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چکیده
امنيت ،مهمترين ركن بقا و حيات كشورها و ملتها بهشمار ميرود و بيشترين دغدغه و
دلمشغولي دولتها نيز تأمين امنيت براي ملتهاي خود است .بدون وجود امنيت (حتي امنيت
نسبي) نميتوان به رفاه عمومي و رشد و توسعة كشورها و ملتها انديشيد .كشور ايران بهدليل
ويژگيهاي منحصربهفرد جغرافيايي (ژئوپليتيكي و ژئواستراتژيكي) ،تاريخي ،ديني ،سياسي و
اقتصادي خود ،ازجملة كشورهايي است كه در طول تاريخ در كانون توجه و مداخالت قدرتها
قرار داشته است .دراينميان ،منطقه مرزي جنوب شرق كشور ازجمله فضاهاي جغرافيايي است
كه بهصورتهاي مختلف تحت تأثير تهديدهاي امنيتي قرار گرفته و اين موضوع چه بهعنوان يک
عامل اوليه و چه بهعنوان عامل ثانويه بر امنيت و ناامني اين بخش از كشور تأثيرگذار بوده است.
براينمبنا مقاله حاضر با روش توصيفي ـ تحليلي و بر پايه يافتههاي كتابخانهاي بهدنبال پاسخ به
اين سؤال است كه مؤلفههاي تهديدزاي امنيتي در منطقه مرزي جنوب شرقي كشور كدامند و
چه تأثيراتي در آن منطقه برجاي گذاشته است؟ جهت پاسخ به اين سؤال ،ده شاخص مرتبط
درنظر گرفته شده است .نتايج ،نشاندهنده آن است كه تهديدهاي امنيتي در منطقه جنوب كشور
مانعي در تحقق توسعه پايدار آن بهشمار ميرود .برايناساس ،بهصورت كلي ميتوان گفت شناخت
اين تهديدها ميتواند براي كاهش و مديريت ناامنيهاي موجود در منطقه مرزي جنوب شرق
كشور ،كارايي الزم را داشته باشد.
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مفهوم امنيت در كشورهاي درحالتوسعه در مقايسه با كشورهاي توسعهيافته
تفاوتهايي دارد .در كشورهاي توسعهيافته امنيت بيشتر در حوزه خارجي مطرح
است و در كشورهاي درحالتوسعه امنيت در حوزه داخلي تعريف ميشود .رابطه
امنيت در كشورهاي توسعهيافته با نظم بينالملل يک رابطه مثبت است،
درحاليكه در كشورهاي درحالتوسعه اين رابطه منفي است.
درهمينرابطه ،دو رويكرد نسبت به امنيت وجود دارد :رويكرد "دكترين امنيتي
مبتنيبر تهديد و رويكرد "دكترين امنيتي مبتنيبر آسيبپذيري" .رويكرد
آسيبپذيري ،داخلي و متوجه كاهش يا حذف زمينههاي بيثباتي و رويكرد تهديد،
بيشتر خارجي ،فاعلمحور و متوجه رفتار و افعال ديگران است .انتخاب رويكرد
آسيبپذيري موجب محوريشدن نقش دولت در مقابله با تهديدها ميشود .در اين
شرايط ،زمينههاي امنيتيشدن جامعه فراهم ميشود (درويشي.)07 :7901 ،
ازاينرو ،رويكرد تهديدمحور بيشتر مناسب كشورهاي ضعيف است ،زيرا امكان
تمركز منابع بر تهديد را فراهم ميآورد .درهمينرابطه ،به مفهوم امنيت ملي اشاره
ميشود .امنيت ملي مجموعه شرايط و امكانات پويايي است كه تحقق نيازهاي
سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي را ميسر ميسازد .اين شرايط خود ملهم از
وضع ژئوپلتيكي( ،ساختار اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و ويژگيهاي فرهنگي و
تاريخي) يک جامعه و جايگاه آن در صحنه بينالملل است .امنيت با اين تعريف در
دو بُعد درونگرا ناظر به تأمين امنيت داخلي و برونگرا ناظر به تأمين امنيت در
صحنه بينالملل است .امنيت به مفهوم عام يعني آسودهشدن از بيم تهديدها
نسبت به منافع حياتي و اساسي كشور .مفهوم امنيت داراي ابعاد گستردهاي است
و تنها در حوزه نظامي مطرح نميباشد .حوزههاي ديگر امنيت عبارت است از
حوزههاي اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي ،محيطزيست و فضاي سايبري.
لذا ،منابع تهديد در دو حوزه داخلي و خارجي شناخته ميشود .تفكيک اين دو
حوزه گاهي دشوار ميشود؛ چراكه بسياري از تهديدهاي داخلي ريشه در عومل
خارجي دارد (عبداهللخاني .)54 :7909 ،موقعيت مكاني ،اندازه ،شكل ،همسايگي،
بستر جغرافيايي و ساختار اجتماعي و فرهنگي ،از آغاز فعاليتهاي بشر تاكنون ،بر
توانايي ،محدوديت و آسيبپذيريهاي وي اثر داشته است (صفوي.)70 :7900 ،
در اين مورد ،بحث مكان و تهديد داراي اثرات متقابل بوده و عامل بروز يكديگر
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است .ازيکسو ،مسئلة تهديد كه يكي از مقوالت مهم امنيت بشري است ،از
بسترهاي مكاني براي بروز سود ميجويد و ازسويديگر ،مكان بهدليل برخورداري
از ويژگيهاي خود ،منشأ بروز تهديد ميشود .ازسويديگر ،اوضاع جهان امروز و
پيشرفتها و تنگناها همواره باعث ميشود تا همة كشورها انواعي از تهديدات را
عليه خود متصوّر باشند كه اين تهديدات گاه فرضي ،گاه واقعي و گاهي نيز خيالي
است .اما هرگاه بحث از تهديدات بهميان ميآيد ،منظور تهديداتي است كه
بهگونهاي اركان امنيت ملي يک كشور را بهخطر مياندازند.
امروزه با تغييرات صورتگرفته ،مرزها نيز اهميت بيشتري يافته و در برقراري
امنيت جايگاه برجستهاي را بهخود اختصاص دادهاند .بهنحويكه ،امروزه برقراري
امنيت در گسترۀ قلمرو سرزميني هر كشور ،يكي از وظايف اولية نظام سياسي
حاكم در آن كشور است .در نظام سياسي جمهوري اسالمي ايران نيز ،مسئلة
تهديدهاي امنيتي و برقراري امنيت در منطقة جنوب شرق ،همواره يكي از
دغدغههاي اصلي رهبران سياسي و مديران امنيتي بوده است .براينمبنا ،يكي از
مناطقي كه از بدو پيروزي انقالب اسالمي تاكنون دچار بحرانها و ناآراميهاي
دامنهداري شده است ،استان سيستان و بلوچستان است .اين استان بهدليل
موقعيت خاص جغرافيايي و قرارگرفتن در مجاورت كشورهاي پاكستان و افغانستان
و درياي عمان و ويژگيهاي انساني خاص داراي موقعيت ويژه نظامي بوده است و
از وزن ژئوپليتيكي بااليي برخوردار است .ازاينرو ،تهديدهاي امنيتي در اين
منطقه ،براساس منشأ شكلگيري تهديد ميتواند شامل تهديدهاي امنيتي با منشأ
داخلي ،تهديدهاي امنيتي با منشأ مسائل مرزي و تهديدهاي امنيتي با منشا
خارجي (فرامنطقهاي) نيز باشد .درمجموع ،كنش و واكنشهاي اين سه سطح،
امنيت منطقه را تحت تأثير قرار داده است .اين تهديدها را ميتوان براساس
مؤلفههاي (سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي ،نظامي ـ امنيتي ،اقتصادي و جغرافيايي
طبيعي) تعريف كرد (عليپور و محمدحسيني .)0 :7907 ،برايناساس ،بحرانها و
ناامنيهاي جنوب شرق كشور صدمات جاني و مالي زيادي را بر پيكر استان،
نيروهاي نظامي ،انتظامي و امنيتي ،ارگانهاي دولتي و مردم وارد ميكند.
حساسيتهاي باالي استان باتوجهبه موقعيت جغرافيايي و ساختارهاي طبيعي،
انساني و سياسي ـ فرهنگي ،امنيتي و نظامي خاص و سابقه چندينساله بحران
ضرورت شناخت همهجانبه استان و پژوهشهاي مفصل علمي را براي كشف علل و
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عوامل ناامني و پيداكردن راهكارهاي مناسب برقراري امنيت و استفاده از
فرصتهاي منطقهاي را ضروري ميسازد .اين امر محقق نميشود مگر با مطالعات
منطقهاي (قرباني سپهر و همكاران )91 :7901 ،كه مقاله حاضر ،حاصل اين
پژوهش در منطقه سيستان و بلوچستان است و هدف از مطالعه و شناخت
مؤلفههاي بحرانزاي امنيتي در منطقه جنوب شرق كشور (سيستان و بلوچستان)
و ارائه راهكارهاي علمي براي برقراري امنيت پايدار اين منطقه است.
بههرحال ،امروزه توجه به امنيت و روشهاي ارتقاي آن ،بهعنوان يكي از
اولويتهاي اساسي تبديل شده است .ازاينرو ،معيارهاي شناخت و تحليل امنيت
در پهنه كشور بسيار متفاوت است و باتوجهبه مؤلفههاي كالبدي ،كاركردي و
محيطي نوسان پيدا ميكند .براينمبنا ،محيطهاي شهري بنا به شرايط طبيعي و
انساني موجود ،ميتواند به ناامنيهايي منجر شود .امروزه ايجاد فضاهاي آرام و
بهدور از باليا و نيز افزايش كيفيت محيطي ازطريق توجه به نيازهاي اساسي
زندگي شهري بهحساب ميآيد .بنابراين ،اهميت بررسي و شناخت مؤلفههاي
تهديدزاي امنيتي بر فضاي جغرافيايي منطقه مرزي جنوب شرق كشور يكي از
ضرورتها بهشمار ميآيد ،بهدليل آنكه اين منطقه يک منطقه مرزي بهحساب
ميآيد و ناامني موجود در اين منطقه ميتواند تبعات جبرانناپذيري برجاي گذارد
و همچنين به ناامنيهاي متعددي منجر شود كه بر كنترل كيفيت مرزها تأثير
بگذارد .پرسش اصلي پژوهش آن است كه مؤلفههاي تهديدزاي امنيتي در منطقه
مرزي جنوب شرقي كشور كدامند و چه تأثيراتي در آن منطقه بر جاي گذاشته
است؟ فرضيه تحقيق آن است كه به نظر ميرسد مؤلفههاي تهديدزا ازجمله
تروريسم ،قاچاق كاال ،اتباع بيگانه و مشكالت طبيعي مانعي جدي در تحقق توسعه
پايدار مناطق مرزي جنوب شرق كشور است كه الزم است ازسوي متوليان،
سياست ويژهاي دراينخصوص تدبير شود تا در آينده بتوان زمينه توسعه پايدار را
در اين مناطق مرزي فراهم كرد.
مبانی نظری
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بحران ،وضعيتي گذراست كه بهدليل وجود تهديدات ،يک سيستم از حالت
تعادل خارج ميشود بهگونهايكه برگشتن به حالت تعادل با هزينه و دشواري
زيادي همراه است (قرباني سپهر و همكاران .)9 :7901 ،ازاينرو ،در مكتب
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كپنهاگ ،امنيت را در نبود تهديد تعريف ميكنند ،ويور نيز امور امنيتي را در تناظر
با تهديد ارزيابي ميكند ،بهگونهايكه معتقد است هر موضوع ،زماني در دايره
امنيت قرار ميگيرد كه بهصورت «تهديد وجودي» جلوهگر شود (بوزان و همكاران،
 .)50 :7900تهديد وجودي به حدي از تهديد اشاره دارد كه موجوديت را بهخطر
مياندازد و بههمينخاطر ،رسيدگي به آن در اولويت قرار ميگيرد .ازاينرو ،در
طيف موردنظر ويور ،هرچه از موضوعات غيرسياسي به سمت موضوعات امنيتي
حركت ميكنيم ،تهديد ايجاد شده و فوريت اقدام براي دفع آن تهديد بيشتر است.
بنا به گفته ويور ،با استناد به تهديد وجودي ،كنشگر قادر است قواعد بازي سياسي
را بشكند (همان .)47 ،بههرترتيب ،درک تهديد فرايندي پيچيده است و تعريف آن
بهآساني انجامپذير نيست .اما بهطوركلي از ديدگاه روانشناسي ،درک ،از چرايي و
چگونگي رفتار ديگران ريشه ميگيرد .درک تهديد هميشه نميتوان بر حقايق
پايدار و واقعيتهاي موجود مبتني باشد .گاهي اين درک به نادرست و يا
سوءبرداشت از تهديد ميانجامد و نتايج زيانباري را براي كشور بهدنبال ميآورد.
همه تالش محققين اين رشته ،پيرامون اين نكته اساسي است كه چه شرايط و
عواملي باعث ميشود تا اين درک و برداشت به درک نادرست و سوءبرداشت
منتهي شود .نظرات متفاوت و متغيرهاي گوناگوني با اولويتهاي مختلف ازسوي
اين عده مطرح شده است (درويشي سهتالني 707 :7905 ،ـ .)710
مناطق مرزي بهدليل مجاورت با كشورهاي خارجي و شرايط جغرافيايي و
سياسي حاكم بر آنها ،ويژگيهاي خاص خود را دارد .چنانچه اين ويژگيها مورد
توجه قرار نگيرد ،تأثيراتي منفي بر روند توسعه و امنيت مناطق ميگذارد و
بهعنوان تهديدي در برابر توسعه عمل خواهد كرد .اما اگر مورد توجه قرار گيرند و
در فرايند برنامهريزي توسعه و آمايش آن مناطق ،بهكار گرفته شوند ،اثرات مثبتي
از خود بهجاي ميگذارند و از تهديد به فرصت تبديل ميشوند (عندليب و معطوف،
 .)09 :7911طبيعت منزوي و غيرحاصلخيز مناطق مرزي ،بهخصوص در
عرصههاي كوهستاني و بياباني ايران ،پيوسته بهدليل فقدان رفاه و نبود انگيزههاي
الزم براي زندگي ،زمينهساز مشكالت سياسي ،اقتصادي و امنيتي براي دولتهاي
وقت بوده است ،ناتوانيهاي بالقوه در توليد ،فقدان اشتغال مناسب ،پايينبودن
درآمد و عدمدسترسي به نيازهاي اوليه ،عمدهترين مشخصه اقتصادي اجتماعي اين
مناطق است كه زمينه را براي تخليه اين مناطق فراهم نموده است (موسوي و
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همكاران.)40 :7905 ،
عليرغم آنكه مقولة تهديد داراي جنبهها و نمودهاي خارجي عيني فراواني
است ،اما همچنان از مفاهيم پيچيده و مبهم (غيرشفاف) است؛ زيرا مصاديق تهديد
در نزد همة كشورها و ملتها يكي نيست .مثالً در طيف تهديدات داخلي ،مسئلة
بيحجابي و فحشا در كشوري مانند جمهوري اسالمي ايران از مصاديق بارز تهديد
بهشمار ميرود ،درحاليكه همين مصداق در بسياري از كشورهاي غربي و شرقي،
نهتنها تهديد بهشمار نميرود ،بلكه از مظاهر تمدن و آزادي انسان محسوب
ميشود .بنابراين ،تهديد يک خطر بالقوه است كه هنوز محقق نشده و صرفاً در حد
يک ايده يا فرض است كه احتمال وقوع آن ميرود .بهعبارتديگر ،تهديد ،مفهومي
بهكلي انتزاعي است؛ بهطوريكه تعيين زمان و چگونگي مورد تهديد واقعشدن به
سادگي امكانپذير نيست .بهعبارتي ،هرگاه انسان ازسوي عوامل طبيعي يا
غيرطبيعي درخطر قرار گيرد و امكان ايجاد حادثه و ضرر و زيان جاني و مالي
وجود داشته باشد ،بهنوعي دچار تهديد شدهاند (فردرو .)710 :7910 ،بدينترتيب،
تهديد بهصورتكلي ،به دو دسته تقسيم ميشود :الف .تهديدات طبيعي،
ب .تهديدات انسانساز.
الف .تهديدات طبيعي :كه شامل تهديداتي است كه امكان دارد طبيعت براي
انسانها بهوجود آورد كه شامل سيل ،زلزله ،توفان ،ريزش و لغزش كوهها و...
ميشود.
ب .تهديدات انسانساز :عامل اين تهديدات ،انسانها هستند كه عمدي يا
سهوي انسانهاي ديگر در را با خطر موجه ميكنند .اين تهديدات نيز به سه دسته
نظامي ،امنيتي و اتفاقي قابل تقسيم هستند؛ تهديدهاي نظامي شامل تهاجم
هوايي ،زميني و دريايي ميباشد .تهديدهاي امنيتي نيز شامل تروريسم،
بمبگذاري ،قاچاق ،مهاجرت و ...ميشود و تهديدهاي اتفاقي شامل آتشسوزي،
انفجار مخازن سوخت و يا نشت مواد خطرناک است (مركز تحقيقات ساختمان و
مسكن.)0 :7911 ،
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طبيعي

تهديدات

نابساماني زيست

پيامدهاي امنيتي
انسانساز

نابساماني سيستان و بلوچستان

كاهش امنيت

بسامانشدن فضاي جغرافيايي سيستان و بلوچستان

شناخت تهديدات

دراينبين ،شناخت تهديدات طبيعي و انسانساخت در استان سيستان و
بلوچستان از اهيمت بسياري برخوردار است .لذا ،شناخت تهديدات كه مانعي بر سر
راه توسعه پايدار است ميتواند راهگشاي بسياري از نابسامانيها در استان سيستان
و بلوچستان باشد .ازاينرو ،ميتوان به چند پيشينهاي كه در ارتباط تنگاتنگ با
موضوع پژوهش است ،اشاره كرد.
جدول  .8پیشینه تحقیق
ردیف

محققان

توضیحات

7

در مقالهاي با عنوان «تحليل تهديدات طبيعي و انساني فضاي جغرافيايي استان
سيستان و بلوچستان و پيامدهاي امنيتي آن» كه در فصلنامه نظم و امنيت
قرباني سپهر
انتظامي بهچاپ رسيده است ،نتايج بهدستآمده نشان ميدهد تهديدات طبيعي
و همكاران
و انسانساز تأثير بسزايي بر شكلگيري پيامدهاي امنيتي در اين استان داشته
()7901
است .بهعبارتديگر شاخصهاي شناساييشده موجب كاهش ناامني و نابساماني
در فضاي جغرافيايي سيستان و بلوچستان شده است.

0

در مقالهاي با عنوان «تحليل رابطه سرمايه اجتماعي و عوامل تهديدكننده
امنيت موردشناسي :سكونتگاههاي مرزي استان سيستان و بلوچستان» كه در
بريماني و
فصلنامه جغرافيا و آمايش شهري ـ منطقهاي بهچاپ رسيده است ،نتايج پژوهش
همكاران
نشانگر فقدان مديريت كارآمد مناطق مرزي در منطقه و نگاه فرصتزا به مرز و
()7900
مناطق مرزي است كه معيشت و ساير ابعاد زندگي مرزنشينان را در پيوند با
امنيت و توسعه منطقهاي و ملي تأكيد كند.

9

در مقالهاي با عنوان «تبيين راهكارهاي دستيابي به امنيت پايدار با تأكيد بر
شيخيراد و
مؤلفههاي فرهنگي در استان سيستان و بلوچستان» كه در پژوهشنامه نظم و
همكاران
امنيت انتظامي بهچاپ رسيده است .نتايج بهدستآمده نشان ميدهد مؤلفههاي
()7900
فرهنگي موجب كاهش ناامني و افزايش امنيت پايدار در منطقه ميشوند.

تهدیدهای امنیتی مانعی در تحقق توسعه پایدار مناطق مرزی نمونهپژوهی :جنوب...

شکل  .8مدل مفهومی تحقیق (مأخذ :نگارندگان)
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ادامه جدول  .8پیشینه تحقیق
ردیف

120

محققان

توضیحات

5

در مقالهاي با عنوان «پيامدهاي بحران مهاجرت ناشي از خشكسالي كوتاهمدت
در استان سيستان و بلوچستان» كه در فصلنامه جغرافيا بهچاپ رسيده است.
جانپرور و يافتههاي تحقيق نشاندهنده آن است كه كمبود آب در مناطقي كه درگير
همكاران خشكسالي ميشوند منجر به افزايش مهاجرت ميشود .وقوع خشكساليهاي
( )7901شديد در منطقه ،اثرات نامطلوب اقتصادي و اجتماعي برجاي گذاشته است و
سبب شده است تعادل جمعيتي ،اقتصادي ،اجتماعي و ...نامتوازن شده و به
بحرانهاي منطقهاي و عدم توسعه يافتگي منجر شود.

4

زرقاني و
همكاران
()7904

در مقالهاي با عنوان «تحليل تهديدات تروريستي و امنيت زيرساختهاي حياتي
شهر» كه در كنفرانس ملي پدافند غيرعامل و توسعه پايدار ارائه شد .نتايج
تحقيق نشان ميدهد با وجود اهميت زيرساختهاي حياتي در تداوم زندگي
عادي در شهر ،نياز شديد روزانه شهروندان و بخشهاي مختلف شهري به آن و
سطح وابستگي باالي جوامع صنعتي و فراصنعتي به شبكه زيرساختهاي
حياتي ،در برابر حمالت تروريستي بهشدت آسيبپذير هستند؛ بهويژه آنكه طرح
حفاظت و امنيت از عناصر اين زيرساخت در برابر چنين تهديداتي در سطح
پائيني قرار دارد.

1

در مقالهاي با عنوان «شكنندگي طبيعي و امنيت و ناامني در جنوب شرق
جانپرور و
كشور» كه در همايش نهمين انجمن ژئوپليتيک ارائه شد .نتايج تحقيق نشان
اخالقي
ميدهد عوامل طبيعي نظير خشكساليهاي فراگير ،طوفان شن ،بادهاي 707
حسيني
روزه سيستان ،زمين لرزه جنوب شرق كشور را به يكي از فضاهاي شكننده
()7904
ازنظر طبيعي تبديل كردهاند.

0

عزيزي و
آذركمند
()7907

در مقالهاي با عنوان «بررسي عوامل واگرايي قوم بلوچ و تأثير آن بر امنيت
كشور» كه در نشريه دانشنامه بهچاپ رسيده است ،بيان ميكنند قوم بلوچ ،قوم
غالب منطقه شرق كشورند كه دنباله قومي آن به خارج از كشور كشيده شده و
به جهت مؤلفههايي نظير قوميت ،مذهب و دوري از مركز ...كمتر در تحوالت
بزرگي كه حداقل در سده اخير كشور را متأثر ساخته ،نقش عمدهاي ايفا كرده
است ،اين عدم مشاركت ميزان همگرايي اين قوم را با ملت ايران متاثر ساخته
است.

1

احمدي
مقدم
()7910

در مقالهاي با عنوان «راهبردهاي انتظامي در جغرافياي سيستان و بلوچستان»
كه در فصلنامه نظم و امنيت انتظامي بهچاپ رسيده است ،بيان شده كه اتخاذ
هرگونه راهبردهاي امنيتي انتظامي در اين منطقه بدون توجه به مؤلفه
جغرافيايي كارايي نخواهد داشت.
مأخذ :قرباني سپهر و همكاران91 :7901 ،؛ با تغيير از نگارندگان
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منطقه موردمطالعه

تهدیدهای امنیتی مانعی در تحقق توسعه پایدار مناطق مرزی نمونهپژوهی :جنوب...

استان سيستان و بلوچستان از پهناورترين استانهاي كشور است و با وسعت
 710470كيلومتر مربع معادل  %77/4مساحت كشور را بهخود اختصاص داده
است .اين استان بين  04درجه و 9دقيقه تا  97درجه و  00دقيقه عرض شمالي و
 41درجه و  50دقيقه تا  19درجه و  07دقيقه طول شرقي واقع شده است
(قرباني سپهر و ميرشكاري ،)1:7900 ،كه از شمال به استان خراسان جنوبي ،از
جنوب به درياي عمان ،از شرق به كشورهاي پاكستان و افغانستان و از غرب به
استانهاي هرمزگان و كرمان محدود شده است .منطقه سيستان و بلوچستان
باتوجهبه موقعيت جغرافيايي ،ازيکطرف تحت تأثير جريانهاي جوي متعدد مانند:
جريان بادي شبه قاره هند و بهتبعآن بارانهاي موسمي اقيانوس هند است و
ازطرفديگر تحت تأثير فشار زياد عرضهاي متوسط قرار دارد كه گرماي شديد
مهمترين پديده مشهود اقليمي آن است (طاوسي و زهرايي .)759 :7907 ،براساس
آخرين تقسيمات كشوري ،اين استان داراي  75شهرستان 91 ،مركز شهري57 ،
بخش 770 ،دهستان و  4195آبادي كددار است .موقعيت ويژه و استثنايي استان
به جهت استقرار در كنار آبهاي آزاد بينالمللي و خارج از تنگه هرمز با 977
كيلومتر مرز آبي و دارابودن  7777كيلومتر مرز خاكي با دو كشور پاكستان و
افغانستان ،امكانات قابل توجه معدني ،اقليم مناسب براي كشت محصوالت سودآور
صادراتي نظير خرما ،مركبات ،موز ،انبه (مركز آمار ايران )7914 ،و همچنين
شرايط مناسب براي توسعه فعاليتهاي گردشگري در سواحل درياي عمان و
دامنههاي تفتان از جمله فرصتهاي قابلمالحظه اقتصادي اين استان بهشمار
ميروند .خصوصاً سواحل عمان كه ازجمله سواحل مهمي است كه بهعلت دستيابي
سريع به اقيانوسها و آبهاي آزاد دنيا ازنظر سوقالجيشي و ايجاد بندرگاهها جهت
ترانزيت كاالهاي گوناگون به كشورهاي حوزۀ خليجفارس و شبهقاره هند بسيار
قابل مالحظه است (شيخزاده و همكاران.)0 :7907 ،
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شکل  .8منطقه موردمطالعه (قربانی سپهر و میرشکاری)7:88936 ،

روش تحقیق

روش اصلي تحقيق حاضر ،باتوجهبه ماهيت نظري آن ،توصيفي ـ تحليلي است.
برايناساس ،در اين تحقيق سعي شده است عالوهبر تصويرسازي صحيح از
مؤلفههاي مؤثر بر تهديدهاي امنيتي در منطقه جنوب شرق كشور ،به تشريح و
تبيين جايگاه و نقش اين عوامل در تحول ابعاد اقتصادي و اجتماعي زندگي مردم و
نيز تغيير امنيت در منطقة جنوب شرق كشور پرداخته شود .شايان ذكر است ،در
اين تحقيق براي گردآوري اطالعات ،از روش كتابخانهاي و اينترنتي استفاده شده
است .همچنين از روش ميداني (مشاهده) در يافتههاي تحقيق بهره برده شده
است.
بحث و یافتهها
ترکیب جمعیتی سیستان و بلوچستان

122

سيستان و بلوچستان در طول تاريخ ،همواره معبر و گذرگاه ميان شرق و غرب
بوده و در نتيجه تركيب قومي آن هميشه درمعرض تغيير و تحول و دگرگوني بوده
است .در يک ديد كلي ،ساكنان بومي استان را ميتوان به دو گروه عمده سيستاني
(ساكنان بخش شمالي) و بلوچي (ساكنان منطقه مركزي و جنوبي استان) تقسيم
كرد .تقسيمبندي فوق بسيار كلي است و براي شناخت دقيق تركيب قومي بايد
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تهدیدهای امنیتی مانعی در تحقق توسعه پایدار مناطق مرزی نمونهپژوهی :جنوب...

جزئيتر به قضيه پرداخت .بهطوركلي در استان سيستان و بلوچستان طوايف
مختلفي زندگي ميكنند بهطوريكه تا دو دهه قبل در حدود  00طايفه مختلف در
اين منطقه زندگي ميكردهاند .از كل جمعيت استان در حدود  57درصد آنها از
قوم بلوچ هستند كه البته خود بلوچها به طوايف مختلف تقسيم شدهاند .استان
سيستان و بلوچستان بهداليل تاريخي ،سياسي ،اجتماعي ،طبيعي و غيره محل
استقرار اقوام مختلف است .يكي از اين داليل ،وجود هستههاي فشار از اطراف بر
اين منطقه بوده است .پس از استقرار اقوام مختلف در اين منطقه ،بهتدريج استيال
و سيطره فرهنگي و زباني قوم قويتر يعني بلوچ را پذيرفتهاند .بههميندليل است
كه هر طايفهاي در منطقه ،نياي خاص خود را دارد و اكثراً به همان نام ،نامگذاري
شدهاند؛ مثل اسماعيلزايي ،گمشادزايي ،مبارکزايي .نتيجه آنكه اسكان اقوام،
گردآمدن و تجمع طوايف و خالصه تكوين اقوام در اين استان ،تحت تأثير
مالحظات ژئوپليتيكي فضاهاي جغرافيايي پيرامون و خود منطقه بوده است .حتي
قوانين و ساخت اجتماعي طوايف نيز تحت تأثير همين مالحظات بوده است.
بنابراين ،درک مسائل ،رويدادها و مشكالت و تهديدهاي سيستان و بلوچستان
بدون درک موقعيت منطقه ويژگيهاي قومي ـ مذهبي و نسبت آن با فضاهاي
جغرافيايي پيرامون امكانپذير نيست .درنتيجه اكثر مردم منطقه حتي در مناطق
شهري در گروههاي قومي و در جوار آنها زندگي ميكنند و هركدام براي خود
آداب و رسوم خاصي دارند و حساسيت زيادي هم بر زندگي قبيلهاي دارند و حس
قومگرايي بين آنها زياد است .در مناطق روستايي نيز بعضي از روستاها صرفاً
درقالب طوايف خاص بهوجود آمدهاند .درمورد شهرها هم وضع تااندازهاي شبيه به
اين است (كريميپور 70 :7914 ،بهنقل از قرباني سپهر و ميرشكاري.)79 :7900 ،
امروزه شهرستان زاهدان بهعنوان مركز استان ،كه حدود  01درصد جمعيت آن
را شامل ميشود ،داراي بافت قومي ـ فرهنگي مختلفي است و هر گروه قومي،
نقطهاي را براي زندگي انتخاب كرده است و بهاصطالح اين شهر مركب از گتوهاي
چندي است .اين موضوع حتي در قبرستانهاي منطقه نيز بهچشم ميخورد .بافت
عشيرهاي و قومي و همبستگيهاي قومي كه بهويژه بين جامعه بلوچ وجود دارد،
رازداري و حرفشنوي از سردار ،كدخدا و ريشسفيد را مقدم بر هر انگيزهاي
مينمايد .بنابراين ،اين مسئله خود يكي از مشكالت سياسي استان محسوب
ميشود .اين عامل سرمنشأ بسياري از شرارتها و ناآراميها شده است.
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پراكندگي فضايي ـ مكاني قوميتهاي موجود استان را بهصورت زير ميتوان
دسته بندي كرد:
 .7بلوچ :خود به بلوچ زابلي ،سرحدو بلوچهاي مركزي و جنوبي تقسيم ميشود.
محل استقرار بلوچ زابلي كه سنيمذهب هم هستند ،گرداگرد شهرستان زابل است.
بلوچ سرحد كه سني حنفي بوده در شهرستانهاي زاهدان و خاش مستقر هستند.
بلوچهاي مركزي و جنوبي در شهرستانهاي نيکشهر ،ايرانشهر ،سرباز و تا
حدودي سراوان زندگي ميكنند و سنيمذهب هستند .اما تفاوتهاي بارز فرهنگي
آنها را از ساير بلوچها جدا ميكند .فصل مشترک تمام بلوچها مذهب است (در
شهرستان ايرانشهر  %07جمعيت بلوچ را شيعيان تشكيل ميدهد).
 .0اقوام زابلي :در سيستان مستقر بوده ،داراي مذهب شيعه بوده و اشتراكات
مذهبي و زباني بين آنها و داخل كشور برقرار است .افاغنه نيز حدود  74ـ %07
جمعيت استان را تشكيل ميدهند و خود داراي گروههاي متفاوت فرهنگي ـ
مذهبي ميباشند.
 .9مهاجرين جنوب خراسان :در سيستان و بخشهايي از سرحد مستقر هستند.
يزديها و كرمانيها :بيشتر در زاهدان مستقر هستند.
 .5مهاجرين غيربومي :در سطح استان پراكندهاند و بهخاطر مسائل شغلي،
آموزشي ،تجاري ،نظامي و غيره بهطور موقت در استان اسكان گزيدهاند.
 .4سيکهاي هندي :از بازماندگان عوامل خط آهن كويته ـ زاهدان هستند و
هماكنون يک گتوي منفک در درون زاهدان را تشكيل دادهاند و عمدتاً به كار
تجارت مبادرت ميورزند.
اگرچه بلوچها در حدود  %57جمعيت استان را تشكيل ميدهند ،اما در ايجاد
بحرانهاي سياسي ـ امنيتي و تحوالت سياسي استان نقش مهمي دارند (بابايي و
باللي مهياري 74 :7911 ،ـ .)75
مهمترین تهدیدهای امنیتی جنوب شرق کشور
الف .علل و زمینههای تهدید
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علل و زمينههاي بروز تهديدات ،شامل مجموعهاي از پديدههاي واقعي و يا
عارضي هستند كه ميتوانند به پيدايش و يا تشديد تهديدات عليه يک كشور منجر
شوند .برخي از اين علل و زمينهها در محيط داخلي و برخي ديگر در محيط
خارجي هستند .اين علل و زمينهها را ميتوان بيشتر در نقاط ضعف و يا
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آسيبپذيريهاي محيط ملّي جستجو كرد .درمورد آسيبپذيري چنين آوردهاند
كه« :ميزان حساسيت يک ملت در مقابل هر اقدام با هر ابزاري كه موجب تقليل
تواناييها و ارادۀ ملي است كه امنيت را تضمين ميكنند » (رستمي.)14 :7911 ،
ب .عوامل تهدید

ـ مشکالت طبیعی (خشکسالی و کمبود آب)

خشكسالي يک واقعيت متناوب و طبيعي اقليم است كه ويژگيهاي آن بهطور
قابلتوجهي از مكاني به مكاني ديگر فرق دارد ،ولي كموبيش در همه نواحي
اقليمي روي ميدهد (وارثي و همكاران .)07:7910 ،در دو دهه اخير ،وقوع
خشكساليهاي شديد و مستمر ،در دورههاي زماني مختلف بسياري از نقاط كره
زمين را مورد تهديد قرار داده و موجب ويراني و تخريب شده است .گزارش ناسا
درباره شرايط جوي در  97سال آينده نگراني بسياري از كشورهاي جهان از جمله
خاورميانه را دربر داشته است .نكته قابلتوجه در اين گزارش قرارگرفتن ايران در
رتبه چهارم فهرست  54كشور درمعرضخطر است .استان سيستان و بلوچستان
نيز يكي از مناطق مستعد به خشكسالي در كشور است كه در سالهاي اخير

تهدیدهای امنیتی مانعی در تحقق توسعه پایدار مناطق مرزی نمونهپژوهی :جنوب...

عوامل تهديد شامل يک يا چند بازيگر محلي ،منطقهاي و يا فرامنطقهاي است
كه با استفاده از علل ،زمينهها (بسترها) ،نقاط ضعف و يا آسيبپذيريهاي ملي
(داخلي) عامداً و يا بهطور تصادفي به سوءاستفاده از شرايط پرداخته و تهديدات
بالقوه را به تهديدات بالفعل تبديل ميكند .درواقع ،عوامل بازيگراني هستند كه
بهصورت برنامهريزيشده و يا تصادفي بر موج حوادث سوار شده و مسير آنها را به
نفع خود و يا منافع خود تغيير ميدهند .ازاينرو ،مهمترين عنصري كه در بروز
تهديدات در سطوح مختلف نقش اساسي دارد ،عوامل تهديد هستند .زيرا ،بدون
تالشهاي آشكار و پنهان (عمدي و يا غير عمدي) عوامل تهديد ،ممكن است
فرايند زماني بروز تهديدات ،با تأخير بيشتري صورت گيرد و تهديدات در زمان
طوالنيتري رخ بنمايانند و يا حتي بدون وجود عوامل تهديد ،ممكن است بسترها
و آسيبپذيريهاي موجود به تهديد عملي تبديل نشوند .بههرحال ،عوامل تهديد،
داراي نقشي كليدي در بروز و عمليشدن تهديدات بالقوه در منطقة جنوب شرق
كشور دارد (همان .)11 ،برايناساس ،در ذيل به  77مورد از مهمترين تهديدهاي
موجود در منطقه جنوب شرق كشور اشاره ميكنيم كه هركدام از آن تهديدها
مانعي در تحقق توسعه پايدار در اين منطقه بهشمار ميآيند.
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خسارتهاي زيادي را متحمل شده است .خسارات واردشده به شهرستان هيرمند
واقع در شمال اين استان بيشتر از مناطق ديگر استان قابل رؤيت است .برمبناي
ويژگي خشكسالي هيدرولوژيک (آشتاب و شريفزاده .)01 :7904 ،كاهش شديد
نزوالت جوي در منطقه با تأثير بر ميزان آورد رودخانه هيرمند بر كاهش جريان
هاي سطحي و نقصان رودخانه و افت آبهاي زيرزميني ،خشكسالي هيدرولوژيک
را در اين استان رقم زده است .افزونبرآن ،احداث سدها و بندهاي مختلف روي
رودخانه هيرمند ازطرف كشور افغانستان بر وخامت اوضاع در سالهاي اخير افزوده
است .وابستگي تام منطقه به رودخانه هيرمند ،آسيبپذيري سكونتگاههاي واقع
در مصب آن ازنظر سطح بهداشت ،سطح سالمتي مردم ،سطح كيفي زندگي و
سطح توليدات اقتصادي را دوچندان ساخته است (بذرافشان و همكاران.)7910 ،
سكونت خيل عظيمي از جمعيت شهرستان هيرمند در مناطق روستايي و وابستگي
معيشت به كشاورزي و دامداري در اين مناطق ،برآورد خسارت  00درصدي نواحي
روستايي را درقياس با نقاط شهري (يک درصد) دربرداشته است (بريماني،
 ،)7919اين موضوع بيانگر آسيبپذيري شديد ساختار جامعه كشاورز در اثر
خشكسالي است .آسيبپذيري وضعيتي است كه در نتيجه آن خانوار ،قدرت مقابله
با شرايط نامطلوب را ازدست ميدهد و به وضعيتي سقوط ميكند كه اغلب با
ناامني غذايي ،شغلي ،اجتماعي و بهداشتي مواجه ميشود (قرباني سپهر:7900 ،
 )1طبقهبنديهاي مفهومي آسيبپذيري متفاوت است (آشتاب و شريفزاده،
 .)01 :7904اما وجه مشترک همه مكاتب فكري موجود آن است كه آسيبپذيري
تنها ارزيابي اثرات مستقيم فجايع (شرايط بومشناسي ،جغرافياي اجتماعي
سكونتگاهها ،اراضي و سازمانهاي سياسي) نيست ،بلكه ميبايد موقعيتهاي
محيطي و اجتماعي گستردهتري كه مبناي مقابله افراد و جوامع با اثرات ناشي از
فجايع ميباشند (ظرفيت افراد و گروهها براي پيشبيني ،مقابله ،مقاومت و
سازگاري در برابر اثرات) نيز ،درنظر گرفته شود .همچنين خشكسالي آسيبهاي
اجتماعي (تنش جسمي و رواني ،اضطراب و افسردگي ،درگيريهاي خانوادگي،
كاهش كيفيت زندگي افراد ،افزايش مهاجرت ،افزايش فقر عمومي) ،اقتصادي
(كاهش عملكرد محصول توليدي ،كاهش توان اقتصادي كشاورز ،كاهش توان
توليدي آتي كشاورز و خروج از بخش كشاورزي) و زيستمحيطي (كاهش تنوع
زيستي ،تضعيف خاک ،كاهش پوشش گياهي ،كاهش رطوبت خاک و افزايش وقوع
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طوفانهاي شن و ماسه) فراواني بههمراه داشته كه ميزان اين آسيبها در نقاط
مختلف متفاوت گزارش شده است .دراينراستا ،بسياري از صاحبنظران و محققان
علوم مختلف بر اهميت سنجش آسيبپذيري تأكيد نموده و براساس اهداف و
گرايش تخصصي خود چارچوبها و فنون متعددي را ارائه دادهاند .از ديد هينكل
سنجش آسيبپذيري ،مستلزم بهرهگيري از نقشهاي واضح درراستاي آمايش
دقيق درخصوص اين پديده است .اين امر ،مستلزم ايجاد شاخصي واقعگرايانه براي
سنجش آسيبپذيري است .بسياري از روشهاي مورداستفاده براي ارزيابي
آسيبپذيري از شاخصي براي توصيف و تعيين كميت مسائل چندبعدي بهره
گرفته و اغلب با تركيب شاخصهاي گوناگون ،به ارائه يک شاخص واحد براي
سنجش آسيبپذيري نايل شدهاند .اين شاخص سه هدف اصلي را دربردارد :اول،
بهعنوان مرجعي براي ارزيابي چارچوب سياستهاي توسعهاي عمل ميكند؛ دوم،
اين شاخص اطالعاتي را براي برنامههاي توسعه انطباق و كاهش آسيبپذيري ارائه
ميدهد؛ سوم ،ارائه يک ابزار استاندارد براي سنجش آسيبپذيري ،مقايسه نتيجه
در زمينههاي مختلف را ممكن ساخته كه اين امر بهنوبهخود با تنظيم اولويتبندي
در تخصيص منابع ،شرايط را براي انطباق و كاهش آسيبپذيري فراهم ميسازد.
هرچند تالشهاي پژوهشي محدودي به امر تعيين آسيبهاي اجتماعي ،اقتصادي
و زيستمحيطي خشكسالي اختصاص يافتهاند ،اما نتايج حاصل از اين مطالعات
بيانكننده اهميت قابلتوجه آسيبهاي اين پديده بر جوامع روستايي است.
بنابراين ،با مرور مطالعات صورتگرفته ،ميتوان استنباط كرد كه توجه به
آسيبپذيري در بخش كشاورزي يكي از بهترين شيوههاي مديريتي براي كاهش
صدمات وارده بر كشاورزان است .لذا ،اولين گام در مطالعات خشكسالي شناسايي
مناطق آسيبپذير و سنجش آسيبپذيري مناطق است .اين مهم ازطريق ارائه
راهكارهاي مناسب ،سازگاري اين مناطق را در برابر اثرات اين پديده تكرارشونده
افزايش خواهد داد .درنتيجه خشكسالي و بحران آب ازجمله موانع مهم در تحقق
توسعه پايدار در اين منطقه بهشمار ميرود كه متوليان براي ساماندادن مشكالت
آبي اين استان بايد ازطريق ديپلماسي با كشور افغانستان وارد عمل شده و تا
حدوده شرايط زيست را در اين منطقه از كشور فراهم سازند.
ـ اتباع بیگانه

اگرچه حضور اتباع بيگانه و پذيرش مهاجران براي كشور فوايدي دارد و گفته
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ميشود كه مهاجران بهعلت قبول و اجراى كارهاي سنگين و توانفرسا به توسعة
كشور كمک ميكنند و بسياري از مشاغل پايين و دشوار را كه اهالي بومي هر
كشور حاضر به اجراى آن نيستند ،اين افراد انجام ميدهند و حتى ممكن است
مردم را با يک فرهنگ ديگر آشنا كنند؛ ولي مضرات و زيانهاي بسيارى درپى دارد
كه اين نفع اجتماعي را خنثي ميكند .ازجمله زيانهاي مهاجران ،بهويژه اسكان
در منطقه ،توليد ناامني براي ساكنان آن منطقه محسوب مىشود .مهاجران
پايبندي به ارزشهاي حاكم بر جامعه ندارند و شكست هنجارها و ارزشها براي
آنان بسيار دشوار نيست و اگر كنترل جدّى بر آنان نباشد ،عالوهبر رواج ارزشها و
فرهنگ كشور خود و تأثير بر فرهنگ مردم آن منطقه ،بهعلت ناوابستگي به كشور
ميزبان به اعمال خالف قوانين و جرايم دست ميزنند .در برخي موارد اين جرايم
بهعلت ساختار مردانة مهاجرتها ،متوجه زنان ميشود و تهديدات جسمي و
جنسي زنان ازسوي مهاجران بيگانه چشمگير است .بهطوركلي پناهندگان در
جوامع پذيرنده معموالً به پائين نردبان اجتماعي رانده ميشوند ،مگر اينكه
تواناييهاي ويژهاي داشته باشند (نظري تاجآبادي .)707 :7910 ،در كشور ايران
بيشترين گروه مهاجران از كشور افغانستان و پس از آن در سالهاي اخير ،از كشور
عراق است .اين مهاجران كه بهعلت قرابت ديني و همسايگي به ايران مهاجرت
كردهاند ،اغلب از طبقات پائين اجتماعي هستند و بسياري از آنان بهصورت
غيرقانوني و بدون مجوز پناهندگي به ايران آمدهاند ،لذا اقدامات غيرقانوني،
هنجارشكني و اعمال مجرمانه براي آنان آسانتر است و تجمع ايشان در حواشي
شهرهاي بزرگ يا مذهبي موجب افزايش احساس ناامني ،خصوصاً براي زنان آن
مناطق شده است (شايگان .)77 :7900 ،مهاجرت افغانها كه هرساله بهصورت غير
قانوني از مرزهاي شرقي وارد كشور ميشوند ،عامل ديگري است كه ترتيب
جمعيتي و مذهبي منطقه را تغيير ميدهد .سكونت آنها در استان سيستان و
بلوچستان عالوهبر آثار زيانبار اجتماعي مانند افزايش قاچاق مواد مخدر و سوخت،
شرارت و ناامني ،تبعات امنيتي نيز براي كشور درپي دارد .باتوجهبه شباهت
فرهنگي افغانها با مردم شرقي و جنوب شرقي كشور ،اين پديده باعث تشديد
درگيريهاي مذهبي در اين مناطق شده است (طلوع )771 :7904 ،و مانعي جدي
در تحقق توسعه پايدار اين منطقه بهشمار ميرود.
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جمهورى اسالمى ايران در مبارزه با شبكهها ،كاروانها و گروههاى بينالمللى
قاچاق مواد مخدر در فراگيرترين شكل ممكن ،همواره حضورى فعال داشته و دارد
و در اين مسير بيشترين خسارتهاى جانى و مالى را متحمل شده است .همجوارى
ايران با مهمترين كانون توليدكننده مواد مخدر دنيا (كشور افغانستان) ،داشتن
مرزهاى طوالنى و مشترک (شكل زير) با كشورهاى پاكستان و افغانستان ،وجود
شرايط خاص جغرافيايى و آبوهوايى حاكم بر اين مناطق ،تنوع مسائل قومى،
نژادى و حتى مذهبى و همچنين بىثباتى سياسى ـ اجتماعى و دخالت قدرتهاى
بيگانه همگى دست به دست هم دادهاند تا اين معضل ابعاد پيچيدهترى به خود
گيرد و امر پيشگيرى و مبارزه با آن دشوارتر شود .شايد بتوان گفت كه همة عوامل
ذكرشده باال به نوعى ريشه در شرايط و موقعيت جغرافيايى حاكم در اين مناطق
دارد .قاچاقچيان موادمخدر نيز با درک اين مسئله و شناخت نسبتاً كامل از آن
توانستهاند اعمال غيرانسانى خود را نهتنها ادامه دهند ،بلكه روزانه به گسترش آن
بيفزايند؛ بنابراين ،باتوجهبه اين مسئله ،بر نيروهاى انتظامى و نظامى مستقر در اين
مناطق فرض است كه به هر طريق ممكن ،ازجمله كمکگرفتن از علوم زمين
بهويژه علم جغرافيا و شاخههاى مختلف آن مانند ژئومورفولوژى براي شناسايى اين
شرايط ،فرايندها و اشكال و عوارض موجود در آنها اقدام كنند تا بهاينترتيب با
شناخت كامل از محدوديتها و قابليتهاى جغرافيايى محل مأموريت خويش،
طرحهاى امنيتى و انتظامى جامعترى را تهيه و درنهايت بهاجرا بگذارند (عبادينژاد
و پورغالمي.)507 :7910 ،
همچنين كشورهاي منطقه را ميتوان مهمترين عامل تأثيرگذار بر امنيت
منطقه و درنتيجه امنيت جمهوري اسالمي ايران قلمداد كرد .مهمتر اينكه همة
كشورهاي منطقه داراي مذهب تسنن بوده و ازايننظر اشتراک مذهبي قوي با
قوميت سنّي بلوچ در منطقة جنوب شرقي ايران دارند .نهتنها ارتباطات عادي ميان
كشورهاي منطقه با استان سيستان و بلوچستان كه از گذشته نيز وجود داشته،
بلكه ارتباطات طرحريزيشده و هدفمند سياسي قوي درراستاي بهرهبرداري
سياسي از مسئلة شكاف مذهبي صورت ميگيرد كه عمدتاً چند هدف را بهطور
همزمان دنبال ميكنند:
الف .ايجاد واگرايي قومي ازطريق دامنزدن به اختالفات قوميميان بلوچها و
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فارسها؛
ب .ايجاد واگرايي مذهبي ازطريق دامنزدن به اختالفات ميان اهل تسنن و
شيعيان ايران؛
پ .حمايت و تقويت گروههاي شرور و تروريست براي بيثباتسازي محيط
امنيتي ايران كه در چند سال اخير با رويكارآمدن گروه تروريستي عبدالمالک
ريگي (جندالشيطان) تشديد شده است؛
ت .وادارساختن اهل تسنن به سهمخواهي بيشتر در حكومت و ارتقاي جايگاه و
نقش آنها در كشور؛
ث .ناامنسازي محيط اقتصادي ايران درراستاي كاهش سرمايهگذاريهاي
خارجي؛
ج .بهدستآوردن جاي پا در شرق كشور و تأثيرگذاري بر معادالت سياسي
منطقه؛
چ .همكاري اطالعاتي و امنيتي با نيروهاي اطالعاتي و امنيتي كشورهاي غربي
مستقر در پاكستان و افغانستان.
ـ کشورهای فرامنطقهای
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عمدۀ تهديد از ناحية بازيگران فرامنطقهاي ،ناشي از رژيم صهيونيستي و
امريكاست كه هر دو بهصورت هدفمند در اين منطقه فعاليت ميكنند .عمدۀ
اقدامات اين دو ،بر محور تقويت گروههاي واگرا ،اشرار ،قاچاقچيان موادمخدر و
ساير گروههاي معارض كشور است كه براي چندين هدف اساسي فعاليت ميكنند:
ـ ناامنسازي فضاي امنيتي كشور؛
ـ جمعآوري اطالعات طبقهبنديشده و خاصه اطالعات نظامي؛
ـ ايجاد تفرقه و اختالفات مذهبي و قومي؛
ـ ايجاد واگرايي مذهبي و قومي در شرق و جنوب شرق كشور؛
ـ گسترش دامنة نفوذ و فعاليت گروههاي وهابي؛
ـ برهمزدن تعامالت مثبت و سازندۀ ميان كشور ايران و پاكستان؛
ـ بروز اختالف ميان ايران و كشورهاي عربي سني مذهب.
فعاليتهاي گروههاي اطالعاتي و امنيتي كشور امريكا و رژيم صهيونيستي در
مرزهاي شرقي و جنوب شرقي ايران ،خاصه از سال  0777ميالدي و اشغال
افغانستان افزايش يافته است .اين دو رژيم به تسليح و آموزش و پشتيباني مالي
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گروههاي شرور در شرق و جنوب شرقي ايران پرداخته و در طرحريزي و هدايت
اقدامات ضد امنيتي اين گروهها عليه امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران ايران
همكاريهاي تنگاتنگي دارند (رستمي 01 :7911 ،ـ .)04
ـ اختالفات قومی

تهدیدهای امنیتی مانعی در تحقق توسعه پایدار مناطق مرزی نمونهپژوهی :جنوب...

قوم بلوچ در منطقه گستردهاي از سيستان و بلوچستان ،خراسان جنوبي،
جنوب كرمان و شرق هرمزگان پراكنده شدهاند .ساخت جامعه بلوچي ،عشايري و
روستايي است .همواره نسبت بلوچ عشاير و روستايي در اين مناطق نسبت به
فارسهاي شيعهمذهب باالتر بوده است .بلوچهاي شهرنشين نيز از مهاجران
روستايي يا عشاير هستند .ازنظر ميزان سواد عمومي و معيشتي نيز در سطح
پاييني قرار دارند .همچنين در غرب پاكستان و ايالت سند و شهر كراچي و
همچنين جنوب افغانستان بلوچهاي بسياري زندگي ميكنند .دراينميان بلوچهاي
ساكن پاكستان جمعيت بيشتري نسبت به همنوعان خود در ايران و افغانستان
دارند .شهرنشيني و آگاهي عمومي نيز در آنها بيشتر بوده است و همين امر موجب
آن شده است كه جريان ناسيوناليسم بلوچ بهطور مشخص در شهرهاي كويته،
كالت و مدارس ديني تحت تأثير طالبان رشد و نمود يابد .در سال  7001سازمان
مخفي اتحاد بلوچستان اولين نشانههاي قوميتگرايي خود در پاكستان را بروز داد.
طي تحركاتي در سال  7090اولين نقشه بلوچستان بزرگ كه شامل مناطق بلوچ
نشين ايران ،كالت و افغانستان بود منتشر شد .بعد از جنگ جهاني دوم ،گروهي از
ناسيوناليستهاي بلوچ تحت تأثير سوسياليسم قرار گرفتند و انشعابي را در اين
زمينه بهوجود آوردند كه ازآنپس ناسيوناليسم بلوچ به دو گرايش راست و چپ
تقسيم گرديد .دانشگاه كويته نيز بهصورت نماينده جريان چپ عمل كرد و سعي
نمود خود را بهعنوان مركز ناسيوناليسم بلوچ مطرح نمايد .در كنار آنها مطبوعات،
جريانات فرهنگي و نخبگان سياسي و اجتماعي بلوچستان نيز ايدههاي
خودمختاري را ترويج ميدادند .دراينميان ،شكافهاي مذهبي و اقتصادي و
همجواري با بلوچهاي پاكستان و افغانستان تأثير بسزايي در ظهور گرايشهاي
سياسي گريز از مركز در بلوچستان ايران داشته است؛ اما بايد توجه داشت كه
تأثيرگذاري ايدئولوژيک اين جريانها بر بلوچهاي ايران كمتر بوده است.
ناسيوناليسم بلوچ برخالف آنچه در پاكستان و افغانستان اتفاق افتاد ماهيتي
تجزيهطلبانه نداشته است .گروههاي تحت تأثير پاكستان در ايران در سال 7941
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سازمان دموكراتيک مردم بلوچستان را تشكيل دادند .آنها در بيانيه خود خواهان
خودمختاري بلوچستان در چارچوب سرزميني ايران شدند .آنها با حكومت مركزي
درگير و درنتيجه منكوب شدند .البته پس از انقالب بهدليل ماهيت عدالتخواهانه
آن ،توجه ويژهاي از جهت تأمين اعتبار مالي و كمک به منطقه درراستاي
محروميتزدايي از آن مبذول شد .در سالهاي اول انقالب بهسبب ديدگاه
وحدتگرايانه دولت و قرائت مترقيانه مسئولين جمهوري اسالمي از تشيع ،نگاه
برابر به اقوام و مذاهب وجود داشت؛ اما اين رويه پس از مدتي متوقف شد و
حكومت ديدگاه جلب مشاركت اقوام را كنار گذاشت .با فروريختن اقتدار سرداران
بلوچ بهعنوان تنها دستگاه قدرت دروني مردم ،خأل بزرگي در رهبري اقوام و طوايف
بهوجود آمد .با افزايش تمركز در جمهوري اسالمي و تشديد مرزبندي با اهل سنت
بهويژه پس از پايان جنگ تحميلي بياعتمادي بين نظام اسالمي و اقوام و مذاهب
در استان افزايش يافت (طلوعي 775 :7904 ،ـ .)779

2
1

3
نقشه  .2نقشه ساختگی طرح بلوچستان بزرگ (مأخذ :نگارندگان)8931 ،
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پيامد اين بياعتماديها و مرزبنديها شدتيافتن شكاف هاي قومي و مذهبي
در منطقه بود .نكته شايانتوجه اينكه با اوجگيري جريانهاي بنيادگرايي سني در
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ـ مذهب

بررسي مذهب قوم بلوچ بدون درنظرگرفتن تحوالت ديني پاكستان نميتواند
راهگشاي ما در تحقيق باشد .ازاينرو ،شايسته است نگاهي به تحوالت مذهبي
دوره معاصر در پاكستان داشته باشيم .در يک تقسيمبندي كلي جريانهاي فكري
پاكستان به سه گرايش تقسيم ميشوند :جريان اول ،جريان بنيادگرايي افراطي
است كه ريشه در افكار شاه ولياهلل دهلوي ( 7010ـ  )7079دارد .نهضت شاه
ولياهلل ،در آغاز يک نهضت فكري ـ فرهنگي بود كه اصالح افكار ديني و
خرافاتزدايي از زندگي جامعه مسلمانان هند را هدف خود قرار داده بود؛ اما پس از
او ،نوادگانش آن را به يک جنبش اجتماعي ـ سياسي تبديل كرده و عليه سلطه
انگلستان موضع گرفتند .در سال  7110يكي از علماي برجسته پيرو نهضت شاه
ولياهلل ،به نام محمد قاسم نانوتوي مدرسه معروف ديوبند را در هند بنيانگذاري
كرد .مدرسه ديوبندي بهتدريج به يک مكتب فكري ويژه تبديل گشت و در سراسر
شبه قاره هند مدارس ديوبندي گسترش يافت كه تا به امروز نيز به فعاليت خود
ادامه دادهاند .بعد از جدايي پاكستان از هند اين كشور بهصورت قطب مدارس
ديوبندي درآمد .دانشآموختگان اين مدارس حنفياني سختگير بودند و در مبادي
تعليم و جزمانديشي ،بر عقايد و مذاهب كالمي اشعريه و ماتريديه تأكيد داشتند.

تهدیدهای امنیتی مانعی در تحقق توسعه پایدار مناطق مرزی نمونهپژوهی :جنوب...

كشورهاي همسايه شرقي ايران ،بلوچستان نيز از اين جريانات تأثير گرفت و
بدينترتيب شكاف مذهبي كه پيش از اين وجود داشت ،شدت يافت .همانگونهكه
پيش از اين گفتيم ،با قدرتگرفتن رهبران مذهبي بعد از انقالب در اين ناحيه
گروهي از آنان به جمعيت هاي افراطي سني متمايل شدند و مردم بومي را نيز در
اين قضايا وارد ساختند .شكاف قومي بعد از اين سالها تاحدودي تحت تأثير اين
جريان كمرنگ شد و در كنار شكاف ديني مذكور ادامه داشت .در اين مورد در
بخش هاي بعدي تحقيق توضيح بيشتري خواهيم داد؛ اما در اينجا شايسته است
كه به عامل مذهب در نمود افراطي آن كه با عامل قوميت در اين استان بهطرز
ناگسستني در بهوجودآمدن مشكالت امنيتي دخيل بوده است ،اشاره شود
(عبادينژاد و پورغالمي .)500 :7910 ،لذا قومگرايي در اين منطقه از كشور بسيار
خطرناک بوده كه اگر بهدرستي مديريت نشود ،زمينه نابساماني در كشور را فراهم
ميسازد كه تا حدود بسيار زيادي نيروهاي امنيتي توانستهاند امنيت را در اين
منطقه از كشور تأمين كنند.
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ازلحاظ فكري نيز طرفداران سرسخت قرآن ،سنت ،سيره خلفا ،صحابه و معتقد به
نظريات علماي سلف و مخالف با اجتهاد و تجدد بهشمار ميرفتند (اكرم عارفي،
 .)701 :7901جريانهاي ديگري مانند گرايش مودودي و اخواني و گرايش ليبرالي
سر سيد احمدخان نيز در پاكستان وجود داشتند كه بهلحاظ فكري ميانهروتر
ميباشند .در اينجا باتوجهبه نفوذ فكري جريان ديوبندي در جنوب شرقي ايران
تنها به اين نحله و تأثيرات آن بر امنيت ملي ايران اشاره ميشود .مكتب ديوبندي
در پاكستان كنوني ،نماينده دين رسمي بهشمار ميآيد و داراي اكثريت ميان
مسلمانان اهل سنت است .طرفداران فرقه ديوبندي در اين كشور ،همواره درحال
افزايش بوده است؛ بهويژه در دو دهه اخير ،رشد ديوبنديها بهدليل گسترش
بنيادگرايي اسالمي در منطقه و سرمايهگذاريهاي وسيع عربستان و همچنين
حمايتهاي دولت ضياءالحق و جناح او از آنها ،سرعت بيشتري يافته است.
رگههاي تفكر ديوبندي از اين زمان بهتدريج وارد افغانستان شد .اين كار ازطريق
مهاجرين و مجاهدين افغان كه در مدارس ديني پاكستان تحصيل ميكردند و
تحت تأثير مكتب ديوبندي قرار گرفتند ،صورت پذيرفت .بدينترتيب ،طالبان ازنظر
فقهي و كالمي ريشه در بنيادگرايي پاكستان دارد و رهبران طالبان نيز ارتباط
نزديكي با علماي ديوبندي دارند .بههمينترتيب اهالي بلوچستان پاكستان نيز از
اين مكتب تأثير پذيرفتند و آن را به همنوعان خود در ايران انتقال دادند .در مقطع
پيروزي انقالب گرايش به انقالب اسالمي در پاكستان باعث تقويت موقعيت
روحانيون اهل سنت يا مولويها در كويته پاكستان و باعث تضعيف و شكست
ناسيوناليسم چپ شد .اين موفقيت ديري نپاييد؛ چراكه بر نفوذ وهابيت در كويته
افزوده شد و بهموازات عقبنشيني روحانيت اهل سنت گرايش به طالبان در كويته
فراگير شد .بهتبع آنها بسياري از رهبران مذهبي بلوچ ايران كه در كشورهاي
عربستان ،پاكستان و هند تحصيل كرده بودند ،خواهناخواه از انديشههاي حاكم بر
فضاي حوزههاي علمي آنها متأثر شدند .خاستگاه مشترک و محل تحصيل يكسان
مولويهاي ايران و طالبان حاكم بر افغانستان در مدارس ديوبندي نوعي پيوند
عاطفي و درک مشترک از اسالم ميان آنها بهوجود آورد .در اينجا بايد به يک
واقعيت انكارناپذير اشاره كرد و آن اينكه بنيادگرايي پاكستاني بهرغم داشتن
پيشينه بيشتري نسبت به طالبان ،عملگرايي و انعطافپذيري بيشتري نسبت به
آن دارد .محيط پاكستان باتوجهبه اختالفات فرقهاي موجود در آن و تسلط
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ـ نفوذ جریانهای ضدشیعه نظریه فرقه وهابیت از جانب بیگانگان (عربستان و
پاکستان)

وهابيت در بخش بلوچستان ايران نيز داراي شرايط مناسب براي تبليغ و توسعه
بوده است .وجود اهل سنت حنفي كه نسبت به تشيع در اكثريت قاطع هستند،
آزادي عمل وهابيون در پاكستان و نيز پيوستگي قومي بلوچ هاي ايراني با خارج از
كشور ،فقر اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي و تفاوتهاي مذهبي مركز و پيرامون در
ايران بههمراه تبليغات وهابيون مبنيبر اينكه دولت ايران يک نظام شيعي است و
نه حكومت اسالمي در اين زمينه به توسعه وهابيت كمک كرده است .نمونه چنين
گروه هايي حزب الفرقان بلوچستان ايران است كه تشكلي عمدتاً مذهبي ميباشد و
مولويهاي ناراضي از حكومت شيعي ايران در آن فعالند .اين حزب در پاكستان
وابسته به سپاه صحابه است كه بهلحاظ فكري به مكتب ديوبندي گرايش دارد
(همان .)99 ،بر اثر فعاليت گروههاي تبليغي وهابي ،افراطيون سني كه داعيه رفع
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نظاميان در عرصههاي سياسي كشور بهنوعي پيوند بين وهابيت و واقعگرايي در
سياست خارجي تن داده است؛ اما طالبان با استفاده از پراكندگي نيروهاي سياسي
ـ اجتماعي افغان و ضعف هيئت حاكمه در اين كشور توانست قدرت را بهچنگ
آورد و بهصورت مركزيت بنيادگرايي براي پاكستانيها درآيد .ازسويديگر ،طالبان
انديشه خروج از انزواي جغرافيايي و دسترسي به دريا را بهواسطه تصرف دو ايالت
پشتونستان و بلوچستان پاكستان هميشه در سر مي پرورانده است .دراينصورت،
خطر تجزيه بلوچستان ايران نيز باتوجهبه يكدستي مذهبي بين آن و طالبان پيش
خواهد آمد؛ بنابراين ،ايران در رابطه با تجزيه بلوچستان با دو چالش احتمالي
مواجه خواهد بود :اولي ناسيوناليسم بلوچ در پاكستان و ديگري خطر افراطگرايي
طالبان در منطقه .اين فرض را بايد جداي از موقعيت سياسي طالبان در افغانستان
درنظر گرفت .چنانكه در سالهاي اخير بر اثر حمله امريكا به افغانستان طالبان از
قدرت كنار زده شد ،اما همچنان بهعنوان انديشه طالباني برخاسته از مدارس ديني
پاكستان نيرومندترين جريان سياسي در اين كشور است (همان .)777 ،اين شكاف
عمدتاً ناشي از حاكميت مذهب تسنّن بر منطقه است كه نوعي شكاف ديني و
مذهبي را ايجاد كرده است .خاصه ارتباطات اهل سنت با كشورهاي عربي و
وهابيت ،عقبة راهبردي آن را افزايش داده و ازاينطريق مشكالت زيادي را ميتواند
درراستاي تهييج و واگرايي مردم منطقه ايجاد كند.
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تبعيض و دفاع از مقدسات اهل سنت را داشتهاند ،در اين منطقه رشد كردند.
چالشآفريني اين جريانها مسائل امنيتي استان را پيچيدهتر ساخت؛ بهگونهايكه
با رويكرد ضدشيعي اين گروهها در شعلهوركردن اختالفات شيعه و سني و تقابل
سيستاني و بلوچستاني ،تنفر اهل سنت منطقه از سيستانيها بهعنوان عامل
حكومت به حد بااليي از تنشها منجر شد .پيرو همين راهبرد تبليغاتي بود كه
گروه جندالشيطان (جنداهلل) به سركردگي عبدالمالک ريگي از سال  7915دست
به عمليات تروريستي زد و سعي داشت با بهرهگيري از ادبيات وهابي چنين
اقداماتي را موجه جلوه دهد (كاويانيراد .)774 :7911 ،نقش سازمانهاي اطالعاتي
پاكستان و عربستان نيز در اين زمينه قابل توجه است .اين موضوع موجب تمركز
نيروهاي نظامي ،انتظامي و اطالعاتي كشور در سيستان و بلوچستان شده و
جبههگيريهاي چندسطحي را در اين ناحيه سبب شده است .بدين شرح كه
ازيکسو نيروي انتظامي بهطور سنتي براي مبارزه با پديده قاچاق و تأمين امنيت
در استان حضور داشته است .با شدتيافتن ناامنيها و حضور نيروهاي القاعده در
منطقه سپاه پاسداران بهمنظور مبارزه فرهنگي و نظامي با اين جريان به منطقه
گسيل داشته شد و باالخره نفوذ سازمانهاي امنيتي پاكستان و عربستان در
جريانهاي بنيادگرا نيز ضرورت حضور و نظارت اطالعاتي ايران را براي مبارزه با
آنها مطرح ساخت.
بنابراين ،مالحظه ميشود كه جريانهاي افراطي ميكوشند از متن شكافهاي
اجتماعي ،بهويژه فعالكردن شكاف قومي و مذهبي حركت نمايند .از اينروست كه
در اين تحقيق اختالفات مذهبي را كه ارتباط تنگاتنگي با مسئله اقوام دارد ،مطرح
ساختيم.
ـ وجود گروهک تروریستی
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آمارها و دادههاي حوادث تروريستي ايران حاكي از آن است كه در دهه اخير
شاهد شدتگيري خشنونتهاي تروريستي در جنوب شرقي ايران اسالمي بودهايم.
پس از سال  7910و شكلگيري گروهک تروريستي جندالشيطان ميزان خسارات
امنيتي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي به منطقه جنوب شرق ايران كه پيش از آن
نيز با كمتوسعهيافتگي روبهرو بوده ،شدت يافته است .پس از دستگيري رهبري اين
گروه تروريستي ،زمينهها و ساختارهاي خشونت در اين استان پابرجا باقي مانده و
درگيريهاي امنيتي يک دهه گذشته در اين استان ،نشان داده كه راهحل ريشهاي
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مقابله با گروههاي تروريستي ،امري فراتر از راهبردهاي نظامي ـ عملياتي ميباشد
و بايد عناصر گفتماني مشروعيتبخش اين گروهها را مورد مطالعه قرار داد.
جدول  .2مهمترین عملیاتهای تروریستی گروه جندالشیطان (جنداهلل) از سال  8911تا8913
تاریخ
عملیات تروریستی
حمله به كاروان
انتقال رئيسجمهور

اسارت دو تبعه ترک

عملیات

عملیات

تروریستی
7915/0/09

مناطق كويري
سيستان

 7915/77/70منطقه سراوان

7915/77/04

ـــــــــــ

عملیات تروریستی

عملیات

عملیات

تروریستی

تروریستی

حمله به پاسگاه مرزي 7910/9/09

سراوان

7910/1/07

سراوان

ترور ابراهيم
كريمي(معاون
دادگستريسراوان)
ترور فضلاهلل شهبازي
(دادستان خاش)

ترور مولوي شيخ علي
 7915/70/04منطقه تاسوكي دهواري (امام جمعه
مسجد صديق اكبر)

 7910/1/07شهرستان خاش

7910/1/07

شهرستان
سراوان

حمالت پراكنده به
غيرنظاميان

از سال  7914استان سيستان
و بلوچستان
تا 7910

حمله به صبحگاه
مشترک نيروي
انتظامي

7915/77/0

شهرستان
سراوان

حمله به مأموران
نيروي انتظامي

تقطع بلوارهاي
 7914/77/79بزرگمهر و معلم
شهر زاهدان

شبيخون به وانت
تداركات نيروي
انتظامي

7910/77/5

ـــــــــــــ

حمله به اتوبوس حامل
نيروهاي سپاه پاسداران با
خودروي حامل مواد منفجره

7914/77/04

شهر زاهدان

انفجار بمب صوتي

7910/77/75

مسجد الغدير
زاهدان

انفجار بمب صوتي

7914/77/01

زاهدان

حمله انتحاري به
مسجد شيعيان

مسجد علي ابن
7911/77/0
ابي طالب زاهدان

جاده تاسوكي

حمله به پاسگاه مرزي لگور

7914/70/1

منطقه لگور

حمله به ستاد
انتخاباتي احمدينژاد

7911/9/1

زاهدان

شبيخون اعضاي
جندالشيطان (جنداهلل) به
جمعي از پاسداران

7911/5/01

ــــــــــــ

حمله انتحاري به
نمايشگاه صنايع
دستي

7911/0/77

شهرسرباز

حمله به خودروهاي عبوري

روستاي
افتخارآباد
7911/4/01
شهرستان خاش

حمله انتحاري به
مسجد جامع زاهدان

7910/9/00

زاهدان

بمبگذاري در مراسم
تاسوعاي حسيني

7910/0/07

چابهار

ترور مهدي توكلي
(روحاني شيعه)

7911/4/77

شهرستان
ايرانشهر

ماخذ :قرباني سپهر و ميرشكاري7900 ،
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حمله به پاسگاه مرزي
سراوان

جغرافیای
تروریستی

تاریخ

جغرافیای
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گروهک تروريستي جيشالعدل كه پس از افول جنداهلل ،سعي در تثبيت
گفتمان مسلط خويش در جامعه بلوچ دارد ،خود را بهعنوان جنبشي تدافعي ـ
هويتي ـ مذهبي ـ مادي معرفي ميكند كه ادعاي نمايندگي قوميت و در مقياس
بزرگتر ،اهل سنت ايران را داراست.
عدم وجود پايگاه مشخص و معين نزد قوميت بلوچ و عدم حمايت افكار عمومي
از اين گروهک تروريستي موجب شده كه اين گروه براي رسيدن به خواستهاي
پنهاني خويش ،تمام تالش گفتماني را مبذول دارد تا شرايط مشروعيتبخش را
ازطريق تثبيت دالهاي شناور قومي در پيرامون دال مركزي نمادين عدل ـ عدم
تبعيض فراهم آورده و ازاينطريق خود را بهعنوان جنبشي مردمي معرفي كند:
«ملت عزيز بلوچ و اهل سنت بايد راه مبارزه و مقاومت را درپيش گيرند و راه
رسيدن به عدل ،همراهي با مبارزين است» ( 00شهريور .)7909

شکل  .9پایگاه جهانی تروریسم (آمار سال  2289تروریسم در ایران)
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همچنين وجود زمينهها و بسترهاي شرارت و اقدامات تروريستي در منطقه كه
از گذشته وجود داشته و در چند سال اخير ازطريق گروههاي وابستهاي نظير
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ـ ورود و خروج حجم زیادی کاال به صورت قاچاق

قاچاق ،نوعي تجارت غيرقانوني كاالست كه قوانين و مقررات حاكم بر دادوستد
كاال را دور ميزند و اغلب پديدهاي نامطلوب است كه اقتصاد كشور را از مسير
درست خود منحرف كرده و دستيابي به اهداف و برنامههاي توسعه اقتصادي را با
اختالل مواجه ميسازد .با بروز قاچاق در اقتصاد هر كشور ،در مرحله اول اعتبار
اقتصادي آن كشور بين فعاالن تجارت جهاني كاهش پيداكرده و در مرحله بعد،
داراي تأثيرات اجتماعي ،سياسي و امنيتي ميشود (رحمننژاد و همكاران:7907 ،
 .)771گسترش پديده قاچاق و تأثير زيانبار آن در امر توليد ،تجارت قانوني،
سرمايهگذاري و اشتغال خطر جدي است كه بايد با جديدت تمام با آن مبارزه كرد
(قرباني سپهر و ميرشكاري .)71 :7900 ،ابعاد منفي قاچاق كاال را ميتوان از
زواياي متفاوتي بررسي كرد ،قاچاق كاال از بعد سياسي نقطهاي منفي در كشورها
تلقي ميشود .قاچاق كاال از بعد اجتماعي باعث برهمخوردن تعادل اجتماعي و
درآمدي ميان اقشار جامعه ميشود .قاچاق از بعد اقتصادي نيز ضربات مهلكي به
اقتصاد جامعه وارد ميآورد .قاچاق كاال غيرمستقيم در سرمايهگذاري ملي تأثير
منفي دارد .با ورود كاالهاي قاچاق توليد ملي ضربه ميخورد و تقاضا براي
محصوالت ساخت داخل كاهش مييابد و بهدنبال آن سودآوري و درنهايت
سرمايهگذاري در بخش توليد داخلي كاهش مييابد .كاهش سرمايهگذاري نيز
باعث كاهش اشتغال ميشود و ميزان بيكاري را افزايش ميدهد .با افزايش بيكاري،
بحرانهاي اجتماعي و تبعات ناشي از آن نيز افزايش خواهديافت .درواقع ،با افزايش
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جنداهلل تشديد شده است ،تهديد ديگري است كه بخشي از توان كشور را به خود
مشغول كرده است.
وفور سالحهاي غيرمجاز و مهمات كه همواره باعث ايجاد حوادث ناامني و
قتلهاي مسلحانه ،گروگانگيري و آدمربايي در استان شده است ،بر وسعت و
شدت اقدامات شررورانه و تروريستي دامن زده است .نكتة مهم ديگر ،تأمين
سالمتي اشرار و گروههاي شرور ايراني در نقاط مختلف آنسوي مرز و بهويژه در
حوزۀ سرزميني پاكستان است كه ميتواند به بروز يک طالبانيسم جديد عليه ج .ا.
ايران منجر شود .همانگونهكه قبالً نيز پاكستان با تربيت طلبههاي جوان اهل
سنت ،توانست طالبان افغانستان را ساماندهي و براي مدتي بر سرنوشت افغانستان
مسلط شود (رستمي 09 :7911 ،ـ .)00
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قاچاق كاال بحرانهاي اجتماعي افزايش مييابد و درنهايت امنيت ملي بهخطر
ميافتد .يكي از ابعاد بسيار مهم قاچاق كاال تأثير منفي آن در امنيت ملي است .از
اينرو ،قاچاقچيان براي فعاليتهاي پنهاني خود مجراي بسيار خوبي براي رخنه به
اقتصاد ،فرهنگ ،بهداشت و ...جامعه دارند (سيف .)5 :7910 ،درحالحاضر ،قاچاق
كاال از مشكالت بزرگ كشور بهشمار ميآيد .اين پديده چندان ابعاد گوناگوني يافته
و چنان تأثيرات منفي و مخربي در اقتصاد كشور گذارده كه بهناچار بخش
چشمگيري از امكانات ملي براي مقابله با آن بسيج شده است .بهرغم اين تالشها
و بنابر اعتراف مكرر مسئوالن ،اقدامات بهعملآمده چندان اثري نداشته و معضل
قاچاق كاال كماكان پابرجاست .متأسفانه وجود برخي سياستهاي اقتصادي خاص
مانند حمايت گسترده از توليد داخلي با استفاده از ابزارهاي ممنوعيتها و
محدوديتهاي تجاري ،پرداخت يارانههاي گسترده براي برخي اقالم (مانند
سوخت) و كاالهاي اساسي به مصرفكننده و نيز وجود مرزهاي گسترده جغرافيايي
مناسب جهت ورود كاالي قاچاق ،دامنه و گسترش اين معضل را افزايش داده
است.
بنابراين ،وجود بسترها و زمينههاي مناسب قاچاق و تجارت موادمخدر در سطح
انبوه در منطقه جنوب شرق كشور ،آن را به يكي از كانونهاي تهديد تبديل كرده
است .همجواري اين منطقه با حوزۀ دريايي (و درنتيجه كشورهاي عربي جنوب
خليجفارس) و كشورهاي پاكستان و افغانستان ،اين مسئله را تشديد كرده است.
همچنين ترانزيت موادمخدر از كشورهاي افغانستان و پاكستان كه متأسفانه اين
پديدۀ شوم باتوجهبه چندبرابرشدن كشت خشخاش در افغانستان ،روزبهروز بيشتر
دامنگير كشور ايران شده است كه بخشي از اين ترانزيت ازطريق مرزهاي دريايي و
بخشي نيز ازطريق مرزهاي خشكي جنوب شرقي كشور صورت ميگيرد.
ـ قرارگرفتن در مسیر ترانزیت موادمخدر و حضور فعالیت قاچاقچیان
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حدود  77ميليون نفر در جهان ،در شبكههاى مختلف قاچاق موادمخدر اعم از
توليد ،ترانزيت و فروش آن فعاليت مىكنند تا موادمخدر موردنياز بيش از 005
ميليون نفر مصرفكننده جهان را تأمين نمايند (بولتن ستاد مبارزه با موادمخدر،
 .)77 :7910موادمخدر تأثير عميقى بر تمامى افراد و جوامع سراسر جهان دارد .در
بعد فردى :موادمخدر ،سالمت ،زندگى و امنيت افراد را با خطر روبهرو كرده است.
در بعد ملى :ارتباط موادمخدر با جرايم باعث بروز مناقشات ،معضلهاى اجتماعى،

فصلنامه جغرافياي نظامي و امنيتي
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 7901

تضعيف دولتها و عقبماندگى كشورها شده است .مخربترين ماده افيوني در
جهان ،هروئين است كه بزرگترين كانون توليد آن در جنوب غربى آسيا بهويژه در
افغانستان مىباشد .شكل زير توليد و قاچاق اين مواد ،ايران ،پاكستان و كشورهاى
آسياى مركزى را بهشدت تحت تأثير خود قرار داده است .وجود اين تعداد معتاد
در جهان ،بهترين بازار مصرف و مهمترين شاخص تحرک باندهاى مافيايى بهشمار
مىآيد (محمدي و غنچي.)07 :7914 ،

همجواري استان با كشور افغانستان و كشت ساليانه بيش از  4777تن
موادمخدر در اين كشور زمينهساز قرارگيري اين استان درمعرض قاچاق موادمخدر
شده است تاجاييكه اكثر اشرار منطقه از اين راه كسب منفعت ميكنند .مهمترين
معابر ترافيک موادمخدر در استان در شهرهاي زاهدان ،زابل و خاش قرار دارد .تنها
در فاصله سالهاي  7910تا  7907بيش از  747كاروان موادمخدر در اين استان
تردد ميكرد .عوامل مافيايي موادمخدر و سران ضدانقالب مستقر در پاكستان كه
پي به ظرفيتهاي نظامي كاروانهاي موادمخدر برده بودند ارتباطاتي را با اين
كاروانها برقرار كردند و با هدايت عوامل خارجي در پوشش كاروانها ناامنيهاي
گستردهاي را در استان بهوجود آوردند .به اين عوامل بايد جريانهاي سياسي و
مذهبي سلفي را اضافه كرد كه ريشه در جريان طالبان در افغانستان و پاكستان
دارد (قرباني سپهر.)07 :7900 ،

تهدیدهای امنیتی مانعی در تحقق توسعه پایدار مناطق مرزی نمونهپژوهی :جنوب...

شکل  .1جغرافیاى کشت موادمخدر در افغانستان (محمدی و غنچی)32:8919 ،
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شکل  .9مسیر عبور موادمخدر در داخل کشور ازطریق مرزهاى طوالنى ایران با
افغانستان )(www.qeoqium.com
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امروزه كشور ايران با تهديدات امنيتي دچار شده است كه برخي از اين
تهديدات كه شدت بيشتري دارند ،ازسوي دشمنان برنامهريزي و پيادهسازي
ميشوند و برخي ديگر كه بنيادهاي طبيعي دارند ،تأثير بسياري بر فضاي
جغرافيايي كشور ميگذارند كه ازاينرو ،استان سيستان و بلوچستان بهدليل
قرارگرفتن در موقعيت راهبردي و حساس از اين تهديدات تأثيرپذيرفته و زمينة
ناامني ايجاد كرده است كه ازجمله آن ترانزيت موادمخدر ،قاچاق كاال ،وجود اتباع
بيگانه ،كمآبي و بهتبعآن خشكسالي است .لذا اگر سياستمدران و سياستگذاران
با همكاري نخبگان دانشگاهي نتوانند سناريوهاي مناسبي براي كاهش اين
تهديدات در يک دهة ارائه ندهند ،شرايط زندگي ازمنظر توسعه پايدار در اين
فضاي جغرافيايي بسيار سخت ميشود و اين زمينه ناامني هرچهبيشتر را فراهم
ميآورد .برايناساس با همافزايي و همكاري هرچهبيشتر ميتوان از ظريفيتهاي
موجود استان درجهت پايداري و پويايي آن استفاده كرد و زمينة توسعه پايدار را
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مسير ترانزيت مواد مخدر

نفوذ جريانهاي ضد
شيعه
مذهب

عوامل بحرانزاي امنيتي جنوب شرق

وجود گروهک
تروريستي
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كاهش
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گذاري

تخليه
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كاهش
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غذايي

عوامل بحرانزاي امنيتي جنوب شرق

ورود و خرج كاال به
صورت قاچاق

مشكالت
طبيعي
اتباع بيگانه
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در اين استان فراهم آورد تا شهروندان اين استان بتوانند در شرايطي امن و با
احساس امنيت باال زيست كنند كه اين ميتواند بر ارتقاي امنيت ملي كشور تأثير
بگذارد و زمينة همبستگي و وحدت ملي شود.
درمجموع اينكه ،منطقه مرزي جنوب شرق كشور با بحرانها و ناامنيهاي
دائمي و بطني دست بهگريبان بوده ،هست و خواهد بود و عوامل تغيير هم
بهطوركامل دراختيار سياستگذاران و مجريان بهمنظور برطرفكردن عوامل بحران
و ناامني حتي بهصورت بلندمدت نيز وجود ندارد .حال باتوجهبه مباحث گفته شده،
بايد عوامل تهديدزايي را كه در تحقيق حاضر شناسايي شده است و همچنين
راهحلها و برنامهريزيهاي صحيح براي كاهش حداقلي تهديدات طبيعي و انساني
بهمنظور جلوگيري از ناامنيهاي فضاي جغرافيايي منطقه و رسيدگي به مناطق
محروم و داراي شرايط بحراني از لحاط طبيعي و انساني را مدنظر قرار داد.

همجواري دو كشور
نا آرام
كشورهاي فرامنطقهاي
اختالفات قومي

شکل  .7تهدیدات بحرانزای امنیتی منطقه جنوب شرق کشور
(ماخذ :يافتههاي نگارندگان)
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