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چکیده
مسائل و چالش های جهانی و منطقه ای برای کشورها ،همواره در حال رشد هستتند
یکی از این چالش ها ،معضل تولی د و قاچاق مواد مخدر می باشد مسئلة قاچاق متواد
مخدر به عنوان یک معضل بزرگ اجتماعی ،سیاستی ،اقتصتادی ،فرهن تی و امنیتتی،
ضرورت ها ی مقابلة هرچه بهتر و بیشتر با آن را دوچندان می کنتد مرزهتا بته طتور
مکرر مسبب تنش هایی بین دولت ها بوده و قویاً کنش متقابل میتان مردمتانی کته در
مناطق مجاور هم به سر می برند را تحت تأثیر قرار داده اند مرز از مهم ترین عناصتر
مرتبط با امنیت داخلی به شمار می آید ،موضوعی که در کشتورهای همستایه ،یعنتی
افغانستان و پاکستان با بی ثباتی نسبی همراه بوده و این امر موجب بتروز تهدیتدات
امنیتی و بروز رخدادهای ضدامنیتی متعدد در داختل کشتور شتده استت بنتابراین،
انسداد مرزهای شرقی کشور با توجه به موضوعات مختلت
___________________________
تاریخ دریافت1900/11/90 :

تاریخ تصویب1099/90/09 :

امنیتتی از اولویت هتای
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خاصی برخوردار است ازآنجاییکه مرزها و به خصوص مرزهای زمینی معبر اصتلی
ورود غیرقانونی مواد مخدر می باشند ،اقدامات مترزی نقتش پررن تی را در عرصتة
جلوگیری از قاچاق ایفا می کنند این پژوهش که با هتد

ب ررستی ال توی مناستب

مرزی برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از مرزهای استان سیستتان و بلوچستتان
انجام گرفته است  ،به روش کیفی انجام شده و بر اساس ماهیت ،توصیفی  -تحلیلتی
است و بر اساس هد  ،به دلیل استفاده از نتایج آن در برنامه ریزی هتای متورد نیتاز
سیاسی ،فضایی ،اقتصادی و اجتماعی و مطالعات استان های مرزی ،کاربردی استت
جامعة آماری این پژوهش شامل تعدادی از متخصصان حوزۀ امنیتت مترزی اعتم از
مرزبانان نظامی و انتظامی ،نیروهای شاغل در ستاد مبارزه با مواد مخدر ،فرمانداری -
ها و اس تادان و صاحب نظران علوم جغرافیایی است نتایج پژوهش نشان می دهد کته
براساس یافته های این مقاله ،ال وی مدیریتی گشت زنی و بازرسی که باید دولت های
ایران ،پاکستان و افغانستان با همکاری و همیاری یکدی ر آن را اجرا کننتد ،ال توی
مناسبی برای حفاظت از مرزهای شرقی کشور است

کلیدواژه ها :اقدامات مرزی ،قاچاق مواد مخدر ،استان سیستان و بلوچستان
 .2مقدمه

وقتی سخن از قاچاق به میان میآید ،ناخودآگاه ذهتن شتنونده بتیش از هتر چیتز متوجته
قاچاق مواد مخدر میشود که برای کشورها مشکلزاترین و برای قاچاقچیان پرستودترین نتو
قاچاق را در سطح جهان تشکیل میدهد قاچاق بینالمللی مواد مخدر یک جترم ستازمانیافتة
فراملی است که توسط بانتدها و گتروههتای ستازمانیافته بتا سلستلهمراتب نیترو ،امکانتات و
تجهیزات ،مرزهای کشورها را پشت سر گذاشته ،صلاحیت سرزمینی دولتها را نقض کترده و
در مسیر حمل از مبدأ تا مقصد جرائم دی تری از قبیتل هواپیماربتایی ،تترور و قتتل ،تخریتب
محیطزیست ،قاچاق سلاح و مهمات وغیره را نیز همراه خواهد داشت پدیتدۀ متواد مختدر و
قاچاق آن ،هم دارای ضررهای فردی و هم ضررهای اجتماعی است و ضررهای اجتمتاعی آن
از ضررهای فردی نیز بیشتر است وجوه کلان حاصل از قاچتاق متواد مختدر موجتب فستاد،
بیثباتی اقتصادی و سیاسی جوامع میشود خصیصة دی ری که در مشکل اعتیاد و قاچاق مواد
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مخدر وجود دارد آن است که شاید حل هیچ مشکل دی ری در سطح جهان تا این حد نیازمند
همکاری بین کشورها نباشد (قهرمانی و علیزاده ،1900 ،ص )01
مناطق مرزی به دلیل تماس بتا محیطهتای گونتاگون داخلتی و ختارجی ،از ویژگتیهتای
خاصی برخوردارند وجود تماسها ،مبادلات و پیوندهای فضایی دو سوی مرز بین کشتورهای
مجاور از سویی و آسیبپذیریها و وجود تهدیدات مختل

در ایتن منتاطق از ستویی دی تر،

باعث چالشهای عمدهای در این نواحی شده است بر ایتن استاس ،معضتلاتی کته توأمتان از
ناحیة مرزهای جنوب شرق (سیستان و بلوچستان) جمهوری اسلامی ایران ،بر این کشتور وارد
میشود را این ونه میتوان برشمرد :بیثباتی سیاسی همسای ان شرقی و شکلگیری دولتهتای
ضعی

و ورشکسته ،تقویت جریان افراطی سلفیگرایی و تروریسم ،رواج انوا قاچتاق متواد

مخدر ،سلاح و انسان ،حضور نیروهای بی انه در منطقه (اعظمی ،دهمرده ،جمتال ،1901 ،ص
)0
تهدیدات مرزی با توجه به موقعیت کشورها و شرایط و فضای پیرامونی و داخلی متفتاوت
است و میتواند شامل موارد زیتر باشتد :تهدیتدهای امنیتتی ،تهدیتدهای سیاستی ،تهدیتدهای
اقتصادی ،تهدیدهای فرهن ی ،تهدیدهای قاچتاق (کالتا ،متواد مختدر ،انستان ،ستوخت ،دارو،
سلاح وغیره) (همان :ص  )9امنیت مرزی ،به معنی جلوگیری از انجام هرگونه اعمتال خلتا
قانون در طول مرزهای یک کشور و قانونیکردن تردد اشخاص و حملونقل کالتا و حیوانتات
اهلی ،با رعایت ضوابط قانونی از راه دروازههای مجاز مترزی استت پایتدارترین و مهمتترین
نقش مرز ،کارکرد دفاعی  -امنیتی آن ،یعنی ایجاد مانع در برابر حرکت انسان ،کالتا و تفکترات
است در این میان ،تلاش کشورها بر این است که تا جایی که ممکن باشد مرزهای آنهتا جتز
در برخی گذرگاههای توافقشده و مجاز غیرقابل نفوذ باشد تا به این وسیله حاکمیت آنها بتر
سرزمین خود دچار خدشه نشود و امنیت کشور در ابعاد گوناگون سیاسی ،اقتصتادی و نظتامی
آسیب نبیند ایجاد امنیت در مناطق مرزی ایجاد امنیت برای کل کشور است؛ زیترا در صتورت
بروز ناامنی در این مناطق ،این معضل میتواند به کل کشتور سترایت کنتد مترز از مهمتترین
عناصر مرتبط با امنیت داخلی به شمار میآیتد ،موضتوعی کته در کشتورهای همستایه ،یعنتی
افغانستان (و پاکستان) با بیثباتی (نسبی) همراه بوده و این امر موجب بروز تهدیدات امنیتی و
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بروز رخدادهای ضدامنیتی متعدد در داخل کشور شده است انسداد مرزهای شرقی کشتور بتا
توجه به موضوعات مختل

امنیتی از اولویتهای خاصی برختوردار استت بنتابراین ،انستداد

مسیرهای تردد خودروها و وستایل نقلیتة موتتوری ،نصتب تجهیتزات الکترونیکتی ،رادارهتا،
دوربینها ،احداث خاکریزها ،کانالهتا و برجکهتا بتهمنظور انستداد کامتل مترز بتر استاس
فازبندیهای مختل

در حال اجراست (آرشیو ستاد مبارزه با مواد مخدر)1901 ،

مرزهای شرقی ایتران بته دلیتل ستاختار ژئوپتولیتیکی ناشتی از همستای ی بتا کشتورهای
افغانستان و پاکستان ،تهدیدات فراوانی را تجربه کرده است کته عبارتنتد از 1 :توستعة کشتت
خشخاش و افزایش قاچاق مواد مخدر و تداوم شرارتهای مرتبط بتا آن در شترق کشتور0 ،
تروریسم 9 ،بحران هیدروپولیتیک و مستئلة هیرمنتد و آب سیستتان 0 ،مستئلة پشتونستتان و
بلوچستان بزرگ 2 ،افزایش بیاعتمادی قبایل پشتون نسبت به سیاستهای اعمتالی ایتران3 ،
شکلگیری یک دولت لیبرال در افغانستان 7 ،حذ

ایران از مسیر خط لولة نفت و گاز آسیای

مرکزی (حافظنیا ،1939 ،ص  )09ازاینرو ،با توجه به مشکلات و مسائل مهمتی کته مستئلة
قاچاق مواد مخدر در حوزههای مختل

فضایی ،سیاسی ،امنیتی ،اقتصتادی و اجتمتاعی بترای

کشور ایجاد میکند محقق بر آن شد تا با تحلیل و بررسی نقش اقدامات مرزی ،ال وی مناسب
مرزی را برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به داخل کشور از استتان سیستتان و بلوچستتان
ارائه نماید بنابراین ،مسئلة اصلی این است که:
 پیامدهای سیاسی -فضایی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان چه میباشد؟
 پیامدهای اقتصادی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان چه مواردی است؟
 پیامدهای اجتماعی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان چیست؟
 نقش نیروهای بومی ،مرزنشینان و بخش خصوصی در کاهش قاچتاق متواد مختدر در
سیستان و بلوچستان چ ونه است؟
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 .1مبانی نظری پژوهش

مرزها خطوطی هستند که حدود بیرونی قلمرو سترزمین تحتت حاکمیتت یتک حکومتت
ملت-پایه را مشخص می کنند مرز عامل تشخیص و عامل جدایی یک واحد متشکل سیاستی
یا یک کشور از دی ر واحدهای مجاور آن است (حافظنیا ،1939 ،ص )30
مرزهای زمینی بینالمللی« ،بهعنوان نقطة تماس میتان کشتورهای همستایه ،در شتکلدهی
مناسبات سیاسی و اقتصادی آنها نقش برجستهای به عهده دارند مرزها به طور مکترر مستبب
تنشهایی بین دولتها بوده و قویاً کنش متقابل میان مردمانی که در مناطق مجاور هم بته ستر
میبرند را تحت تأثیر قرار دادهانتد مرزهتای رسترزمینی بتین کشتورها هتر چته عمیتقتر در
چشمانداز سیاسی و فرهن ی جای ب یرند ،دوام آنها بیشتر خواهند بود مرزهتای رسترزمینی
بین کشورها باید مراحلی را طی کنند تا به درجة تکامل برسند ،هرچند گفتنی استت کته بایتد
توسط دو دولت ذیربط به رسمیت شناخته شده باشند ،علامتگذاری شده باشتند و بته طتور
کارامدی اداره و ن اهداری شوند جونز ( )1002معتقد است که مرزها در راه تکامل خود باید
از سه مرحله ب ذرند 1 :تفاهم بر سر مکان تقریبی مرز 0 ،تحدید حدود 9 ،علامتگذاری بتر
روی زمین» (درایسدل و بلیک ،1979،صص )191-193

شکل  -2مراحل تکامل خط مرزی
مأخذ :جان پرور1901،
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به این سه مرحله باید مرحلة چهارمی نیز اضتافه کترد؛ زیترا بعتد از مرحلتة ستوم کته بتا
علامتگذاری مرز بر روی زمین موافقت میشتود بایتد بتتوان آن را متدیریت کترد بنتابراین،
مرحلة چهارم ،مدیریت مرزهای تفاهمشده است «برای مدیریت مؤثر امنیت یا کنترل مرزهتای
خود ،یک کشور باید فعالیتهای مدیریت مترزی ختود را بتهعنوان یتک سیستتم درک کنتد
دپارتمان آزمایش اه امنیت ملی ،آزمایش اههای ملی سندیا ،1با استفاده از سیستتمهای مهندستی
و بنیادهای امنیتی ،روشی را بترای مدلستازی و تجزیتهوتحلیل سیستتمهای متدیریت مترزی
توسعه داده است بر اساس پژوهش این آزمایش اه ،معماری مرجع شامل سه دیتدگاه اساستی
است که میتواند برای توصی

سیستمهای مدیریت مرزی استفاده شود رالبته باید گفتت کته

مدیریت مرزی اغلب با چنتدین چتالش مواجته استت اول ،سیستتمهای متدیریت مترزی بتا
حرکات قانونی افراد و کالاها روبرو هستند حجم منحصربفرد این ترافیک میتواند بر طراحتی
و عملیات بندرهای ورودی تأثیر ب ذارد ترافیک غیرقانونی مربوط به افراد و کالاهتا نیتز بایتد
شناسایی شود دوم ،عوامل سیاسی و اقتصادی دی ری نیز وجود دارند که بتر متدیریت مترزی
تأثیر میگذارند این چالشها میتوانند بهطور گستردهای به چالشهای انسانی ،کالایی ،سیاسی
و اقتصادی تقسیم شوند» (دوگان ،0993 ،0صص )2-3

1. Sandia National Laboratories
2. Duggan
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شکل  -1معماری مرجع سیستمهای مدیریت مرزی
مأخذ :دوگان1002 ،

بلیک یکی از جغرافیادانان مطرحی است کته در زمینتة مستائل مرزهتای زمینتی نظریتات
مهمی را ارائه کرده است در کتاب جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا به طور مفصتل
به مسائل مرزی در این محدودۀ جغرافیایی پرداختته استت بته علتاوه در مقالتهای بتا عنتوان
«اهدا

مدیریت مرزهای زمینی» شاخصهای مؤثر در مدیریت مرزها را بیان کترده استت در

جدول زیر این شاخصها مطرح شدهاند

079

شمارۀ سی و ششم

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
جدول  -2شاخصهای مؤثر و مشخصات آنها در مدیریت مرز
مأخذ :افشردی و همکاران1909 ،
مشخصات

شاخصها

یکی از اهدا
مدیریت خط
مرزی

اصلی مدیریت مرز حمایت از علامتگذاری به صورت واضح و بدون ابهام خط

مرزی است در این راستا ،برای مدیریت خوب خط مرزی باید بتوان چارچوب قانونی واضتح و
روشنی را که در آن به صورت واضح و روشن مسائلی که ممکن است مدیریت ختط مترزی را
دچار چالش و تغییر کند در همة زمانها فراهم کرد ،به عنوان مثال کش

منتابع مشتترک مترزی،

تغییر مسیر رودخانه ،و غیره
در برخی بخشهای جهان ،دستیابی و دسترسی به مرزهای بینالمللی با دیدگاهی به عبور قتانونی
از مرز تقریباً برابری میکند دسترسی به تدارک جادهها یا خطوط راهآهتن کته ممکتن استت بته
مقدار زیاد یا محدود باشد یا وجود نداشته باشد ،بست ی دارد در برختی کشتورها دسترستی بته
مناطق مرزی محدود و جادهها مسدود شده و پلیس مرزها را کنترل میکند هد

متدیریت ایتن

است که به شهروندان اجازه دهد که به طور آزادانه از مرزها مادامی کته امنیتت در ستطح متورد
مدیریت
دسترسی

نیاز در نظر گرفته شده است ،عبور و مرور کنند فعالیتتهتا بتین کشتورها متفتاوت استت ،امتا
مدیریت ممکن است به وسیلة وجود جادههای مناسب یا سیاستهای امنیتتی در یتک طتر

یتا

دی ر بخشها محدود شود در بیشتر کشورها تعداد زیادی از سازمانها درگیر هستند (گمرکهتا،
کنترل گذرنامه ،خدمات حملونقل ،پلیس و

میتزان بتاز بتودن) و ازایتنرو ستطح فعالیتت بته

صورت مستقیم با سیاست دولت مرتبط میباشد در حالت گستترده ،متدیریت ممکتن استت بته
معنی بسته ن اه داشتن مرز برای عبور و مرور باشد جنبههای عملتی متدیریت دسترستی شتامل
قوانینی از ن هداشتن جادههای فرامرزی و نقاط عبور و مرور با رفاه مناسب برای مستافران متی-
باشد
فعالیتهای امنیتی در مرزها وابسته به روابط خارجی ،جغرافیا و فرصتهای اقتصتادی متیباشتد
درک شهروندان بیشتر کشورها از مرزها هنوز به عنوان تأمینکنندۀ امنیت و جلوگیری از ورود:
 تهاجم نظامی؛مدیریت امنیت

 کالاهای غیرقانونی ،دارو ،سلاح ،کالاهای قاچاق ،محرکات جنسی ،غذاهای آلوده و غیره؛ مخاطرات سلامتی ،مسافران آلوده ،آلودگی هوا ،غذا ،بیماریهای دهانی و غیره؛ افراد غیرقانونی ،مهاجران غیرقانونی ،قاچاقچیان ،خرابکاران ،تروریستها ،فراریتان ،مجرمتان وغیره
همانطوری که جمعیت در حال افزایش است و منابع محدود متیگتردد ،منتابع فرامترزی بیشتتر

مدیریت منابع

مورد توجه کشورها و دولتها قرار میگیرند ذخایر گاز و نفت نزدیک مرز ،منابع معتدنی ،آب-

فرامرزی

های زیرزمینی ،تقسیم رحوضة رودخانه ،مناطق مترزی حفاظتت شتده ،متاهیهتای موجتود در
دریاچههای مشترک و دهانة رودخانههای مرزی بزرگ ،جن لها و مراتع و

مکانهای تتاریخی
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و فرهن ی در سرزمینهای مرزی ،نمونههایی از منابع مهم در برخی مناطق متیباشتند همکتاری
حول منابع فرامرزی ظرفیت قابل ملاحظهای برای ایجاد آرامش بین کشورها را دارد
مدیریت خوب زیستمحیطی نمیتواند در جهان مدرن بدون همکاریهای فرامرزی ایجاد گردد
مدیریت

این فعالیتها در قالب حفاظت از گونههای در حال انقراض ،پژوهشهای زیستمحیطی ،کنتترل

زیستمحیطی

آتشسوزی و آلودگی ،جلوگیری از شکار بیرویة حیات وحش ،تشویق توریسم زیست محیطی،
و

میتواند صورت گیرد

از انوا سطوح مدیریت بحران میتوان به سطح محلی و ملی اشاره کرد:
در سطح محلی ،روزبهروز مسائل و مشکلات در امتداد مرزها افزایش متییابتد ،بته عنتوان مثتال
جانوران ول رد ،یا آلودهکردن رودخانهها و غیره به صورتهای مختل
مدیریت بحران

زمینة شکلگیری بحران-

هایی را فراهم میآورند در این راستا سازمانهای رسمی برای مدیریت بهتتر ایتن بحترانهتا در
منطقة مرزی همکاریهایی در زمینة اطلاعاتی و برنامهریزی انجام میدهند
در سطح ملی ،مدیریت بحران مرزی اجازه نمیدهد که حوادث اتفتاقافتتاده در امتتداد مترز ،بته
داخل به ویژه به مسائل سیاسی کشور وارد شود یک کمیسیون مشترک در امتتداد مترز متیتوانتد
این مسائل را بدون گسترش آن به داخل حل و فصل نماید

شکل  -6تبیین شاخصهای مؤثر در مدیریت مرزها
مأخذ :افشردی و همکاران1909 ،
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 .2 .1وضعیت استان سیستان و بلوچستان به عنوان استان مرزی

«دو پژوهش ر به نامهای فیلیپ جونز و تریور وایلد 1با تکیه بر پایههای نظریة مکان مرکزی
کریستالر و کارهای لوش 0ابراز کردند که توسعهنیافت ی منتاطق مترزی مربتوط بته دو محتور
محدودیتهای تجارت خارجی در نواحی مرزی و تهدیدهای نظامی و عوامتل نتاامنی استت
آنها بیان میکنند که شهرهای واقع در نواحی مرزی ،در توسعة خود با محدودیتهایی روبهرو
هستند آنان همچنین به پیروی از روملی و مینچی ( )1001معتقدند که نواحی مرزی ،علاوه بتر
پدیدۀ توسعه نیافت ی ناشی از موقعیت جغرافیایی خود همچتون دور از مرکتز ،تتأثیر مستتقیم
مرزها را در ساختار فضایی و کالبدی آنها منتقل میکنند» (شتاطریان ،گنجتی پتور و اشتنویی،
 ،1900ص )130
«نکتة قابل تأمل این است که در استانهای مرزی برخوردار از ضع

اقتصادی و فرهن ی،

سطوح دغدغههای امنیتی نیز گستردهتر است به همین منظتور ،شناستایی و مهتار پارامترهتای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهن ی که قابلیت تبدیل به تهدید امنیتتی را دارنتد ،بایتد بتا توجته بته
مؤلفههای امنیتی مورد توجه قرار گیرند؛ زیرا در صورت بالتا بتودن ضتریب رکتود اقتصتادی،
بیکاری و فقر نمیتوان نسبت به تحقق امنیت فراگیر در سطح راستتانهتای مترزی خوشتبین
بود» (سرور ،محمدیحمیدی و ویسیان ،1909 ،صص « )07-00مطالعات در ایتران و جهتان
حاکی از آن است که شرایط توسعهنیافت ی در مناطق مرزی ،همواره مشتکلات و چتالشهتای
گسترده و اساسی زیادی ،چون انوا قانونشکنیها و قانونگریزیها را به دنبال ختود داشتته
است بر این اساس ،ویژگیهایی که در مناطق مرزی به گسترش جرم و قتانونگریتزی منجتر
شده ،توسعة ناموزون و ناعادلانة مناطق مرزی است که قاچتاق کالتا یکتی از پیامتدهای شتوم
توسعة ناموزون و ناعادلانه است» (شاطریان ،گنجیپور و اشنویی ،1900 ،ص )130
«توسعهیافت ی اقتصادی مناطق مرزی و رفاه نسبی در این مناطق ،میتواند زمینهساز کاهش
برخی از مشکلات مرزی مانند قاچاق کالا ،مواد مخدر ،سرقت و غیره را فراهم کرده و از تخلیة
جمعیت مناطق مرزی جلوگیری کند وجود محرومیتهتای شتدید اقتصتادی و میتزان بالتای
1. Philip Jones & Trevor Wild
2. Losch
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بیکاری در مناطق مرز ،در افزایش عبور غیرمجاز افراد ،قاچاق کالا و سایر اموری که بتا امنیتت
منافع ملی کشورها در تضاد است ،در شکلگیری اقدامات توستعهای ،از جملته بازارچتههتای
مرزی ،مؤثّر بوده است بر اساس مطالعات انجتام شتده امنیتت و توستعه در منتاطق مترزی بتا
ضریب همبست ی بالا ،رابطة مستقیم و دوسویهای با یکدی ر دارند؛ به گونهای که هر اقتدام در
فرایند دستیابی به توسعه ،تأثیرات مستقیمی بر فرایند تحقق امنیت میگذارد و برعکس به ایتن
ترتیب مناطق دارای شاخصهای بالای توسعه ،از ضترایب امنیتتی بالتاتری نستبت بته منتاطق
توسعهنیافته برخوردارند» (شاطریان ،گنجیپور و اشنویی ،1900 ،ص  )139وجود مبادلتات و
پیوندهای فضایی دو سوی مرز و آسیبپذیری و تهدیتدات مختلت

در ایتن منتاطق اهمیتت

ویژهای را در فرایند برنامهریزی ،توسعه و آمایش سرزمین به مناطق مترزی داده استت کته در
صورت غفلت از آنها به طور جد شاهد چالشهای عمتدهای از جملته عتدم ثبتات جمعیتتی
مناطق مرزنشین خواهیم بود (محمدی و فخرفاطمی ،1930 ،ص  )22در جدول شتمارۀ 1-9
مؤلفهها و مشخصات مناطق مرزی کشورها آورده شده است
آنچه بیش از همه در رابطه با امنیت منطقة سیستان و بلوچستان و تأثیر آن بر امنیتت ملتی،
باید مورد توجه قرار گیرد ،میزان برخورداری از توسعه و منابع ملتی و بته طتورکلی توستعه-
یافت ی این استان در مقایسه با دی ر نواحی و بهخصوص بخش مرکزی است در تحقیقی کته
توسط اطاعت و موسوی انجام گرفته است ،درجة توسعهیافت ی استانهای کشور با استتفاده از
 12شاخص و بر اساس مدل تاکسونومی عددی مورد محاسبه قترار گرفتته استت بتر استاس
نتایج حاصله ،استان سیستان و بلوچستان در میان  91استان کشور در پایینترین سطح توسعه-
یافت ی قرار میگیرد این عامل یعنی عقبماندگی از دی ر استانها در توسعه بته همتراه دی تر
عوامل فوق ،موجب شدهاند که بلوچهتا ختود را در سرنوشتت ملتی کمتتر شتریک بداننتد و
برخلا

دی ر اقوام ایرانی ،در تحولات بزرگ درون جامعة ملی ایران ،نقتش قابتلتتوجهی بته

عهده ن یرند (اطاعت و موسوی ،1909 ،ص  )32این در حالی است که «وجتود محرومیتت-
های شدید اقتصادی و میزان بالای بیکاری در مناطق مرزی در افزایش عبتور غیرمجتاز افتراد،
قاچاق کالا و سایر اموری که با امنیت منافع ملی کشورها در تضاد است» ارتباط دارد (قتادری-
حاجت ،عبدی،جلیلی و باقری سرنجیانه ،1903 ،ص  )191به علاوه ،تحولتات سیاستی درون
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کشورها و تحولتات ژئوپتولیتیکی بتر مرزهتا و منتاطق مترزی و عملکترد و نقتشهتای مترز
تأثیرگذارند ،در جدول شمارۀ  9-9مهمترین تحولات سیاسی و ژئوپولیتیکی هشتاد سال اخیتر
و تأثیرات آنها بر مناطق مرزی و سکونت اههتای مترزی در شترق ایتران لیستت شتده استت
(علمدار ،راستی و زرقانی و  ،1907ص )102
جدول  -1مؤلفهها و مشخصات مناطق مرزی کشورها
مأخذ :آفتاب و هوشمند1907 ،
مؤلفه

مشخصات

دوری از مرکز

بیان ر فاصلة مکانی -جغرافیایی مناطق مرزی از سرزمین اصلی است

انزوا و حاشیهای بودن

مناطق مرزی ،بهویژه در کشورهای در حال توسعه و توسعهنیافته ،بیان ر تفاوتهای عمیق
عملکردی -ساختاری هستند

ناپایداری ال وی اسکان

به دلیل شرایط جغرافیایی مناطق مرزی که به طور معمول مناطق با طبیعت خشن و صعبالعبور

و سکونت

هستند

نظام و ال وی مراودات

مناطق مرزی با توجه موقعیت مراودههای خود در مرز سیاسی بین دو کشور ،از فرصت و

و تبادلات

ظزفیت لازم برای تقویت کنشهای اقتصادی ویژه برخوردارند

تفاوتهای فرهن ی و
قومی و نژادی
تهدیدهای خارجی
ساختار دوگانه و
دوگان ی نظاممند

در بسیاری از کشورهایی که خطوط مرزی گستردهای داشته و تنو قومیتها در آن شدید
است ،مسئلة تفاوتهای فرهن ی و قومی بین نواحی مرکزی و مرزی حالت شدیدتری به خود
میگیرد
مناطق مرزی به دلیل اتصال به کشورهای همجوار ،ممکن است با تعارضهای سیاسی همراه
باشند
در ن رش نظاممند به عناصز سرزمین ملی مشاهده میشود که به طور معمول ،مناطق مرزی از
ساختاری دوگانه برخوردارند که این امر موجب تضعی

و بروز تعارضهای توسعهای در

کشور میشود

 .6روش پژوهش

این پژوهش به روش کیفی انجام شده و بر اساس ماهیت ،توصیفی -تحلیلتی استت و بتر
اساس هد  ،به دلیل استفاده از نتایج آن در برنامتهریتزیهتای متورد نیتاز سیاستی ،فضتایی،
اقتصادی و اجتماعی و مطالعات استانهای مرزی ،کاربردی است این تحقیق بته روش کیفتی
انجام میگیرد؛ بنابراین چهارچوب تحقیق کیفی با کمی متفاوت است مهمترین تفتاوت آن در
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تعداد مراحل فرایند تحقیق و گزارشنویسی است جامعتة آمتاری پتژوهش شتامل عتدهای از
کارشناسان مواد مخدر و مرزبانان و فرماندهان ی انهای نظامی و انتظامی مترزی و مبتارزه بتا
مواد مخدر و همچنین فرمانتداران ،بختشداران ،ستران طوایت

و معتمتدان محلتی ،طیفتی از

صاحب نظران و فعالان فرهن ی ،اقتصادی و اجتماعی استتان سیستتان و بلوچستتان و استتادان
دانش اه می باشند حجم نمونه ،تعداد  09نفر از جامعة آماری در نظر گرفته شده استت ،پتس
از توزیع پرسشنامهها بین آنها ،تعداد  99نفر سؤالات پرسشنامه را جواب و تحویتل دادنتد
نمونة مورد نظر در این رساله با روش تخمینی و در دسترس به دست آمده است
در این پژوهش از شیوههای مطالعات کتابخانهای ،میدانی ،مشاهده ،مصاحبه و ستایتهتای
اینترنتی برای گردآوری اطلاعتات تحقیتق استتفاده شتده استت همچنتین ،از منتابع اینترنتتی،
فیشبرداری و مطالعة کتابها و چندین مقاله و پایاننامة مرتبط با موضو تحقیق نیتز استتفاده
شده است همچنین ،پرسشنامة محققساختة پژوهش شامل  90گویته بتود کته روایتی آن بتا
روش روایی محتوایی ،مورد تأیید اساتید دانش اه و خبرگتان حیطتة جغرافیتای سیاستی قترار
گرفته و از اعتبار لازم برخوردار بوده است پایایی نیز با استفاده از روش آلفای کرونبتا برابتر
 93090محاسبه گردیده و مورد تأیید قرار گرفته است
 .4یافتهها

در این بخش ،تحلیل توصیفی گزینههای پژوهش ارائه میشود کته بته شترح جتدول زیتر
است در جدول ( )9گزینههای پژوهش و آمار توصتیفی مربتوط بته هتر یتک از آنهتا ماننتد
میان ین ،واریانس و انحرا

معیار آمده است
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جدول  -6آمار توصیفی گزینههای پژوهش
مأخذ :ن ارندگان1900 ،
گزینههای مورد مطالعه

میانگین

انحراف
معیار

ساخت دیوارهای بتنی حائل مرزی

7/199

9/133

کشیدن سیم خاردار

2/099

0/300

نبود مانع مرزی در قسمتهای زیادی از مرز استان

7/937

9/092

نیروهای نظامی مرزبانی ج ا ا

3/199

0/079

نظارت مؤثر مرزی توسط کشور ایران

3/933

0/900

نیروهای نظامی مرزبانی کشور پاکستان و افغانستان

3/337

9/903

نظارت مؤثر مرزی توسط کشور پاکستان و افغانستان

7/099

0/073

انسداد کامل مرزی

7/099

9/902

همکاری نیروهای مردمی و بومی مرزنشین

3/999

0/292

تعامل بین کشورهای ایران ،پاکستان و افغانستان

3/299

0/000

اجرا نشدن کامل حائل مرزی به دلیل مشکلات بودجهای ج ا ا

7/237

0/090

جغرافیای طبیعی استان سیستان و بلوچستان

3/137

1/700

0/999

1/990

تفاوتهای مذهبی اهل تسنن با حاکمیت مرزی

3/037

0/971

نقش مذهب تسنن در همکاری مردم بومی با قاچاق م م

3/037

0/719

قرابت قومیتی با بلوچستان پاکستان در امر قاچاق م م

7/099

0/970

زیر معیارهای

نقش اقدامات حاکمیت از منظر توسعة اقتصادی

3/099

1/239

مؤثر در

نقش اقدامات حاکمیت از منظر توسعة فرهن ی

3/399

1/309

انتخاب ال وی

نقش اقدامات حاکمیت از منظر توسعة اجتماعی

3/399

1/230

مناسب مرزی

نقش نیروهای نظامی در بکارگیری مردم بومی در طرح امنیت پایدار

3/099

1/091

برای مبارزه با

سطح همکاری های مردم بومی با حاکمیت در امر مبارزه با قاچاق

3/999

1/319

قاچاق مواد

نقش انسداد مرزی در افزایش مشکلات اقتصادی استان سیستان و

مخدر

بلوچستان

3/799

1/399

3/299

1/371

3/37

0/109

3/999

1/702

اهمیت گزینه-
های شرایط
مرزی استان
سیستان و
بلوچستان در
مبارزه با
قاچاق مواد
مخدر

نقش محرومیت و ضع

اقتصادی استان سیستان و بلوچستان

نقش انسداد مرزی در افزایش مشکلات اجتماعی استان سیستان و
بلوچستان
نقش انسداد مرزی در افزایش نارضایتی قومیتی در استان سیستان و
بلوچستان
اهمیت توسعة اقتصادی در بحث مبارزه با قاچاق م م

سال نوزدهم

077

تحلیلی بر اقدامات مرزی و ارائة ال وی مناسب برای
میانگین

گزینههای مورد مطالعه

نقش امنیتی شدن فضای عمومی استان در اثر توسعة اقدامات نظامی

انحراف
معیار

7/199

1/717

عوامل طبیعی در مرز بهعنوان موانع قاچاق مواد مخدر

7/999

1/333

نقش استمرار نظارتهای مرزی توسط مرزبانان کشور پاکستان و افغانستان

7/37

0/137

3/337

0/933

نقش بکارگیری اهل تسنن در مشاغل مهم امنیتی و حاکمیتی استان

7/999

0/021

تأثیر مبارزه با قاچاق انسان ( مهاجرت غیرقانونی) در مبارزه با قاچاق م م

7/937

0/033

تأثیر مبارزه با قاچاق سوخت در مبارزه با قاچاق م م

7/099

0/910

مرزبانی

نقش برخورد قضایی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر در استان سیستان و
بلوچستان

 -1کدام اقدامات مرزی و ال وی مناسب برای جلوگیری از قاچاق متواد مختدر بته داختل
کشور از مرزهای سیستان و بلوچستان تأثیرگذار است؟
برای پاسخ به این سؤال و اولویتبندی اهمیت اقدامات مرزی و ال وی مناسب تأثیرگتذار
برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به داخل کشور از مرزهای سیستان و بلوچستان از آزمون
فریدمن استفاده شد
جدول  -4اولویتبندی اقدامات مرزی و الگوی مناسب تأثیرگذار
مأخذ :ن ارندگان1900 ،
اقدامات مرزی و الگوی مناسب تأثیرگذار

میانگین رتبهها

تعامل بین کشورهای ایران ،پاکستان و افغانستان

7/93

نیروهای نظامی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران

7/99

نظارت مؤثر مرزی توسط کشور ایران

7/99

همکاری نیروهای مردمی و بومی مرزنشین

3/27

اجرا نشدن کامل حائل مرزی به دلیل مشکلات بودجهای جمهوری اسلامی ایران

3/07

نظارت مؤثر مرزی توسط کشور پاکستان و افغانستان

3/09

انسداد کامل مرزی

2/07

نبود مانع مرزی در قسمتهای زیادی از مرز استان

2/39

نیروهای نظامی مرزبانی کشور پاکستان و افغانستان

2/29

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
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اقدامات مرزی و الگوی مناسب تأثیرگذار

میانگین رتبهها

ساخت دیوارهای بتنی حائل مرزی

2/09

کشیدن سیم خاردار

0/00

با توجه به جدول ( )0تعامل بین کشتورهای ایتران ،پاکستتان و افغانستتان اولویتت اول و
نیروهای نظامی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و نظارت مؤثر مرزی توستط کشتور ایتران دو
اولویت بعدی خبرگان در زمینة اقدامات مرزی میباشتد بتا توجته بته ایتن جتدول ،ستاخت
دیوارهای بتنی حائل مرزی و کشیدن سیم خاردار اقداماتی هستند که از نظتر خبرگتان پاستخ-
دهنده کمترین اهمیت را از میان اقدامات مرزی مناسب برای جلوگیری از قاچاق متواد مختدر
به داخل کشور دارند با توجه به اینکه از خبرگان خواسته شده بتود اقتدامات دی تری کته در
پرسشنامه نیامده است و به نظر شما جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به داخل کشتور از
مرزهای سیستان و بلوچستان لازم است انجام شود را بیان نمایید ،در ادامه مضتامین مستتخرج
از نظرات پاسخ گویان در این زمینه با روش تحلیل مضمون به صورت جتدول مضتامین آورده
خواهد شد
جدول  -5آماره آزمون فریدمن
مأخذ :ن ارندگان1900 ،
تعداد

آزمون کای -دو

درجه آزادی

سطح معناداری

99

00/999

19

9/991

با توجه به نتایج جدول ( )2و سطح معناداری آزمون فریتدمن کته کتوچکتر از  9/91متی-
باشد ،بنابراین بین میان ین اولویتتدهتی بته گزینتههتای اقتدامات مترزی و ال توی مناستب
تأثیرگذار از سوی خبرگان پاسخدهنده تفاوت معنادار آماری وجود دارد

سال نوزدهم

070

تحلیلی بر اقدامات مرزی و ارائة ال وی مناسب برای

جدول  -3مضامین مستخرج از نظرات پاسخگویان در زمینة اقدامات جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر
به داخل کشور از مرزهای سیستان و بلوچستان
مأخذ :ن ارندگان1900 ،
کد
افراد

جملات /سطرها یا پاراگرافها

2

کاهش نیاز به مواد مخدر در استانهای مرزی

2

کاهش نیاز به مواد مخدر در سطح کشور

2

فرهنگسازی و مقاومسازی فرهن ی در برابر مواد مخدر

3

فرهنگسازی بین مردم

09

نو ن اه مرزنشینان به پدیدۀ قاچاق

09

قرابت فرهن ی دو سوی مرز

3

کنترل دائمی پهبادی
واگذاری ریز پرندهها (کوآدکوپتر) به تعداد بالا به ی ان-

19

های مستقر در مرز جهت گشتزنی مستمر یا استقرار
گروههای پهبادی در طول مرز بدین منظور

01

استفاده از پهبادها و ماهواره و دوربینها برای کنترل

مضامین پایه

مضامین سازمان

(اصلی)

دهنده

کاهش نیاز
به مواد
مخدر

17
99

اجرای مؤثر و مفید پایش از دور و نظارت هوایی

0

بهرهگیری از فناوریهای جدید در کنترل مرزها

00

استفاده از تکنولوژی و فناوریهای جدید

10

بهرهگیری از سیستمهای مراقبتی در تقویت اقدام فیزیکی

0

بهرهگیری از تجارب سایر کشورها در کنترل مرزها

اقدامات جهت

فرهنگ-

فرهن سازی

آمادهسازی

سازی

در برابر مواد

فرهن ی افراد

مخدر

جامعه در برابر

ن اه

مواد مخدر

مرزنشینان
فرهنگ
مرزنشینان

کنترل مرزها
با استفاده از
پهبادها

کنترل هوایی
مرزها

مرزها
نظارت و گشتزنی هوایی و ماهوارهای

مضامین فراگیر

استفاده از

نظارت

فناوریهای روز

هوایی بر

دنیا جهت

مرزها

برقراری امنیت

نظارت

در مرزها

مرزها با

استفاده از

فناوریهای

فناوریهای

جدید

پیشرفته در

سیستمهای

کنترل مرزها

مراقبتی
همکاری با

همکاری با

اقدامات و

039
کد
افراد

09
19
10
19
11
19
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مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
مضامین پایه

مضامین سازمان

(اصلی)

دهنده

همکاری کشورهای همسایه نیز میتواند به این امر کمک

کشورهای

کشورهای

همکاریهای

کند

همسایه

همسایه

منطقهای

جملات /سطرها یا پاراگرافها

نقش اقدامات اطلاعاتی و اشرا

اطلاعاتی در مبارزه با

قاچاق مواد مخدر

همکاریهای

توسعة همکاریهای اطلاعاتی در راستای بهینه نمودن

اطلاعاتی

عملیاتهای نظامی
احداث جادههای مرزی مناسب جهت سهولت گشتزنی
مستمر نیروهای مرزی
افزایش تعداد رسمی گذرگاههای مرزی جهت جلوگیری
از ورود غیر مجاز

افزایش
جادههای
مرزی

افزایش
اقدامات امنیتی

پوشش خلأهای مرزی با احداث پاس اهها و برجکهای

افزایش

جهت افزایش

لازم

تعداد

امنیت مرزها

پاس اههای

12

افزایش تعداد پاس اههای مرزی

10

حفرکانال و خندق

ساخت

نظر به این که انسداد به وسیلة سیم خاردار و فنس عملاً

موانع

کارایی ندارد ،خوب است توسط دیوار بتونی آن دو دیوار

فیزیکی برای

با فاصلة معقول انجام شود و نیروی مرزبانی (اعم از

حفاظت

افزایش

انتظامی یا سپاه و بسیج) آن را حفاظت و کنترل نمایند

مرزها

اقدامات امنیتی

وجود گیتهایی برای نظارت جهت ورود و خروج از

افزایش

فیزیکی برای

مرز

نظارت

حفاظت بیشتر

12

مسلح کردن مرزهای بدون مانع

فیزیکی

از مرزها

3

انسداد الکترونیکی مرزها

09

به نظر میرسد انسداد مرزها میتواند کمک مؤثری کند

01

استفاده از عملیات کنترل جمعیت در کنترل مرز

07

12

در مرز

افزایش اقدامات

انسداد مرزها
کنترل
جمعیت در
مرز

10

مضامین فراگیر

تشکیل کارگروه فرماندهی مستقیم و متحد عناصر نظامی

فرماندهی

مستقر در منطقه

مستقیم و

اقدامات امنیتی
مناسب

امنیتی فیزیکی و
ساختاری در
مرزها

سال نوزدهم

تحلیلی بر اقدامات مرزی و ارائة ال وی مناسب برای

کد

جملات /سطرها یا پاراگرافها

افراد

مضامین پایه

مضامین سازمان

(اصلی)

دهنده

031
مضامین فراگیر

متحد عناصر
نظامی
توجه به
3

توجه بیشتر به جوانان و مردم ساکن در نوار مرزی

مرزنشینان
به خصوص
جوانان

01

استفاده از مبادلات اقتصادی برای اشتغالزایی مردم دو
طر

مرز و کمک به امنیت مرز

اشتغالزایی
برای

00

ایجاد اشتغال و بازارچههای مرزی

مرزنشینان

10

وضعیت اقتصادی منطقة سیستان و بلوچستان

توجه به

09

وضعیت اقتصادی مرزنشینان

10

تعاملات اجتماعی و ارتقای سطح همکاری مردم و نظام

10

توسعه و تحکیم و تقویت نیروهای نظامی مردمی در
تقویت بنیة دفاعی (بسیج مردمی)

وضعیت
اقتصادی

توجه به
اشتغال و
درآمد
مرزنشینان

اقدامات جهت
بهبود وضعیت
اقتصادی
مرزنشینان

وضعیت
اقتصادی
اقدامات در

همکاریهای

همکاریهای

جهت جلب

مردمی

مردمی

همکاریهای
مردمی

با توجه به جدول ( ،)3شش مضمون (اقدامات جهت آمادهسازی فرهن ی افتراد جامعته در
برابر مواد مخدر ،استفاده از فناوریهای روز دنیا جهت برقراری امنیت در مرزهتا ،اقتدامات و
همکاریهای منطقهای ،افزایش اقدامات امنیتی فیزیکی و ساختاری در مرزها ،اقدامات جهتت
بهبود وضعیت اقتصادی مرزنشینان ،اقدامات در جهت جلب همکاریهتای مردمتی) بتهعنتوان
نظرات پاسخگویان در جهت تکمیل اقدامات امنیتی جهت جلوگیری از قاچاق مواد مختدر بته
داخل کشور از مرزهای سیستان و بلوچستان مطرح گردیده است
 -0کدام پیامدهای سیاسی -فضایی انسداد فیزیکی مرزهتا در سیستتان و بلوچستتان تتأثیر
بیشتری دارند؟
برای پاسخ به این سؤال و اولویتبندی اهمیت پیامدهای سیاسی -فضایی انستداد فیزیکتی
مرزها در سیستان و بلوچستان از آزمون فریدمن استفاده شد

030

شمارۀ سی و ششم

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

جدول  -7اولویتبندی اهمیت پیامدهای سیاسی -فضایی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان
مأخذ :ن ارندگان1900 ،
پیامدهای سیاسی -فضایی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان

میانگین رتبهها

نقش نیروهای نظامی در بکارگیری مردم بومی در طرح امنیت پایدار

2/03

نقش استمرار نظارت های مرزی توسط مرزبانان کشور پاکستان و افغانستان

0/27

تاثیر مبارزه با قاچاق انسان ( مهاجرت غیرقانونی) در مبارزه با قاچاق م م

9/72

تاثیر مبارزه با قاچاق سوخت در مبارزه با قاچاق م م

9/72

نقش امنیتی شدن فضای عمومی استان در اثر توسعة اقدامات نظامی مرزبانی

9/23

نقش بکارگیری اهل تسنن در مشاغل مهم امنیتی و حاکمیتی استان

9/27

نقش برخورد قضایی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان

9/29

با توجه به جدول ( ،)7تعامل نقش نیروهای نظتامی در بکتارگیری متردم بتومی در طترح
امنیت پایدار اولویت اول و نقش استمرار نظارتهای مرزی توسط مرزبانان کشتور پاکستتان و
افغانستان اولویت بعدی خبرگان در زمینة اولویتدهی به پیامدهای سیاستی -فضتایی انستداد
فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان میباشد با توجه به ایتن جتدول ایتن پیامتدها از نظتر
خبرگان پاسخدهنده کمترین اهمیت را از میان پیامدهای سیاسی -فضایی انسداد فیزیکی مرزها
در سیستان و بلوچستان دارند
جدول  -2آماره آزمون فریدمن
مأخذ :ن ارندگان1900 ،
تعداد

آزمون کای -دو

درجه آزادی

سطح معناداری

99

09/907

3

9/990

با توجه به نتایج جدول ( )3و سطح معناداری آزمون فریتدمن کته کتوچکتر از  9/91متی-
باشد ،بین میان ین اولویتدهی به پیامدهای سیاسی -فضایی انسداد فیزیکی مرزها در سیستتان
و بلوچستان از سوی خبرگان پاسخدهنده تفاوت معنادار آماری وجود دارد
 -9کدام پیامدهای اقتصادی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستتان تتأثیر بیشتتری
دارند؟

سال نوزدهم

039

تحلیلی بر اقدامات مرزی و ارائة ال وی مناسب برای

برای پاسخ به این سؤال و اولویتبندی اهمیت پیامدهای اقتصادی انستداد فیزیکتی مرزهتا
در سیستان و بلوچستان از آزمون فریدمن استفاده شد
جدول  -9اولویتبندی پیامدهای اقتصادی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان
مأخذ :ن ارندگان1900 ،
پیامدهای اقتصادی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان

نقش محرومیت و ضع

اقتصادی استان سیستان و بلوچستان

میانگین رتبهها

0/03

نقش اقدامات حاکمیت از منظر توسعة اقتصادی

0/03

اهمیت توسعة اقتصادی در بحث مبارزه با قاچاق م م

0/20

نقش انسداد مرزی در افزایش مشکلات اقتصادی استان س و ب

1/20

با توجه به جدول ( ،)0نقش محرومیت و ضع

اقتصتادی استتان سیستتان و بلوچستتان

اولویت اول و نقش اقدامات حاکمیت از منظر توستعة اقتصتادی اولویتت بعتدی خبرگتان در
زمینة اولویتدهی به پیامدهای اقتصادی انسداد فیزیکی مرزها در سیستتان و بلوچستتان متی-
باشد با توجه به این جدول ،نقش انسداد مرزی در افزایش مشکلات اقتصادی استتان سیستتان
و بلوچستان از نظر خبرگان پاسخدهنده کمترین اهمیت را از میان پیامدهای اقتصتادی انستداد
فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان دارند
جدول  -20آماره آزمون فریدمن
مأخذ :ن ارندگان1900 ،
تعداد

آزمون کای -دو

درجه آزادی

سطح معناداری

99

99/002

9

9/991

با توجه به نتایج جدول( )19و سطح معناداری آزمون فریدمن کته کتوچکتر از  9/91متی-
باشد ،بین میان ین اولویتدهی به پیامتدهای اقتصتادی انستداد فیزیکتی مرزهتا در سیستتان و
بلوچستان از سوی خبرگان پاسخدهنده تفاوت معنادار آماری وجود دارد
 -0کدام پیامدهای اجتماعی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستتان تتأثیر بیشتتری
دارند؟

030
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مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

جدول  -22جدول اولویتبندی پیامدهای اجتماعی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان
مأخذ :ن ارندگان1900 ،
پیامدهای اجتماعی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان

میانگین رتبهها

نقش اقدامات حاکمیت از منظر توسعة اجتماعی

9/12

نقش اقدامات حاکمیت از منظر توسعة فرهن ی

9/10

نقش انسداد مرزی در افزایش نارضایتی قومیتی در استان سیستان و بلوچستان

1/02

نقش انسداد مرزی در افزایش مشکلات اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

1/73

با توجه به جدول ( ،)11نقش اقدامات حاکمیت از منظر توستعة اجتمتاعی اولویتت اول و
نقش اقدامات حاکمیت از منظر توسعة فرهن ی اولویت بعدی خبرگان در زمینه اولویتتدهتی
به پیامدهای اجتماعی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان میباشد با توجه بته ایتن
جدول نقش انسداد مرزی در افزایش مشکلات اجتماعی استتان سیستتان و بلوچستتان از نظتر
خبرگان پاسخدهنده کمترین اهمیت را از میان پیامدهای اجتمتاعی انستداد فیزیکتی مرزهتا در
سیستان و بلوچستان دارند
جدول  -21جدول آماره آزمون فریدمن
مأخذ :ن ارندگان1900 ،
تعداد

آزمون کای -دو

درجة آزادی

سطح معناداری

99

97/920

9

9/991

با توجه به نتایج جدول ( )10و اینکه سطح معناداری آزمون فریدمن کته کتوچکتر از 9/91
میباشد ،بنابراین بین میان ین اولویتدهی به پیامتدهای اجتمتاعی انستداد فیزیکتی مرزهتا در
سیستان و بلوچستان از سوی خبرگان پاسخدهنده تفاوت معنادار آماری وجود دارد
 -2کدام نقشهای نیروهای بومی ،مرزنشینان و بخش خصوصتی در کتاهش قاچتاق متواد
مخدر در سیستان و بلوچستان نمود بهتری دارند؟

سال نوزدهم
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تحلیلی بر اقدامات مرزی و ارائة ال وی مناسب برای

جدول  -26جدول اولویتبندی نقشهای نیروهای بومی ،مرزنشینان و بخش خصوصی در کاهش قاچاق
مواد مخدر در سیستان و بلوچستان
مأخذ :ن ارندگان1900 ،
نقشها ی نیروهای بومی ،مرزنشینان و بخش خصوصی در کاهش قاچاق مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

میانگین رتبهها

جغرافیای طبیعی استان سیستان و بلوچستان

0/90

قرابت قومیتی با بلوچستان پاکستان در امر قاچاق مواد مخدر

0/99

سطح همکاریهای مردم بومی با حاکمیت در امر مبارزه با قاچاق

9/00

تفاوتهای مذهبی اهل تسنن با حاکمیت مرزی

9/12

نقش مذهب تسنن در همکاری مردم بومی با قاچاق مواد مخدر

0/03

عوامل طبیعی در مرز به عنوان موانع قاچاق مواد مخدر

0/09

با توجه به جدول ( ،)19جغرافیای طبیعی استان سیستان و بلوچستان اولویت اول و قرابت
قومیتی با بلوچستان پاکستان در امر قاچاق مواد مخدر اولویت بعدی خبرگان در زمینتة نقتش-
های نیروهای بومی ،مرزنشینان و بخش خصوصی در کاهش قاچاق مواد مخدر در سیستتان و
بلوچستان میباشد با توجه به این جدول ،عوامل طبیعی در مرز بهعنتوان موانتع قاچتاق متواد
مخدر از نظر خبرگان پاسخدهنده کمترین اهمیت را از میان گزینتههتای نقتشهتای نیروهتای
بومی ،مرزنشینان و بخش خصوصی در کاهش قاچتاق متواد مختدر در سیستتان و بلوچستتان
دارند
جدول  -24آماره آزمون فریدمن
مأخذ :ن ارندگان1900 ،
تعداد

آزمون کای -دو

درجة آزادی

سطح معناداری

99

10/930

2

9/919

با توجه به نتایج جدول ( )10و اینکه سطح معناداری آزمون فریدمن کته کتوچکتر از 9/92
میباشد ،بین میان ین اولویتدهی به گزینههای نقشهای نیروهای بومی ،مرزنشتینان و بختش
خصوصی در کاهش قاچاق مواد مخدر در سیستان و بلوچستان از سوی خبرگان پاستخدهنتده
تفاوت معنادار آماری وجود دارد

033
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با توجه به اینکه از خبرگان خواسته شده بود زیرمعیار یا معیارهای دی ری که در این پژوهش
مورد توجه قرا ر گرفته نشده و لازم است به آن توجه شود را بیان نمایید ،در ادامه مضامین
مستخرج از نظرات پاسخ گویان در این زمینه با روش تحلیل مضمون به صورت جدول
مضامین آورده خواهد شد
جدول  -25مضامین مستخرج از نظرات پاسخگویان در زمینة معیارهای مؤثر در انتخاب الگوی مناسب
مرزی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر
مأخذ :ن ارندگان1900 ،
کد
افراد

جملات /سطرها یا پاراگرافها

2

افزایش توان اقتصادی مرزنشینان

2

افزایش توان اقتصادی کشور

12
12

نقش بازارچههای مرزی در کمک به توسعةاقتصادی
استانهای مرزی

توسعة

سیاستمداری اشتباه دولت در زمینههای اقتصادی،

اقتصادی

اجتماعی و فرهن ی

00
01

ایجاد اشتغال در استان

00
10
01
09
12
99
10

(اصلی)

سازماندهنده

توجه به

مبارزه با محرومیت و ایجاد عدالت

99

مضامین پایه

مضامین

عدم اشتغالزایی مناسب برای جمعیتی که بخاطر
قاچاق سوخت زیاد شده
توجه به تنو اقتصادی

مضامین فراگیر

بهبود وضعیت
اقتصادی
توجه به بهبود

توجه به

وضعیت اقتصادی

اشتغال

منطقه

تنو اقتصادی

توسعه و تقویت راهبرد اقتصاد مقاومتی با رویکرد
استقلال اقتصادی منطقه
توجه به اقتصاد مقاومتی و آگاهسازی مردم نسبت به

اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی

آن
میزان رفاه نظامیان مأمور به این استان
تأثیر قیمت منابع انرژی (بنزین و گازوئیل) و

رفاه نظامیان
تأثیر قاچاق

رشد جمعیت به دلیل به صرفه بودن قاچاق سوخت

سوخت و

در استان سیستان و بلوچستان

انرژی

رفاه نظامیان
قاچاق سوخت
و انرژی

توجه به تأثیر
قاچاق سوخت و
انرژی

توسعه و تقویت تعامل و همکاری عناصر ملی مستقر

همکاری

همکاری و

توجه به نیروهای

در منطقه

نیروهای

کارآمدی

اجرایی توانمند

سال نوزدهم
کد

تحلیلی بر اقدامات مرزی و ارائة ال وی مناسب برای
مضامین پایه

مضامین

(اصلی)

سازماندهنده

اجرایی

نیروهای

10

دقت در گزینش و انتصاب مدیران اجرایی منطقه

نیروی اجرایی

اجرایی

00

دانش ،تجربه ،اقتدار نیروی نظامی و قضایی و امنیتی

کارآمد

برخورد قاطع با مختلکنندگان و هرج و مرج کنندگان

برخورد قاطع

در کل استان

با ناامنی

افراد

09
01
99
3
19
10
12

جملات /سطرها یا پاراگرافها

توجه به نقش تروریست
وجود ناامنی عمومی در مرزها به دلیل وجود
گروهکهای تروریستی
کنترل بیشتر سران طوای

و اشخاص با نفوذ

نقش همکاری واقعی سران طوای

حفظ امنیت و
مبارزه با

امنیت و مبارزه با

نقش

تروریست در

تروریست در

تروریست

منطقه

منطقه

کنترل سران
طوای

قاچاق مواد مخدر

توجه به

تأثیر نظر مولوی و سرطایفهها

همکاری با

میزان ارتباط نیروهای نظامی با سران طوای
کاهش قاچاق مواد مخدر

10
01

توجه به نقش زیرساختهای استان

زیرساختهای

01

توجه به نقش آموزش در آگاهسازی مردم

فرهن ی

01
10
00
00
00

طوای

توجه به نقش

توسعة فرهن ی ملی با رویکرد اسلامی -ایرانی

01

نقش سران

سران طوای
نقش

01

مضامین فراگیر

توجه به حفظ

در مبارزه با

در

037

فرهنگ قومیتها و
سران طوای
منطقه

تأکید بر اشتراک قومیتی و مذهبی و فرهن ی بین

نقش فرهنگ

مردم

قومیتها در

دوری و عدم استفاده از افتراق بین مردم در حوزه

توجه به خرده

مذهب و قومیت و فرهنگ

فرهنگها

در

منطقه

توجه به خردهفرهنگهای محلی و ارزشگذاری بر
آنها
ن اه حاکمیتی مسئولین رده بالای کشور
ن اه عادلانه به فضای سرزمین توسط حکومت
مرکزی
آمایش سرزمینی
توجه جدی به جای اه سیستان و بلوچستان در
آمایش سرزمینی

ن اه عادلانه
حکومت
آمایش
سرزمینی

آمایش
سرزمینی

توجه به آمایش
سرزمینی و منطقه-
ای
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افراد
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جملات /سطرها یا پاراگرافها
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مضامین پایه

مضامین

(اصلی)

سازماندهنده

مضامین فراگیر

به نظر میرسد اگر کشورهای ایران ،افغانستان و
پاکستان در یک توافق سه جانبه به اجرای آمایش
02

منطقهای مرزی روی بیاورند ،میتوانند توسعة انوا
قاچاق به خصوص قاچاق مواد مخدر در منطقة

آمایش منطقه

آمایش منطقه

ای

ای

سیستان و بلوچستان را کاهش دهند

با توجه به جدول ( ،)12شش مضمون (توجه به بهبود وضعیت اقتصادی منطقه ،توجته بته
تأثیر قاچاق سوخت و انرژی ،توجه به نیروهای اجرایی توانمند ،توجه به حفظ امنیت و مبارزه
با تروریست در منطقه ،توجه به نقش فرهنگ قومیتها و سران طوایت

در منطقته ،توجته بته

آمایش سرزمینی و منطقهای) به عنوان نظرات پاسخگویان در جهت تکمیل معیارهای متؤثر در
انتخاب ال وی مناسب مرزی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر مطرح گردیده است
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

مسائل و چالشهای جهانی و منطقهای برای کشورها ،همواره در حال رشد هستند یکی از
این چالشها که در این مقاله به آن پرداخته شده است ،معضل تولید و قاچاق مواد مخدر متی-
باشد مواد مخدر به یکی از پرسودترین کالاهایی تبدیل شده است که حتی دولتهتا حتتی بته
بخشی از شبکة مافیتایی آن تبتدیل شتدهانتد هرچنتد دولتتهتا بترای حتد و حتدود قلمترو
سرزمینشان ،مرزهایی را تعری

کردهاند ،ولی به دلیل عدم مدیریت صحیح و در بعضی متوارد

به صورت تعمدی ،در ورود و خروج مواد مخدر به داخل مرزهایشان و سپس ترانزیت آن بته
مکان و منطقهای دی ر ،همراه و همکار هستند مواد مخدر در منطقتة هلتال طلتایی آستیا و در
سطح منطقهای و بینالمللی به یک پدیدۀ بحرانزا تبدیل شده است که از دلایل آن میتوان بته
ورود دولتها و سیاستمداران برای تجارت در این زمینه اشاره کترد بحترانزا شتدن تولیتد و
توزیع مواد مخدر و شکلگیری مافیای آن که گسترۀ جهان از کلمبیا در قارۀ آمریکا تا جنتوب-
شرق آسیا و مثلث طلایی آسیا را دربرمیگیرد ،باعث شده تا اصطلاحی بته نتام نارکوتروریستم
نیز وضع شود مرگ سالانة افرادی که درگیر مواد مخدر میشوند؛ یعنی چه افرادی که استتفاده

سال نوزدهم

تحلیلی بر اقدامات مرزی و ارائة ال وی مناسب برای

030

میکنند و چه نیروهای نظامی و مرزبانی که در درگیریها با باندهای مافیایی کشته متیشتوند،
از موضوعات مطرح هستند که باید به شکل اجما جهانی به این مسئله توجه شود
استان سیستانوبلوچستان محرومترین استان کشور است چالشهای اساستی در مبتارزه بتا
قاچاق مواد مختدر ،مستائل و مشتکلات اجتمتاعی ،اقتصتادی ،امنیتتی و حتتی سیاستی دارد
وضعیت ناامنیها و بیکاری مردم این استان و گرایش برای قاچاق و همکاری با قاچاقچیان ،به
این دلیل است تا بتوانند امرار معاش کنند و این امتر باعتث شتده استت تتا بته همتراه دی تر
مشخصهها مانند محیط طبیعی و سرزمینی منطقه ،زمینههای تجارت مواد مخدر فتراهم گتردد
در ایران ،پاکستان و افغانستان ،قاچاق متواد مختدر در گستترۀ وستیعی جریتان دارد راههتا و
مواصلاتی که در این منطقته وجتود دارد شترایط فعالیتت قاچاقچیتان را همتوار کترده استت
اقداماتی که از سوی دولت ایران در طی سالها برای مبارزه با اشرار و قاچاقچیان انجام گرفتته
است ،د بعضی موارد یکطرفه و بدون همکاری دو کشور دی ر بتوده استت کته باعتث شتده
است تا وضعیت بغرنجی برای مردم استان و حتی کل کشور در زمینة مواد مخدر شکل ب یرد
سود سرشار از این مادۀ افیونی برای قاچاقچیان و حتی دولتهای کشور افغانستان و پاکستتان،
از دلایل کمکاری و اهمال آنها در همکاری با دولت ایتران استت در یافتتههتای کتابخانتهای
مشاهده میشود که تأثیرات اقتصادی ،اجتماعی و امنیتی قاچاق مواد مخدر وضعیت بحرانی را
برای استان به همراه داشته است براساس این یافتهها ،قانون در ارتباط با قاچاق مواد مخدر در
ایران دچار خلأ است و قانونگذار هنوز نتوانسته است قانون جامعی را وضع نماید
نظر به اینکه در زمینة مدیریت مرزها ،ال وها و مدلهای گوناگونی مطرح شتده استت؛ بتا
توجه به وضعیت منطقة هلال طلتایی ،متدل یکپارچتة مترزی بته نظتر نویستندگان ،کتاربردی
مناسبتری دارد براساس یافتههای این مقاله ،ال وی مدیریتی گشتتزنتی و بازرستی کته بایتد
دولتهای ایران ،افغانستان و پاکستان ،با همکاری و همیاری یکدی ر آن را اجرا کنند ،ال توی
مناسبی برای حفاظت از مرزهای شرقی کشور است
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مدیریت مرزها فصلنامة ژئوپلیتیک1-92 ،)0(19 ،
 9آفتاب ،ا  ،و هوشتمند ،ا ( )1907تتدوین راهبردهتای دفتاعی و امنیتتی در منتاطق مترزی استتان
آذربایجان غربی با رویکرد آمایش سرزمین فصلنامة راهبرد دفاعی120-137 ،)39(13 ،
 0اعظمی ،ه  ،دهمرده ،م  ،و جمال ،س ( )1901بررستی و تحلیتل عمتدهتترین چالشهتای امنیتتی

مرزهای استان سیستان و بلوچستان همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت چالشهتا و رهیافتهتا
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درایسدل ،آ  ،و بلیک ،ج ( )1979جغرافیای سیاستی خاورمیانته و شتمال آفریقتا (د میرحیتدر،
مترجم) (چاپ دوم) تهران :انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه

 7ستاد مبارزه با مواد مخدر ( )1901کتاب سال ستاد مبتارزه بتا متواد مختدر (چتاپ اول) تهتران:
دبیرخانة ستاد مبارزه با مواد مخدر
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