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چکیده
امروزه با تغییرات صورتگرفته ،رویکرد آمایش مرزها نیز اهمیت بیشـتر و جایگـاه برجسـته ای در برقـراری
امنیت یافته است .امروزه برقراری امنیت در گسترة قلمرو سرزمینی هر کشـور مبتنـی بـر رویکـرد آمـایش
سرزمین ،از وظایف اولیة نظام سیاسی حاکم بر آن کشور است .جنـو شـر ایـران بـا مخـاطرات انسـانی
بسیاری دست به گریبان است که زمینهساز ناپایداری سکونت در این ناحیه شـده اسـت .روش پـووهش در
این مقاله ،روش آمیخته (کمّی -کیفی) است .برای توصـیف پاسـ هـای دادهشـده بـه سـاا هـای عمـومی
پرسشنامة تحقیق از نرمافزار آماری  SPSS26استفاده شـد .پرسـش پـووهش حاضـر ایـن اسـت کـه کـدام
مخاطرات انسانی بر آمایش نواحی مرزی جنو شر ایران بیشتر اثرگذارند؟ «فقر ،حضـور اتبـا خـارجی،
مهاجرت ،تروریسم و فقدان اشتغا » از مخاطرات انسانی تأثیرگذار بر امنیـت در ایـن ناحیـه اسـت کـه در
تحقیق حاضر به آنها پرداخته شده است .یافتهها نشاندهندة آن است که این ناحیه در کنار محرومیتهـای
چشمگیر در بنیادهای زیستی و طبیعی ،از نظر شاخصهای توسعهیافتگی در پایینترین سـط در مقایسـه
با متوسطهای ملی قرار دارد .نتایج تحقیق بیانگر آن است که «فقدان اشتغا  ،قاچا کاال و مواد مخدر» بـا
امتیاز  3/75در رتبة او « ،فقر» با امتیـاز  3/65در رتبـة دوم« ،مهـاجرت» بـا امتیـاز  2/86در رتبـة سـوم،
حضور اتبا بیگانه با امتیـاز  2/40در رتبـة چهـارم و تروریسـم بـا امتیـاز  2/33در رتبـة پـنجم قـرار دارد.
بنابراین ،شناخت این مخاطرات و در نظر داشتن آنها در برنامههای آمایشی گام اولیه است که باید در سـند
آمایشی این ناحیه مدنظر قرار گیرد تا بتوان مخاطرات انسانی شکلگرفته در این ناحیه را مدیریت کرد.
واژههای کلیدی :آسیبپذیری اجتماعی ،آمایش نواحی مرزی ،ایران ،سیستان و بلوچستان ،مخاطرات انسانی.

* نویسندة مسئو

Email: yzaki@ut.ac.ir

432

مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق)  /دورة  ،8شمارة  ،4زمستان 1400

مقدمه
مرز از شاخصهای حساس و راهبردی در حیات سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی و توسعة هـر کشـور
است و بهمانند ویترین کشور در برابر تهدیدها و فرصتهـا عمـل مـیکنـد []7؛ امـا امـروزه بـا
تغییرات صورتگرفتـه ،مرزهـا نیـز اهمیـت بیشـتری یافتـه انـد و در برقـراری امنیـت جایگـاه
برجسته ای دارند .برقراری امنیت در گسترة قلمرو سرزمینی هر کشور ،از وظایف بنیادین نظـام
سیاسی حاکم است .در نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران نیز مسـئلة تهدیـدهای امنیتـی و
برقراری امنیت در منطقة جنو شر  ،همواره از دغدغههای اصلی رهبـران سیاسـی و مـدیران
امنیتی بوده است .استان سیستان و بلوچسـتان از منـاطقی اسـت کـه از بـدو پیـروزی انقـال
اسالمی تا کنون دچار بحرانها و ناآرامیهای دامنهداری شده است .این استان بهدلیل موقعیـت
خاص جغرافیایی و قرار گرفتن در همسایگی کشورهای پاکستان و افغانستان و دریـای عمـان و
ویوگیهای انسانی خاص ،دارای موقعیت ویوة نظامی بوده و از وزن ژئوپلیتیکی زیادی برخوردار
است .از اینرو تهدیدهای امنیتی در این منطقه براساس منشأ شکلگیری تهدید ممکـن اسـت
شامل تهدیدهای امنیتی با منشأ داخلی ،تهدیدهای امنیتی با منشأ مسائل مرزی و تهدیـدهای
امنیتی با منشأ خارجی (فرامنطقهای) نیز باشد .در مجمو  ،کنشهـا و واکـنشهـای ایـن سـه
سط  ،امنیت منطقه را تحت تأثیر قرار داده است .این تهدیدها را میتوان براسـاس مالفـههـای
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،نظامی -امنیتی ،اقتصادی و جغرافیایی -طبیعی تعریف کرد [.]13
نواحی مرزی بهدلیل مجاورت با کشورهای خارجی و شرایط جغرافیایی و سیاسی حـاکم بـر
آنها ،ویوگیهای خاص خود را دارند که جزء تفکیکناپذیر آنهاست و تأثیرات مستقیمی بر روند
توسعة این نواحی دارد .بیتوجهی به این ویوگیها تأثیرات منفی بر روند توسعه و امنیت نواحی
مرزی میگذارد و همچون تهدیدی در برابر توسعه عمل خواهد کرد .اما توجه به این موضو در
فرایند برنامه ریزی توسعه و آمایش ،پیامدهای مثبتـی دارد و سـبب تبـدیل آنهـا از تهدیـد بـه
فرصت میشود .برخی از این ویوگیها عبارتاند از دوری از مرکز ،انزوای جغرافیـایی ،ناپایـداری
سکونت و جابهجایی مداوم جمیعت ،تباد های غیرقانونی مرزی ،تفاوت های فرهنگی و قـومی و
مذهبی با نواحی داخلی کشور و تهدیدهای خارجی [ ،14ص  .]53بر ایـن اسـاس ،بحـرانهـا و
ناامنیهای جنو شر کشور ،آسیبهای جانی و مالی زیادی بر پیکر استان ،نیروهای نظـامی،
انتظامی و امنیتی ،ارگانهای دولتی و مردم وارد میکند .حساسیتهای زیاد استان با توجه بـه
موقعیت جغرافیایی و ساختارهای طبیعی ،انسانی و سیاسی -فرهنگی ،امنیتی و نظامی خاص و
سابقة چندین سالة بحران ،ضرورت شناخت همهجانبة استان و پووهشهای مفصل علمی بـرای
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کشف علل و عوامل ناامنی و یافتن راهکارهای مناسب برقراری امنیت و استفاده از فرصـتهـای
منطقهای را ضرورت میبخشد .این موضو جز با مطالعـات منطقـهای محقـق نمـیشـود [.]16
بنابراین مخاطرات انسانی در جنو شر کشور زمینة شکنندگی این منطقه را فراهم ساخته و
زیست این نواحی را دچار ناپایداری کرده است و موانعی جدی بر سر راه آمایش این ناحیـه بـه
حسا میآید .در گام نخست باید این مخاطرات را شناخت و سـپ بـا ارائـة برنامـههـایی بـا
دیدگاه آمایشی درصدد کنتر و کاهش آنها برآمد و زمینة توسعه و ایجاد امنیـت را در جنـو
شر کشور فراهم ساخت .پرسش اصلی پووهش حاضر آن است که کدام مخاطرات انسـانی بـر
آمایش نواحی مرزی جنو شر ایران بیشتر اثرگذارند.
چارچوب نظری
مخاطرهشناسی را باید علم جویندة سالمت دانست؛ از اینرو نمیتوان آن را جدا از دیگـر علـوم در
نظر گرفت [ .]23از اینرو در مباحث مربوط به مخاطرات محیطی ،بیشتر پووهشهـا و تحقیقـات
در زمینة مخاطرات طبیعی مانند سیل ،زلزله ،توفان و خشکسـالی اسـت و بـه مخـاطرات انسـانی
کمتر توجه شده است [ ]22مخاطرات انسانی توسط انسان یا ناشی از فعالیتهای انسانی به وقـو
میپیوندند .مخاطرات انسانی حوادثی هستند که انسانها عامل ایجاد آنها هستند یا بـهگونـهای در
ایجاد آنها تأثیر زیاد دارند [ .]26مخـاطراتی کـه عامـل انسـانی در رویـداد آنهـا اثـر دارنـد ،قابـل
پیشــگیری و کنتــر پذیرنــد [ ،27ص  .]119عوامــل مخــاطرات انســانی اغلــب اشــتباهات،
سهلانگاریها ،رعایت نکردن اصو ایمنی و ضعف فنی و ابزاری است .این فعالیتها ممکـن اسـت
اقتصادی ،تولیدی ،خدماتی ،تحقیقاتی ،آموزشی ،فرهنگی و تفریحی باشند .بهطور کلی با افـزایش
جمعیت کشورها و پیشرفتهـای چشـمگیر علـوم و فنـون در جهـان ،امـروز عمـق و شـدت ایـن
مخاطرات افزایش پیدا کرده و بُعد جدیدی در مدیریت بحران گشایش یافتـه اسـت [ .]5از جملـه
مخاطرات انسانی میتوان شورش ،جابهجایی گستردة جمعیت ،حمالت نظامی به مراکـز حسـاس،
جرم و جنایت ،تهدیدهای سایبری ،قاچا  ،بیکاری ،فقر ،مهاجرت ،بیماریهای ویروسی و  ...را نـام
برد .بنابراین تأثیر مخاطرات انسانی بر محیط زیست از مخاطرات طبیعـی بیشـتر اسـت و کنتـر
نکردن اینگونه مخاطرات ،ممکن است زمینة نابودی محیط زیست را فراهم آورد.
ضرر و زیان به لحاظ جغرافیایی ،در طو زمـان ،و در میـان گـروه هـای مختلـف اجتمـاعی
متفاوت است؛ آسیب پذیری نیز در طو زمان و فضا متفاوت است [ .]25به عبارت دیگر ،مفهوم
آسیب پذیری اجتماعی در ابعاد گسترده و برای سطوح مختلف مکانی استفاده شده اسـت [.]30
آسیب پذیری از دو جزء کامالً مجزا تشـکیل شـده اسـت :آسـیبپـذیری اجتمـاعی -اقتصـادی،
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آسیب پذیری فیزیکی .آسیب پذیری اجتماعی توضی میدهد که چرا بعضی جوامع از مخاطرات
محیطی رنج میبرند ،درحـالی کـه دیگـران بـه ایـن وضـعیت دچـار نیسـتند [ .]29از دیـدگاه
آسیب پذیری اجتماعی میتوان اغلب اظهار داشت کـه بخـش هـای فقیرتـر جمعیـت بیشـتر در
معرض خطرهای فاجعه قرار دارند .گروه های کم درآمد ،از سوی دیگر گزینه های کمتری نسـبت
به ثروتمندان برای مقابله با فاجعه دارند [ .]28آسیب پذیری اجتماعی ابتدا در علـوم اجتمـاعی
مطرح شد .منشأ این کلمه را میتوان در کیفیـت زنـدگی و مطالعـات زیسـت پـذیری در علـوم
اجتماعی و رفتاری دانست .این تحقیقات در پـی ایـن بودنـد کـه ویوگـیهـای پایدارکننـده یـا
ناپایدارکنندة یک مکان را شناسایی کنند [.]24
فرهنگی و تربیتی :فرهنگ خانوادهها ،فرهنگ نواحی
شخصی :سن ،جن  ،سط تحصیالت ،ویوگیهای رفتاری
علل شکلگیری
مخاطرات انسانی

اجتماعی :نو خانوادهها و فرایندهای جمعیتی
مدیریتی :سیاستهای نظام مدیریتی ،ناکارامدی ،نداشتن تخصص
جغرافیایی :محل زندگی ،جغرافیای طبیعی شهر ،فاصلة جغرافیایی
اقتصادی :درآمد خانوار ،نرخ بیکاری ،فقر ،افراد شاغل

شکل  .1علل شکلگیری مخاطرات انسانی (نگارندگان)

آمایش بهترین توزیع جغرافیایی فعالیـت هـای اقتصـادی سیاسـی در چـارچو جغرافیـایی
معین بهدنبا بهترین توزیع ممکن جمعیت ،سازماندهی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و محیط
زیستی به منظور تحقق آینده های مطلو  ،برنامه ریزی و سـازمان دادن انسـان ،فضـا و فعالیـت،
نظارت بر عمران ،حفاظت فضا یا سرزمین ،چـارچو نظـری توسـعة نـواحی مـرزی و در کـل،
چارچو توسعة ناحیه ای اسـت [ ،17ص  .]50از ایـن رو آمـایش نـواحی مـرزی ،بهـره بـرداری
مطلو از همة امکانات انسانی و فضایی این نواحی با هدف بهبود وضع مادی و معنـوی جامعـه
در نواحی مرزی است [ .]3ازآنجا که نواحی مرزی با نواحی مرکزی متفاوت است ،این چارچو
نظری بر تفسیر پدیدة نبود تعاد ناحیه ای میان نواحی مرزی و نـواحی مرکـزی اسـتوار اسـت.
اصوالً محور بحثهای همة نظریههای مربوط به توسعة ناحیهای ،پدیـدة نبـود تعـاد ناحیـهای
است .این نظریه ها یا پدیدة نبود تعاد ناحیه ای را تفسیر میکنند یا برای رفع آن راه حل ارائـه
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میدهند .ازآنجا که نبود تعاد ناحیه ای میان نواحی مرزی و نواحی مرکزی مشـهود و شـاخص
است ،پایه های نظری آمایش نواحی مرزی ،نظریه های توسعة منطقـه ای اسـت [ ،17ص  ]50از
اینرو هدف اساسی مدیریت و برنامـهریـزی آمـایش سـرزمین ،توزیـع فعالیـتهـای اقتصـادی،
اجتماعی ،جمعیتی و ظرفیت های آشکار و پنهان با توجه به تحـوالت و دگرگـونیهـای زمـان و
نیازهاست که اغلب با دیدی درازمدت و به منظور بهره برداری بهینـه از امکانـات آن و همچنـین
هویدا کردن نقش و مسئولیت خاص هر منطقه براساس توانمندیها و قابلیت هـای آن بـه طـور
هماهنگ با دیگر نواحی است [ .]6آمایش نواحی مرزی نوعی برنامه ریزی است که توسـعه را بـا
امنیت و دفا از نیازهای نواحی مرزی ،در چارچو شـرایط نـواحی مـرزی ،بـه یکـدیگر پیونـد
میدهد و راهکاری برای توسعة نواحی مرزی معرفی میکند کـه در آن امنیـت و توسـعه الزم و
ملـزوم یکـدیگر مـیشـوند [ ،14ص  .]14از ایـنرو گرچـه آمـایش نـواحی مـرزی ،نـوعی فــن
برنامه ریزی است ،خود بر پایه های نظری و روششناسی علمی خاصی متکـی اسـت کـه ضـمن
تحلیل و تفسیر شرایط و ویوگیهای نواحی مرزی ،موانع توسعه یا امنیت را با هم در نظـر مـی
گیرد و برای آنها راهحلهای یکپارچهای ارائه میدهد تا اهداف توسعه و امنیت در نواحی مـرزی
را بر یکدیگر منطبق سازد .بنابراین میتوان «آمایش» را نوعی برنامه ریزی راهبـردی -فضـایی و
«آمایش نواحی مرزی» را نوعی برنامهریزی راهبردی در فضای مرزی کشورها دانست [.]12
روش تحقیق
روش پووهش در این مقاله ،روش آمیخته (کمی -کیفی) است .این پووهش از لحاظ هدف از نو
کاربردی و از حیث روش تحقیق ،توصیفی -تحلیلی است .بـرای جمـعآوری اطالعـات از شـیوة
کتابخانهای و میدانی (مصاحبه با  70متخصص آشنا به موضو تحقیـق) اسـتفاده شـده اسـت.
روش نمونهبرداری در این تحقیق روش نمونهبرداری گلولـه برفـی اسـت .بـرای تجزیـهوتحلیـل
دادههای بهدستآمـده از پرسشـنامههـای جمـعآوریشـده از تحلیـلهـای کیفـی و همچنـین
روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است .برای توصیف پاس های دادهشـده بـه
سااالت عمومی پرسشنامة تحقیق از نرمافزار آماری  SPSS26و بـرای تجزیـهوتحلیـل دادههـا و
آزمون فرضیهها از آزمون فریدمن استفاده شده است.
اســتان سیســتان و بلوچســتان براســاس آخــرین تقس ـیمات سیاس ـی کشــوری دارای 19
شهرستان 48 ،بخش 37 ،شهر 112 ،دهستان و  9716آبادی کددار است .شهرستانهای استان
عبارتاند از :زاهدان ،میرجاوه ،زابل ،زهک ،هیرمند ،هامون ،نیمروز ،ایرانشهر ،چابهـار ،نیکشـهر،
خاش ،سراوان ،سرباز ،فنوج ،سیب سوران ،دلگان ،مهرستان ،قصرقند و کنارک .جمعیت اسـتان
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در سا  1390برابر با  2534327نفر ( 3/2درصد جمعیت کشور) بوده است که بنابراین از کـم
تراکمترین استانهای کشور محسو میشود [.]8

شکل  .2منطقۀ پژوهش (جنوب شرق ایران؛ سیستان و بلوچستان)

یافتههای تحقیق
نواحی مرزی بهدلیل مجاورت با کشورهای خارجی و شرایط جغرافیایی و سیاسی حاکم بر آنهـا،
ویوگیهای خاصی دارند که جزء تفکیکناپذیر آنها به شمار میروند و تأثیرات مستقیمی بر روند
توسعة این نواحی دارند .بیتوجهی به این ویوگیها تأثیرات منفی بر روند توسعه و امنیت خواهد
داشت و همچون تهدیدی در برابر توسعه عمل خواهد کرد .اما توجه به این ویوگیهـا در فراینـد
برنامه ریزی توسعه و آمایش ،پیامدهای مثبتی دارد و سـبب تبـدیل آنهـا از تهدیـد بـه فرصـت
میشود .اثرگذارترین مخاطرات انسانی در آمایش استان سیستان و بلوچستان براساس مصاحبه
با تعدادی از نخبگان و صاحبنظران این حوزه را میتوان بهطور خالصه بهصورت زیر بیان کرد:
 .1فقر

فقر از مشکالت اساسی جوامع بشری و نشانة بارز توسعهنیافتگی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگـی
است و ثبات سیاسی ،همبستگی اجتماعی و سالمت روانی اقشار جامعه را بـه خطـر مـیانـدازد
[ .]15استان سیستان بلوچستان بهدلیل دوری از مرکز و قرار گرفتن در نقطة کور کشور از هـر
مزیت و اشتغالی به دور است .همچنـین بـهدلیـل سـوء مـدیریت مسـئوالن و بهـره نگـرفتن از
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پتانسیلهای بالقوه ،آمار فقر و بیکاری همچنان در این استان افزایش داشته است و بـه همـین
دلیل تعدادی از شهروندان به گروههای تروریستی ملحق شده یا به قاچا کاال رو آوردهانـد .بـر
این مبنا میتوان گفت فقر از مهمترین عوامل اثرگذار بر آمایش این ناحیه است .از اینرو برنامة
توسعة این ناحیه با دیدگاه آمایشی باید بـهگونـهای باشـد کـه در کوتـاهتـرین زمـان ،وضـعیت
اقتصادی ساکنان را رشد دهد و رضایت آنان را جلب کند.
 .2وجود اتباع خارجی

با اجرایی شدن طرح منطقة ممنو در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان توسط دولت و از
طرفی با آغاز طرح هدفمندی یارانه ها و نیاز به داشتن مدرک هویتی ایرانی ،عدة زیادی از اتبا
بیگانه برای ادامة اقامت خود اقدام به جعـل اسـناد و مـدارک هـویتی کردنـد .ایـن موضـو در
سا های اخیر برای سیستان و بلوچستان به معضـلی اساسـی در بسـیاری از مسـائل امنیتـی و
اجتماعی تبدیل شده است [.]11
هجوم مهاجران افغانستانی و پاکستانی گذشته از تهدید ثبات داخلی ،مـوجی از تـنش هـای
داخلی را در سیستان و بلوچستان و کشور به وجود میآورد و موجب تحمیل هزینهای اضافی بر
سیستم های اقتصادی دولت  ،برای پاسخگویی به حداقل نیازهای معیشتی این مهاجران میشود
[ .]9زاغه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ و تکدیگری از پیامدهای حضـور ایـن مهـاجران در
فضای جغرافیایی سیستان و بلوچستان است .به این نکته نیز باید اشاره کرد که اقتصـاد اسـتان
در بعضی نواحی در تسلط افاغنه و اهل سنت است .رشد بیرویة جمعیت با دیـدگاه سیاسـی و
آمیخته شدن آن با عقاید مذهبی ،جمعیت استان را جوانترین جمعیت از لحاظ سـنی در بـین
استانهای کشور کرده که در کنار فقر اقتصادی ،مشکالت عدیـدة امنیتـی ،سیاسـی ،آموزشـی،
تربیتی و ...را موجب شده و در نهایت توازن جمعیت را به نفع اهل سنت تغییر داده است .اخیراً
نیز عدهای از اتبا افغانستان با تهیه یا جعل شناسنامههای ایرانی در شهرهایی مانند زابل مقیم
شده و اقدام به خرید زمین کردهاند و ترکیب جمعیتی این منطقه را تغییر دادهاند که در آینـده
زمینهساز بسیاری از نابسامانیهای اجتماعی خواهد شـد .در ایـن زمینـه بـا برنامـهریـزیهـای
آمایشی نوین باید از شکننده شدن فضا توسط اتبا بیگانه جلوگیری کرد.
 .3مهاجرت

مردم سیستان و بلوچستان و روستاهای پراکندة آن نزدیـک بـه دو دهـه اسـت کـه بـا مشـکالت
عدیده ای از جمله خشکسالی ،بسته شدن مرز ،نبود آ در تاال بین المللی هامون ،ناممکن بـودن
فعالیت های دامداری و کشاورزی پایدار در منطقه و  ...مواجه اند .این موضو سبب شده که برخـی
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از مردم منطقه ،مهاجرت به شهرها و استان های برخـوردار را بـر مانـدن در محـل سـکونت خـود
ترجی دهند .در سا های اخیر نیز بهدلیـل نـاامنی ،شـمار افـراد خـارجشـده از اسـتان بیشـتر از
مهاجران واردشده بوده است [ .]2مهمترین علل مهاجرت مـردم سیسـتان و بلوچسـتان ،بـیآبـی،
بیکاری و تغییرات اکولوژیک منطقه است که شکننده شدن فضـای جغرافیـایی منطقـه را در پـی
دارد .مقولة مهاجرت از سیستان و بلوچستان بهدلیل شرایط خشکسالی و مشـکالت ناشـی از روی
کار آمدن طالبان ،انحراف مسیر رودخانه و خشکی تـاال هـامون رخ داد [ .]4بـرای پیشـگیری از
مهاجرت جمعیت به دیگر مناطق کشور ،باید توسعه و امنیت پایدار را در پیش بگیریم .در اینبـین
برقراری رابطة خو با کشورهای همسایه با هدف جلوگیری از بهرهبرداری از سدهای ساختهشـده
در رودخانه های مرزی و بازگرداندن جریان زندگی به این منطقه اهمیت زیادی دارد .به هـر حـا
اگر مانع مهاجرت نشویم در آیندهای نهچندان دور بیشـتر جمعیـت ایـن ناحیـه بـه نـواحی دیگـر
مهاجرت خواهند کرد و این استان ظرفیتهای نهفتة خود را از دست خواهد داد.
 .4تروریسم

ایران بهدلیـل وضـعیت ژئـوپلیتیکی خـود و دارا بـودن سـاختار مـوزاییکی قـومی و فرهنگـی،
زمینههای الزم را برای ایجاد و مواجهه با بحرانهای امنیتی داراست .یکی از مخـاطرات انسـانی
مهم در حوزة امنیتی کشور ،فعالیت گروهکهای تروریسـتی در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان
است [ .]18در منطقة جنو شرقی ایران بهدلیل برقرار ماندن ماهیت و ساختار سنتی و مبتنی
بودن ساختار قدرت سیاسی و اجتماعی بر نظام طایفهای -قومی و از طرفـی بـهدلیـل تـأثیرات
ناشی از شرایط نامساعد زیستی برای ساکنان این منطقه ،شرایط برای تلفیق خشـم طبیعـت و
خشونت انسان و در نتیجه زمینة عملیات تروریستی و روانی برای مخالفان دولت مرکزی فراهم
اســت [ ،21ص  .]9تروریســم و عملیــات تروریســتی در جنــو شــرقی کشــور (سیســتان و
بلوچستان) ،زمینة ناامنی را فراهم آورده و مانعی جدی برای آمایش این ناحیه اسـت .از ایـنرو
همکاری ایران با کشورهای همسایه در زمینة نابودی تروریسم ضرورت دارد؛ در غیر اینصـورت
با وجود مخاطرات انسانی بسـیار در ایـن ناحیـه ،ممکـن اسـت در آینـده مـردم منطقـه عضـو
گروهکهای تروریستی شوند و در مقابل نظام قد علم کنند که در این زمینـه دولتمـردان بایـد
تدابیر ویوهای بیندیشند.
 .5فقدان اشتغال (قاچاق کاال و مواد مخدر)

قاچا کـاال و مـواد مخـدر افـزونبـر آثـار زیانبـار بـر تولیـد داخلـی و اقتصـادی ناشـی از آن،
ناهنجاریهای بسیاری بههمراه دارد [ .]20پدیدة قاچا کاال تهدیدی جدی بر سـر راه تجـارت
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آزاد است و هزینههای زیادی نیز بر بدنة اقتصاد کشور تحمیل مـیکنـد [ .]10محرومیـتهـای
شدید اقتصادی و بیکاری شدید در نواحی مرزی ،تأثیر شگرفی در افزایش عبور غیرقانونی انسان
و بهتبع آن قاچا کاال ،مواد مخدر ،اسلحه ،سوخت ،دام و سایر امـور مخـل امنیـت مرزهـا دارد
[ .]1ایران در مسیر دو منبع اصلی تولید افغانستان و مصرف مواد مخدر در اروپا قرار دارد .انتقا
مواد مخدر تولیدشده در افغانستان به بازارهای اروپا از راه فضای سرزمینی ایران دربرگیرندة چند
امتیاز کمتر قابل جایگزینی است؛ این معبر نسبت به معبرهای کشورهای شمالی و جنـوبی تـک
جداره است .در واقع انتقا مواد از طریق آسیای مرکـزی بـه اروپـا ،نیازمنـد عبـور ایـن مـواد از
فضاهای سرزمین چند کشور است ،درحالی که معبر ایران بدون واسطة دیگری به ترکیه و اروپـا
منتهی میشود [ ،19ص  .]151بنابراین هـممـرز بـودن سیسـتان و بلوچسـتان بـا کشـورهای
افغانستان و پاکستان اگرچه میتواند فرصتهای زیـادی را بـرای ایـن ناحیـه بـه ارمغـان آورد،
تهدیدهایی هم در پی دارد؛ از جمله قاچا کاال ،مواد مخدر و شغلهای کاذ که دلیل آن نبود
اشتغا است که این نو شغل ها بر اقتصاد کشور و این ناحیه زیان میرساند و همچنین سـبب
ایجاد ناامنی در این ناحیه میشود .از اینرو باید برنامهای آمایشی با دیدگاه اقتصادی برای ایـن
ناحیه نوشته شود تا بتوان توسعه را به این ناحیه آورد و مخاطرة قاچا کاال و مواد مخـدر را در
این ناحیه کنتر کرد و زمینة پایداری این ناحیه را فراهم آورد.
برای جوا به این پرسش که کدام مخاطرات انسانی بر آمایش نواحی مرزی جنـو شـر
ایران اثرگذارند ،پرسشنامة طیفی بین (نخبگان و مسئوالن استان) توزیع شد .در این پرسشنامه
با توجه به مشـاهدات و گـزارشهـای میـدانی ،پـنج مخـاطرة انسـانی را در نظـر گـرفتیم کـه
پاسخگویان از خیلی کم تا خیلی زیاد به آنها امتیاز دادند .سـپ بـرای تجزیـهوتحلیـل آنهـا از
آزمون فریدمن برای اولویتبندی گویه بهره گرفته شد.
جدول  .1وضعیت رتبهبندی تهدیدها
ردیف

شاخصها

رتبه

Mean Rank

1
2
3
4
5

فقر
وجود اتبا بیگانه
مهاجرت
تروریسم
فقدان اشتغا (اشتغا کاذ  ،قاچا کاال و مواد مخدر)

2
4
3
5
1

3/65
2/40
2/86
2/33
3/75
a. Friedman Test
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بر اساس نتایج آزمون فریدمن میتوان گفت در بین گویههای تحقیـق ،گویـة پـنجم یعنـی
«فقدان اشتغا ؛ قاچا کاال و مواد مخدر» در رتبة او و گویة او یعنـی «فقـر» در رتبـة دوم
قرار میگیرد« .مهاجرت» با امتیاز  2/86در رتبة سوم ،وجود اتبا بیگانه با امتیاز  2/40در رتبة
چهارم و تروریسم با امتیاز  2/33در رتبة پنجم جای میگیرد.
جدول  .2معناداری آزمون فریدمن
Test Statisticsa

69
70/071
4
.000

N
Chi-Square
Df
Asymp. Sig.
a. Friedman Test

جدو  2نیز میزان معناداری را نشان میدهد که میتوان گفت با توجـه بـه برابـری میـزان
 sigبا صفر معناداری وجود دارد.
نتیجهگیری
شر کشور بهویوه استان سیستان و بلوچستان ،یکی از نقاط کشور بهشمار میرود کـه مسـئلة
امنیت و ناامنی در آن از اهمیت و جایگاه برجستهای برخوردار است .از جمله مخاطرات انسـانی
تأثیرگذار بر امنیت و ناامنی در این ناحیه که در تحقیق حاضر به آن پرداخته شد ،فقـر ،وجـود
اتبا خارجی ،مهاجرت ،تروریسم و فقدان اشتغا (اشتغا کاذ  ،قاچـا کـاال و مـواد مخـدر)
است .نتایج بررسیهای کتابخانهای نشان دهندة افزایش این مخاطرات انسانی در ناحیـة جنـو
شر ایران در طی سا های اخیر است .از اینرو ،این ناحیه در کنار محرومیتهای چشمگیر در
بنیادهای زیستی و طبیعی ،از نظر شاخصهای توسعهیافتگی تقریبـاً در پـایینتـرین سـط در
مقایسه با متوسطهای ملی قرار دارد .بر این اساس ،برای کشوری مانند ایران که از تنو قومی و
زبانی بسیار ناهمگونی برخوردار است و دنبالههای قومی آن در آن سوی مرزهای بینالمللی قرار
گرفته و از طرفی از نظر ژئوپلیتیک نیز عوامل طبیعی و جغرافیایی به جدایی آنها از دیگر نواحی
مرکزی ایران کمک کرده ،مشکل میتوان بدون در نظر گرفتن عوامل مذکور به نتیجهای رسید.
بعد از انقال اسالمی اقدامات زیاد و مثبتی در راستای ایجاد فرصتهای توسعة اقتصادی اقـوام
ایران بهخصوص در نواحی مرزی صورت گرفته است ،ولی هنوز فاصلة شاخصهای توسـعه بـین
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نواحی مرکزی و حاشیهای کشور بسیار زیاد است که گاه با رشد جمعیت نیز در حـا گسـترده
شدن است .بنابراین ،کاهش اختالف شاخصهای توسعه میان استانهای محروم و توسـعهیافتـه
از اولویت های دولت برای تقویت وحدت ملی است .بر این بنیاد ،وجود مخاطرات انسانی مـانعی
جدی برای اجرای برنامههای آمایشی در این ناحیه است که باید توسط مـدیران ملـی و محلـی
پیگیری شود تا در گام نخست این مخاطرات کنتر و سپ کمرنگ شود .در بـین گویـههـای
تحقیق« ،فقدان اشتغا ؛ قاچا کاال و مواد مخدر» با امتیاز  3/75امتیاز در رتبة او « ،فقر» بـا
امتیاز  3/65در رتبة دوم« ،مهاجرت» با امتیاز  2/86در رتبة سوم ،وجود اتبا بیگانه بـا امتیـاز
 2/40در رتبة چهارم و تروریسم با امتیاز  2/33در رتبة پنجم قرار گرفته اسـت .بـا وجـود ایـن
مخاطرات ،نخبگان میتوانند با ارائة راهبردهای مناسبی زمینة توسـعة پایـدار را در ایـن ناحیـه
فراهم آورند .بنابراین ،شناخت این مخاطرات و در نظر داشتن آنها در برنامههـای آمایشـی گـام
اولیه است که باید در سند آمایشی این ناحیه مدنظر قرار گیرد تا بتوان مخاطرات انسانی شـکل
گرفته در منطقه را مدیریت کرد.
تقدیر و تشکر
این مقاله با حمایت گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران تهیه شده کـه بـدین وسـیله تشـکر
میشود
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