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The formation of the border and the establishment of a border line between the two countries 
have political, economic and cultural-social consequences and impacts, especially at local and 
border settlements level. In this research, the consequences of the border establishment, border 
policies, and the plan to strengthen border guard (Forces) at several points of settlements such 
as Yazdan, Kaboodeh, and Nazarkhan have been discussed. This descriptive-analytical research, 
based on library and field pieces of information/findings seek to investigate the formation 
process of eastern borders within South Khorasan province and also the developments that 
during about six decades have taken place in these areas. The results of researchers showed 
that the determination and establishment of this border caused that some border villages such 
as Kaboodeh and Yazdan placed on this side of the border, and Nazarkhan was placed on the 
Afghan side. The consequences of these border policies have led to evacuation and destruction 
of border villages such as Kaboodeh and Yazdan, along the Nomands resettlement plan and 
security, and also their inhabitants were resettled in the Barenjgan city; in the other hand, 
Nazarkhan farm across the border has now changed into a linear village with a population 
of over 5 thousand people. The evacuation of these border villages along with the border 
privacy delimitation project, and also the forced migration of its residents to a new location 
has resulted in tensions between old residents and new immigrants in addition to causing 
discontent between borderers.
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  چکيده
گیری مرز و استقرار خط مرزی بین دو کشور، دارای پیامدها و آثار سیاسی، شکل

 های مرزیگاهخصوص در سطح محلی و سکونتفرهنگی به -اقتصادی و اجتماعی
های مرزی یک گیری مرز و اجرای سیاستاست. بر این اساس، ممکن است شکل
 های مرزی شودگاهاجتماعی مناطق و سکونت -حکومت منجر به توسعه اقتصادی

یا برعکس ترسیم مرز مانعی در فرآیند توسعه تاریخی منطقه مرزی باشد. مرزهای 
ایران و همسایگان طی زمانی نسبتًا طوالنی و براساس قراردادها، معاهدات و 

تحلیلی  -های مختلفی تعیین و ترسیم شد. این پژوهش با روش توصیفیحکمیت
آیند دنبال بررسی فر ای و میدانی بههای کتابخانهو با استناد به اطالعات و یافته

گیری مرزهای شرقی در محدوده استان خراسان جنوبی و تحوالتی است که شکل
در طی حدود چهار دهه در این مناطق صورت گرفته است. بخشی از مرزهای شرقی 

توسط حکمیت  ۱۹۳۵ایران، از جمله مرزهای استان خراسان جنوبی در سال 
ن و دهد، تعییهای پژوهش نشان میتعیین و ترسیم شد. یافته آلتای فخرالدین

ها و روستاهای مرزی مانند کبوده گاهترسیم این مرز موجب شد برخی از سکونت
و یزدان در این سوی مرز و نظرخان در سمت افغانستان قرار گیرد. این 

د انی شدهها طی چهار دهه گذشته دارای تحوالت و تغییرات مختلفگاهسکونت
نحوی که روستاهای مرزی چون کبوده، یزدان و غیره در راستای طرح اسکان به

عشایر و امنیت مرز تخلیه و تخریب شده و ساکنان آنها در روستای بارنجگان 
اند و از طرفی مزرعه نظرخان در آن سوی مرز در حال حاضر تبدیل اسکان داده شده

هزار نفر تبدیل شده است. تخلیه این ۷ به یک روستای خطی با جمعیتی بالغ بر
روستاهای مرزی در راستای طرح تعیین حریم برای مرز و کوچ اجباری ساکنان 

ز هایی نیآن به مکان جدید ضمن بروز نارضایتی مرزنشینان، موجب بروز تنش
بین ساکنین قدیمی و مهاجرین جدید شده است. همچنین از تحوالت مثبت 

توان به ایجاد بازارچه مرزی یزدان اشاره مورد مطالعه میگرفته در محدوده صورت
  کرد.
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  مقدمه
ترین عامل تشخیص و جدایی یک واحد مرزهای سیاسی مهم

متشکل سیاسی از واحدهای دیگر است. خطوط مرزی خطوطی 
منظور تحدید حدود یک واحد اعتباری و قراردادی هستند که به

های شوند. بنابراین مرزها از بحثسیاسی روی زمین مشخص می
نسان برای . ا[1]رونداصلی و مهم جغرافیای سیاسی به شمار می

گونه که با گستره ساختن پیرامون جوالنگاه خود، آنمشخص
جوالنگاه همسایه تداخل نیابد، ناچار به تعیین خطوطی قراردادی در 
بخش پایانی پیرامون محیط زیست یا قلمرو خود است. گونه 

یافته این مفهوم خط پیرامون است که بخش پایانی گسترش
ای سیاسی پیدا نموده سازد و جنبهجوالنگاه یک ملت را مشخص می

المللی، گیری و استقرار مرزهای بین. شکل[2]شودو "مرز" خوانده می
آثار و پیامدهای مختلفی بر مناطق مرزی در دو سوی مرز به دنبال 
داشته است. با توجه به سطح توسعه کشورها و همچنین نوع 

یجاد دو های اجراشده در مناطق مرزی، شاهد اها و طرحسیاست
فضای متفاوت در مناطق مرزی هستیم. از همین رو، روند تعیین 

گیری مرز بر مناطق مرزی دو ویژه تاثیر شکلو تحدید مرزها و به
کشور از جمله موضوعات مهم در جغرافیای سیاسی و مطالعات 

  مرزی است.
کشور دنیا دارای مرزهای طوالنی است  ۱۵دلیل همسایگی با ایران به
ری از آنها مرزهای تحمیلی و بالقوه دارای ظرفیت تنش که بسیا

های داخلی ها و درگیریدلیل جنگهستند و برخی از آنها نیز به
. مرزهای شرقی ایران [3]شوندکشورهای همسایه، ناامن شمرده می

کیلومتر مرز مشترک با ۹۴۵کیلومتر شامل ۱۹۲۳جمعًا به طول 
 پاکستان است که ترکیبی کیلومتر مرز مشترک با۹۷۸افغانستان و 

. [4]ای و کوهستانی استای، دریاچهاز مرزهای خشکی، رودخانه
تحدید و تعیین مرزهای خاوری ایران حاصل شش حکمیت و یک 

ها مربوط به مرز خراسان با نامه است؛ که دو مورد از حکمیتتوافق
نامه مربوط به مرز سیستان و حکمیت و یک توافق ۴افغانستان و 

ستان با همسایگان شرقی است. تحدید حدود مرزهای خراسان بلوچ
" لینمکرضوی و جنوبی امروزی با افغانستان حاصل دو حکمیت "

شرح که ابتدا یک قسمت از مرزهای " بوده است. بدینآلتایو "
خاوری ایران یعنی مسیر بین دهانه ذوالفقار (نقطه مشترک مرزی 

شتادان و مسیر خط القعر ایران، روسیه و افغانستان) تا دشت ه
که ( لینمکرودخانه هریرود توسط یک َحکَم انگلیسی به نام ژنرال 

سرکنسول بریتانیا در مشهد بود) تعیین حدود شد. او  ۱۸۸۶در سال 
 ۱۸۹۱در دشت هشتادان شروع کرد و در سال  ۱۸۸۸کارش را از آوریل 

خط مرزی  همراه نقشهای از خالصه کار را بهبه پایان برد و نسخه
کیلومتر، از ۹۶شده به طول . مرز تعیین[5]تسلیم حکومت هند کرد
شود؛ از خط القعر هریرود گذشته و به دهانه ذوالفقار شروع می

رسد. خط مرزی سپس از وسط دشت هشتادان و قریه کله میکال
 شد. در اینخر ختم میآباد در خاک ایران عبور کرده به کوه یالگرگ

  .[6]مت مرزی با ذکر شماره نصب شده استعال ۳۹فاصله 
دنبال بروز اختالفات مرزی بین ایران و افغانستان (در جنوب به

 ۹۵تا عالمت شماره  لینمکو در امتداد کار ژنرال  ۳۹عالمت شماره 
، که محدوده مرزی در ماهونمککوه، آخرین نقطه حکمیت در سیاه

و افغانستان  های ایراناین بخش چندان مشخص نبود)؛ دولت
موافقت کردند ترکیه در این مساله حکمیت کند. در اجرای این 
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همراه هیاتی از را به سپهبدفخرالدین آلتایقرارداد دولت ترکیه 
کار خود را در  آلتایبرداران به منطقه اعزام کرد. مستشاران و نقشه

پس از دیدار با مقامات بلندپایه دو کشور شروع کرد و  ۱۹۳۴سال 
در آنکارا به سفرای کشورهای  ۱۹۳۵ماه مه  ۱۵ش خود را در گزار 

که  آلتایدنبال صدور رای حکمیت ایران و افغانستان تحویل داد. به
شد، کمیسیون کوه را شامل میآباد تا سیاهمسیر مرزی از موسی

تشکیل شد و خط مرزی را  ۱۹۳۶گذاری در سال مشترک نشانه
قطعه از مرزهای خاوری ایران بود . این آخرین [7]گذاری کردعالمت

ترین مرز خشکی توان آن را جوانکه تحدید حدود شد و از طرفی می
ایران با همسایگان قلمداد نمود. استقرار این مرز موجب جدایی 

های مرزی چون کبوده، یزدان و نظرخان در گاهروستاها و سکونت
در دو دو سوی مرز شد. طی سه دهه گذشته و با تحوالت سیاسی 

های مختلف مدیریت مرز توسط ایران ویژه اتخاذ سیاستکشور و به
نحوی رو گشته است بهاین روستاهای مرزی با تحوالت مختلفی روبه

که نسبت به سه دهه گذشته دچار تغییرات اساسی شد؛ موضوعی 
  که این پژوهش به دنبال بررسی آن است.

  

  روش تحقیق
تحلیلی است. این  -توصیفیپژوهش حاضر از حیث ماهیت و روش 

ران گیری مرز ایدنبال پاسخ به این سئوال است که شکلپژوهش به
های مدیریت و کنترل مرز از و افغانستان و سپس اتخاذ سیاست
های مرزی داشته است. گاهسوی دو کشور چه تاثیری بر سکونت

 گیری مرز در محدودهبرای بررسی سئواالت فوق ابتدا فرآیند شکل
د مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. سپس برای اطالع از سیر مور 

ای ها طی چند دهه قبل، از منابع کتابخانهگاهتحوالت این سکونت
ها، ها، فرهنگ آبادیالمعارفو دیجیتالی همچون دایره

های مختلف و آمارهای های نفوس و مسکن، نقشهسرشماری
های تکمیل فعالیتجمعیتی مربوط به آن استفاده شد. همچنین در 

پژوهشی بازدیدی از مناطق مرزی ذکرشده به عمل آمد تا بتوان از 
  های مرزی را بررسی نمود.نزدیک پیامدهای استقرار مرز و سیاست

  

  پیشینه تحقیق
های مرزی در ایران، باالخص تاثیرات آن در رابطه با موضوع حکمیت

 رت نگرفتههای مرزی تحقیقات زیادی در کشور صوگاهبر سکونت
 هایها با توصیف و تفسیر این حکمیتاست. غالب این پژوهش

هایی که در این زمینه یا مشابه با مرزی همراه بوده است. پژوهش
  ود.شاین موضوع در ایران صورت گرفته است در ادامه به آن اشاره می

در پژوهشی تحت عنوان "قرارداد مرزی  فضه جعفرنژاد شورکائیسیده
دنبال رفته" بههای ازدستامنیتی آن/ آب -و آثار سیاسیگلداسمیت 

بررسی پیامدهای سیاسی امنیتی این حکمیت مرزی بوده است. او 
در این پژوهش با بررسی تاریخی روند انعقاد این حکمیت و مطالعه 
اسناد مربوط به آن به این نتیجه رسیده است اختالف میان ایران و 

از تاریخ تقسیم سیستان ایجاد شده  افغانستان بر سر آب هیرمند،
است و اصوالً علت اصلی این اختالف نیز مانند سایر اختالفات میان 

کشورهای آسیایی و آفریقایی، استعمار و جهانگیری ممالک اروپایی 
 نیلمکهای گلداسمیت، بوده است. به موجب حکمیت ۱۹در قرن 
ران و های انگلیسی که مناطق سرحدی ایماهون ژنرالو مک

الف تر موارد اختافغانستان را تعیین کردند، آنها با زیرکی هرچه تمام
نشده برانگیز و حساسی مانند تعیین دقیق حوضه آبریز هیرمند را حل

به جا گذاشتند تا گاهی به اختالفات دو کشور همسایه منجر شود 
ای برای ایجاد اختالف و نزاع دو طرف وجود داشته و همیشه بهانه

. این مناقشات به ضرر طرفین بوده و همواره ثالثی در این میان باشد
سود برده است. در تمام روند تاریخی، مساله هیرمند و احاله حل و 
فصل آن به خارجیان، دخالت و آرای آنها همواره به ضرر ایران بوده 

ها نیز در مقابل آنچه به آنها تعلق گرفته، دانسته یا ندانسته و افغان
اند. به عبارت دخل واگذار کردهت بیشتری به خارجیان ذیامتیازا

دیگر این مناقشات به ضرر طرفین بوده و همواره ثالثی در این میان 
سود برده است. در واقع اختالف موجود مبتنی بر یک سلسله عوامل 

تواند سیاسی، روانی و تاریخی بوده است که هر یک به نوبه خود می
ناپذیر افغانستان، در اتخاذ روشی انعطافموجبی بر سرسختی دولت 

  .[8]در مقابل ایران باشد، همچنان که در گذشته نیز بوده است
در پژوهشی تحت  معصومه نیرآبادیو  کریم سلیمانی دهکردی

های مرزی ایران و افغانستان در دوره رضاشاه" به عنوان "چالش
اختالفات بر سر تعیین مرزها، ناآرامی و ناامنی در مرزها، مساله رود 
هیرمند و مشکل مهاجرت اتباع دو کشور به شهرهای مرزی یکدیگر 

 های این پژوهش با استفاده ازدر دوره رضاشاه پرداخته است. یافته
روش تاریخی و همچنین با مطالعه تطبیقی اسناد آرشیو وزارت امور 

 رغمدهد این دو کشور بهخارجه و سازمان ملی اسناد ایران نشان می
های ها و صمیمیت در روابط، در برخی مسایل دچار اختالفاشتراک

های مهمی اند. اگرچه در مقاطع مختلف اقدامعمیق و تاریخی بوده
ه و کردصورت گرفته است؛ با این حال دوباره بروز میبرای رفع آنها 

  .[9]ناشده باقی مانده استصورت مسایل حلبه
های مرزی و در کتابی تحت عنوان "سیاست پیروز مجتهدزاده
 محمدیحمیدرضا ملکالمللی ایران" که توسط دکتر مرزهای بین

 ترجمه شده، به بیان مسایل مرزی ایران اعم از مرزهای شمالی،
جنوبی و شرقی، غربی پرداخته است. در این کتاب عالوه بر بررسی 

های مرزی به تشریح مراحل تکوین و استناد به قراردادها و حکمیت
های گذشته تا به اکنون پرداخته است. و تکامل مرزهای ایران از زمان

در این کتاب پژوهشگر با حقایقی از مجموعه مسایل مربوط به 
یی ایران و روابط با همسایگان و چگونگی های جغرافیاسیاست

حفاظت و عدم حفاظت درست حق و حقوق سرزمینی ایران آشنا 
شود که چگونه باید از حق و حقوق شده و خواننده راهنمایی می

  .[10]سرزمینی کشورش در آینده حفاظت کند
  

  چارچوب نظری پژوهش
ظور منمرزهای سیاسی خطوطی اعتباری و قراردادی هستند که به
. [1]شوندتحدید حدود یک واحد سیاسی روی زمین مشخص می

عنوان خطوطی که موجودیت سیاسی را از الملی بهمرزهای بین
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ای هستند و کشورها تالش کنند دارای اهمیت ویژهیکدیگر جدا می
المللی از آن . مرزهای بین[11]دهندجام میزیادی برای کنترل آنها ان
کننده قلمرو حاکمیت و فرمانروایی مشخصجهت اهمیت دارند که 

دهی مناسبات . این پدیده در شکل[12]دو نظام سیاسی هستند
ای به عهده ها نقش برجستهسیاسی و اقتصادی میان حکومت

ها و کارکردهای متفاوتی نظران و کارشناسان نقش. صاحب[13]دارند
، [14]متبرای این پدیده مانند تحدید حدود منطقه اعمال قدرت حکو

دهی به مناسبات سیاسی و ایجاد و تقویت وحدت سیاسی و شکل
اثبات حقوقی يا فيزيكی  اند.در نظر گرفته [1]هااقتصادی میان دولت

قلمرو خاص بازتابنده قلمرو حاکمیت سیاسی یک يک دولت بر يک 
دولت بوده و مطابق قواعد خاص در مقابل حرکت انسان، انتقال کاال 

. مانع دفاعی، اقتصادی، اجتماعی [15]کندمانع ایجاد میو نشر افکار 
و سیاسی در گذشته و تا چند دهه پیش و حدودًا تا پایان دوران 
جنگ سرد، نشانگر اقتدار ملی، محدوده اعمال حاکمیت و حفظ 

. مناطق مرزی محل تالقی دو [16]امیت ملی از تجاوزات خارجی بود
این  [17]ناطق پیرامونی استنیافتگی در مپدیده ناامنی و توسعه

ها دهی مناسبات سیاسی و اقتصادی میان حکومتپدیده در شکل
نظران . به عقیده برخی از صاحب[13]ای به عهده دارندنقش برجسته

ترین کارکرد مرز کنترل تعامالت میان دو کشور است که ضمن مهم
ین شان را نیز تامآوردن امنیت برای آنها منافع ملیبه ارمغان

های مختلف مرزهای کارکرد و نقش. در یک نگرش کلی [18]کندمی
 -توان در قالب دو گروه شامل کارکرد دفاعیالمللی را میبین

  .[19]بندی کردتجاری طبقه -بازدارندگی و کارکرد ارتباطی
  

های سرزمینی از زمانی که حکومت مراحل تعیین و تکامل خط مرز:
وم امروزی خود را یافته و منطقه سرحدی اند، مرز مفهبه وجود آمده

نیز جای خود را به خط مرزی داده است. ازدیاد روزافزون جمعیت و 
 ها درنیاز فزاینده مردم به منابع طبیعی، موجب شده که حکومت

ها تا حد گذاری خطوط مرزی خود دقت کنند و مرزتعیین و عالمت
هار مرحله را در ترین فضا را اشغال کنند. کارشناسان چممکن کم

  .[20]اندتعیین و استقرار خط مرزی تعیین کرده
در مرحله اول که به مرحله موافقت معروف است در این مرحله 

شود و شکل عمومی کشورها به منطقه از نظر سیاسی تقسیم می
های مشخص جغرافیایی مثل کوه آید. در این مرحله پدیدهوجود می

وسیله خطوط مستقیم النهارات بهنصفو رود یا خطوط مدارات و 
شود. مرحله دوم تحدید حدود نام دارد که در به یکدیگر متصل می
برداری های خاصی برای مرزها انتخاب و نقشهاین مرحله موضع

شود و این امر مستلزم دارابودن اطالعات دقیق جغرافیایی از می
  .[21]ای است که در مرحله اول در دسترس نیستمنطقه

 خط مرزی تحدید گذاری است که در این مرحلهمرحله سوم عالمت
. برای [1]شودگذاری میحدود شده، روی زمین پیاده و عالمت

ها یا در ها، میلهها، ستونگذاری مرز ممکن است از تیرکعالمت
مناطق حساس از مانع سیمی و در موارد نادر از دیوار استفاده شود 

اداره موثر مرز است که در این مرحله معموًال و درنهایت مرحله چهارم 

های دوجانبه یا چندجانبه مرزی به ایجاد با تشکیل کمیسیون
شده گذاریهای قانونمند برای حفظ و نگهداری مرزهای عالمترویه

های استفاده از توان به اتخاذ روششود که از جمله آن میاقدام می
ره اشاره کرد. الزم به ذکر های آبی در نواحی مرزی و غیآب و راه

توان بر مراحل چهارگانه فوق، نظران، میاست به عقیده برخی صاحب
گونه که مرحله پنجم را نیز تحت عنوان "مدیریت مرز" افزود. همان

نشان داده شده است، از آنجایی که مرحله چهارم بیشتر  ۱در شکل 
له ن آن، این مرحکردهای کنترلی مرزها تاکید دارد نه مدیریتبر جنبه

را "حفاظت و نگهداری" از مرز باید نام داد و مرحله بعدی یعنی 
های مرحله پنجم تکامل مرزها که همراه با گسترش همکاری

های دو همسایه به یکدیگر، استفاده بهینه از دوجانبه و وابستگی
ها و شدنمنابع مشترک مرزی و غیره است و با توسعه جهانی

تگی رو به گسترش کشورها به یکدیگر توسعه یافته ارتباطات و وابس
است، را مدیریت مرز نامید. البته نکته مهمی در زمینه مدیریت 
مرزها وجود دارد که باید ذکر کرد و آن این است که در روند تکامل 
مرزها از مرحله اول یعنی موافقت تا مرحله چهارم یعنی حفظ و 

نوعی جایگزین مرحله قبل بهنگهداری هر مرحله با توسعه و تکامل 
ازد سشود اما چیزی که مرحله پنجم را از سایر مراحل متفاوت میمی

صورت در این است که مدیریت مرز از مرحله اول یعنی موافقت به
سایه وجود داشته و با تکامل مرز، روند تکاملی پیدا کرده تا این که 

  .[22]شودم مییافته جانشین مرحله چهار صورت یک مرحله تکاملبه

  

	
  خط مرزی مراحل تکامل )۱شکل 

  
توان اجتماع کوچک تعریف کرد که های مرزی را میگاهسکونت

سرزمینی هستند. دارای دو نوع روابط و عملکرد سرزمینی و بین
 گیری از امکانات وساکنان آن برای زندگی و فعالیت، عالوه بر بهره

نیز  سرزمینیامکانات دیگر یا برونسرزمینی به منابع خودی یا درون
توان گفت که روستاهای مرزی مکان نظر دارند. به تعبیری دیگر می

و فضای سکونت دائمی و نیز فعالیت بخشی از مردم یک سرزمین 
واقع در عمق نوار مرزی (منطقه مرزی) هر کشور است که در 

. [23]کنندچارچوب یک حکومت و رژیم سیاسی معین زندگی می
های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ورها متناسب با ویژگیکش

فرهنگی مناطق مرزی و همچنین شرایط ژئوپلیتیکی در کشورهای 
ها و همسایه برای مدیریت و کنترل مرزهای خود از سیاست
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کنند. براساس راهبردهای مطروحه های مختلفی استفاده میشیوه
به موقعیت مرزها و در زمینه مدیریت و کنترل مرزها و با عنایت 

تحوالت فضای داخلی و محیط بیرونی سه نوع مدل مدیریتی برای 
  مرزهای مناطق مرزی ایران قابل طرح است:

در این مدل با توجه به نگرش  انتظامی: -الف) مدل مدیریتی نظامی
راهبردی به مرزها، بیشتر کنترل و اداره مرزها و مناطق مرزی در 

یرد. گهای نظامی و انتظامی قرار میستگاهاختیار و تسلط نیروها و د
در این شیوه انسداد مرزها با دو روش سنتی (حفرکانال، احداث 
پاسگاه مرزی، طرح منطقه ممنوعه و غیره) و کالسیک (استفاده از 

، استفاده از رادارهای زمینی ITو  (GIS)سامانه اطالعات جغرافیایی 
ویت بیومتریک و های تشخیص ههای فضایی، سیستمو سنجنده

  گیرد.غیره) صورت می
این مدل بر محور توسعه  گرا:ب) مدل مدیریتی کارکردی و توسعه

مناطق مرزی، پویایی و شکوفایی کارکردهای مرزها متمرکز است. در 
هایی که در امور مرز و مدیریت خانهها و وزارتاین مدیریت، دستگاه

توسعه و عمران در  های مختلفآن دخیل و فعال هستند در زمینه
  توانند دارای نقش باشند.این مناطق می
این نظام مدیریتی با توجه به  گرا و ترکیبی:جانبهج) مدیریت همه

ها و راهکارهای ترکیبی برای نگری دارای سیاستجانبهبینش همه
های اداره مرزها بوده و سعی دارد از راهکارهای مناسب مدیریت

. [21]طور هماهنگ استفاده نمایددی بهانتظامی و کارکر  -نظامی
عالوه بر این از منظری دیگر، مدیریت مرز دارای ابعاد مختلف 
مدیریت خط مرزی، مدیریت دسترسی، مدیریت امنیتی، مدیریت 

. [24]محیطی استمنابع فرامرزی، مدیریت بحران و مدیریت زیست
ی تدر مرزهایی که فضا امنیتی است عمدتًا موضوع مدیریت امنی

های امنیتی در مرزها وابسته به روابط تر است. فعالیتمرز برجسته
های اقتصادی است و درک شهروندان خارجی، جغرافیا و فرصت

کننده امنیت و عنوان تامینبیشتر کشورها از مرزها هنوز به
جلوگیری از تردد غیرمجاز، قاچاق کاال و مواد مخدر، قاچاق انسان، 

  .[24]تهاجم نظامی است ها و اشرار وتروریست

  
طرح جامع امنیت مناطق مرزی با طرح جامع امنیت مناطق مرزی: 

و  ۲۰۳انتظامی تدوین شده است و براساس مواد  -رویکرد امنیتی
فصل هفتم (دفاعی، سیاسی و امنیتی) قانون برنامه پنجم  ۲۰۴

  :[25]های مربوط به آن چنین آمده استتوسعه و تبصره
"در راستای تامین امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل  ۲۰۳ماده 

های امور موثر مرزها، وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه
اقتصادی و دارایی، دادگستری، اطالعات و نیروی انتظامی و سایر 

ربط طرح جامع امنیت پایدار مناطق های ذیها و سازمانوزارتخانه
سال اول برنامه تهیه و به تصویب شورای عالی مرزی را تا پایان 

 های مصوبای که تا پایان برنامه طرحگونهامنیت ملی برساند به
 طرح جامع -صورت کامل اجرا شود". تبصرهکنترل و انسداد مرزها به

های عمرانی، انسدادی، شامل کنترل، مدیریت، حریم امنیتی، اقدام
و اجتماعی، اقتصادی و تقویت اطالعاتی، علمی، تجهیزاتی، فرهنگی 

کارگیری بسیج و نیروی مردمی است. هر گونه اقدام در مرزبانی، به
های مندرج در این مرزها و مناطق مرزی براساس برنامه و شاخص

  پذیرد.طرح صورت می
در راستای ارتقا و تقویت اقتصاد و معیشت مرزنشینان  -۲۰۴ماده 

یدار مناطق مرزی، دولت با رعایت مالحظات و تامین امنیت پا
گیری حمایت مالی و حقوقی الزم را از استقرار صنایع و شکل

های مستعد برداری از زمینهای مرزنشینان و حق بهرهتعاونی
کشاورزی و استفاده حداکثری از منابع طبیعی و گردشگری در 

  آورد.مناطق مرزی به عمل می
گرا ظامی و توسعهانت -اگرچه در مواد فوق هر دو رویکرد امنیتی

های خاص مناطق مرزی شرق ایران دلیل ویژگیمدنظر است اما به
ثباتی سیاسی در افغانستان و پیامدهای منفی آن از و تداوم بی

جمله قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، شرارت و غیره در محدوده 
انتظامی غلبه داشته است  -مورد مطالعه این پژوهش رویکرد امنیتی

های اخیر با تعیین حریم و منطقه ممنوعه ی که در سالنحوبه
های مرزی تخلیه و مرزنشینان به عمق نوار گاهروستاها و سکونت
اند موضوعی که در مورد روستاهای کبوده و یزدان مرز منتقل شده
  کند.کامالً صدق می

  

  هایافته
رحد س و وضعیت جغرافیایی محدوده مرزی: آلتایتعیین مرز توسط 

درجه از شمال به جنوب ۵۰/۲۹تا  ۳۷/۳۵ن ایران و افغانستان از بی
کیلومتر امتداد یافته است. قسمت شمالی آن ۹۴۵تقریباً به طول 

وپنج سال قبل، از طرف ژنرال کیلومتر است؛ چهل۱۶۵که تقریباً 
و بعد یک قسمت دیگر آن که بیش از  ماکلینانگلیسی موسوم به 

لنل کانتهای جنوبی طرف سیستان واقع است توسط کیلومتر در ۲۷۵
دید تح ماکلینانگلیسی تحدید شد. سرحدی که از طرف  ماکماهون

و سرحدی که به  ۲۰/۳۴واقع در درجه  ۳۹شده به عالمت نمره 
د تحدی ۳۰/۳۱کوه واقعه در درجه در سیاه کلنل ماکماهونتوسط 

شود و بین کیلومتر می۳۷۵شود. قسمتی که تقریبًا شده عمل می
این دو منطقه واقع است تحدید نشده و راجع به تعیین و تحدید 

  .[26]ماموریت داده شده است قسمت مزبور است که به ما
های محدوده جغرافیایی حکمیت ۱طور که در نقشه همان
داده است؛ وضعیت  گرفته در مرزهای شرقی ایران را نمایشصورت

جغرافیایی منطقه سرحدی از شمال به جنوب به قرار ذیل است: 
سرحد مشترک بین افغانستان و ایران از ذوالفقار شروع شده و از 

قلعه و هشتادان عبور کرده و در طرف جنوب دره هریرود دشت اسالم
وسیله هریرود و دشت قلعه بهنماید. دشت اسالممیرا تعقیب 
وسیله چندین رشته قنات که ساختمان آنها قدیمی بوده بههشتادان 

شوند منطقه مزبور رسد مشروب میمیها آب به آن واسطه چاهو به
دارای قراء و اراضی مزروعی بوده و عده عشایر چادرنشین در آنجا 

کوچکی از مشرق به مغرب  هایکوهخیلی زیاد نیست. بعد یک رشته
ها و مناطق غیرمسکونی وجود ان آنها درهامتداد پیدا کرده و در می

یزرع که مساحت دارد. بین قراء ایرانی و قراء افغانی یک منطقه لم
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شود در طرف جنوب واقع است در آنجا کیلومتر می۱۰۰آن قریب 
به نمکسار که در جنوب آن یک جلگه وسیع و  دریاچه شور موسوم

باله آن یک جلگه پترکان واقع بوده و در دندریاچه موسوم به دغ 
ها وهکدیگر پهناور کم ارتفاعی وجود دارد. از این دشت آخرین سلسله

های هندوکش است نمایان بوده دارای پست و بلندی که جزو کوه
کند محل مزبور یک فرورفتگی و به طرف جنوب غربی امتداد پیدا می

 انهای افغانستهای انتهای غربی ایران و کوهبین سلسله طویل کوه
دهد. اختالف بزرگ موجود بین وضعیت اختصاصی و تشکیل می

های هر یک از دو طرف کامالً در جلگه آشکار است بعد دشت کوه
نامند در نمدی میها دغافغانها دشت ناامید و یزرع که ایرانیلم

طرف جنوب در یک مساحت بیش از هشتاد کیلومتر امتداد یافته و 

تندی وجود دریاچه موسوم به دغ در انتهای جنوبی آن محل یک
شود در جوار جاری میهای همهایی که از کوهداشته و در بهار آب
شود دریاچه مزبور در فصل تابستان خشک محل مزبور جمع می

 های پست وو بعد اراضی مختصر ارتفاعی پیدا کرده و کوهشود می
طرف ها به شوند. درهبلندی که از هم دور هستند، مشاهده می

وسیله دریاچه هامون که در مشرق به جنوب امتداد پیدا کرده و به
های مرتفع احاطه شده است وسیله کوهیزرع و در مغرب بهدشت لم

های مسطح این منطقه وسیع ارتفاع شود. در قسمتمنتهی می
ها متر بوده در صورتی که ارتفاع پاره از کوه۷۰۰متوسط زمین از دریا 

  .[26]اوز استمتر متج۱۵۰۰از 

  

  
گرفته در مرزهای خاوری ایران (منبع: نگارندگان)های مرزی صورتحکمیت )١نقشه 
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گونه که در نقشه همان :آلتایوضعیت روستاها مرزی در حکمیت 
نمایش داده شده است؛ زبانه تحدبی مرز خاوری ایران در محدوده  ۲

بودن یزدان و واسطه معمور و مسکونحکمیت مرزی آلتای فقط به
ی ها زبانه کوچککبوده صورت گرفته و مزرعه نظرخان نیز برای افغان

  را فراهم آورده است.
دی در این منطقه موکول نویسد "خط سرحدر این زمینه می آلتای

به سرنوشت محل یزدان است. اگر نقاط یزدان و کبوده از طرف 
 تپه در مسیراز طلعتها اشغال نشده بود ممکن بود سرحد را ایرانی

پترکان قرار داد. ولی اگر قبول بکنیم که عمومی جنوب با قطع دغ
این  ایاین ناحیه متعلق به ایران است لزومًا باید خطوط ارتباطی بر 

ان پترگشدن تقریبًا تمامی دغ. بنابراین واقع[26]نقطه قائل بشویم" 
اش نتیجه محیطیدر خاک ایران با همه اهمیت طبیعی و زیست

عالوه از منظر بودن یزدان و کبوده بوده است. بهمعمور و مسکون
گاه موقعیتی تحدبی از مرز را برای جغرافیای نظامی این دو سکونت

های مرزی یزدان و کبوده در زمان حکمیت گاهآورد. سکونت ما فراهم
ت دلیل موقعیدر حقیقت روستاهای کوچکی بوده است که به آلتای

مرزی و مهم آن دارای پست ژاندارمری و دفتر گمرک بوده است. در 
ان محل یزدنویسد "چنین می آلتایها گاهمورد وضعیت این سکونت

رعه و چند خانوار سکنه و یک پست که فعالً مرکب است از یک مز
ها است و کبوده واقع ژاندارمری و یک دفتر گمرکی در دست ایرانی

کیلومتری جنوب یزدان که دارای یک مزرعه و چند خانوار سکنه ۱۲در 
ها است. بین این دو محل، مزرعه نظرخان است نیز در تصرف ایرانی

های مزبور لمتعلق به یک نفر افغانی واقع است، در اطراف مح
نقاطی وجود دارد که عشایر افغانی در ایام زمستان از آن استفاده 

های یزدان و کبوده به ایران واگذار شده و کنند. بنابراین محلمی
مزرعه نظرخان واقعه بین این دو نقطه که مالک تبعه افغان آن 

وقت تابع اوامر پست ایرانی نبوده است به افغانستان واگذار هیچ
  .[26]ود" شمی

های مرزی از تحوالت سیاسی و گاهتاثیرپذیری روستاها و سکونت
یکی از مرزپژوهان معروف معتقد است:  جونزبیاسژئوپلیتیکی: 

مرز مثل پوست ممکن است مرض مربوط به خود را داشته باشد یا 
هایی . به اعتقاد او باید بیماری[27]کننده امراض بدن باشدمنعکس

عامل یا عواملی ثالث و خارج از پیکر دو کشور  را که منشا آن
های ژئوپلیتیکی جاری در سطوح همسایه هستند، افزود. رقابت

ای از این جمله هستند. تحوالت سیاسی درون جهانی و منطقه
کشورها و تحوالت ژئوپلیتیکی بر مرزها و مناطق مرزی و عملکرد و 

تحوالت سیاسی و  ترینمهم ۱های مرز تاثیرگذارند، در جدول نقش
سال اخیر و تاثیرات آنها بر مناطق مرزی و  ۸۰ژئوپلیتیکی 

  های مرزی لیست شده است.گاهسکونت
های در فرهنگ آبادی تحوالت روستاهای مرزی پس از تعیین مرز:

 ها دراستان خراسان، اطالعات نسبتًا کاملی از وضعیت این آبادی
کشوری آن زمان آبادی وجود دارد. طبق تقسیمات  ۱۳۵۵سرشماری 
محدوده دهستان شاهرخت، بخش قایناِت شهرستانبیرجنِد یزدان در 

های کالته کبوده و طاهراباد و دارآباد که در استان خراسان و آبادی
نزدیکی هم قرار داشتند در محدوده دهستان گزخِت بخش قایناِت 

 جمعیت ۱۳۵۵شهرستان بیرجنِد استان خراسان قرار داشت. در سال 
نفر بوده است. این آبادی در آن زمان  ۱۸۴خانوار و  ۳۸یزدان  آبادی

مند از خدمات دامپزشکی، پاسگاه ژاندارمری، دارای دبستان، بهره
فروشی و شرکت عامل فروش نفت، فروشگاه تعاونی، مغازه خرده

تعاونی روستایی بوده است. جمعیت کالته کبوده نیز در این سال 
نفر بوده  ۲۶خانوار و  ۴و جمعیت طاهرآباد نیز نفر  ۹۱خانوار و  ۲۰

وده مند باست در بین این دو آبادی، روستای کبوده از دبستان بهره
شود که در چهار دهه نخست بعد ترتیب مشخص می. بدین[28]است

از تحدید حدود مرز، دو آبادی مهم یزدان و کبوده و همچنین 
رآباد در نزدیکی کبوده های کوچکی مانند طاهرآباد و داگاهسکونت

جمعیت  ۱۳۶۵اند. در آمار مربوط به سال رشد جمعیت را شاهد بوده
نفر گزارش شده است. در این سال که  ۳۰نفر و طاهرآباد  ۲۱۶یزدان 

بعد طبق تقسیمات کشوری جدید هر دو آبادی یزدان و کبوده در 
 در محدوده ۱۳۶۵محدوده دهستان پترگان (دهستان پترگان در سال 

از بخش به شهرستان ارتقا یافت،  ۱۳۵۸شهرستان قاینات که در سال 
به موجب  ۲۷/۱۱/۱۳۵۸به وجود آمد) شهرستان قاینات (به تاریخ 

شورای انقالب اسالمی بخش قاینات به شهرستان  ۲۴۶۱مصوبه 
قاینات ارتقا یافته و از شهرستان بیرحند مجزا شد. این شهرستان در 

های پسکوه دهستان به نام ۷رکزی و آن زمان دارای یک بخش م
بلوک بود) قرار حومه قاین، زهان، شاهرخت،گرینگ،گزخت و نیم

ها که مرکز آمار ایران براساس سرشماری داشتند. در نقشه آبادی
ترسیم و منتشر کرده است. کبوده در زمره  ۱۳۷۵نفوس و مسکن 

ی، های مسکونی موسمهای مسکونی، یزدان در زمره آبادیآبادی
طاهرآباد در زمره مزرعه مسکونی و یزدان سفلی در زمره مکان 

  غیرمسکونی قلمداد شده است.
یا ذکری از نام این  ۱۳۸۵باالخره در سرشماری نفوس و مسکن 

ها نیست یا تنها نیروهای انتظامی و مرزی در آنجا گاهسکونت
 اند و مردم روستاهای واقع در این زبانه تحدبی مرزسرشماری شده

خاوری ایران، در محلی به نام بارنجگان اسکان داده شده و اماکن و 
اند. افزایش چندبرابری های این روستاها به کلی تخریب شدهخانه

در نتیجه این  ۱۳۷۵نسبت به سال  ۱۳۸۵جمعیت بارنجگان در سال 
طرح اسکان حادث شده است (در تقسيمات کنونی کشوری، 

حدوده دهستان پترگاِن بخش زيرکوه های يزدان و کبوده در مآبادی
، ۱۳۵۸شهرستان قاينات قرار دارد. شهرستان قاينات در سال 

ايجاد  ۱۳۶۸و بخش زيرکوه در سال  ۱۳۶۵دهستان پترگان در سال 
  ). ۲اند؛ جدول شده
ها در قالب طرح ایجاد حریم مرزی گاهجایی مردم این سکونتجابه

سری تسهیالت و امکانات و اسکان عشایر صورت گرفته و دولت یک
اند، قایل گشته است اما این برای مردمی که نقل مکان داده شده

رو نشده و طرح بین اهالی مهاجر و میزبان چندان با اقبال روبه
  مشکالتی را به همراه داشته است.
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  های یزدان و کبوده و نظرخان در ایران و افغانستان امروزی (منبع: نگارندگان)گاهنقشه موقعیت جغرافیایی سکونت )٢نقشه 

  
  )۲۰۱۸-۱۹۳۵) در فراز و فرود تحوالت سیاسی و ژئوپلیتیکی (آلتایهای مرزی (ذکرشده در حکمیت گاهمرز و سکونت )۱جدول 

  دوره ژئوپلیتیکی
در این ترین تحوالت ایران مهم
  دوره

 ترین تحوالت افغانستان در این دورهمهم
مسایل مربوط به مرز خاوری و محدوده مورد 

  مطالعه

اواخر دوره ژئوپلیتیک استعماری که با جنگ 
  یابد) پایان می۱۹۴۵جهانی دوم (

حکومت رضاشاه پهلوی، اشغال 
ایران در جنگ جهانی دوم و 

  برکناری رضاشاه

وزیری  پادشاهی ظاهرشاه و نخست
خان که استبداد داخلی و انزوای هاشم
المللی را برای افغانستان ای و بینمنطقه

  در پی داشت.

مانده و تحدید حدود باقی آلتایحکمیت مرزی 
  مرز ایران و افغانستان

دوره ژئوپلیتیک نظام 
  دوقطبی

)۱۹۴۵-۱۹۹۰(  

قبل از پیروزی انقالب 
  اسالمی

)۱۹۴۵-۱۹۷۹(  

پهلوی و دوره حکومت محمدرضا 
عنوان متحد آمریکا ایفای نقش به
  در منطقه

ثباتی سیاسی و کودتاهای خونین، بی
اعالم جمهوری در افغانستان توسط 
داودخان، اعالم جمهوری خلق 

  مارکسیستی نور ترکی

اقدام خاصی در زمینه مناطق مرزی خاوری 
های مرزی بدون گاهگیرد و سکونتصورت نمی

  دهند.ادامه میتحولی مهم به حیات خود 

بعد از پیروزی انقالب 
  م)۱۹۹۰-۱۹۷۹اسالمی (

پیروزی انقالب اسالمی، خروج 
  ایران از اردوگاه غرب

  جنگ تحمیلی -
  اشغال افغانستان توسط شوروی

هجوم آوارگان و مهاجران افغانی و اسکان عده 
  زیادی از آنها در مناطق مجاور مرزهای شرقی

دوره بعد از فروپاشی 
  دوقطبینظام 

  تاکنون) ۱۹۹۰(

سپتامبر و  ۱۱قبل از 
اشغال افغانستان 

  م)۱۹۹۰-۲۰۰۱(

پایان جنگ تحمیلی و شروع 
  دوران سازندگی

  دوره اول دولت اصالحات -
چالش ایران با غرب درباره  -

  ایمساله انرژی هسته

خروج نیروهای شوروی از افغانستان، 
 کارآمدن طالبانهای داخلی، رویدرگیری

کارآمدن طالبان و حمله به کنسولگری سروی -
ها و روابط تیره ایران و ایران و شهادت دیپلمات

افغانستان و تنش و ناامنی شدید در مناطق 
گیری، شرارت، قاچاق مواد مرزی (افزایش گروگان

  مخدر)
تخلیه روستاهای یزدان و کبوده و اسکان سکنه  -

  آنها در بارنجگان

 سپتامبر و ۱۱بعد از 
اشغال افغانستان 

)۲۰۰۱-۲۰۱۸(  

  دوره دوم دولت اصالحات
دوره اول و دوم دولت  -

نژاد. ادامه چالش ایران با احمدی
غرب درباره مساله انرژی 

ای و دوره اول و دوم هسته
روحانی و مساله برجام و خروج 

  امریکا از آن

حمله نیروهای ناتو به افغانستان و  -
بان و درگیری با طالبان و سقوط طال

  کارآمدن حکومت جدید در افغانستانروی
  ها و فعالیت طالبانادامه ناآرامی -
ویژه در ظهور داعش در افغانستان به -

  سرپل -فاریاب -والیاتی چون ننگرها

افزایش کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در  -
  های همسایه با ایرانوالیت

د منظور اجرای مواانجام اقداماتی در ایران به -
) فصل هفتم (دفاعی، سیاسی و ۲۰۴) و (۲۰۳(

  امنیتی) قانون برنامه پنجم توسعه
اقدامات جدی  -رکود نسبی بازارچه مرزی یزدان -

  ایران در زمینه طرح انسداد مرزی
شدن مبحث حریم طرح تقویت مرزبانی و مطرح -

  مرزی
خصوص ارتقای قانون برنامه ششم توسعه به -

جلوگیری از عبور  امنیت در مرزهای کشور و
  عناصر تروریستی

  نگارندگان) :(منبع
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ها و برخی مشخصات دموگرافیک بارنجگان (محل کنونی اسکان یزدانی )۲جدول 
  30	,28]‐[33 ۱۳۹۵تا  ۱۳۴۵ها) از سال ایکبوده

  ۱۳۹۵  ۱۳۸۵  ۱۳۷۵  ۱۳۶۵  ۱۳۵۵  ۱۳۴۵  پارامتر/ دوره زمانی
  ۱۵۲۸  ۱۴۴۹  ۳۸۶  ۲۸۳  ۱۹۳  ۲۷۹  جمعیت
  ۴۰۰  ۲۸۴  ۹۱  ۷۱  ۵۰  ۶۶  خانوار

  ۸/۳  ۸۸/۵  ۲۴/۴  ۹۶/۳  ۸۶/۳  ۲۲/۴  بعد خانوار
  ۲/۰  ۹/۱۷  ۲/۳  ۹/۳  -۶/۳  -  (%)نرخ رشد جمعیت 

مربوط به طرح اسکان مردم کبوده و یزدان  ۱۳۷۵نسبت به  ۱۳۸۵افزایش جمعیت دوره 
  ها).فرهنگ آبادی در این محل بوده است (مرکز آمار ایران،

  
کیلومتری شهرستان قاینات ۱۲۰کانون اسکان عشایری بارنجگان در 

به سمت مرز کشور افغانستان واقع شده است. این منطقه از توابع 
بخش پترگان واقع در شهرستان زیرکوه است که فاصله آن از مرکز 

کیلومتر است (بارنجگان به لحاظ موقعيت ۳۰آباد شهر یعنی حاجی
درجه و ۳۳ثانيه تا ۴۵دقيقه و ۲۰جه و در ۳۳جغرافيايی بين مدار 

دقيقه ۵درجه ۶۰النهار و نصف شمالیثانيه عرض ۱۸دقيقه و ۴۴
ثانيه طول شرقی كشده شده ۳۶دقيقه و ۳۷درجه و ۶۰ثانيه تا ۱۲

سنجی طرح اسکان عشایر در است) پس از انجام مطالعات امکان
ق عمی، تعدادی چاه عمیق و نیمه۱۳۷۴روستای بارنجگان در سال 

همراه اراضی زراعی نوبنیاد در حومه روستای مذکور، به عشایر به
یافته در بارنجگان . جمعیت اسکان[29]یافته تخصیص یافتاسکان

تند و ها هسترکیبی از یک گروه عشایر بهلولی مشهور به بارنجگانی
دو گروه دیگر قبالً در روستاهای یزدان و کبوده در مجاورت مرز 

در راستای طرح امنیت در نواحی مرزی و همچنین  اند کهساکن بوده
اسکان عشایر سه گروه در کانون جدیدی به نام بارنجگان تجمیع 

اند. البته صاحبان قدیمی محل کنونی اسکان با فاصله تقریبی شده
ها هستند و این امر تبعات خاص متر از محل فعلی، بارنجگانی۵۰۰

 بودنوان مثال با توجه به فراهمعن. به[29]خود را به دنبال داشته است
 ها از گذشته،زمینه مساعد آموزش و تحصیل برای گروه بارنجگانی

ای سوادی در میان آنها کمتر از دو طایفه یزدانی و کبودهمیزان بی
توان گفت توزیع برخورداری از میزان تحصیالت است. در واقع می

ه که یکسان نبودصورت متناسب و یافته بهدر میان سه گروه اسکان
گر این عامل در مسایل و برخوردهای روزمره اجتماعی آنها نیز جلوه

  .[29]شده است
ترین نقش و جایگاه در میان عوامل اقتصادی، درآمد دارای اساسی

در تدوام هر تغییر و نظام جدید ایجاد شده است. طبق بررسی تغییر 
دند که وضعیت افراد معتق %۵۵درآمد و وضعیت اقتصادی خانوارها، 

ویژه به لحاظ درآمدی نسبت به قبل از اسکان رکود اقتصادی آنها به
بدون تغییر مثبت  %۲۸این تغییر را رو به بهبود و  %۱۵داشته است، 

ای اند. در این میان دو گروه یزدانی و کبودهیا منفی ارزیابی نموده
صادی تها از تغییر شرایط اقنارضایتی بیشتری نسبت به بارنجگانی

های اشتغال و کسب درآمد اند و دلیل عمده آن، کاهش فرصتداشته
نسبت به پیش از اسکان در بازنجگان است. در واقع از آنجایی که 

ها در بازارچه مرزی یزدان کارگران روزمزد با حقوق در گذشته یزدانی
اکنون با اسکانشان در بارنجگان امکان اند اما همنسبتًا مناسب بوده

رسی به آن محل بسیار محدوده گشته و نارضایتی درآمدی آنها دست
  ).۲(جدول  [29]را تشدید نموده است

ه در یافتهای متفاوت میان سه طایفه اسکانفرهنگبا توجه به خرده
بارنجگان، آنها در همان مراحل اولیه اسکان نیز اقدام به 

ی یاند که شاخصه آن جداگزینی نسبت به یکدیگر نمودهجدایی
اکنون پس از ها با فاصله زیاد از یکدیگر است. همساخت خانه

گذشت چندین سال از اسکان آنها، به لحاظ اجتماعی کمتر 
صمیمیت و تعامل متقابل میان آنها ایجاد شده است. در واقع 

ها خود را مالک اولیه و اصلی محل اسکان دلیل این که بارنجگانیبه
ر برایشان نوعی تصرف اجباری تلقی دانند، حضور دو طایفه دیگمی
 چرای عرفی محدوده از هاشود. همچنین از آنجایی که یزدانیمی

انتقال دام به آنجا، ناچار به  منظوربه و هستند دور به خود دامهای
های زیادی ها و درگیریها هستند، تنشعبور دام از مزارع بارنجگانی

در این زمینه رخ داده است. مجموع این عوامل سبب شده است تا 
ه گروهی داشتآنها حتی در امر ازدواج نیز کمتر تمایل به ازدواج برون

فعه المندر امور عام باشند و همچنین میل و رغبتشان برای مشارکت
ای که براساس پژوهش گونهنیز در سطح پایینی قرار دارد به

کل افراد نمونه تحقیق تمایلی نسبت به مشارکت  %۸۶گرفته صورت
های مهم . همچنین یکی از مولفه[29]اندبا افراد دیگر طوایف نداشته

ی یو اثرگذار در تدوام و ارتقای مشارکت روستاییان و همچنین کارآ
 مندیرضایتهای مرتبط با روستاها، میزان بهتر نتایج برنامه و طرح

است. سنجش میزان رضایت افراد از اسکان در روستای بارنجگان 
آنها از شرایط کنونی و اسکان رضایت ندارند و  %۸۴نشان داد که 

اند. بدیهی است که این عدم رضایت ضمن آنها راضی بوده %۱۶تنها 
مشارکت، تعامل و انسجام بین مرزنشینان، بر کاستن از میزان 

اعتماد و تعامل مرزنشینان با دولت مرکزی و نهادهای محلی مربوط 
  .[29]به آن تاثیر داشته و دارد

های مساله دیگر که باید به آن بپردازیم این نکته است که آبادی
 لتایآواسطه جمعیت هرچند اندکشان باعث شد که کبوده و یزدان به

زبانه تحدبی به سمت شرق کج نماید و صورت یکمرز را بهمسیر 
دوباره پس از دربرگرفتن یزدان و کبوده به سمت غرب و مسیر 
مستقیمش بازگرداند چرا که خودش در متن حکمیت به این مساله 

بود مرز را مستقیم از گاه نمیکند که اگر این دو سکونتاشاره می
براین تخلیه و تخریب این دو دادم. بناپترگان عبور میوسط دغ
گاه مرزی که سند حقانیت و حاکمیت ما بوده است چندان سکونت

رسد. نگارندگان در بازدیدی که از این روستاها موجه به نظر نمی
داشتند شاهد هدررفت آب نسبتًا قابل توجه قنات کبوده بودند و 

دی دابدیهی است که برای مردم کبوده زجرآور است که ملک آبا و اج
خود را رها و بدون استفاده گذارده و خود سربار مرتع و زمین دیگران 

های گاهیادآور شد که اگرچه روند تخلیه سکونتباشند. در پایان باید 
خصوص مناطق روستایی از سکنه در بسیاری از مناطق کشور و به

شود و در روستاهای استان مرزی، خشک و کویری مشاهده می
یز به وضوح قابل مشاهده است اما روند تخلیه خراسان جنوبی ن

روستاها در دهستان مرزی پترگان رشد بشیار پرشتابی را داشته و 
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های دیگر روند تخلیه روستاها در این دهستان چندبرابر دهستان
  این شهرستان بوده است.

نظرخان دیروز؛  های مرزی افغانستان (مزرعهگاهتحوالت در سکونت
مزرعه نظرخان در تقسیمات کشوری کالته نظرخان امروز): 

افغانستان در حال حاضر در محدوده ولسئوالی اناردره از والیت فراه 
ترین ولسئوالی والیت مرزی فراه است. این ولسئوالی اگرچه وسیع

ترین ولسئوالی این والیت بعد از دو ولسئوالی جمعیتاست ولی کم
ایه ایران یعنی، ولسئوالی مرزی الش و جوین و ولسئوالی دیگر همس

ترین نقطه . کالته نظرخان در شمال غربی[34]مرزی شیب کوه است
ولسئوالی اناردره واقع است که هم همسایه ایران است و هم در 
مجاورت مرز داخلی ولسئوالی اناردره والیت فراه با ولسئوالی 

  ادرسکن والیت هرات قرار دارد.
چه در مجموع والیت فراه نسبت به والیات دیگر افغانستان والیت اگر
های جمعیتی است و باز ولسئوالی اناردره نسبت به ولسئوالیکم

توان از رشد قابل دیگر والیت فراه جمعیت کمتری دارد ولی نمی
سال گذشته چشم پوشید  ۷۷توجه جمعیت مزرعه نظرخان در عرض 

ی بزرگ مرزی با جمعیتی بیش از طوری که االن به یک روستابه
هزار نفر تبدیل شده است. از نکات قابل توجه این روستای مرزی ۵

صورت خطی است افغانستان، گسترش آن در امتداد طول خط مرز به
 توانطوری که این روستا را در زمره روستاهای خطی یا طولی میبه

توان می ترین دالیل رشد جمعیت این روستاقلمداد نمود. از مهم
  عوامل زیر را برشمرد:

طوری که کیلومتری روستا به۲وجود بازارچه مرزی یزدان در فاصله 
بسیاری از کارگران شاغل در بازارچه مرزی از این روستا برای کار به 

نمایند. نگارندگان در حالت رکود بازارچه مرزی بازارچه مراجعه می
اند یزدان نیز شاهد فعالیت تعدادی از کارگران افاغنه در بازارچه بوده

به تخلیه و بارگیری مصالح ساختمانی مشغول بودند. بازدید که 
داران و های مختلف با مسئول بازارچه، غرفهنگارندگان و مصاحبه

تاجران ایرانی و افغانی نشانگر نارضایتی و ابراز نگرانی آنها از رکود 
های نه چندان بازارچه مرزی یزدان بود. الزم به ذکر است که در سال

یزدان از نظر حجم صادرات و ارزش صادراتی در زمره چند دور بازارچه 
  بازارچه مرزی نخست کشور بوده است.

  

  گیری و پیشنهاداتنتیجه
گرفته در مرزهای خاوری ایران های مختلف صورتمطالعه حکمیت

ها و مزارع و گواهی ساکنین گاهدهد که همواره سکونتنشان می
ها بوده ر نهایی در حکمیتیکی از مدارک مهم در تعیین رای و نظ

 حکمیتها و مزارع یزدان، کبوده و نظرخان نیز در جریان است. آبادی
چنین نقشی را برای کشورهای متبوع خود ایفا کردند.  یک آلتای

وجود زبانه تحدبی در محدوده حکمیت مرزی آلتای نتیجه معمور و 
دهه  ۶ها و مزارع بوده است که بیش از گاهبودن این سکونتمسکون

بعد از تحدید حدود مرز نیز به حیات خود ادامه داده و حتی در 
ه نام طاهرآباد و دارآباد نیز به وجود اطراف آنها یکی دو آبادی دیگر ب

خصوص بعد از های موجود در افغانستان و بهآمد. اما بعد از ناآرامی
ها در کارآمدن طالبان و در راستای امنیت مرز مردم این آبادیروی

های محلی به نام بارنجگان اسکان داده شدند و امروزه از آبادی
 هاییاز خاک و البته قنات معمور و مسکون یزدان و کبوده جز تلی

رود، چیزی باقی نمانده است. اما مزرعه نظرخان که آب آن به هرز می
هزار ۱۰امروزه تبدیل به یک روستای خطی مرزی با جمعیتی بالغ بر 

نفر تبدیل شده است. ایجاد بازارچه مرزی یزدان از جمله اقدامات 
ارتباطی و مثبت ایران در راستای توسعه مناطق مرزی و عملکرد 

اقتصادی مرز بوده است که البته در حال حاضر به دالیلی در حالت 
 هایگاهای از وضعیت سکونتبرد. خالصهرکود نسبی به سر می

مرزی یزدان، کبوده و نظرخان در حکمیت مرزی و وضعیت کنونی 
  نشان داده شده است. ۳آنها در جدول 

  
  و وضعیت کنونی آنها در ایران و افغانستان آلتایهای مرزی ذکرشده در حکمیت گاهمقایسه وضعیت سکونت )۳جدول 

نام مزرعه یا 
گاه در سکونت

  حکمیت

گاه وضعیت سکونت
  هنگام حکمیت

  موقعیت مکانی  نام کنونی
 (رشد یا تخلیهوضعیت کنونی 

  و تخریب)
  سایر توضیحات

  مزرعه نظرخان
و مزرعه  غیرمسکونی

متعلق به یک تبعه 
  افغانی

روستای کالته 
  نظرخان

افغانستان، والیت فراه، 
  ولسوالی اناردره

روستایی با جمعیت تقریبی 
  هزار نفر ۱۰تا  ۵بین 

بازارچه مرزی یزدان نقش مهمی در 
افزایش جمعیت کالته نظر داشته 

  است

  یزدان
جمعیت کم دارای یک 
  پست ژاندارمری و گمرک

  یزدان
ایران، استان خراسان جنوبی، 

شهرستان قاینات، بخش 
  زیرکوه، دهستان پترگان

روستا تخلیه و تخریب شده 
  است

گاهی به نام مردم روستا در سکونت
بارنجگان که فاصله بیشتری از مرز 

  انددارد اسکان داده شده

  کالته کبوده  جمعیت کم  کبوده
ایران، استان خراسان جنوبی، 

بخش شهرستان قاینات، 
  زیرکوه، دهستان پترگان

روستا تخلیه و تخریب شده 
  است

گاهی به نام مردم روستا در سکونت
بارنجگان که فاصله بیشتری از مرز 

  انددارد اسکان داده شده
ها مدتی دهد که این آبادیهای مربوطه نشان میهای نفوس و مسکن و نقشههای طاهرآباد و دارآباد برده نشده است اما شواهد امر از جمله سرشمارینامی از آبادی آلتای*اگرچه در حکمیت 

ها نیز در محل دیگری از جمله طرح اسکان عشایر مردم این آبادیاند و بعد از های مختلف تعدادی سکنه داشتهاند و تا همین اواخر در سرشماریبعد از تحدید حدود مرز به وجود آمده
  اند و این دو آبادی نیز در حال حاضر خالی از سکنه و مخروبه هستند.(منبع: نگارندگان)بارنجگان اسکان داده شده
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ست که تامین و تحقق امنیت پایدار مناطق مرزی در الزم به ذکر ا
 هایی که درسایه مشارکت مرزنشینان صورت خواهد پذیرفت و طرح
خواهد  روآن رضایت مرزنشینان لحاظ شود با موفقیت بیشتری روبه

شود که طرح تقویت تر میشد. اهمیت این مساله وقتی روشن
یی، ابالغ و مرزبانی و مبحث حریم مرزی در شرف تصویب نها

ها نسبت به تعیین حریم مرزی شدن است. در برخی از استاناجرایی
مندی اقدام شده، بدیهی است موفقیت این طرح در سایه رضایت

مرزنشینان و انجام آن با مشارکت مرزنشینان منجر به تحقق امنیت 
ای پایدار مرز و مناطق مرزی خواهد شد و در غیر این صورت نتیجه

  هد داشت.معکوس خوا
شدن مناطق مرزی از جمعیت نتایجی منفی برای امنیت این خالی

طور که قبالً اشاره شد، بسیاری همراه خواهد داشت. همانمناطق به
های مناطق مرزی در استان خراسان جنوبی و محدوده مورد از آبادی

شدن هستند و جریان مطالعه یعنی دهستان پترگان در حال تخلیه
ها ز به مرکز در حال انجام است که عمده این مهاجرتمهاجرت از مر

رو برای گیرد. از اینبا انگیزه اقتصادی و کسب شغل صورت می
های مرزی، ایجاد شغل و گاهپایداری جمعیت و سکونت

توانمندسازی مرزنشینان در ایجاد اشتغال از جمله عوامل مهم است 
از جمله بارنجگان های مرزی گاهخصوص که برخی از این سکونتبه

که محل اسکان مردم یزدان و کبوده و سکنه قبلی بارنجگان است با 
حدود  ۱۳۸۹پدیده جوانی جمعیت (طبق آمار خانه بهداشت در سال 

بين  %۴۴سال،  ۱۵افراد ساكن در روستای بارنجگان كمتر از  ۵۵%
رو هستند سال سن دارند) روبه ۶۵افراد باالی  %۱سال و  ۶۴تا  ۱۵
شود تواند باشد. بنابراین پیشنهاد میهم فرصت و هم تهدید میکه 

شناسی علل رکود بازارچه مرزی یزدان، راهکارهای الزم ضمن آسیب
  ها اتخاذ نمود.سازی مجدد این نوع بازارچهرا در جهت فعال
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