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 چکیده

ههای متتله  ها و غيره در عرصهه، قاچاق، ناامنيهاانسانکاالها،  جرياند به هزاره سوم با افزايش وور

های متتل  مديريت مرزهای کشهورها را بها مشه   فضايي همراه بوده است. اين افزايش به صورت

و مديريت مرزهای خود و جلوگيری از ناامني ها را بر آن داشته است جهت کنترل مواجه کرده و دولت

مرزهای طوالني  دارا بودنيان جمهوری اسالمي ايران با کشور راهبردهايي در پيش بگيرند. در اين م در

 و کارآمد برای مديريت مرزهای خود است. مندنظامگيری راهبردی نيازمند در پيشو همسايگان متعدد 

تحليلي به بررسي و تحلي  وضعيت مديريت مرزههای  -توصيفي بر اين اساس، مقاله حاضر  با روشي

های فراروی آن را مورد واکاوی قرار داده است. ها و چالشکشور از اين منظر پرداخته است و فرصت

گيهر در مهرز و دهد وجود برخهي عوامه  چهون تعهدّد نهادههای تصهمي های پژوهش نشان مييافته

، ابههام در ههاآن، فقدان وجود قوانين و مقررات يا شفاف نبهودن اهآنهای بين همپوشاني در مسئوليت

منفي گذاشهته اسهت. بهرای  ريتأثها و...بر مديريت کارآمد مرزهای کشور سطوح اختيارات و مسئوليت

مقابله با اين چالش، راه ار پيشنهادی جهت دستيابي به مديريت کارآمد مرزها در جمههوری اسهالمي 

 -ار متمرکز مديريت ي پارچه مرزهها متشه   از پهنخ بتهش نظهامي و دفهاعيايران، ايجاد يک ساخت

 باشد.تجاری مي -سياسي و اقتصادی -اجتماعي، حقوقي -اطالعاتي و امنيتي، فرهنگي

 ايران مرزهایمديريت کارآمد، ، ي پارچه مرزیمرز، مديريت : هادواژهیکل 

 مقدمه -1

 هاسهازمان کاالها، ،هاانسان تحرکات افزايش و شدن انيجه فرايند گيریش   و سوم هزاره به ورود با

 طوربهه ی کشهورهامرزها مديريت جايگاه و نقش ،به ي ديگر هاانسانکشورها و  روزافزونوابستگي ...  و

 پي در سو يک از جهان سراسر در هاح ومت از بسياری کهطوریهب. است شده بيشتر و پيچيده یاندهيفزا

 از و هستند ديگر تحرکات منفي و ناخواسته، جرائ  هایمهاجرت از جلوگيری خود، یمرزها امينت تأمين
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 گيهریبهرهفرامرزی و  مطلوب تعامالت فرصت حداکثررساندن به برای تالش در هاح ومت ديگر سوی

مهديريت . به بياني ديگر بايد گفهت (IBRU, 2005: 3) باشنديم موجود در مناطق مرزی یهاتيظرفاز 

گيری مباحث جديدی مانند جهاني شدن و ورود به عصهر اطالعهات ها و ش  با توجه به پيشرفتمرزها 

هها در پهي کسهب مجهدد ، در قرن بيست و ي   ح ومتکهطوریبهشده است.  دچار تحول و دگرگوني

در محهدوده مرزههای سهرزميني خهود و  ملهيکنترل بر مرزهای خود جهت مهار بي اری و حفظ صنايع 

هسهتند. در ايهن  ی خودهامرز کارآمدهای متتل  از طريق مديريت اهش اثرات منفي به ش  همچنين ک

را  هاآنرا که منافع ملي، امنيت ملي، هويت ملي و ...  1روند، آن دسته از تصميمات سازمان تجارت جهاني

متتله  واکهنش  یهاصورت بهمرزها  کارآمدبا مديريت  هاآنگيرند و در مقاب  به خطر اندازد ناديده مي

دهند تا به شهروندان خود در زمينهه رفهاه اقتصهادی، اجتمهاعي، نشان داده و سازماندهي مجددی انجام مي

انرژی، اقتصادی و غيهره  الوقوعقريبهای امنيتي و ... اطمينان خاطر بدهند. در اين راستا، با توجه به بحران

ی کنتهرل بهر مرزهايشهان و جمعهي بهرای اعهادهها از حقوق اقتصادی و اجتماعي و بسياری از ح ومت

(. تا با مديريت کارآمهد Kelly-Kate S. Pease, 2005:444-445کنند )ها استفاده ميمديريت اين بحران

ها و مسائ  ناشي از تحوالت صورت گرفته در فضهای جههاني را بهر فضهای ملهي و مرزها بتوانند چالش

دستيابي به اين مه  با توجهه ي و شهروندان خود را تأمين کنند. کشور خود کاهش داده و منافع و امنيت مل

متتل  تأمين امنيت، تأمين کاالها و منهابع مهورد  هایبتشکشورها به ي ديگر در  روزافزونبه وابستگي 

نياز، استفاده و بهره برداری از منابع مشترک مرزی و .... از يک سو و حفظ و تهأمين امنيهت و منهافع ملهي 

مني، جرائ ، کاالهای غير مجاز، بهره برداری مناسب از منابع مشترک و .... از الوگيری از ورود ناکشور و ج

مديريت ي پارچه مرزی است که بتواند هماهنگي و هم اری  راهبردسوی ديگر نيازمند ش   دهي به يک 

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

 بيست و ي   برای کشور فراه  آورد. 

، مديريت مرزهای جمهوری اسالمي ايران به عنوان کشوری که دارای مرزهای طوالني بهوده نيبنيدرا

باشد و اگر تعداد مناطق خودمتتار نظير نتجوان، دبي و ... را به آن و با پانزده کشور دارای مرز مشترک مي

جايگهاه و اهميهت که اين خود  دولت همسايه است 90 وي  که کشور ايران دارایشاضافه کني  متوجه مي

ههای های مرزی، رودخانهالبته اگر مسائ  ديگر نظير اختالفکند. تر ميتي مرزهای کشور را برجستهيمدير
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های فرامنطقهه در منهاطق مهرزی های همسايه ضعي ، حضور قدرتمرزی، قاچاق مواد متدر، ح ومت

 ضهرورت اضافه کني  به آنو ... را نيز  جود منابع مشترک مرزی فراوان )نظير نفت، گاز، آب و ....(، وايران

تعله  در  هرگونهزيرا ؛ است ريناپذاجتنابامری ه سمت مديريت کارآمد مرزهای کشور، حرکت بتوجه و 

 ريناپهذجبرانکهه  به منافع ملي و امنيت ملهي کشهور وارد کنهد یاگسترده یهابيآس توانديماين حرکت 

کهردن  منهدقاعدهتعل  در مهذاکره و تعامه  سهازنده از سهوی کشهور جههت  هرگونه مثالعنوانبهاست. 

ای بهه امنيهت و منهافع ملهي تواند ضررهای گسهتردهبرداری کشور افغانستان از رود مرزی هريرود ميبهره

اری از منابع مشترک نفهت و گهاز بهين برديا هرگونه تعل  در بهرهکشور در شمال شرق کشور وارد سازد. 

بنهابراين ؛ سهازدبه کشور وارد مي یاگستردهضررهای اقتصادی  فارسخيخلايران و کشورهای همسايه در 

مرتب  با مرز در درون کشهور  و نهادهای هاسازمانمند بين وجود تعدد و عدم وجود تعام  سازنده و نظام

در ، چالش و از سوی ديگر بهه خطهر افتهاد منهافع ملهي کشهور های متتل  زمينه ايجاد ناامنيبه صورت

اين زمينه است  در مندنظامراهبردی  گيریپيشرا فراه  آورده است. اين امر نيازمند در های متتل  عرصه

تا از اين طريق بتوان تا حد ام ان از  استمديريت ي پارچه مرزی  که راهبرد پيشنهادی مقاله حاضر راهبرد

  ها و ... در عرصه کنترل و مديريت مرزهای کشور تا حد قاب  توجهي کاست.، ناهماهنگيهایکاردوباره

 روش تحقیق -2

 اين در اساس اين بر. است تحليلي -توصيفي آن نظری ماهيت به توجه با تحقيق حاضر، اصلي روش

دهها و ، نهاهاخانههوضهعيت فعلهي وزارت از درسهت تصويرسهازی بهر عهالوه اسهت شده سعي تحقيق

 بپهردازد. هاآنبين  مندنظامو  يافتهسازمانرواب   گيریش  به تبيين چگونگي  ،مرتب  با مرزها هایسازمان

اينترنتهي در  و ایکتابتانهه اطالعات ازبرداری، فيش و گردآوری برای تحقيق اين در که است ذکر به الزم

  .است شده استفاده اين حوزه

 هاو نظریه مفاهیم -3

 مفاهیم -3-1

 کارکرد مرزها -3-1-1

هها و نظهران و کارشناسهان نقهشکارکردههای گونهاگوني هسهتند و صهاحبو  ههانقشمرزها دارای 

(، 06: 5911 )پرس ات، فرهنگي–سياسي و اجتماعي ،اقتصادی ،ی متفاوتي را مانند کارکرد نظاميکارکردها
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 (، جداکننهدگي،Mojtahedzadeh, 2002:21) قلمرو خاص اثبات حقوقي يا فيزي ي يک دولت بر يک

اما به عقيده بيشهتر  ؛( برای مرزها قائ  هستندHafeznia, 2000:191) ارتباط کشم ش و ،سازیي پارچه

امها اگهر بهر  ؛تف هرات اسهت ايجاد مانع در برابر حرکت انسان، کاال و صاحب نظران مهمترين نقش مرز،

شورهای همجوار( به مرزههای بهين المللهي نگهاه )در ارتباط با ک اساس يک نگرش کلي و برون سيستمي

 -کارکرد دفاعيال (  بندی کرد:توان در قالب دو گروه طبقهشود کارکرد متتل  مرزهای بين المللي را مي

امنيتي جهز  کارکردههای  -( کارکرد دفاعيZarghani, 2007:186) تجاری -ب( کارکرد ارتباطي ،امنيتي

 . شودميي محسوب اوليه و اساسي مرزهای بين الملل

 مدیریت مرز -3-1-2

کنهد تها ها کمهک مهيها و ح ومتهايي که به افراد، دولتآوریها و فنمديريت مرز اغلب به روش

مسائ  مرزی، عبور مرور افراد و کاال، استفاده بهينه از منابع مشترک و ... را منطبق با قوانين و مقررات کشور 

شود مسئوليت رسيدگي به عبهور يت مرز بيش از کنترل مرزی که گمان ميکند. مديرانجام دهند، اشاره مي

(. Heinesson, 2009: 1مرور افراد، کاالها، منابع مرزی و ... داشته باشد با امنيت ملي کشور ارتبهاط دارد )

م انيسمي برای تضمين امنيت مرزهای ملي و برای تنظي  حرکات قانوني  ،مديريت مرز»تر به عبارت ساده

اقتصهادی  -اجتمهاعي -بهاط فرهنگهيدر طول مرزها برای دستيابي به نيازهای متفهاوت ملهت توسه  ارت

است که محدوده  تریگستردهبنابراين واژه مديريت مرز واژه  ؛«گرددباشد، که از طريق مرزها فراه  ميمي

(. بهه Pratt, 2001: 7کنهد )را مشتص مي هاآنکنترل امور اجرايي مرزها شام  اطمينان از حفظ حرمت 

ده مند و حساب شده بيان کرد که از طريق ای قاعتنظي  رابطهتوان به عنوان بيان ديگر مديريت مرزها را مي

های متتل  را تا حد ام ان باز گذاشت تا رواب ، عبهور و مهرور افهراد، آن بتوان مرزهای کشور در عرصه

داشته باشند و از سوی ديگر مرزها را تا آن حهد بسهته  کاالها، اطالعات و ... به راحتي از طريق آن جريان

ها و مسائ  فراسوی مرزها نتواند وارد فضهای کشهور و ها و ساير چالشنظميها، بينگاه داشت که ناامني

 جامعه شده و زمينه بي نظمي و ناامني را در کشور به وجود آورد. 

 مدیریت یکپارچه مرزیمفهوم  -3-1-3

مهرتب  بهه  یهاسهازمانزی اشاره به هماهنگي و هم اری ميان همهه مقامهات و مديريت ي پارچه مر

ت ي پارچهه مهرزی بصهورت يتا سيست  مدير ،امنيت مرزی، تسهي  عبور مرور افراد و تجارت کاالها دارد

 يعنهي کنتهرل و ايجهاد امنيهت و تسههيالت در طهول مرزهها دسهت يابهد ،کارآمدی بتواند به هدف خود
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(Albanian State Police, 2006: 6-7.)  بهه تعامه  و ، مهديريت ي پارچهه مهرزی ترسهادهبه عبهارتي

مهرتب  بها مرزهها در درون يهک کشهور گفتهه  هایخانه، نهادها و وزارت هاسازمانبين  مندنظامهم اری 

ي تا از اين طريق کشور بتواند مرزهای خود را به صورت بهينه مديريت کرده و به حداکثر منافع مل شودمي

 از اين طريق دست يابد.و امنيت ملي 

 هانظریه -3-2

 مدل مدیریت مرزهای زمینی ایران -3-2-1

در گام نتست بيان شده است که  رزهای زميني ايران انجام شده،ای که با عنوان مديريت مدر پايان نامه

ههای يهدايش نظهامکه اين تغييرات سهبب پیطوربهمديريت مرزها در طول زمان تغييرات وسيعي داشته و 

مهديريت  -9مديريت نظهامي؛  -9مديريت سرحدی؛  -5ها شام ، مديريت مرزی گرديده است. اين نظام

 شود.مديريت جهاني مي -0ای و مديريت منطقه -1مديريت کارکردی؛  -0امنيتي؛ 

دههد. سهال اخيهر نشهان مهي 906های فوق تحوالت گفتماني مديريت مرزها را در طول حداق  نظام

مديريت سرحدی زوال يافته و امروزه اثری از آن نيست و مديريت جهاني هنوز تجربه نگرديهده ولهي بهه 

های کشورشان در ي ي کشورهای دنيا با توجه به پيشرفت برای آينده مرزها مطرح است. همهصورت ايده 

ههای اشهتن نظهامگيرند. کشور ايران چند سالي است با پشت سهر گذهای مديريت مرزی جای مياز نظام

مديريت مرزی نظامي و امنيتي وارد نظام مرزداری کارکردی شده است. در اين پايهان نامهه مهديريت مهرز 

های اجرايي، صيانت، حفاظت، مراقبت و کنترل مرزههای سياسهي شيوه»بدين صورت تعري  شده است، 

 گهرددتصصي و عمومي اجرا مهيهای تگير و توس  دستگاهديد نهادهای تصمي که با صالح را الملليبين

های متنوع صيانت، حفاظت، مراقبت و کنترل مرزهای کشهور به عبارت ديگر شيوه ؛گويندمديريت مرز مي

از سوی ديگر، کارکردهای چند جانبه مرز در تعيين حدود حاکميهت سياسهي «. نامي را مديريت مرزی مي

ههای ساختاری صهورت گرفتهه بهين دسهتگاه)خارجي( و حاکميت داخلي کشور از يک سو و تغيير کار 

نمايد. بر اسهاس وظهاي  های اداری متتل  را در مرز اجتناب ناپذير ميمسئول هر بتش حضور سازمان

 کار مسائ  مرزی کشور هستند. بديهي است اگهر مجموعههاندسازمان دست 51تا  59ها، ذاتي اين دستگاه

کشهاند. ناهماهنگي بين اجزا ، سيست  را بهه نهابودی مهي ها به صورت يک سيست  عم  ن ننداين دستگاه

ها به دلي  تمرکز امور بسيار مش   است. گردش کار اداری برای بهه انجهام ای ميان بتشهماهنگي منطقه

شهود های ملي اسباب زحمت در انجام امور است همچنين، در اين کار بيان ميرساندن امور مرزی دستگاه
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وانب متتل  بر مديريت مرزها نقش دارند که چهار عام  مه  در اين زمينه شهام  که عوام  بسياری از ج

ها و مراکهز اجرايهي سيسهت  ، دستگاههاسازمانگير؛ قوانين و مقررات و تصميمات؛ نهاد يا نهادهای تصمي 

 ههاآنبر مديريت مرزها که از سوی محقق به  مؤثرجغرافيای سياسي مرز است. بر اساس نقش اين عوام  

اجرای قوانين و مقررات و تصميمات »پرداخته شده است تعري  مديريت مرز بدين گونه بيان شده است. 

های اجرايي در سيست  جغرافيايي و دستگاه هاسازمانگير توس  اتتاذ شده از سوی نهاد يا نهادهای تصمي 

 (. Moshtaghi, 2006:4-20) گويندمرز را مديريت مرز مي

 مدل مدیریت مرزهای ایران ی و نقدجمع بند

 توان نواقص موجود در اين مدل مديريت مرزی ارائه شهدهبا نگاهي کوتاه به مدل ارائه شده در باال مي

اين مدل اين است کهه مهديريت مرزهها دارای دو بتهش داخلهي و  از سوی محقق را يافت. اولين نقص

زيرا کشورها برای اين هه  ؛غلطي است باشد و نگرش ي طرفه داشتن به مديريت مرزها نگرشخارجي مي

بتوانند مديريت مرزهای خود را انجام دهند بايد کشور يا کشورهای همسايه خود را در نظر بگيرند. نقهص 

های بر مديريت مرزها و در نظر نگرفتن ساير عوام  و شاخص مؤثربعدی اين مدل تمرکز آن بر نهادهای 

و کاالهها، نگهرش نسهبت بهه  هاانسهانشترک مرزی، عبور و مرور بر مديريت مرزها از جمله منابع م مؤثر

بهر  مهؤثرههای باشد. نقص بعدی اين مدل مشتص نبودن وزن و جايگاه نهادها و سهازمانمرزها و .... مي

 (.Janparvar,2012: 45-46باشد )مديريت مرزها مي

 1مدل مدیریت یکپارچه مرزی -3-2-2

ههای های مرزی است تها بتوانهد چهالشانس نظارت بر فعاليتمديريت ي پارچه مرزی، سازمان و آژ

های قانوني ملي کشهور عمومي سر راه حرکات قانوني افراد و کاالها را مادامي که امنيت مرزها و نيازمندی

 تواند به دو بتش تقسي  شود: برآورده شود را تسهي  کند. مديريت ي پارچه مرزی مي

 های دولتي در داخ  يک کشور يا اتحاديه گمرکيال ( ي پارچگي داخلي بين سازمان

 المللي بين کشورهای همسايهب( ي پارچه سازی بين

اما هر دو نوع اين مديريت ي پارچه مرزی نيازمند هم اری دو طرفه، پردازش مهوازی و هم هاری در 

ثر از مؤسسات مرزی وری مؤهای ورود( برای بهرهها و نقاط ورود مرزی )که بعنوان گذرگاهبنادر، لنگرگاه

 است. 

                                                           
1 Integrated  border management 
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برای دسته دوم، همچنين همسايگان يا مقامات ملي متعهد بايد با ي ديگر هم اری کنند تا ام انهات و 

-های عبور مرزی برابر شود. ادارات گمرکي معموالً بهترين موقعيت را برای توسعه ي پارچگي شيوهروش

باشند. پليس مرزی و مهاجرتي عمدتاً بر روی ورود و خروج ی دارا ميهای پردازش کاالها در نقاط ورود

افراد در نقاط ورودی و به همان اندازه روی ورود و خهروج غيرقهانوني افهراد و کاالههايي از نقهاط ورود 

بنابراين تأکيد مديريت ي پارچه مرزی در داخ  بر روند آداب و رسوم خهود قهرار گرفتهه  ؛کنندتمرکز مي

 است. 

ها برای کاالها )گمهرک( و پهردازش و نوع مديريت ي پارچه مرزی، نيازمند تعري  روشن مسئوليتد

بندی کاالها به عنهوان ها نيازمند عمليات متتل  )طبقهباشد. مادامي که اين مسئوليتمسافر )مهاجرت( مي

تأييد ويهزا، بهداشهت و  مثال، بازرسي حام  و کاالها، جمع آوری عوايد و تأييد بر آداب و رسوم در مقاب 

. رونهد باشهدميمبارزه با قاچاق برای مهاجران(، تحول در آموزش نيروها و استفاده از فناوری بهروز شهده 

 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 

های مربوطه صادر گردد. تعهدات بهرای ههر دو نتست وزير و يا مقام مشابه با آن در اقتدار بيش از آژانس

دههد، ا انجهام مهينوع مديريت ي پارچه مرزی معموالً شام  يک گروه کاری يا نيروی وظيفهه کهه کهار ر

سازی اقتدار اضافي تسهي  کننده پياده شود. همچنين نيازمند قانوني اساسنامه داخلي برای تعيين هر گونهمي

و موفهق معمهوالً بها  مؤثرباشد. الزم به ذکر است که مديريت ي پارچه مرزی مديريت ي پارچه مرزی مي

مديريت ي پارچه مرزی به صهورت مفصه   شود به همين دلي  بحثهم اری ي پارچه داخلي شروع مي

ای برای اجرای هر دو نوع مديريت ي پارچه مرزی شروع سازی داخلي به عنوان پايههای ي پارچهبا تالش

 شود. مي

اشهاره بهه هم هاری های مديريت ي پارچه مرزی داخلي: هم اری ي پارچه داخلهي سازی برنامهپياده

شور منحصر به فرد دارد. در اين موارد، الزامهات مأموريهت همهه مودی در داخ  يک کي پارچه افقي و ع

هها و فراينهدهای ها، عناصهر دادههايي روی سيست نامههای نظارتي مرزی شناسايي شده و موافقتسازمان

ي پارچگي داخلي مم ن است منجهر بهه ايجهاد يهک  ترين و کارآمدترينشود. متداولاجرای آن انجام مي
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های رو به توسهعه تواند همچنين صرفاً بر اساس روشد اما مديريت ي پارچه مرزی ميشو« 5پنجره واحد»

ههای مهرتب  بها مرزهها در قالهب يهک شروع شود. مفهوم پنجره واحد سازماندهي اين است که سهازمان

بهرای عهدم تهداخ  در  ههاآناز طريق ارائه قوانين واضح و روشن بين  هاآنچارچوب کلي و ساماندهي 

کاری در کنار و ي دست و عدم افتراق و چندباره ها و ...  همچنين دستيابي به منابع مشترکسياست کارها،

 ي ديگر فعاليت کنند. استفاده از اين روش در سراسر جهان در حال افزايش است. 

سهازی مهديريت ي پارچهه بهين المللي: برای پيهادههای مديريت ي پارچه مرزی بينپياده سازی برنامه

ای و ملي بر اساس مسائ  و مش الت مهديريت مهرز و های مذاکرات منطقهبهتر است به استراتژی لليالم

سازی اين امر بايد استراتژی تک تک کشورها و عوامه  توجه شود. در راستای پياده هاآنهمچنين اهداف 

 تأثيرگذار مورد توجه قرار گيرد. 

ای مه  ههر برنامهه مهديريت ي پارچهه مهرزی مهديريت و هوری: از جنبهاندازه گيری و بهرهارزيابي، 

تضمين امنيت و منافع  ،ها و زمان در نقطه ورودنگهداری است. عمل رد و نگهداری به وسيله کاهش هزينه

ههای باشد. برای ارزيابي اين عوام  کشورها بايد اطالعهات الزم بهرای ارزيهابي بههره وری برنامههملي مي

مورد بررسي قهرار دهنهد تها  (و ... هاسازماننفعان، های متتل  )ذیاز ديدگاه مديريت ي پارچه مرزی را

مهدل مهديريت (. The World Bank Group, 2005بتوانند به نتيجهه مطلهوبي در ايهن زمينهه برسهند )

ای دارد ولي گام بزرگي در جهت دسهتيابي ي پارچه مرزی هر چند به مديريت مرزها نگرش ساده انگارانه

باشند هماهنگي و هم اری زيرا از آنجا که مرزها دارای دو طرف مي ؛يت بهينه مرزها برداشته استبه مدير

اما الزمه دستيابي به ايهن موضهوع در نظهر  ؛دو طرف برای دستيابي به مديريت بهينه مرزی يک الزام است

دارای  یکه کشورهاباشد که کار ستتي است. اين موضوع زماني ای ميگرفتن و فراه  کردن شراي  ويژه

مرزهای مشترک بر سر مرز اختالف داشته باشند، منطقه مورد اختالف از نظر اسهتراتژيک اهميهت بهااليي 

شود. همچنين وجود اهداف ملي، منافع ملي و امنيت ملي خاص کشورها اين تر ميداشته باشد و ... ستت

يريت ي پارچه مرزی حرکت کند. در ايهن دهد که کشورها به سادگي به سوی دستيابي به مداجازه را نمي

سيست  مديريت ي پارچهه  که باشدتوان بر نظريه مديريت ي پارچه مرزی داشت اين ميراستا نقدی که مي

 (. Janparvar, 2012:53گرايانه بوده و دستيابي به آن کار دشواری است )مرزی تا حدودی آرمان

 

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

 تهوانيمهروي ردهايي که  ازهای مديريت مرزی بسيار متقاب  و پيچيده هستند. بر اين مبنا ي ي ت سيس

را قاب  درک و شناخت کند، روي رد سيستماتيک به مرزها است. بهر ايهن  هايدگيچيپدر آن تا حدی اين 

ای مهديريت مهرزی هيک روي رد سيستماتيک را برای تجزيه و تحلي  سيست  1آزمايشگاه ملي سنديامبنا، 

کنهد: عوامه  ايجاد کرده است. اين روي رد سيستميک به مديريت مرزهها را در سهه سهطح بررسهي مهي

عام  در سه حوزه وجود دارنهد: زمهين، های ت  مرزی. هر يک از اين سيست /جهاني، ملي و عوامیامنطقه

 تواننهديمهت مهرزی ههای سيسهت  مهديريآب و هوا. در سطح جهاني و در سطح ملي بسياری از بتهش

 رایاکتشاف مديريت مهرزی بايهد به ،اهداف مشترک باشند. با اين حال در سطح عوام  مرزی پاستگوی

(. بررسي اين Daggan & Sweeney, 2009: 576مرز مشتصي که در آن حاک  است، مشتص شود )

امه  مهرزی نوع مديريت ي پارچه مرزی نشان دهنده عدم وجود ديدگاه ت ميلي و واضهح بهه بتهش عو

 یاهيهنظريعني خالصه کردن و حتي ناديده گرفتن عوام  مرزی. اگر چه در شراي  تهدوين چنهين ؛ است

قاعدتاً مسائ  و مش الت عوام  مرزی در حد محدودی بوده است که ايهن خهود تفهاوت آن بها فضهای 

ديريت ي پارچه همچنين روي ردی که بناست در مقاله حاضر به مو داخلي کشور جمهوری اسالمي ايران 

 . را نشان مي دهد دروني مرزها يا همان عوام  مرزی بپردازد

 تحقیق یهاافتهی -4

 جایگاه مدیریت یکپارچه مرزی در دستیابی به مدیریت کارآمد مرزها -4-1

در مديريت مرزها هستند.  مؤثر نکننده و مرتب  با مرزها از بازيگراو نهادهای متعدد مديريت هاسازمان

نهادهای متعدد که بصورت عمودی و افقي بدون هماهنگي الزم مشهغول بهه انجهام کهار  و هاازمانساين 

های متتل  زمينه بر ه  خوردن نظ  موجهود را فهراه  آورده و دسهتيابي بهه بصورت باشنديممشترکي 

باشد. دق ميکنند. اين موضوع در زمينه کنترل و مديريت مرزها نيز صانتيجه مطلوب را با مش   مواجه مي

های متعدد کنترل و مديريت مهرزی در های متعدد مرتب  با مرزها و مسائ  مرزی و سازمانوجود سازمان

های متتل  مهديريت مرزههای کنار ي ديگر بدون رواب  عمودی و افقي قانونمند و هماهنگ به صورت

ههای ها و وظهاي  سهازمانئوليتشوند که مسسازد. اين تأثير زماني بيشتر ميرا با مش   مواجه ميکشور 

                                                           
1 Sandia 
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های کنترل و مديريت کننده مرزها بصورت واضح و روشن تعري  نشده باشد و مرتب  با مرزها و سازمان

توان گفهت وجهود تعهدد در نظر گرفته نشده باشد. بر اين اساس مي هاآنقواعد و قوانين خاصي نيز برای 

آورد و ايهن امهر زمينه عدم کنترل بهينه مرزها را فراه  ميکننده مرز های مرتب  و کنترل و مديريتسازمان

را بصهورت  هاسهازمانبا عدم وجود قواعد و قوانين مشتصي که بتواند رواب  عمودی و افقي بهين ايهن 

در اين راستا، برای دسهتيابي (. Afshordi& Janparvar, 2013: 176)شود هماهنگ برقرار کند، بدتر مي

مديريت ي پارچه مرزی ملي تعيين کرد کهه بهر اسهاس آن  راهبردبايد بتوان يک  دکارآمبه مديريت مرزی 

ههای مهرتب  و هها و ... بهين سهازمانضمن تبيين و مشتص کردن قواعد و قوانين مشهتص، مسهئوليت

های بهينه نيز بهه روشهني را برای رسيدن به هم اری هاآنرواب  عمودی و افقي بين  ،کننده مرزیمديريت

قهرار بر ههاآنکارآمد مهرزی را بهين تف يک و هماهنگي الزم برای دستيابي به الگوی مديريت مشتص و 

تواند به ثبات و رواب  فرامرزی صلح آميز بين کشورها کمک کرده و مديريت کارآمد مرزها مي رايز سازد،

يری کند. همچنين جلوگ ...غير مجاز و قاچاق و  یکاالها و از رفت و آمد يا ورود و خروج بعضي از افراد

مرزههای  ههایها و درگيهریهای مديريت کارآمد مرزی جايگاه مهمي برای کاهش کشم شدرک روش

های های نواحي مرزی در راستای دستيابي به هم اریها و ظرفيتتواند به فرصتناآرام و ناامن دارد و مي

بل هه از  ههاآنرکت مردم و مهاجرت دو جانبه بين دو کشور کمک کند. اين مديريت و کنترل نه تنها با ح

. ، مرتب  استديدگاه ديگر با متاطرات محيطي که بر کيفيت زندگي افراد در دو طرف مرز نيز ارتباط دارد

گيهرد. ايهن هايي که بهرای مههاجران وجهود دارد، صهورت مهيش   قاب  توجه مديريت مرزها با پروسه

ههايي کهه حقهوق گيرد بل ه در آژانسبه کشور انجام مي مديريت نه تنها در بتش فيزي ي ورود اين افراد

دهند مانند امنيت اجتماعي، آموزش فرزندان و حمايت از اعضای خهانواده ريشهه ای را به مهاجران ميپايه

-Newman, 2003: 125دارند. اين پروسه از مديريت رابطه نزدي ي بها طبيعهت ورود و خهروج دارد )

بي است که بتوان مرزهای کشور را در قالب مديريت ي پارچه اني قاب  دستيا(، اين مديريت کارآمد زم127

سهازی زمينهه ي پارچهه به حرکهت و تهالش برخهي کشهورها در توانميدرآورد. در اين زمينه  مندنظامو 

 د:کراشاره به صورت زير مرزی کارآمد مديريت  نهادهای مرزی خود جهت دستيابي به

 وزارت دفاع، کشهور، تجهيهزات و امهور  -درگير در مديريت مرز  خانهدر فرانسه چهار وزارت

 اند.های خود در اين راستا با ي ديگر هماهنگ کردهتالش -مالي
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  در انگلستان استراتژی مشترک مرزی برای مديريت مرزی بين گمرک، پلهيس و اداره مههاجرت

 وجود دارد.

 يت مرزی از طريق وزارت امنيهت در اياالت متحده يک استراتژی مشترک و روش متمرکز مدير

 (.Field, 2005: 28وجود دارد که تأکيد آن بر امنيت است ) ملي

شهدن  تروابسهتهاز آنجا که تحوالت صورت گرفته در عرصهه جههاني زمينهه  بر اين اساس بايد گفت

ائ ، ، جهرهاهيسهرمامتتل  و زمينه حرکت و جريهان افهراد، کاالهها،  یهابتشکشورها به ي ديگر را در 

کشورها برای کنترل اين  ،ها، تهديدها، تروريس  بين المللي و ... را در سطح جهاني فراه  آورده استناامني

ناشي از اين تحرک گسترده از يک سو و از سوی ديگر بهره بهرداری و  یهابيآسجهت کاهش  هاانيجر

ود هستند که اين امر خهود نيازمنهد دستيابي به منافع خود نيازمند مديريت کارآمد و تنظي  شده مرزهای خ

. برای اين منظور، حرکت بهه سهمت همهاهنگي و باشديممند و قوی داشتن يک مديريت ي پارچه و نظام

ابي بهه مرتب  با مرزهها در درون يهک کشهور جههت دسهتي یهاوزارتتانه، نهادها و هاسازماني پارچگي 

 . باشديمت کارآمد مرزهای کشورها در مديري مؤثرمديريت ي پارچه گامي 

  مرزهای جمهوری اسالمی ایران وضعیت مدیریت -4-2

کننده و مرتب  با مرز در کنار ي ديگر در کشور بدون تنظهي  و نهادهای مديريت هاسازمانوجود تعدد 

بهه  توانهديمه ههاآنههای و بيان واضح وظهاي  و مسهئوليت هاآنقوانين و قواعد ارتباطي مشتص بين 

ها، عدم نظهارت و کنتهرل دقيهق بهر زمينه موازی کاری، عدم انجام صحيح مسئوليت متتل  یهاصورت

تي يدر اين ميان، جههت دسهتيابي بهه وضهعيت کلهي مهدير. آوردکارها و وظاي  و ساير مسائ  را فراه  

نهوعي در زمينهه  که به کشورو نهادهای مرتب  با مرز در  هاسازمانتعداد مرزهای جمهوری اسالمي ايران 

  بها مرزهها و ههای خهود مهرتبکنند و يا اين ه به صورتي در بتشي از فعاليتمديريت مرزها فعاليت مي

و نهادهای مرتب  با مرز که حداق   هاسازمان. اين مسائ  مرزی هستند، مورد بررسي قرار گرفته شده است

 ( آورده شده است. 5زير )جدول باشند در بيست و هشت عدد مي
 

 ها و نهادهای مرتبط با مرز در ج.ا. ایرانسازمان -1جدول 

 ارتش جمهوری اسالمي 9 ستاد ک  نيروهای مسلح 5

 رياست جمهوری 0 سپاه پاسداران انقالب اسالمي 9

 وزارت دفاع و پشتيباني نيرهای مسلح 0 ی قضائيهقوه 1
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 1ادامه جدول 

 وزارت کشور 1 شورای عالي امنيت ملي 9

 وزارت اطالعات 56 وزارت امور خارجه 2

 وزارت جهاد کشاورزی 59 وزارت نيرو 55

 وزارت راه و ترابری 50 وزارت نفت 59

 وزارت صنايع و معادن 50 وزارت بازرگاني 51

 صنعتي -سازمان مناطق آزاد تجاری 51 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزش ي 59

 وزارت تعاون 96 وزارت امور اقتصادی و دارايي )گمرک( 52

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 99 سازمان حفاظت محي  زيست 95

 سازمان صدا و سيما 90 وزارت کار و امور اجتماعي 99

 سازمان هالل احمر 90 سازمان حخ و زيارت 91

 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 91 ستاد مبارزه با مواد متدر 99

  (Rezaie,2009:21)مأخذ: 

 

های دولتي در کشور بر حسهب وظهاي  قهانوني، ها و دستگاه، ارگانهاسازماناغلب  کهبا وجود اين 

هايي در مرز دارند که همگي در جههت منهافع ملهي کشهور و در نهايهت تهأمين امنيهت کشهور مسئوليت

ضمن آگاهي به وظاي  باشند؛ اما برای تأمين امنيت و مديريت شايسته مرز بايستي هر يک از مسئولين مي

های مهرتب  بها مهرز آشهنايي و دستگاه هاارگان، هاسازمانقانوني خود به وظاي  و جايگاه مسئولين ساير 

و  هاسازمانداشته باشند و منافع ملي را ارجح بر منافع محلي و يا سازماني بدانند. در حال حاضر تعدد اين 

ناپهذيری بهرانج هایهای ي ديگر لطمها وظاي  و مسئوليتو ناآشنايي ب هاسازمانعدم هماهنگي بين اين 

در کنهار فشهارهای  هاسازمان(. اين تعدد Zarghani, 2007:75آورد )بر امنيت و مديريت مرزها وارد مي

های مهرتب  های مالي و نيروی انساني، مش الت درون سازماني و بين سازمانمتتلفي همچون محدوديت

ها، فشار درآمد، مطالبهات رو بهه اطالعات، قوانين غير شفاف، افزايش مورد نياز رويهبا مرز در زمينه تبادل 

 ,Doyleانهد )افزايش بتش خصوصي و ... زمينه عدم دستيابي به مديريت بهينهه مرزهها را فهراه  کهرده

(. نگاهي کلي به چگونگي مديريت مرزهای کشور نشان دهنده آن است که مرزهای کشور در 12 :2007

 زيرا: باشدنميحاضر دارای وضعيت مديريتي مناسبي  حال

  ؛گيردميترددهای غير مجاز علي رغ  تالش شبانه روزی و بي منت مرزداران از مرزها انجام 
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 ؛شودمي و خارج کاالی قاچاق از مرزها وارد 

 اختالف وسوسه انگيز قيمت اجناس در دو طرف مرز باقيست؛ 

 ؛پذيردميمتتل  صورت  یاز مرزها تهاج  و هجمه فرهنگي بوسيله امواج 

  ؛کنندنمياتباع مرزنشين به راحتي امواج صدا و سيمای جمهوری اسالمي ايران را دريافت 

 ؛شودميآزمون و خطا علي رغ  زمان بر و پرهزينه بودن اجرا  هایروش 

 ؛اندننمودهکام  به وظاي  خود در مرزها عم  متتل  بطور هایوزارتتانه 

 ها در مرز محسوس است؛و ارگان هاخانهوزارت ک  کاری بعضي 

 محروميت مرز و مرزنشينان به قوت خود باقي است؛ 

  ؛شودميبعضي از مرزهای مشترک توس  ما به صورت يک طرفه اداره 

 بي اری اتباع مرزنشين ح  نشده است؛ هئلمس 

  باقي است؛ شودميعل  زيادی که باعث مسائ  و حوادث مرزی 

 زها انجام نشده است؛مدرنيزاسيون مر 

  ؛کندميمرزداری و مرزباني اغلب با حضور فيزي ي و به صورت انفعالي با مسائ  برخورد 

 اطالعات دقيق و م انيزه از وضعيت جغرافيايي حاشيه مرز ضعي  است؛ 

 های مناطق مرزی ناشناخته است يا حداق  بررسي کارشناسي نشده است؛آسيب پذيری 

 شود؛ت سنتي ارائه ميهای مرزی به صورآموزش 

 توپ در ميدان مرزباني ناجا است؛ 

 گيهرد؛ فناوری اطالعات و ارتباطات به صهورت کامه  و تتصصهي مهورد اسهتفاده قهرار نمهي

(Mosala, 2010:154-155 .) 

ههای مهرتب  مهرزی در ايهران بهر مهديريت عدم هم اری و عدم وجود رواب  سيستمي بين سهازمان

ههای هم هاری بهين اشته است. برای درک بهتر موضوع همپوشاني بين زمينههمرزهای کشور تأثير منفي د

ديريت مرزههای کشهور نقهش آفرينهي به عنوان دو نهاد اصلي که در کنترل و مه وزارت کشور و مرزباني

  زير آورده شده است.( 9جدول )و نهادهای مرتب  با مرزها در  هاسازمانبا ساير  کنندمي
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 ها و نهادهای مرتبط با مرزهای همکاری بین وزارت کشور و مرزبانی با سایر سازمانهمپوشانی زمینه -2جدول

 زمینه همکاری بین مرزبانی با وزارت کشور سازمان و نهادهای مرتبط

وزارت امورخارجه؛ وزارت نيرو؛ ستاد ک  نيروهای مسلح؛ ارتش؛ سپاه؛ 

 شورای عالي امنيت ملي؛

ر مواردی که منجر به انع اس گزارشات حوادث مرزی د -5

درگيری مسلحانه مأمورين مرزی خودی با نيروهای مرزی يا اتباع 

 گردد؛کشورهای همسايه مي

وزارت اطالعات؛ وزارت راه و ترابری؛ وزارت اطالعات و ارتباطات؛ 
 مسلح؛ شورای عالي امنيت ملي؛ستاد ک  نيروهای 

های سياسي، انع اس اخبار و اطالعات مرزی در زمينه -9
 اجتماعي و امنيتي؛

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

انع اس گزارش تجاوزات مرزی )هوايي، دريايي و زميني(  -9
 به خاک ج.ا.ايران؛ توس  نيروهای مسلح کشورهای همسايه

 وزارت اطالعات؛ شورای عالي امنيت ملي؛ستاد ک  نيروهای مسلح؛
ها و اشرار مسلح و انع اس گزارش تحرکات و عمليات گروه -0

 ضد انقالب در مناطق مرزی؛

وزارت امورخارجه؛ قوه قضائيه؛ وزارت بازرگاني؛ ستاد ک  نيروهای 
 مسلح؛  وزارت نفت؛ رياست جمهوری؛

نع اس خال  های حقوقي و نواقص قوانين موجود مرزی و ا -1
 ارائه پشنهادات اصالحي؛

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؛

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

وزارت بازرگاني؛وزارت کشاورزی؛ وزارت کار و اموراجتماعي؛ وزرت 
تعاون؛ وزارت آموزش و پرورش؛ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و ارز؛ 

 ستاد مبارزه با مواد متدر؛

 انع اس مسائ  و مش الت مرزنشينان؛ -9

العات؛ وزارت کشاورزی؛ شورای عالي امنيت ملي؛ ستاد وزارت اط
 مرکزی مبارزه با قاچاق و ارز؛ ستاد مبارزه با مواد متدر؛

هماهنگي در خصوص مسائ  مربوط به امنيت و عمران مرز،  -1
 های کنترل و ايجاد موانع فيزي ي در مرز؛طرح

ی عالي وزارت نيرو؛ وزارت کار و امور اجتماعي؛ وزارت تعاون؛ شورا
 امنيت ملي؛ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و ارز؛

 انع اس مش الت و کمبودهای متتل  موجود در مرزها؛ -2

 رياست جمهوری؛ ستاد ک  نيروهای مسلح؛ شورای عالي امنيت ملي؛
هايي که در مرز فعاليت انع اس ناهماهنگي احتمالي بين ارگان -56

 دارند )در صورت ضرورت(؛

 خارجه؛ وزارت نفت؛وزارت امور
های عالي مرزی و عالي هم اری در زمينه برگزاری اجالس -55

 امنيتي با هر يک از کشورهای همسايه؛

وزارت امورخارجه؛ وزارت بازرگاني؛ وزارت نيرو؛ وزارت راه و ترابری؛ 
 رياست جمهوری؛ ستاد مبارزه با مواد متدر؛

کشورهای ها به ساير هماهنگي در خصوص عزيمت هيئت -59
همسايه از طريق مرزهای زميني يا دريايي برای شرکت در 

 های مرزی و بين المللي در امور مرتب  با مرز؛اجالس

وزارت بازرگاني؛ وزارت امور اقتصادی و دارايي؛ وزارت نيرو؛ وزارت 
راه و ترابری؛ وزارت آموزش و پرورش؛ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و 

 مواد متدر؛ ارز؛ ستاد مبارزه با

های هماهنگي در خصوص عزيمت مسئولين محلي استان -59
 مرزی با کشورهای همجوار؛
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 2جدول ادامه 
 زمینه همکاری بین مرزبانی با وزارت کشور سازمان و نهادهای مرتبط

 و کار وزارت قضائيه؛ قوه اطالعات؛ وزارت امورخارجه؛ وزارت
 اجتماعي؛ امور

 امور به مربوط مش الت و مسائ  انع اس و هماهنگي -50
 و امتاق تردد، نحوه خصوص در معاودين و آوارگان پناهندگان،

 متبوعه؛ کشورهای به انها هدايت نحوه

 و ....  -51 ----

 (Rezaie,2009:35): مأخذ
 

های هم اری و ارتباط بين وزارت کشور و مرزباني جمهوری اسالمي ايران در جدول زمينه بررسيبا 

مهرز در  گفت بين وزارت کشور و مرزباني به عنوان دو نهاد اصلي مسئول کنتهرل و مهديريتتوان باال مي

ای بين تف يک وظاي  روشني وجود ندارد و همپوشاني گسترده و نهادهای مرتب  هاسازمان کشور با ساير

های مرزی يا مناطق آزاد )کيش، قش  و توان به عمل رد بازارچه. همچنين، در اين زمينه ميوجود دارد هاآن

ههده وزارت کشهور بهوده و تنهها برخهي های مرزی بهر ع...( اشاره کرد. در حال حاضر مديريت بازارچه

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

نهادی اقتصهادی  ،از طرف ديگر با توجه به اين ه بازارچه مرزی و نگاهي بيشتر سياسي و امنيتي بوده است

اما به دلي  ساختار فعلي مديريت حاک  بر  رود،انتظار ميادی شود، از آن کارکردهای مناسب اقتصتلقي مي

هها، ام هان ايهن امهر مقهدور نبهوده، در نتيجهه ههدايت راهبهردی بازارچهه ميسهر نتواههد شهد بازارچه

(Karimipur&Heydari,2009:230 وجود اين تعدد .)کننهده و نهادهای مرزی کهه مهديريت هاسازمان

و عهدم  ههاآنا هستند و تداخ  و همپوشاني گسترده بين وظاي  و اختيارات مرزها يا اين ه مرتب  با مرزه

بر مديريت بهينه مرزههای ايهران بهه  ،های متتل به صورت هاسازمانهای الزم بين اين وجود هماهنگي

 های بهتر بين ايهنويژه مرزهای ايران تأثير منفي گذاشته است. البته در اين زمينه برای هماهنگي و هم اری

-را مهي کشورمرزهای  کارآمدهايي نيز صورت گرفته است که زمينه دستيابي به مديريت تالش هاسازمان

 توان به موارد زير اشاره کرد:ها ميتواند فراه  آورد. از جمله اين تالش

  در هم اری و هماهنگي بين ارتش و سپاه برای جلوگيری از موازی کاری و ساير مسائ  بين دو

های متتل  بر مديريت مرزهای دريايي در خليخ فارس تأثير گذار است دو نيرو رتنيرو که بصو

اند که نيروی دريايي سهپاه پاسهداران جمههوری اسهالمي ايهران وظيفهه حفاظهت و موافقت کرده

حراست از تماميت ارزی و مرزهای دريايي جمهوری اسالمي ايران را از دهانه اروند تا بندرعباس 
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يروی دريايي ارتش پاسهداری و حفاظهت از تماميهت ارزی و مرزههای دريهايي بر عهده گيرد و ن

کشور را از تنگه هرمز تا مرز ايران و پاکستان در دريايي عمان بر عهده بگيرد. اين موافقهت کهه در 

منهدتر مرزههای طي چند ماه گذشته بين دو نيرو صورت گرفته است زمينه مهديريت بهتهر، نظهام

 Interview with Deputy Navy Army ofتواند فهراه  آورد فارس را مي دريايي ايران در خليخ

Iran in Bandar Abbas,2012).) 

 ها بهرای ای که با مسئول دفتر امور مرزی وزارت کشور صورت گرفت وی از تالشدر مصاحبه

مهديريت  و نهادههای هاسهازمانساماندهي نهاد مشترکي برای تنظي  رواب  و هماهنگي بين همهه 

 Interview with Border Affairs)خبهر داد  مهديريت وزارت کشهورکننده و مهرتب  مهرزی بها 

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

 هاسازمانهايي که در زمينه تنظي  رواب  بين توان گفت با همه تالشبر اين اساس، به صورت کلي مي

صورت گرفته و طي تعامالتي که از سوی محقق با مسئولين مرتب  در  و نهادهای مرتب  با مرزها در کشور

و نهادهها،  هاسازمانو نهادهای متتل  مديريت کننده و مرتب  با مرز انجام شده است تعدد اين  هاسازمان

و نهادهها،  هاسازماننسبت به مرزها، عدم وجود قوانين و مقررات شفاف بين اين  هاآنهمپوشاني وظاي  

ای مرزهه کارآمهدو ... ي ي از دالي  عدم توفيهق دسهتيابي بهه مهديريت  هاسازمانهماهنگي بين اين عدم 

از سوی ديگر بايد توجه داشت که وجهود (. Janparvar,2012:205جمهوری اسالمي ايران بوده است )

 ههاآنبين ها و اطالعات سبب شده است که جريان داده هابدون هماهنگي و هم اری هاسازماناين تعدد 

ها و اطالعات خاص داشته باشند و نهادها برای خود آرشيوی از داده هاسازمانصورت نگيرد و هر يک از 

که به سادگي قاب  ارائه به نهاد و سازمان ديگر جهت بهره برداری و استفاده نيست. اين امر زمينه باال رفهتن 

داگانه جههت دسهتيابي بهه اطالعهات، آمارهها، به صورت ج هاسازمانهر يک از مادی و زماني های هزينه

و ساير مسائ  از اين قبي  شده و در نتيجه تأثير منفي بر مهديريت کارآمهد  هاکاریدوباره، تحقيقي یهاداده

 .مرزهای کشور داشته باشد

 گیریو نتیجه تجزیه و تحلیل -8

العات در کنار توسهعه تحوالت صورت گرفته در عرصه جهاني نظير جهاني شدن و ورود به عصر اط

حمالت تروريستي سبب شده است که اين ديدگاه در بين افهراد و برخهي  گيریش  تجهيزات نظامي و 

اما شهواهد  اندشدهو کمرنگ  انددادهصاحب نظران ش   بگيرد که مرزها اهميت و نقش خود را از دست 
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در برقهراری نظه  و امنيهت دارا  یابرجسهتهموجود نشان دهنده آن است که مرزها از اهميهت و جايگهاه 

 هانسهبت بهه کشهور و ... تهديد و جنهگ تعام  با ساير کشورها، و همچنان به عنوان خ  مقدم باشندمي

حرکت بهه سهمت مهديريت  متتل  سعي در هایصورتکشورها به  . بر اين اساس،شوندميمحسوب 

 روزافهزوناضر با توجهه بهه وابسهتگي . در مقطع حکنندميدر مقاطع زماني متتل  خود مرزهای  کارآمد

کشورها به ي ديگر، به منابع موجود در مناطق مرز، منابع مشترک مرزی، تحرکات گسهترده افهراد، کاالهها، 

اصلي کشورها تبهدي   هایدغدغهجهت مديريت کارآمد مرزها به ي ي از درحرکت  ،و ... هاناامنيجرائ ، 

های پيش رو جهت دستيابي بهه ايهن مهه  راهبردرزی ي ي از شده است. در اين بين، مديريت ي پارچه م

مديريت ي پارچه مرزی اشاره  راهبردزيرا  ؛است که از سوی کشورهای متتل  در پيش گرفته شده است

مرتب  به امنيت مرزی، تسهي  عبور مرور افهراد و  یهاسازمانبه هماهنگي و هم اری ميان همه مقامات و 

وان بصورت کارآمدی به هدف خود يعني کنترل و ايجهاد امنيهت و تسههيالت در تجارت کاالها دارد تا بت

 طول مرزها با توجه به تحوالت هزاره سوم دست يافت. 

 اتتهاذبا توجه به تحوالت صورت گرفته در عرصه جههاني جمههوری اسهالمي ايهران نيهز نيازمنهد  

از  گيهریبهرهدر ايهن بهين، باشد. های جديدی جهت دستيابي به مديريت کارآمد مرزهای خود ميراهبرد

 ، منابع گسترده مشترک مرزیمرزهای طوالني، تعدد همسايگان مديريت ي پارچه مرزی با توجه به راهبرد

مديريت کننده و مرتب  با مرز در کشور از جايگهاه  یهاوزارتتانه، نهادها و هاسازماناز همه مهمتر تعدد و 

در درون  رسهديمهي ي از مهمترين عواملي که در اين زمينهه بهه نظهر  زيرا؛ باشديم برخوردار یابرجسته

مرزهای کشور تأثير منفي گذاشته و مديريت کارآمد مرزهای کشور را با مشه    کارآمد کشور بر مديريت

مسئول و مرتب  بها مرزهها در کشهور و  یهاخانه، نهادها و وزارت هاسازمان، وجود تعدد سازديممواجه 

، ههاآنمشهتص و تنظهي  شهده بهين  یهاتيمسهئولانين و مقررات، سهطوح اختيهارات و عدم وجود قو

 هاداده، عدم تعام  سازنده و ه  افزاينده، چرخش اطالعات و هاکاریدوبارههمپوشاني گسترده اختيارات، 

درون سهازماني، هم هاری  یهایهم ارهر چند مديريت ي پارچه مرزی دارای سه رکن . باشديم و غيره

با توجهه  توانديمولي در حال حاضر مهمترين بتش آن که  باشديمو هم اری بين المللي  هاسازمانبين 

 یههایهم هاربه شراي  موجود بر مديريت کارآمد مرزهای کشور قاب  دسترس باشد دو رکن اول يعني 

، ههاکاریدوباره، ههاکهاریک   توانيماز اين طريق  .باشديمن سازماني در درون کشور درون سازمان و بي

همچنين بايهد  .داکاهش ددر مديريت مرزهای کشور  یامالحظهو .... را تا حد قاب   هاتعل ، هايناهماهنگ
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 هيهمسها یکشورها نيب تيحسن ن شيافزا یبه سو يراه توانديم یمرز کارآمد تيريمدتوجه داشت که 

 فراه  آورد و دسهتيابي بهه رکهن سهوم مهديريت را هاآنو تعامالت سازنده بين  هایهم ارو زمينه  باشد

جمهوری اسالمي ايهران با توجه به اين ه گفت،  توانيمدر مجموع . ي پارچه مرزی را ام ان پذير ساخت

مرزههای کشهور را بهه صهورت برای اين ه بتوانهد باشد، مي های طوالني، تعدد همسايگان و ...دارای مرز

همپوشاني گسترده وظهاي   رايز؛ ندمديريت مرزی ي پارچه پيروی ک راهبردبايد از مديريت کند کارآمدی 

مرتب  با مرزها در کشور از يک سو، عدم مشهتص بهودن و شهفاف  یهاخانهو وزارت  هاسازماننهادها، 

مديريت مرزهای کشهور را بها مشه   مواجهه  ،بودن وظاي ، اختيارات و رواب  قاعده مند از سوی ديگر

از سهوی  توانهدينمهاطالعات، ارتباطات و هم اری در کشهور د توجه داشت که کرده است. همچنين باي

هها بهرای های منفرد و بصورت جداگانه بوجود آيد برای اين ه بتوان بصهورت کامه  بهه ايهن دادهسازمان

 سازمان مرکزی ش   دهي به يک مديريت کارآمد مرزی دست يافت بايد م انيس  هم اری ملي به وسيله

مهديريت  بهرای تحقيهق حاضهر، پيشهنهادی یالگو. ايجاد کرد جمهوری اسالمي مرزیارچه ي پمديريت 

 اسهت ذيه  به صورتمديريت ي پارچه مرزی  سازمان مرکزی مرزهای جمهوری اسالمي ايران در قالب

 جهت مديريت کارآمهد مهرزیرواب ، وظاي ، اختيارات و ... تنظي  کننده  يک سازمان مرکزی. (5)ش   

 -اطالعهاتي – دفاعي و بتش اول نظاميعبارتند از  که شوديمد شام  پنخ زير بتش کليدی که خو است

در  نظهامي و دفهاعي یهابحثمرتب  با  یهاسازمانو تعامالت بين  هایهم ارکه به صورت کلي  امنيتي

. دههديمهدر زمينه مرزهای کشور را انجام  امنيتي و اطالعاتي یهابحثمرتب  با  یهاسازمانيک طرف و 

که به  فرهنگي – اجتماعيبتش دوم در چارچوب ستاد ک  نيروی مسلح ش   بگيرد.  دتوانيماين بتش 

. اين بتش دهديمرا انجام  فرهنگيو  اجتماعي یهابحثمرتب  با  یهاسازمانصورت کلي تعامالت بين 

که به صهورت  سيسيا –حقوقي  بتش سومش   بگيرد. وزارت کشور تواند در چارچوب نهادی در مي

های حقوقي و سياسي مرتب  با مرزها و کشورهای همسهايه های مرتب  با بحثکلي تعامالت بين سازمان

در چارچوب نهادی در وزارت کشور يا وزارت امور خارجهه شه    توانديم. اين بتش دهديمرا انجام 

 یههابحثهای مرتب  بها انکه به صورت کلي تعامالت بين سازم تجاری –بتش چهارم اقتصادی بگيرد. 

در  توانهديمهدههد. ايهن بتهش اقتصادی و بازرگاني و مسائ  اقتصادی مرتب  با مناطق مرزی را انجام مي

بتش پنج  مهديريت منهابع مشهترک چارچوب نهادی در وزارت اقتصاد يا وزارت بازرگاني ش   بگيرد. 

ههای باشد و ايهن مرزهها بهه صهورتي ميجمهوری اسالمي ايران دارای مرزهای طوالناز آنجا که  مرزی
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بهرداری از ايهن اند هر گونه تعل  در بههرهمتتل  منابع فراواني را در طول مرزها به دو بتش تقسي  کرده

مند و بها برداری نظامش   دهي به نهادی جهت بهره کنديممنابع ضررهای اقتصادی زيادی به کشور وارد 

وزارت  تواند در چهارچوب نههادی دراين بتش مي از ضروری است.ع مشترک مرزی يک نيبرنامه از مناب

 ش   بگيرد. نفت يا وزارت نيرو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 ....

 امنیتی -نظامی  بخش

 

حفاظت  وزارت امور خارجه؛ قوه قضائیه؛ سازمان

 محیط زیست؛ نهاد ریاست جمهوری؛ و ... 

 حقوقی - سیاسی بخش

 

 وزارت کشور؛ سازمان حج و زیارت؛ صدا و سیما؛

 و ....  وزارت کار و امور اجتماعی؛

 فرهنگی -اجتماعی بخش

 

امور اقتصادی و دارایی )گمرک(، بازرگانی، تعاون؛  هایوزارت

اد مبارزه با مواد مخدر؛ صنعتی؛ ست -سازمان مناطق آزاد تجاری

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

 تجاری - اقتصادی بخش

 

وزارت نفت؛ وزارت صنایع و معادن؛ وزارت نیرو؛ وزارت 

جهادکشاورزی؛ سازمان بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی؛ و ....

 بخش منابع مشترک مرزی

 

 سازمان مرکزی

مدیریت یکپارچه 

وری اسالمی مرزی جمه

 ایران

 سازمان مرکزی مدیریت یکپارچه مرزی جمهوری اسالمی ایران -2شکل 

 های تحقيقمأخذ: يافته
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