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 دهیچک

 یبرقـرار  در یا برجسـته  گـاه یجا و شـتر یب تیاهم زین مرزها شیآما کردیرو گرفته،صورت راتییبا تغ امروزه
 شیآمـا  کـرد یبـر رو  یمبتنـ  کشـور  هر ینیسرزم قلمرو ةگستر در تیامن یبرقرار امروزه. است افتهی تیامن

 یمخـاطرات انسـان  بـا   رانیـ شـر  ا  جنـو  . است کشور آن برحاکم  یاسینظام س ةیاول فیوظا از ،نیسرزم
در  روش پـووهش شـده اسـت.    هیناح نیسکونت در ا یداریناپا ساز هنیاست که زم بانیدست به گر یاریبس
 یعمـوم  یهـا  سـاا   بـه  شـده داده یهـا  پاسـ   فیتوصـ  یبرا .است( یفیک -ی)کمّ ختهیآمروش  ،مقاله نیا

 کـدام کـه   اسـت  نیـ ا حاضـر  پـووهش  پرسـش  .شـد  استفاده SPSS26 یآمار افزار نرماز  قیتحق ةپرسشنام
 ،یخـارج  اتبـا   حضـور  فقر،» اثرگذارند؟ شتریب رانیا شر  جنو  یمرز ینواح شیآما بر یانسان مخاطرات

در  کـه  اسـت  هیـ ناح نیـ ا در تیـ امن بر رگذاریتأث یانسان مخاطرات از «اشتغا  فقدانو  سمیمهاجرت، ترور
 یهـا  تیمحروم کنار در هیناح نیا کهآن است  ةدهندنشان ها افتهی. استپرداخته شده  هاحاضر به آن قیتحق

 سـه یسـط  در مقا  نیتر نییپا در یافتگی توسعه یها از نظر شاخص ،یعیو طب یستیز یادهایدر بن ریچشمگ
بـا  « قاچا  کاال و مواد مخدر ،اشتغا  فقدان»آن است که  انگریب قیتحق جینتا. قرار دارد یمل یها متوسطبا 
 ،سـوم  ةدر رتبـ  86/2 ازیـ بـا امت « مهـاجرت » ،دوم ةرتبـ  در 65/3 ازیـ امت با« فقر» ،او  ةرتب در 75/3 ازیامت

 .داردپـنجم قـرار    ةرتبـ  در 33/2 ازیـ بـا امت  سـم یچهـارم و ترور  ةدر رتبـ  40/2 ازیـ امت با گانهیب اتبا  حضور
در سـند   دیباکه  است هیگام اول یشیآما یها برنامهمخاطرات و در نظر داشتن آنها در  نیشناخت ا ن،یبنابرا
 .دکر تیریمد را هیناح نیا در گرفتهشکل یتا بتوان مخاطرات انسان دریگ قرار نظرمد هیناح نیا یشیآما
 

 .یانسان خاطراتم بلوچستان، و ستانیس ران،یا ،یمرز ینواح شیآما ،یاجتماع یریپذ بیآس :یدیکل یها واژه
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 مقدمه
کشـور   هـر و توسعة  یاقتصاد ،یتیامن ،یاسیس اتیدر ح یو راهبرد حساس یها شاخص از مرز

 بـا  امـروزه  امـا [؛ 7] کنـد  یمـ عمـل   هـا  فرصتو  دهایدر برابر تهد شورک نیتریو ماننداست و به

 گـاه یجا تیـ امن یو در برقـرار  انـد  افتـه ی یشـتر یب تیـ اهم زیـ ن مرزهـا  گرفتـه، صورت راتییتغ

 نظـام  نیادیبن فیوظا ازهر کشور،  ینیسرزم قلمرو ةگستردر  تیامن یبرقرار. ددارن یا برجسته

و  یتـ یامن یدهایـ تهد لةمسـئ  زین رانیا یاسالم یجمهور یاسیس نظام در. استحاکم  یاسیس

 رانیو مـد  یاسـ یرهبـران س  یاصل یها دغدغه ازدر منطقة جنو  شر ، همواره  تیامن یبرقرار

انقـال    یروزیـ پاز بـدو   کـه  اسـت  یمنـاطق از و بلوچسـتان   ستانیاستان سبوده است.  یتیامن

 تیـ موقع لیدلهباستان  نیا .شده است یدار دامنه یها یناآرامها و  دچار بحران کنونتا  یاسالم

عمـان و   یایـ درو افغانستان و  پاکستان یکشورها یگیهمساو قرار گرفتن در  ییایجغرافخاص 

برخوردار  یادیز یکیتیژئوپلبوده و از وزن  ینظام ةویو تیموقع یدارا ،خاص یانسان یها یوگیو

 اسـت  مکـن م دیتهد یریگ شکل منشأ اساسمنطقه بر نیدر ا یتیامن یدهایتهد رو نیااز  .است

 یدهایـ تهد و یمرز لبا منشأ مسائ یتیامن یدهایتهد ،یبا منشأ داخل یتیامن یدهایشامل تهد

سـه   نیـ ا یهـا  و واکـنش  هـا  باشد. در مجمو ، کنش زی( نیا )فرامنطقه یخارج منشأ با یتیامن

 یهـا  مالفـه  اسـاس بر توان یرا م دهایتهد نیقرار داده است. ا ریمنطقه را تحت تأث تیسط ، امن

 [.13] کرد فیتعر یعیطب -ییایجغراف و یصاداقت ،یتیامن -ینظام ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیس

 بـر  حـاکم  یاسیس و ییایجغراف طیشرا و یخارج یکشورها با مجاورت لیدل به یمرز ینواح

 روند بر یمیمستق راتیتأثو  ستآنها ریناپذکیتفک جزء که دارند را خود خاص یها یوگیو آنها،

 ینواح تیامن و توسعه روند بر یمنف راتیتأث ها یوگیو نیا به یتوجهیب. دارد ینواح نیا ةتوسع

 در موضو  نیا به توجه اما. کرد خواهد عمل توسعه برابر در یدیتهد همچون و گذارد یم یمرز

 بـه  دیـ تهد از آنهـا  لیدارد و سـبب تبـد   یمثبتـ  یامدهایپ ،شیآما و توسعه یزیر برنامه ندیافر

ـ ناپا ،ییایـ جغراف یانزوا ،مرکز از یدور از اند عبارت ها یوگیو نیااز  یبرخ. شود یم فرصت  یداری

 و یقـوم  و یفرهنگ یها تفاوت ،یمرز یرقانونیغ یها تباد  ،عتیجم مداوم ییجاهجاب و سکونت

ـ ا بر [.53، ص 14] یخارج یهادیتهد و کشور یداخل ینواح با یمذهب هـا و   اسـاس، بحـران   نی

، ینظـام  یروهایناستان،  کریپبر  یادیز یمالو  یجان یهابیآس ،کشور شر  جنو  یها یناامن

استان با توجه بـه   ادیز یها تیحساس. کند یمو مردم وارد  یدولت یها ارگان، یتیامنو  یانتظام

خاص و  ینظامو  یتیامن، یفرهنگ -یاسیسو  یانسان، یعیطب یساختارهاو  ییایجغراف تیموقع

 یبـرا  یعلممفصل  یها پووهشاستان و  ةجانب همهضرورت شناخت  ،بحران ةسال نیچند ةسابق
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 یهـا  فرصـت استفاده از  و تیامن یبرقرارمناسب  یراهکارها افتنیو  یناامنعلل و عوامل  کشف

 [.16] شـود  ینمـ  محقـق  یا منطقـه مطالعـات   با جز موضو  نیا. دبخش یم تضروررا  یا منطقه

منطقه را فراهم ساخته و  نیا یشکنندگ ةنیزم کشور شر  جنو در  یمخاطرات انسان نینابراب

بـه   هیـ ناح نیا شیآما راه بر سر یجد یموانع و است کرده یداریرا دچار ناپا ینواح نیا ستیز

ـ    نیا دیباگام نخست  در .دیآ یمحسا   بـا   ییهـا  برنامـه  ةمخاطرات را شناخت و سـپ  بـا ارائ

را در جنـو    تیـ امن جادیاو  توسعه ةنیبرآمد و زم هاکنتر  و کاهش آن درصدد یشیآما دگاهید

 بـر  یانسـان  مخاطرات کدام که است آن حاضر پووهش یاصل پرسششر  کشور فراهم ساخت. 

 .اثرگذارند شتریب رانیا شر  جنو  یمرز ینواح شیآما

 ینظر چارچوب

علـوم در   گـر یآن را جدا از د توان ینم رو نیاسالمت دانست؛ از  ندةیعلم جو دیرا با یشناس مخاطره

 قـات یو تحق هـا  پووهش شتریب ،یطیدر مباحث مربوط به مخاطرات مح رو نیا از. [23] نظر گرفت

 یانسـان  طراتمخـا  بـه  و اسـت  یخشکسـال  و توفان زلزله، ل،یس مانند یعیمخاطرات طب نةیدر زم

به وقـو    یانسان یها تیفعالاز  یناش ایتوسط انسان  یانسان مخاطرات [22]کمتر توجه شده است 

در  یا گونـه  بـه  ایآنها هستند  جادیعامل ا ها انسانهستند که  یحوادث یمخاطرات انسان. وندندیپ یم

قابـل   ،دارنـد  اثـر آنهـا   دادیـ در رو یکـه عامـل انسـان    یمخـاطرات  .[26] دارند ادیز ریتأث هاآن جادیا

ــگیپ ــر  یریش ــریپذ و کنت ــل .[119 ص، 27] دن ــان  عوام ــاطرات انس ــتباهات،   یمخ ــب اش اغل

ممکـن اسـت    ها تیفعال نی. ااست یو ابزار یو ضعف فن یمنیاصو  ا نکردن تی، رعاها یانگار سهل

 شیبا افـزا  یکل طور بهباشند.  یحیو تفر یرهنگف ،یآموزش ،یقاتیتحق ،یخدمات ،یدیتول ،یاقتصاد

 نیـ عمـق و شـدت ا   امـروز  جهـان،  در فنـون  و علـوم  ریگچشـم  یهـا  شرفتیپکشورها و  تیجمع

جملـه   از .[5] اسـت  افتـه ی شیگشا بحران تیریمد در یدیعد جدو بُکرده  دایپ شیمخاطرات افزا

به مراکـز حسـاس،    یحمالت نظام ت،یجمع ةگسترد ییجاهجاب شورش، توانیم یمخاطرات انسان

 نـام  را...  و یروسیو یهایماریفقر، مهاجرت، ب ،یکاریقاچا ، ب ،یبریسا یدهایتهد ت،یجرم و جنا

کنتـر    واسـت   شـتر یب یعـ یمخاطرات طب از ستیز طیمح بر یانسان مخاطرات ریتأث نیبنابرا .برد

 .آوردرا فراهم  ستیز طیمح ینابود نةیزم است ممکن ،مخاطرات گونهنینکردن ا

 یاجتمـاع  مختلـف  یهـا  گـروه  انیـ م در و زمـان،  طو  در ،ییایجغراف لحاظ به انیز و ضرر

 مفهوم ،گرید  عبارت به .[25] است متفاوت فضا و زمان طو  در زین یریپذ بیآس ؛است متفاوت

. [30] اسـت  شده استفاده یمکان مختلف سطوح یبرا و گسترده ابعاد در یاجتماع یریپذ بیآس

 ،یاقتصـاد  -یاجتمـاع  یریپـذ بیآسـ : اسـت  شـده   لیتشـک  مجزا کامالً جزء دو از یریپذ بیآس
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 مخاطرات از جوامع یبعض چرا که دهدیم  یتوض یاجتماع یریپذ بیآس. یکیزیف یریپذ بیآس

ـ ا بـه  گـران ید کـه  یدرحـال  ،برند یم رنج یطیمح  دگاهیـ د از .[29] سـتند ین دچـار  تیوضـع  نی

 در شـتر یب تیـ جمع رتـر یفق یهـا  بخـش  کـه  داشت اظهار اغلب توان یم یاجتماع یریپذ بیآس

 نسـبت  یکمتر یها نهیگز گرید یسو از درآمد، کم یها گروه. دارند قرار فاجعه یهاخطر معرض

 یاجتمـاع  علـوم  در ابتدا یاجتماع یریپذ بیآس. [28] دارند فاجعه با مقابله یبرا ثروتمندان به

 علـوم  در یریپـذ  سـت یز مطالعـات  و یزنـدگ  تیـ فیک در توان یم را کلمه نیا منشأ. شد مطرح

 ایـ  دارکننـده یپا یهـا  یوگـ یو کـه  بودنـد  نیـ ا یپـ  در قاتیتحق نیا. دانست یرفتار و یاجتماع

 .[24] کنند ییشناسا را مکان کی ةدارکنندیناپا

 

 
 )نگارندگان( مخاطرات انسانی یریگ شکلعلل  .1 شکل

 ییایـ جغراف چـارچو   در یاسـ یس یاقتصـاد  یهـا  تیـ فعال ییایجغراف عیتوز نیبهتر شیآما

 طیمح و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد یسازمانده ت،یجمع ممکن عیتوز نیبهتر دنبا  به نیمع

 ت،یـ فعال و فضـا  انسـان،  دادن سـازمان  و یزیر برنامه مطلو ، یها ندهیآ تحقق منظور به یستیز

 کـل،  در و یمـرز  ینـواح  ةتوسـع  ینظـر  چـارچو   ،نیسرزم ای فضا حفاظت عمران، بر نظارت

ـ ا از. [50 ص ،17] اسـت  یا هیناح ةتوسع چارچو   یبـردار  بهـره  ،یمـرز  ینـواح  شیآمـا  رو نی

جامعـه   یو معنـو  یماد بهبود وضع هدف با ینواح نیا ییو فضا یانسان امکانات ةهممطلو  از 

 چارچو  نیا است، متفاوت یمرکز ینواح با یمرز ینواح که ازآنجا. [3] است یمرز ینواحدر 

. اسـت  اسـتوار  یمرکـز  ینـواح  و یمرز ینواح انیم یا هیناح تعاد  نبود ةدیپد ریتفس بر ینظر

 یا هیـ ناح تعـاد   نبـود  دةیـ پد ،یا هیناح ةتوسع به مربوط یها هینظر ةهم یها بحث محور اصوالً

 هارائـ  حل راه آن رفع یبرا ای دنکن یم ریتفس را یا هیناح تعاد  نبود دةیپد ای ها هینظر نیا. است

 یریگشکل علل

 مخاطرات انسانی

  ، فرهنگ نواحیهاخانوادهفرهنگ فرهنگی و تربیتی: 

  رفتاری یهایوگیوسن، جن ، سط  تحصیالت، شخصی: 

  جمعیتییندهای افرو  ها خانوادهنو  اجتماعی: 

 تخصص نداشتن، مدیاناکارنظام مدیریتی،  یهااستیس: مدیریتی

  جغرافیایی ةزندگی، جغرافیای طبیعی شهر، فاصل محلجغرافیایی: 

  درآمد خانوار، نرخ بیکاری، فقر، افراد شاغلاقتصادی: 
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 شـاخص  و مشـهود  یمرکز ینواح و یمرز ینواح انیم یا هیناح تعاد  نبود که  ازآنجا. دنده یم

 از [50، ص 17] اسـت  یا منطقـه  ةتوسع یها هینظر ،یمرز ینواح شیآما ینظر یها هیپا است،

 ،یاقتصـاد  یهـا  تیـ فعال عیـ توز ن،یسـرزم  شیآمـا  یزیـ ر برنامـه  و تیریمد یاساس هدف رو نیا

 و زمـان  یهـا یدگرگـون  و تحـوالت  به توجه با پنهان و آشکار یها تیظرف و یتیجمع ،یاجتماع

 نیهمچنـ  و آن امکانـات  از نـه یبه یبردار بهره منظور به و درازمدت یدید با اغلب که ازهاستین

 طـور  بـه  آن یهـا  تیقابل و ها یتوانمند براساس منطقه هر خاص تیمسئول و نقش کردن دایهو

 بـا  را توسـعه  که است یزیر برنامه ینوع یمرز ینواح شیآما [.6] است ینواح گرید با هماهنگ

 ونـد یپ گریکـد ی بـه  ،یمـرز  ینـواح  طیشـرا  چارچو  در ،یمرز ینواح یازهاین از دفا  و تیامن

 و الزم توسـعه  و تیـ امن آن در کـه  کند یم یمعرف یمرز ینواح ةتوسع یبرا یراهکار و دهد یم

ـ ا از [.14ص ، 14] دنشـو  یمـ  گریکـد ی ملـزوم   فــن ینـوع  ،یمـرز  ینـواح  شیآمـا  گرچـه  رونی

 ضـمن  کـه  اسـت  یمتکـ  یخاص یعلم یشناسروش و ینظر یها هیپا بر خود است، یزیر برنامه

یمـ  نظـر  در هم اب را تیامن ای توسعه موانع ،یمرز ینواح یها یوگیو و طیشرا ریتفس و لیتحل

 یمـرز  ینواح در تیامن و توسعه اهداف تا دهد یم ارائه یا کپارچهی یها حل راه آنها یابر و ردیگ

 و ییفضـا  -یراهبـرد  یزیر برنامه ینوع را «شیآما» توان یم نیبنابرا. سازد منطبق گریکدی بر را

 [.12] دانست کشورها یمرز یفضا در یراهبرد یزیر برنامه ینوع را «یمرز ینواح شیماآ»

 قیتحق روش

 نو  از هدف لحاظ از پووهش نیا. است( یفیک -ی)کم ختهیآمروش  ،مقاله نیاروش پووهش در 

 ةویشـ  از اطالعـات  یآور جمـع  یبـرا . است یلیتحل -یفیتوص ق،یتحق روش ثیح از و یکاربرد

اسـتفاده شـده اسـت.     (قیـ آشنا به موضو  تحق متخصص 70)مصاحبه با  یدانیو م یا کتابخانه

 لیـ وتحل هیـ تجز یبـرا  .اسـت  یگلولـه برفـ   یبردار نمونهروش  قیتحق نیدر ا یبردار نمونهروش 

 نیو همچنـ  یفـ یک یهـا  لیـ تحلاز  شـده  یآور جمـع  یهـا  پرسشـنامه از  آمـده  دست به یها داده

بـه   شـده  داده یها پاس  فیتوص یبرااستفاده شده است.  یاستنباطو  یفیتوص یآمار یها روش

و  هـا  داده لیـ وتحل هیـ تجز یبـرا  و SPSS26 یآمار افزار نرماز  قیتحق ةپرسشنام یسااالت عموم

 استفاده شده است. دمنیاز آزمون فر هاهیآزمون فرض

 19 یدارا یکشــور یاســیس ماتیتقســ نیآخــر براســاسو بلوچســتان  ســتانیس اســتان

 استان یها شهرستان. است کددار یآباد 9716 و دهستان 112 شهر، 37 بخش، 48 شهرستان،

 کشـهر، ین چابهـار،  رانشهر،یا مروز،ین هامون، رمند،یزابل، زهک، ه رجاوه،یاز: زاهدان، م اند عبارت

 اسـتان  تیجمعکنارک.  و قصرقند مهرستان، دلگان، سوران، بیس فنوج، سرباز، سراوان، خاش،
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کـم  از نیبنابراکه  است بوده( کشور تیجمعدرصد  2/3) نفر 2534327 با برابر 1390 سا  در

 [.8] شود یمکشور محسو   یها استان نیتر تراکم

 

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

 قیتحق یها افتهی

 آنهـا،  بر حاکم یاسیس و ییایجغراف طیشرا و یخارج یکشورها با مجاورت لیدل به یمرز ینواح

 روند بر یمیمستق راتیو تأث دنرو یم شمار به آنها ریناپذکیتفک جزء که دارند یخاص یها یوگیو

 خواهد تیامن و توسعه روند بر یمنف راتیتأث ها یوگیو نیا به یتوجهیب .دندار ینواح نیا ةتوسع

 نـد یافر در هـا یوگیو نیا به توجه اما. کرد خواهد عمل توسعه برابر در یدیتهد همچون و داشت

 فرصـت  بـه  دیـ تهد از آنهـا  لیتبـد  سـبب  و دارد یمثبت یامدهایپ ش،یآما و توسعه یزیر برنامه

 مصاحبه براساس و بلوچستان ستانیاستان س شیدر آما یمخاطرات انسان نیاثرگذارتر. شود یم

 :کرد انیب ریز صورت بهخالصه  طور به توانیم راحوزه  نیا نظران صاحباز نخبگان و  یبا تعداد

 فقر. 1

 یو فرهنگـ  یاجتماع ،یاقتصاد یافتگین توسعهبارز  ةو نشان یجوامع بشر یمشکالت اساس از فقر

 انـدازد  یمـ خطـر   بـه  راجامعه  اقشار یو سالمت روان یاجتماع یهمبستگ ،یاسیس ثبات واست 

 هـر  از کشور کور ةنقط در گرفتن قرار و مرکز از یدور لیدلبهبلوچستان  ستانیس استان [.15]

از  نگـرفتن  بهـره و  مسـئوالن  تیریمـد  سـوء  لیـ دلبـه  نیهمچنـ  .است دور به یاشتغال و تیمز
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 نیداشته است و بـه همـ   شیاستان افزا نیا در همچنان یکاریفقر و ب آمار بالقوه، یها لیپتانس

. بـر  انـد  آورده روقاچا  کاال  به ایملحق شده  یستیترور یها گروه بهاز شهروندان  یتعداد لیدل

 ةبرنام رو نیا از. است هیناح نیا شیآما بر اثرگذارعوامل  نیتر مهم از فقرگفت  توان یمبنا م نیا

 تیزمـان، وضـع   نیتـر  کوتـاه کـه در   باشـد  یا گونـه  بـه  دیبا یشیآما دگاهیبا د هیناح نیا ةتوسع

 آنان را جلب کند. تیرضا و دهد رشد را ساکنان یاقتصاد

 یخارجاتباع  وجود. 2

 از و دولت توسط بلوچستان و ستانیس مانند ییها استان در ممنو  منطقة طرح شدن ییاجرا با

 اتبا  از یادیز ةعد ،یرانیا یتیهو مدرک داشتن به ازین و ها ارانهی یهدفمند طرح آغاز با یطرف

ـ ا. کردنـد  یتیهـو  مـدارک  و اسـناد  جعـل  به اقدام خود اقامت ةادام یبرا گانهیب  در موضـو   نی

 و یتـ یامن مسـائل  از یاریبسـ  در یاساسـ  یمعضـل  به بلوچستان و ستانیس یبرا ریاخ یها سا 

 [.11] است شده لیتبد یاجتماع

 یهـا  تـنش  از یمـوج  ،یداخل ثبات دیتهد از گذشته یپاکستان و یستانافغان انمهاجر هجوم

 بر یاضاف یاهنیهز لیتحم موجب و آورد یم وجود به کشور و بلوچستان و ستانیس در را یداخل

 شودیم مهاجران نیا یشتیمع یازهاین حداقل به ییپاسخگو یبرا ، دولت یاقتصاد یها ستمیس

 در مهـاجران  نیـ ا حضـور  یامدهایپ از یگر یتکد و بزرگ یشهرها اطراف در ینینش زاغه[. 9]

اسـتان   اقتصـاد  که کرداشاره  دیبا زین نکته نیابه  .است بلوچستان و ستانیس ییایجغراف یفضا

و  یاسـ یس دگاهیـ دبا  تیجمع یةرو یب. رشد استافاغنه و اهل سنت  تسلطدر  ینواح یبعض در

 نیبـ در  یسـن از لحاظ  تیجمع نیتر جواناستان را  تیجمع ،یمذهب دیعقاآن با  شدن ختهیآم

 ،یآموزشـ  ،یاسـ یس ،یتـ یامن ةدیـ عد مشکالت ،یاقتصادفقر  راکن در که کرده کشور یها استان

 راًیاخ .داده است رییتغرا به نفع اهل سنت  تیجمعتوازن  تینهادر  و شده موجبو... را  یتیترب

 میمق زابل مانند ییشهرهادر  یرانیا یها شناسنامهجعل  ای هیته باافغانستان  اتبا از  یا عده زین

 نـده یآ در کهاند  داده رییتغمنطقه را  نیا یتیجمع بیترکو  اند کرده  نیزم دیخرشده و اقدام به 

 یهـا  یزیـ ر برنامـه بـا   نـه یزم نیـ . در اشـد خواهد  یاجتماع یها ینابساماناز  یاریبس ساز نهیزم

 .کرد یریجلوگ گانهیب اتبا  توسط فضا شدن شکننده از دیبا نینو یشیآما

 مهاجرت. 3

 مشـکالت  بـا  کـه  اسـت  دهـه  دو بـه  کیـ نزد آن ةپراکند یروستاها و بلوچستان و ستانیس مردم

 بـودن  ناممکن هامون، یالملل نیب تاال  در آ  نبود مرز، شدن بسته ، یخشکسال جمله از یا دهیعد

 یبرخـ  که شده سبب موضو  نیا. اند مواجه...  و منطقه در داریپا یکشاورز و یدامدار یها تیفعال
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 خـود  سـکونت  محـل  در مانـدن  بـر  را برخـوردار  یها استان و شهرها به مهاجرت ،منطقه مردم از

از  شـتر یاز اسـتان ب  شـده  خـارج  افـراد  شـمار  ،ینـاامن  لیـ دلبه زین ریاخ یها سا در  .دهند  یترج

ـ  ،بلوچسـتان و  سـتان یس مـردم  مهاجرت علل نیتر مهم [.2] است بوده واردشده مهاجران ـ  یب  ،یآب

 یپـ  در را منطقـه  ییایـ جغراف یشدن فضـا  شکنندهکه  است منطقه کیاکولوژ راتییتغ و یکاریب

 یرو از یناشـ  مشـکالت  و یخشکسال طیشرا لیدلبهو بلوچستان  ستانیمهاجرت از س ةمقول .دارد

 از یریشـگ یپ یبـرا  [.4]تـاال  هـامون رخ داد    یو خشک رودخانه ریمس انحراف طالبان، آمدن کار

 نیبـ  نیادر  .میریبگ شیپ دررا  داریپا تیتوسعه و امن دیبا ،کشور مناطق گرید به تیمهاجرت جمع

 شـده  ساخته یسدهااز  یبرداربهره از یریجلوگ هدف با هیهمسا یکشورها با خو  ةرابط یبرقرار

. به هـر حـا    دارد یادیز تیاهم منطقه نیا به یزندگ انیجر بازگرداندن و یمرز یها رودخانه در

 گـر ید یبـه نـواح   هیـ ناح نیـ ا تیـ جمع شـتر یبدور  چندان نه یا ندهیآدر  میاگر مانع مهاجرت نشو

 .داد خواهد دست از را خود ةنهفت یها تیظرفاستان  نیمهاجرت خواهند کرد و ا

 سمیترور. 4

 ،یفرهنگـ  و یقـوم  یکییمـوزا  سـاختار خـود و دارا بـودن    یکیتیژئـوپل  تیوضـع  لیـ دلبه رانیا

 یاز مخـاطرات انسـان   یکی. ستدارا یتیامن یها با بحران مواجههو  جادیا یبرا را الزم یها نهیزم

و بلوچسـتان   سـتان یدر اسـتان س  یسـت یترور یها گروهک  تیفعالکشور،  یتیمهم در حوزة امن

 یمبتن و یو ساختار سنت تیماه ماندن برقرار لیدلبه رانیا یجنو  شرق ةمنطق در [.18] است

 راتیتـأث  لیـ دلبـه  یاز طرفـ  و یقوم -یا فهیطانظام  بر یو اجتماع یاسیقدرت س ساختاربودن 

و  عـت یخشـم طب  قیتلف یبرا طیشرا ،منطقه نیا ساکنان یبرا یستیز نامساعد طیشرا از یناش

فراهم  یمخالفان دولت مرکز یبرا یو روان یستیترور اتیعمل ةنیزم جهیدر نت وانسان  خشونت

ــعملو  ســمیترور. [9، ص 21] اســت ــتیترور اتی ــو  در یس ــرق جن ــتانی)س کشــور یش  و س

ـ ا از. اسـت  هیناح نیا شیآما یبرا یجد یمانعرا فراهم آورده و  یناامن ةنیزم(، ستانبلوچ  رو نی

 صـورت نیا ریغ دردارد؛  ضرورت سمیترور ینابود ةنیدر زم هیهمسا یبا کشورها رانیا یهمکار

عضـو   منطقـه مـردم   نـده یدر آ اسـت  ممکـن  ه،یـ ناح نیـ در ا اریبسـ  یانسان مخاطرات وجود با

 دیـ با دولتمـردان  نـه یزم نیکنند که در ا لمشوند و در مقابل نظام قد ع یستیترور یها گروهک

 .شندیندیب یا وهیو ریتداب

 (مخدر مواد و کاال)قاچاق  اشتغال فقدان. 5

ـ افـزون کـاال و مـواد مخـدر     قاچا  از آن،  یناشـ  یاقتصـاد  و یداخلـ  دیـ تول بـر  انبـار یز آثـار  رب

بر سـر راه تجـارت    یجد یدیتهد کاال قاچا  ةدیپد [.20]دارد  همراهبه یاریبس یها یناهنجار
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 یهـا  تیـ محروم [.10] کنـد  یمـ  لیبر بدنة اقتصاد کشور تحم زین یادیز یها نهیهزآزاد است و 

 انسان یرقانونیعبور غ شیدر افزا یشگرف ریتأث ،یمرز ینواح در دیشد یکاریبو  یاقتصاد دیشد

 داردمرزهـا   تیـ امن مخـل امـور   ریآن قاچا  کاال، مواد مخدر، اسلحه، سوخت، دام و سا تبع بهو 

 انتقا . دارد اروپا قرار مواد مخدر در مصرف و افغانستان دیتول یاصل منبع دو ریمس در رانیا [.1]

 چند ةرندیدربرگ رانیا ینیسرزم یفضا راه از اروپا یبازارها به افغانستان در شدهدیتول مخدر مواد

تـک  یجنـوب  و یشمال یکشورها یمعبرها به نسبت معبر نیا است؛ ینیگزیجا قابل کمتر ازیامت

ـ ا عبـور  ازمنـد ین اروپـا،  بـه  یمرکـز  یایآس قیطر از مواد انتقا  واقع در .است جداره  از مـواد  نی

 اروپـا  و هیترک به یگرید ةواسط بدون رانیا معبر که یدرحال ،است کشور چند نیسرزم یفضاها

 یو بلوچسـتان بـا کشـورها    سـتان یبـودن س  مـرز  هـم  نیبنابرا [.151 ص، 19] شود یم یمنته

 آورد،بـه ارمغـان    هیـ ناح نیـ ا یرا بـرا  یادیـ ز یها فرصت تواند یمافغانستان و پاکستان اگرچه 

 نبود آن لیدل کهکاذ   یها شغلو  مخدر مواد از جمله قاچا  کاال، ؛دارد یپ در هم ییهادیتهد

 سـبب  نیو همچن رساند یم انیز هیناح نیو ا کشور اقتصاد بر ها شغلنو   نیا که استاشتغا  

 نیـ ا یبرا یاقتصاد دگاهیبا د یشیآما یا برنامه دیبا رو نیا از. شود یم هیناح نیدر ا یناامن جادیا

 در ار مخـدر  مواد و کاال قاچا  ةمخاطرآورد و  هیناح نیتوسعه را به ا تواننوشته شود تا ب هیناح

 را فراهم آورد. هیناح نیا یداریپا ةنیزم و کرد کنتر  هیناح نیا

 شـر   جنـو   یمرز ینواح شیآما بر یانسان مخاطرات کدام که پرسش نیا بهجوا   یبرا

 پرسشنامه نی. در اشد عیتوزاستان(  نمسئوال و)نخبگان  نیب یفیط ةپرسشنام، گذارنداثر رانیا

ه کـ  میرا در نظـر گـرفت   یانسـان  ةمخـاطر  پـنج  ،یدانیـ م یهـا  گـزارش با توجه به مشـاهدات و  

از  هـا آن لیـ وتحل هیـ تجز یبـرا  سـپ  . دادند ازیبه آنها امت ادیز یلیکم تا خ یلیاز خ انیپاسخگو

 گرفته شد. بهره هیگو یبند تیاولو یبرا دمنیآزمون فر

هادیتهد یبند رتبه تی. وضع1 جدول  

Mean Rank ها شاخص رتبه فیرد   

65/3  1 فقر 2 

40/2  2 گانهیب اتبا  وجود 4 

86/2  3 مهاجرت 3 

33/2  4 سمیترور 5 

75/3  5 (مخدر مواد و کاال قاچا  کاذ ، اشتغا ) اشتغا  فقدان 1 
a. Friedman Test 
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 یعنـ ی پـنجم  ةیـ گو ق،یـ تحق یها هیگو نیب درگفت  توان یم دمنیفر آزمون جینتا اساس بر

دوم  ةرتبـ  در «فقـر » یعنـ ی او  یةگوو  او  ةرتبدر  «مخدر مواد و کاال قاچا  اشتغا ؛ فقدان»

 ةدر رتب 40/2 ازیبا امت گانهیب ا اتب وجود ،سوم ةدر رتب 86/2 ازیامت با «مهاجرت». ردیگ یمقرار 

 .ردیگیم یجاپنجم  ةدر رتب 33/2 ازیبا امت سمیترور وچهارم 

دمنیفر آزمون یمعنادار. 2 جدول  

Test Statisticsa  

N 69 

Chi-Square 071/70  

Df 4 

Asymp. Sig. .000 

a. Friedman Test 

 

 زانیـ م یبرابـر گفت با توجـه بـه    توانیکه م دهد یمرا نشان  یمعنادار زانیم زین 2 جدو 

sig وجود دارد. یمعنادارصفر  با 

 یریگ جهینت

 ةمسـئل  کـه  رود یم شماربهکشور  قاطاز ن یکیو بلوچستان،  ستانیاستان س وهیو بهکشور  شر 

 یاست. از جمله مخاطرات انسـان  برخوردار یا برجسته گاهیو جا تیدر آن از اهم یو ناامن تیامن

 وجـود  فقـر،  ،حاضر به آن پرداخته شد قیدر تحق که هیناح نیدر ا یو ناامن تیامن بر رگذاریتأث

 (مخـدر  مـواد  و کـاال  قاچـا   کاذ ، اشتغا ) اشتغا فقدان  و سمیترور مهاجرت، ،یخارج اتبا 

جنـو    یـة ناح در یانسان مخاطرات نیا شیافزا ةدهند نشان یا کتابخانه یها یبررس جینتا .است

در  ریچشمگ یها تیمحروم کنار در هیناح نیا ،رو نیا. از است ریاخ یها سا  یدر ط رانیاشر  

سـط  در   نیتـر  نییدر پـا  بـاً یتقر یافتگی توسعه یها از نظر شاخص ،یعیو طب یستیز یادهایبن

و  یقوماز تنو   که رانیامانند  یکشور یبرا ،اساس نیا بر .داردقرار  یمل یها متوسطبا  سهیمقا

قرار  یالملل نیب یمرزها یسودر آن  آن یقوم یها دنبالهبرخوردار است و  یناهمگون اریبس یزبان

 ینواح گریدآنها از  ییجدا به ییایجغرافو  یعیطبعوامل  زین کیتیژئوپلنظر  از یطرفگرفته و از 

. دیرس یا جهینتبه  مذکوردر نظر گرفتن عوامل  بدون توانیم مشکل ،کرده کمک رانیا یمرکز

اقـوام   یاقتصاد ةتوسع یها فرصت جادیا یراستا در یمثبتو  ادیزاقدامات  یاسالماز انقال   بعد

ـ توسـعه   یها شاخص ةهنوز فاصل یول ،صورت گرفته است یمرز ینواحدر  خصوص به رانیا  نیب
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حـا  گسـترده    در زین تیجمعرشد  با گاه کهاست  ادیز اریبس کشور یا هیحاشو  یمرکز ینواح

 افتـه ی توسـعه محروم و  یها استان انیمتوسعه  یها شاخصاختالف  کاهش ،نیبنابرا. استشدن 

 یمـانع  یانسان مخاطرات وجود اد،یبن نیا بر. است یملوحدت  تیتقو یبرادولت  یها تیاولواز 

 یو محلـ  یملـ  رانیمـد  توسط دیباکه  است هیناح نیدر ا یشیآما یها برنامه یاجرا یابر یجد

ـ  در مخاطرات کنتر  و سپ  کمرنگ شود. نیشود تا در گام نخست ا یریگیپ  یهـا  هیـ گو نیب

 بـا  «فقر» ،او  ةرتبدر  ازیامت 75/3 ازیامت با« فقدان اشتغا ؛ قاچا  کاال و مواد مخدر» ق،یتحق

 ازیـ بـا امت  گانهیوجود اتبا  ب ،سوم ةدر رتب 86/2 ازیامتبا « مهاجرت» ،دوم ةدر رتب 65/3 ازیامت

 نیـ وجـود ا  بـا پنجم قرار گرفته اسـت.   ةدر رتب 33/2 ازیبا امت سمیچهارم و ترور ةدر رتب 40/2

 هیـ ناح نیـ در ا را داریـ پا توسـعة  نةیزم یمناسب یراهبردها ةبا ارائ توانند یم نخبگانمخاطرات، 

گـام   یشـ یآما یهـا  برنامهو در نظر داشتن آنها در  مخاطرات نیشناخت ا ن،یبنابرا. دنفراهم آور

شـکل  یتا بتوان مخاطرات انسان ردیگقرار  مدنظر هیناح نیا یشیدر سند آما دیبا که است هیاول

 .کرد تیریرا مد منطقهدر  گرفته

 تشکر و ریتقد

تشـکر   لهیوسـ  نیکـه بـد   شده هیته تهران دانشگاه یاسیس یایجغراف گروه تیحما با مقاله نیا

 شود یم
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