

آنها وجود دارد .همچنين ،در اين زمينه ميتوان به عمل رد بازارچههای مرزی يا مناطق آزاد (کيش ،قش و
 )...اشاره کرد .در حال حاضر مديريت بازارچههای مرزی بهر عههده وزارت کشهور بهوده و تنهها برخهي
وظاي

اجرايي برعهده گمرک و بازرگاني است .با توجه به چنين ساختاری نگهاه حهاک بهر بازارچهههها،

نگاهي بيشتر سياسي و امنيتي بوده است و از طرف ديگر با توجه به اين ه بازارچه مرزی ،نهادی اقتصهادی
تلقي ميشود ،از آن کارکردهای مناسب اقتصادی انتظار ميرود ،اما به دلي ساختار فعلي مديريت حاک بر
بازارچههها ،ام هان ايهن امهر مقهدور نبهوده ،در نتيجهه ههدايت راهبهردی بازارچهه ميسهر نتواههد شهد
( .)Karimipur&Heydari,2009:230وجود اين تعدد سازمانها و نهادهای مرزی کهه مهديريتکننهده
مرزها يا اين ه مرتب با مرزها هستند و تداخ و همپوشاني گسترده بين وظاي

و اختيارات آنهها و عهدم

وجود هماهنگيهای الزم بين اين سازمانها به صورتهای متتل  ،بر مديريت بهينه مرزههای ايهران بهه
ويژه مرزهای ايران تأثير منفي گذاشته است .البته در اين زمينه برای هماهنگي و هم اریهای بهتر بين ايهن
سازمانها تالشهايي نيز صورت گرفته است که زمينه دستيابي به مديريت کارآمد مرزهای کشور را مهي-
تواند فراه آورد .از جمله اين تالشها ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
 در هم اری و هماهنگي بين ارتش و سپاه برای جلوگيری از موازی کاری و ساير مسائ بين دو
نيرو که بصورتهای متتل

بر مديريت مرزهای دريايي در خليخ فارس تأثير گذار است دو نيرو

موافقت کردهاند که نيروی دريايي سهپاه پاسهداران جمههوری اسهالمي ايهران وظيفهه حفاظهت و
حراست از تماميت ارزی و مرزهای دريايي جمهوری اسالمي ايران را از دهانه اروند تا بندرعباس
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بر عهده گيرد و نيروی دريايي ارتش پاسهداری و حفاظهت از تماميهت ارزی و مرزههای دريهايي
کشور را از تنگه هرمز تا مرز ايران و پاکستان در دريايي عمان بر عهده بگيرد .اين موافقهت کهه در
طي چند ماه گذشته بين دو نيرو صورت گرفته است زمينه مهديريت بهتهر ،نظهاممنهدتر مرزههای
دريايي ايران در خليخ فارس را ميتواند فهراه آورد Interview with Deputy Navy Army of

).)Iran in Bandar Abbas,2012

 در مصاحبهای که با مسئول دفتر امور مرزی وزارت کشور صورت گرفت وی از تالشها بهرای
ساماندهي نهاد مشترکي برای تنظي رواب و هماهنگي بين همهه سهازمانها و نهادههای مهديريت
کننده و مهرتب مهرزی بها مهديريت وزارت کشهور خبهر داد ( Interview with Border Affairs

.)Officer of the Ministry of the Interior Iran,2012

بر اين اساس ،به صورت کلي ميتوان گفت با همه تالشهايي که در زمينه تنظي رواب بين سازمانها
و نهادهای مرتب با مرزها در کشور صورت گرفته و طي تعامالتي که از سوی محقق با مسئولين مرتب در
سازمانها و نهادهای متتل
همپوشاني وظاي

مديريت کننده و مرتب با مرز انجام شده است تعدد اين سازمانها و نهادهها،

آنها نسبت به مرزها ،عدم وجود قوانين و مقررات شفاف بين اين سازمانها و نهادهها،

عدم هماهنگي بين اين سازمانها و  ...ي ي از دالي عدم توفيهق دسهتيابي بهه مهديريت کارآمهد مرزههای
جمهوری اسالمي ايران بوده است ( .)Janparvar,2012:205از سوی ديگر بايد توجه داشت که وجهود
اين تعدد سازمانها بدون هماهنگي و هم اریها سبب شده است که جريان دادهها و اطالعات بين آنهها
صورت نگيرد و هر يک از سازمانها و نهادها برای خود آرشيوی از دادهها و اطالعات خاص داشته باشند
که به سادگي قاب ارائه به نهاد و سازمان ديگر جهت بهره برداری و استفاده نيست .اين امر زمينه باال رفهتن
هزينههای مادی و زماني هر يک از سازمانها به صورت جداگانه جههت دسهتيابي بهه اطالعهات ،آمارهها،
دادههای تحقيقي ،دوبارهکاریها و ساير مسائ از اين قبي شده و در نتيجه تأثير منفي بر مهديريت کارآمهد
مرزهای کشور داشته باشد.
 -8تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری

تحوالت صورت گرفته در عرصه جهاني نظير جهاني شدن و ورود به عصر اطالعات در کنار توسهعه
تجهيزات نظامي و ش گيری حمالت تروريستي سبب شده است که اين ديدگاه در بين افهراد و برخهي
صاحب نظران ش

بگيرد که مرزها اهميت و نقش خود را از دست دادهاند و کمرنگ شدهاند اما شهواهد
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موجود نشان دهنده آن است که مرزها از اهميهت و جايگهاه برجسهتهای در برقهراری نظه و امنيهت دارا
ميباشند و همچنان به عنوان خ مقدم تعام با ساير کشورها ،تهديد و جنهگ و  ...نسهبت بهه کشهورها
محسوب ميشوند .بر اين اساس ،کشورها به صورتهای متتل
کارآمد مرزهای خود در مقاطع زماني متتل

سعي در حرکت بهه سهمت مهديريت

ميکنند .در مقطع حاضر با توجهه بهه وابسهتگي روزافهزون

کشورها به ي ديگر ،به منابع موجود در مناطق مرز ،منابع مشترک مرزی ،تحرکات گسهترده افهراد ،کاالهها،
جرائ  ،ناامنيها و  ،...حرکت درجهت مديريت کارآمد مرزها به ي ي از دغدغههای اصلي کشورها تبهدي
شده است .در اين بين ،مديريت ي پارچه مرزی ي ي از راهبردهای پيش رو جهت دستيابي بهه ايهن مهه
است که از سوی کشورهای متتل

در پيش گرفته شده است؛ زيرا راهبرد مديريت ي پارچه مرزی اشاره

به هماهنگي و هم اری ميان همه مقامات و سازمانهای مرتب به امنيت مرزی ،تسهي عبور مرور افهراد و
تجارت کاالها دارد تا بتوان بصورت کارآمدی به هدف خود يعني کنترل و ايجهاد امنيهت و تسههيالت در
طول مرزها با توجه به تحوالت هزاره سوم دست يافت.
با توجه به تحوالت صورت گرفته در عرصه جههاني جمههوری اسهالمي ايهران نيهز نيازمنهد اتتهاذ
راهبردهای جديدی جهت دستيابي به مديريت کارآمد مرزهای خود ميباشد .در ايهن بهين ،بهرهگيهری از
راهبرد مديريت ي پارچه مرزی با توجه به مرزهای طوالني ،تعدد همسايگان ،منابع گسترده مشترک مرزی
و از همه مهمتر تعدد سازمانها ،نهادها و وزارتتانههای مديريت کننده و مرتب با مرز در کشور از جايگهاه
برجستهای برخوردار ميباشد؛ زيرا ي ي از مهمترين عواملي که در اين زمينهه بهه نظهر مهيرسهد در درون
کشور بر مديريت کارآمد مرزهای کشور تأثير منفي گذاشته و مديريت کارآمد مرزهای کشور را با مشه
مواجه ميسازد ،وجود تعدد سازمانها ،نهادها و وزارت خانههای مسئول و مرتب بها مرزهها در کشهور و
عدم وجود قوانين و مقررات ،سهطوح اختيهارات و مسهئوليتهای مشهتص و تنظهي شهده بهين آنهها،
همپوشاني گسترده اختيارات ،دوبارهکاریها ،عدم تعام سازنده و ه افزاينده ،چرخش اطالعات و دادهها
و غيره ميباشد .هر چند مديريت ي پارچه مرزی دارای سه رکن هم اریهای درون سهازماني ،هم هاری
بين سازمانها و هم اری بين المللي ميباشد ولي در حال حاضر مهمترين بتش آن که ميتواند با توجهه
به شراي موجود بر مديريت کارآمد مرزهای کشور قاب دسترس باشد دو رکن اول يعني هم هاریههای
درون سازمان و بين سازماني در درون کشور ميباشد .از اين طريق ميتوان ک کهاریهها ،دوبارهکاریهها،
ناهماهنگيها ،تعل ها و  ....را تا حد قاب مالحظهای در مديريت مرزهای کشور کاهش داد .همچنين بايهد
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توجه داشت که مديريت کارآمد مرزی ميتواند راهي به سوی افزايش حسن نيت بين کشورهای همسهايه
باشد و زمينه هم اریها و تعامالت سازنده بين آنها را فراه آورد و دسهتيابي بهه رکهن سهوم مهديريت
ي پارچه مرزی را ام ان پذير ساخت .در مجموع ميتوان گفت ،با توجه به اين ه جمهوری اسالمي ايهران
دارای مرزهای طوالني ،تعدد همسايگان و  ...ميباشد ،برای اين ه بتوانهد مرزههای کشهور را بهه صهورت
کارآمدی مديريت کند بايد از راهبرد مديريت مرزی ي پارچه پيروی کند؛ زيرا همپوشاني گسترده وظهاي
نهادها ،سازمانها و وزارت خانههای مرتب با مرزها در کشور از يک سو ،عدم مشهتص بهودن و شهفاف
بودن وظاي  ،اختيارات و رواب قاعده مند از سوی ديگر ،مديريت مرزهای کشهور را بها مشه

مواجهه

کرده است .همچنين بايد توجه داشت که اطالعات ،ارتباطات و هم اری در کشهور نمهيتوانهد از سهوی
سازمانهای منفرد و بصورت جداگانه بوجود آيد برای اين ه بتوان بصهورت کامه بهه ايهن دادههها بهرای
مديريت کارآمد مرزی دست يافت بايد م انيس هم اری ملي به وسيله ش

دهي به يک سازمان مرکزی

مديريت ي پارچه مرزی جمهوری اسالمي ايجاد کرد .الگوی پيشهنهادی تحقيهق حاضهر ،بهرای مهديريت
مرزهای جمهوری اسالمي ايران در قالب سازمان مرکزی مديريت ي پارچه مرزی به صورت ذيه اسهت
(ش

 .)5يک سازمان مرکزی تنظي کننده رواب  ،وظاي  ،اختيارات و  ...جهت مديريت کارآمهد مهرزی

است که خود شام پنخ زير بتش کليدی ميشود که عبارتند از بتش اول نظامي و دفاعي – اطالعهاتي-
امنيتي که به صورت کلي هم اریها و تعامالت بين سازمانهای مرتب با بحثهای نظهامي و دفهاعي در
يک طرف و سازمانهای مرتب با بحثهای امنيتي و اطالعاتي در زمينه مرزهای کشور را انجام مهيدههد.
اين بتش ميتواند در چارچوب ستاد ک نيروی مسلح ش

بگيرد .بتش دوم اجتماعي – فرهنگي که به

صورت کلي تعامالت بين سازمانهای مرتب با بحثهای اجتماعي و فرهنگي را انجام ميدهد .اين بتش
ميتواند در چارچوب نهادی در وزارت کشور ش

بگيرد .بتش سوم حقوقي – سياسي که به صهورت

کلي تعامالت بين سازمانهای مرتب با بحثهای حقوقي و سياسي مرتب با مرزها و کشورهای همسهايه
را انجام ميدهد .اين بتش ميتواند در چارچوب نهادی در وزارت کشور يا وزارت امور خارجهه شه
بگيرد .بتش چهارم اقتصادی – تجاری که به صورت کلي تعامالت بين سازمانهای مرتب بها بحثههای
اقتصادی و بازرگاني و مسائ اقتصادی مرتب با مناطق مرزی را انجام ميدههد .ايهن بتهش مهيتوانهد در
چارچوب نهادی در وزارت اقتصاد يا وزارت بازرگاني ش

بگيرد .بتش پنج مهديريت منهابع مشهترک

مرزی از آنجا که جمهوری اسالمي ايران دارای مرزهای طوالني ميباشد و ايهن مرزهها بهه صهورتههای
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منابع فراواني را در طول مرزها به دو بتش تقسي کردهاند هر گونه تعل در بههرهبهرداری از ايهن

منابع ضررهای اقتصادی زيادی به کشور وارد ميکند ش

دهي به نهادی جهت بهرهبرداری نظاممند و بها

برنامه از منابع مشترک مرزی يک نياز ضروری است .اين بتش ميتواند در چهارچوب نههادی در وزارت
نفت يا وزارت نيرو ش

بگيرد.

بخش نظامی  -امنیتی

بخش اجتماعی -فرهنگی

ستاد کل نیروهای مسلح؛ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح؛ سپاه پاسداران انقالب اسالمی؛ ارتش جمهوری اسالمی
ایران؛ شورای عالی امنیت ملی؛ وزارت اطالعات؛ وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات؛ و ....

وزارت کشور؛ سازمان حج و زیارت؛ صدا و سیما؛
وزارت کار و امور اجتماعی؛ و ....

سازمان مرکزی
مدیریت یکپارچه
بخش سیاسی  -حقوقی

مرزی جمهوری اسالمی

وزارت امور خارجه؛ قوه قضائیه؛ سازمان حفاظت

ایران

بخش اقتصادی  -تجاری
وزارتهای امور اقتصادی و دارایی (گمرک) ،بازرگانی ،تعاون؛
سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی؛ ستاد مبارزه با مواد مخدر؛

محیط زیست؛ نهاد ریاست جمهوری؛ و ...

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و ...

بخش منابع مشترک مرزی
وزارت نفت؛ وزارت صنایع و معادن؛ وزارت نیرو؛ وزارت
جهادکشاورزی؛ سازمان بهداشت درمان و آموزش
پزشکی؛ و ....

شکل  -2سازمان مرکزی مدیریت یکپارچه مرزی جمهوری اسالمی ایران
مأخذ :يافتههای تحقيق
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