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چکیده
توسعهیافتگی اقتصادی و امنیت دو مؤلفه بسیار مهم در راستای ارتقاء سطح كیفی و رفاه مطلوب
جوامع انسانی است .امنیت مرزها و مناطق مرزی به علت واقعشدن در حاشیه كشورها از اهمیت
بسزایی برخوردار میباشند و بهنوعی امنیت كشور و امنیت ملی از امنیت مرزها نشاءت میگیرد.
یكی از عوامل مؤثری كه رابطه مستقیم با امنیت مرزی دارد میزان توسعه اقتصادی مناطق مرزی
است .هدف پژوهش حاضر بررسی توسعهیافتگی اقتصادی مناطق مرزی با رویكرد امنیتی در
استان سیستان و بلوچستان است .پژوهش حاضر ،به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و از جنبه
ماهیت و هدف از نوع تحقیقات كاربردی است .در تحقیق حاضر ،از روش كتابخانهای در گردآوری
اطالعات استفادهشده است .نتایج پژوهش نشان میدهد عدم توسعه اقتصادی و تبعیض در توزیع
نابرابر فرصتها ،سرمایهها بین این استان و مناطق مركزی نقش بسیار پررنگی دارد و این امر
امنیت این منطقه را به چالش كشیده است .هرچند تالشهایی در راستای توسعه اقتصادی و
ارتقاء این استان صورت گرفته است ،ولیكن كافی نبوده و بیشتردرپی رفع نیازهای ضروری آن
صورت گرفته است .لذا استفاده بهینه از ظرفیت مرزی بودن این استان در ایجاد روابط مناسب
اقتصادی با كشورهای پاكستان و افغانستان و استفاده از این منطقه بهصورت پل ارتباطی با سایر
نقاط ایران ،محرومیتزدایی و گسترش فرهنگ توسعه اقتصادی در سطح استان سیستان و
بلوچستان ،پرهیز از نگرش امنیتی نسبت به آن ،افزایش مشاركت مردم سیستان و بلوچستان در
تعیین سرنوشت خود و هویت بخشی به مردم این استان ،میتواند از راهكارهای مؤثر در پیشبرد
توسعه اقتصادی در این استان نام برد؛ و زمینه افزایش امنیت را در این استان فراهم نمود.
واژگان کلیدی :قاچاق ،قاچاق سوخت ،سیستان و بلوچستان
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مقدمه
آشنایی با جهانی كه در آن زندگی میكنیم و شناخت استعدادها و مشكالت و راههای برونرفت از
آنها بر همه مردم بخصوص برای دانشآموختگان جغرافیای سیاسی ضروری است و هدف كلی از
این شناخت ایجاد راهكارهای مناسب ،علمی و تقویت استعدادها برای رفاه و آسایش هرچه بیشتر
انسانهاست و این رفاه و آسایش درگرو توسعه و امنیت اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی
فراهم میگردد و در حقیقت توسعه ،امنیت و رفاه سه ضلع مثلث آرزوها و توقعات انسانها را
تشكیل میدهد و از گذشتههای دور همیشه انسانها و گروههای مختلف و در جایجای این كره
خاكی به دنبال رسیدن به رفاه و آرامش بودهاند و برای دستیابی به آن به كارهای سخت و بعضاً
عجیب دستزدهاند.
امنیت یكی از مهمترین متغیرهای جغرافیای سیاسی است كه دارای ابعاد و موضوعات بسیار
پیچیدهای است و به لحاظ سیاست و حركت ،در هر منطقه و در هر برهه زمانی برداشتهای
متفاوتی را منجر می شود چراكه دارای تأثیرگذاری وتاثیرپذیری فوقالعادهای است( .فیروزآبادی،
.)11 :1901
تأثیرپذیری امنیت از اقتصاد ،فرهنگ ،سیاست ،جمعیت و عوامل مختلف محیطی و جغرافیایی و
تاثیر گذاری آن به معنای واقعی بر همه شاخصههای توسعه و حیات انسانی و واحدهای سیاسی به
آن نقش بنیادین و ارزندهای داده است و انجام فعالیتهای مختلف بدون در نظر گرفتن آن
غیرممكن است .كسانیكه به رفاه و آسایش میاندیشند امنیت را عامل اساسی در این زمینه
میدانند و آنان كه بر توسعه سیاسی و اقتصادی تأكید دارند نیز امنیت را عامل و نیز حاصل آن
میدانند .امنیت پیششرط توسعه پایدار است و توسعه ضریب امنیت اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی،
نظامی و ...را افزایش میدهد( .مؤمنی.)15 :1901 ،
غایت و هدف نهایی یك قدرت ،تأمین امنیت كشور و تأمین آسایش مردم آن است .در دنیای
امروز مفهوم امنیت بسیار گسترده و ایجاد امنیت فراگیر و همهجانبه درگرو فراهم نمودن عوامل
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و انتظامی است .در این میان ازنظر امنیت مرزها و مناطق مرزی به
علت واقعشدن در حاشیه كشورها از اهمیت بسزایی برخوردار میباشند و بهنوعی امنیت كشور و
امنیت ملی از امنیت آنجا نشات میگیرد و آرامشهای مرزی میتواند آرامش در كل كشور را به
ارمغان بیاورد و در مقابل كشمكشها ،مناقشات و بحرانهای مرزی و مناطق مرزی بر روی كل
كشورتاثیرات منفی میگذارد .یكی از عوامل مؤثری كه رابطهای مستقیم با امنیت مرزی دارد
میزان توسعهیافتگی مناطق مرزی است و این رابطه از ضریب همبستگی بسیار باالئی برخوردار
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است بهطوریكه هر مقدار امنیت در این مناطق بیشتر باشد میزان آرامش و اطمینان بیشتر می
شود و بهتبع آن میزان سرمایهگذاری و فعالیتهای مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی
افزایشیافته و مشاركت مردمی و نهادسازی به سمت پیشرفت و بالندگی حركت میكند و
درنتیجه منجر به رفاه و آسایش میگردد و بلعكس ،نبود امنیت توسعه این مناطق را به چالش
كشیده و درگیری و مناقشه را افزایش میدهد و رفاه و آسایش این مناطق را كاهش میدهد.
(زمانی.)29 :1905 ،
از زاویهای دیگر میزان توسعه و توسعهیافتگی نیز میتواند باعث افزایش امنیت و آرامش در این
مناطق گردد ،چرا كه توسعه باعث افزایش سرمایهگذاری ،مشاركت مردمی ،نهادسازی ،درآمد
سرانه باال ،اشتغال ،بهبود شرایط بهداشتی  -آموزشی و ...میگردد و مردم در این مناطق در پی
حفظ این موقعیت و شرایط مطلوب سعی در حفظ امنیت و آرامش و جلوگیری از اغتشاش و
بحران در این نواحی مینمایند و بهصورت خودجوش و در جهت تأمین رفاه خود اقدام به مقابله با
عوامل بحرانزا میكنند( .احمدیمقدم.)51 :1900 ،
استان سیستان و بلوچستان یكی از مناطق بسیار مهم مرزی ایران است كه هممرز با كشورهای
افغانستان و پاكستان است ،كه وجود قومیتها و فرهنگ مشابه ،رفتوآمد میان این استان و
آنسوی مرز افغانستان و پاكستان را افزایش داده است و باعث ایجاد رفتوآمدهای مرزی بین دو
كشور كه اكثراً غیرقانونی میباشند شده است و درصورتیكه توسعهیافتگی در یك سمت از دو
طرف مرز بیشتر باشد ،تمایل و حركت مرزنشینان كشور مقابل به آنسو افزایش مییابد و
همگرائی آنها را نسبت به مركز كشور خود به چالش كشیده و تضعیف میكند و امنیت مرزی را
كاهش میدهد و چون خود را ملزم به رعایت قانون نمیدانند ،سطح همكاری و تعهد كاهشیافته
و باعث بروز بحران ،تنش و ناامنی در مناطق مرزی میشوند و عالوه بر ناامنی هزینههای دولت
مركزی را بهشدت افزایش میدهند( .هندیانی.)151 :1901 ،
حال سؤال این است آیا نوع سیاستگذاریهای ایران درزمینه های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی،
فرهنگی و مذهبی در استان سیستان و بلوچستان مناسب بوده و در راستای تأمین امنیت مرزی و
همگرائی مرزنشینان با حكومت مركزی حركت نموده است و چگونه باید این استان را در مسیر
توسعه قرارداد و امنیت مرزهای آن را افزایش داد؟ امروزه امنیت و تهدیدات ضد امنیتی دستخوش
تحول مفهومی شده است؛ و راهبردهای امنیتی از شكل سنتی و سختافزاری آن خارجشده و ابعاد
نرمافزاری به خود گرفته است و كشورهای دشمن با ایجاد هجومهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی
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 ...سعی در مختل نمودن جامعه و رودررو قراردادن مردم داخل كشورها را دارند كه این امر در
كشورهای جهان سوم بهشدت مشاهده میشود؛ و امنیت را در ابعاد مختلف یك واحد سیاسی به
چالش میكشند( .بوزان)15 :1901 ،
همین ناامنی باعث كاهش سرمایهگذاری و كند شدن روند توسعه میشود .این عدم توسعه محرك
افزایش نارضایتی و افزایش فشارهای مختلف بر جامعه میشود كه خود یكی از علل افزایش و
گسترش ناامنی است .این امر در مرزها از شدت بیشتری برخوردار است چراكه عالوه بر مشكالت
داخلی شرایط و سیاستهای كشورهای پیرامونی در این مناطق تأثیر بسیاری دارد؛ و بحرانهای
مناطق دارای عوامل داخلی و خارجی است كه این ناامنی بهسرعت در واحد سیاسی جاری و
منعكس میشود .لذا مرزها ازنظر تأمین امنیت واحدهای سیاسی از ارزش ممتازی برخوردار
میباشند .لذا باید با شناخت امكانات و منابع و بررسی كمبودها و آسیبشناسی منطقه ،زمینه
توسعهی آن را در ابعاد مختلف فراهم نمود تا با استفاده از خروجیهای آن ،امنیت مرز و مناطق
مرزی را فراهم نمود و با ایجاد احساس مسئولیت و مشاركت مردم امنیت مطلوب را فراهم آورد.
(شایگان.)51 :1901 ،
از سویی برنامهریزی مدون (كوتاهمدت ،میانمدت ،بلندمدت) در زمینه توسعه و امنیت مناطق
مرزی وجود ندارد .هر ارگان و سازمانی با توجه به برگ خریدهای مدنظر خود و بدون در نظر
گرفتن به اهداف دیگر سازمانها اقدام به اعمال سیاستهای خود مینماید و سازمان
هماهنگكنندهای كه به معنای واقعی بتواند نقش خود را ایفا كند وجود ندارد؛ و متأسفانه
تحقیقات علمی و كاربردی زیادی در این راستا صورت نگرفته است .لذا این تحقیق میتواند نقشی
هرچند ناچیز در رابطه با توسعه اقتصادی و امنیت مناطق مرزی و بهویژه استان سیستان و
بلوچستان داشته و مورداستفاده قرار بگیرد.
پیشینه پژوهش
صفورا حیدری در پایاننامه خود تحت عنوان بررسی رابطه متقابل امنیت و توسعه در مناطق مرزی
مطالعه موردی :استان سیستان و بلوچستان به این نتیجه رسید كه مناطق مرزی جنوب شرق
كشور یكی از بارزترین موارد نابرابری فضایی به لحاظ توسعه در كشور معرفیشدهاند كه به دلیل
گسستگی فضای سرزمینی آن از بقیه كشور ،تأثیرگذاری این منطقه در مقیاس كشوری بسیار
كمرنگ گردیده و باعث شده این استان از مناطقی باشد كه جزء یكی از محرومترین استانهای
كشور محسوب گردد .در این راستا هدف از انجام پژوهش تبیین رابطه امنیت و توسعه
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شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان در جهت یافتن عواملی كه تنشهای موجود را كاهش
داده و دستیابی به راهكارهایی جهت برقراری توسعهی نسبی در سطح منطقه است.
سعادتی در پژوهش خود با عنوان بررسی نقش و كاركرد اقتصادی مرز استان خراسان رضوی با
افغانستان و تأثیر آن بر امنیت مرزی استان بیان میدارند :تأمین امنیت مرزها همواره از اهداف
كشورها بوده است .بهطوریكه دولتها ازجمله جمهوری اسالمی ایران جهت نیل به این هدف
مدلهای گوناگون مدیریت مرزی را ارائه و سرمایهگذاریهای كالنی جهت كنترل و امنیت مرزی
نمودهاند .مدل توسعهای یكی از این الگوهای مدیریت مرزی است و در این جهت ،احداث
بازارچههای مرزی اولین گام جهت محرومیتزدایی از مناطق مرزی و امكان فراهم نمودن مبادله
بین مرزنشینان دو كشور همسایه است .بازارچه مرزی دوغارون نمونهای ازاینگونه مدلها است.
قدیمی در پایاننامه خود با عنوان تحلیل توسعهیافتگی مناطق مرزی با رویكرد امنیتی مطالعه
موردی استان كردستان بیان میكند :توسعه و امنیت دو مورد بسیار مهم در راستای ارتقاء سطح
كیفی و رفاه مطلوب جوامع انسانی است .این دو مؤلفه از رابطه مستقیم بسیار قدرتمندی
برخوردار میباشند و چالش در هركدام از آنها بهسرعت باعث عكسالعمل دیگری میشود .در این
امر در مناطق مرزی و حاشیهای از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار است و جریان آن به داخل كشور
را نیز متأثر میكند .در ادامه استفاده از ظرفیت گردشگری و افزایش مشاركت مردم در امر
گردشگری در استان كرمانشاه را بهعنوان راهكار برای افزایش سطح توسعه اقتصادی نواحی مرزی
این استان برمیشمارند.
اطاعت و موسوی در پژوهش خود با عنوان رابطه امنیت ناحیهای و توسعهیافتگی فضاهای سیاسی
با تأكید بر سیستان و بلوچستان بر اساس نتایج حاصله بیان میدارند :استان سیستان و بلوچستان
در میان  99استان كشور در پایینترین سطح توسعهیافتگی قرار دارد و این عامل عقبماندگی از
دیگر استانها در توسعه به همراه دیگر عوامل موجب شده كه مردم این استان خود را در
سرنوشت ملی كمتر شریك بدانند؛ كه خود شكاف توسعهای و امنیتی را در این استان نسبت به
استانهای دیگر بهشدت افزایش داده است.
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مبانی نظری
امنیت
امنیت یك مفهوم چندوجهی است و به همین جهت درباره معنای آن اختالف زیادی وجود دارد.
تعاریف مندرج در فرهنگهای لغت درباره مفهوم كلی امنیت ،بر روی «احساس آزادی از ترس» یا
«احساس ایمنی» كه ناظر بر امنیت مادی و روانی است ،تأكیددارند (ماندل .)55 :1911،مفهوم
امنیت درگذشته به حفاظت از مرز و سرزمین از تهدیدات خارجی با استفاده از قدرت نظامی
مربوط میشد (,( 2991 Abatuduسلطه گری به همراه تهدیدات غیرنظامی شامل تخریب
محیط ،فقر ،مهاجرتهای اقتصادی ،مناقشات بر سر منابع ،گسترش مواد مخدر ،مباحث جدیدی
در مورد معنی امنیت پدید آورد,( 2991,BasuRay & Jolly),ریشه امنیت انسانی و ارتباط
توسعه و امنیت را میتوان قبل از دهه  1059جستجو كرد ،زمانی كه دامنه حقوق در بیانیه جهانی
حقوق بشر ،توسعه اقتصادی را در برگرفت .تحول بعدی در دهه  1019رخ داد ،زمانی كه (امنیت
غذایی) توسط سازمانهای امنیت غذایی و كشاورزی بكار رفت )(2992, Hampsonدر دهههای
 19و  ،19جوامع از توسعه اقتصادی با تمركز بر تئوری مدرنیزاسیون بهسوی مدل توسعه انسانی و
نظریههای عدالت اجتماعمحور پیش رفتند و در كمیسیون جهانی برانتلند سال  1011به اوج
رسید  .در این گزارش فصلی به صلح ،امنیت ،توسعه و محیط اختصاص یافت(, Donaghy2999
در دهههای  19و  09دیدگاه ((تأمین نیازهای اساسی)) جایگزین اقدامات كالن اقتصادی شد و
زمینه تمركز امنیت بر افراد را بهعنوان واحد تحلیل امنیت قرارداد 2991 :51 McArthur،نقطه
اصلی تغییر جهت در بحث امنیت گزارش توسعه انسانی سال  1005بود 2999 Donaghy،و
اولین بار عبارت امنیت انسانی «وارد بحث امنیت جهانی شد و بهعنوان تضمینكننده» آزادی از
ترس و خواستن « ابزاری مؤثر برای مقابله با ناامنی جهان مطرح شد»(1: 2919, Amoako)-
))Wiafeبرنامه توسعه سازمان ملل متحد «در دستور جلسه امنیت بینالمللی درباره انتقال» از
تمركز بر سرزمین به تمركز بر افراد «و» از امنیت با تسلیحات به امنیت با توسعه پایدار بحث كرد
(.)Hampson,2992كه آشكارا پیوند بین امنیت و توسعه ترسیم شد و راهحل نظامی برای حل
مشكالت امنیتی به حاشیه رفت( ) 59:2991،McArthurبه گفته برنامه توسعه سازمان ملل
متحد « مفهوم امنیت تمركز را از امنیت ملی بر امنیت فردی و مسائلی چون فقر ،تروریسم،
تخریب محیط بهعنوان تهدیدات امنیتی هدایت میكند؛ و بر بعد آزادی از ترس و خواستن حقوق
بشر اشاره دارد( 22:1005 UNDP)،كه به گفته گروه امنیت انسانی ،به معنی حفاظت از نیازهای
اساسی زندگی انسانهاست ،به شیوه هایی كه آزادی فردی و دستیابی به زندگی شرافتمندانه را
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ممكن سازد؛ و به معنی حفاظت مردم از تهدیدات و توسعه دستگاههای سیاسی ،اجتماعی،
محیطی و اقتصادی است) 2999 , CHS(،امروزه دامنه امنیت عالوه بر مسائل نظامی به ابعاد
اقتصادی ،غذایی ،سالمتی ،محیطی ،فردی ،اجتماعی و سیاسی قابلتقسیم است.
امنیت رویكردهای مختلفی مانند ،رویكرد توسعهای ،فمینیستی و زیستمحیطی دارد .رویكرد
توسعهای نگاهی كلینگر به امنیت دارد و امنیت انسانی را با توسعه انسانی تركیب میكند،
)( 2991,Akokpariاین دیدگاه همه شاخصهای توسعه انسانی نظیر آزادی سیاسی ،فقر و
نابرابری درآمد ،آموزش ،سالمت ،موضوعات جنسیت و مسائل زیستمحیطی تهدیدكننده رفاه
بشری را ارائه میدهد .فرض دیدگاه بر این است كه افزایش ظرفیت مردم سرانجام آنها را توانا
خواهد ساخت تا كیفیت زندگیشان را بهبود دهند ).(Oyoo, 2919: 20
مناطق مرزی
مرزهای سیاسی مهمترین عامل تشخیص و جدائی یك واحد سیاسی از واحدهای دیگر است،
خطوط مرزی ،خطوطی اعتباری و قراردادی هستند كه بهمنظور تحدید حدود یك واحد سیاسی
بر روی زمین مشخص میشود (احمدی پور و همكاران.)1901،
اصوالً كاالهای قاچاق از مناطق مرزی وارد میشوند سپس در تمام كشور توزیع میشود ،لذا مرزها
از این لحاظ دارای اهمیت بسیار زیادی هستند .مرزها خطوطی هستند كه حدود بیرونی قلمرو
سرزمین تحت حاكمیت یك حكومت ملت پایه را مشخص میكنند ،مرز عامل تشخیص و جدایی
یك واحد متشكل سیاسی یا یك كشور از دیگر واحدهای مجاور آن است (حافظ نیا.)1910 ،
بهبیاندیگر ،مرز خطی است فرضی در فضا ،جداكننده دو ملت ،دو كشور و دو نظام حكومتی است.
مرز در انتهای قلمرو حقوقی و قانونی یك دولت قرار میگیرد (مجتهد زاده .)1915 ،مرزهای اداری
و دولتی در داخل یك كشور در جهت خدمت به نواحی مربوطه ،برای خدمترسانی عمومی و
جمعی است (رضایی و كشور دوست.)1902،
روی نقشه مرزها به شكل خطوطی بسیار نازكی نمایان میشوند ،اما مرز یك خط نیست ،بلكه یك
صفحه یا سطح عمودی است كه فضا ،خاك و اعماق دولتهای همجوار را قطع میكند ،این صفحه
در سطح زمین به شكل یك خط آشكار است ،چون سطح را تقسیم میكند و نشانهگذاری میشود
(سلطانی و هاشمی .)1902 ،مرز به پدیده فضایی گفته میشود كه بازتابنده قلمرو حاكمیت
سیاسی یك دولت است و مطابق قواعد خاص ،در مقابل حركت انسان ،انتقال كاال یا نشر افكار
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مانع ایجاد میكند (دراسیول و بلیك .)1915 ،مهمترین كاركرد مرزها ایجاد مانع در برابر حركت
انسان ،كاال و تفكرات است.
مناطق مرزی ،از نقاط حساس و استراتژیك كشور به شمار میروند ،طبیعت منزوی و غیر حاصل
خیز مناطق مرزی ،بخصوص در عرصههای كوهستانی و بیابانی ایران ،پیوسته به دلیل فقدان رفاه
و نبود انگیزههای الزم برای زندگی ،زمینهساز مشكالت سیاسی ،اقتصادی  -اجتماعی این مناطق
است كه زمینه را برای معضالت و نابسامانیهایی چون مهاجرت ،قاچاق كاال ،شورش و ناامنی در
این مناطق فراهم آورده است .از آنجائی كه حفاظت از مرزهای هر كشور از اهم مسائل حكومت
است ،دولتهای حاكم سیاستهای متعددی را برای مرزنشینان اتخاذ نمودهاند ،این سیاستها
بهمنظور كاهش بیكاری ،فقر ،مفاسد گوناگون اجتماعی ایجاد اشتغال ،كاهش قاچاق كاال ،برقراری
عدالت اجتماعی ،كاهش انگیزههای مهاجرت و ...بوده است (سازمان مدیریت.)1911 ،
استان سیستان و بلوچستان
استان سیستان و بلوچستان بین  21درجه و  9دقیقه تا  91درجه و  20دقیقه عرض شمالی و
 11درجه و  11دقیقه تا  59درجه و  129دقیقه طول شرقی واقع گردیده كه از شمال به استان
خراسان و از شرق در مرزی به طول  1199كیلومتر با كشورهای افغانستان و پاكستان ،از مغرب به
استانهای كرمان و هرمزگان و از جنوب با  999كیلومتر نوار ساحلی به دریای عمان محدود
میشود( .سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان 1901 ،ص  )1مساحت كل استان 111111
كیلومترمربع بوده كه از این نظر با  1119درصد از مساحت كل كشور در رتبه دوم استانهای
كشور قرار دارد (سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سیستان و بلوچستان ،1901 ،ص )10
خصوصیات و ویژگیهای استان سیستان و بلوچستان را عواملی ازجمله :وسعت زیاد ،پراكندگی،
رشد سریع و جوان بودن جمعیت ،همجواری و همسایگی با دو كشور معضل خیز پاكستان و
افغانستان ،محرومیت اقلیمی و شرایط زیستی ،گسترش در عرض جغرافیایی ،شیوههای معیشتی،
محرومیت تاریخی ممتد و عقبماندگی درزمینه های صنعتی ،كشاورزی و خدماتی ،تنوع قومی،
فرهنگی و مذهبی مرزنشینان منطقه با اقوام كشورهای همجوار ،كمبود شدید زمینههای اشتغال
سالم ،وجود زمینههای فراوان گرایش افراد بیكار به فعالیتهای غیرقانونی و  ...را تشكیل میدهد.
این استان ازنظر طبیعی در قسمت شمال ،هموار و در قسمت جنوب غلبه ،ناهمواریها غالب
میباشد .حداقل ارتفاع استان از سطح دریا  1متر مربوط به شهرستان چابهار و حداكثر ارتفاع از
سطح دریا  1599كیلومتر مربوط به شهرستان خاش میباشد (ملك ریسی ،1911 ،ص  .)1استان
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سیستا ن و بلوچستان بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال  1901دارای جمعیتی
بالغبر  2111915نفر بوده است (سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان و بلوچستان.)1901،
عوامل ایجاد ناامنی در استان سیستان و بلوچستان :كشور ایران با توجه به اینكه كالبد طبیعی
سرزمین آن با ارائه تواناییهای بالقوه موضعی ،حاوی اختالفات بس عمیق در زمینه بازدهی محیط
است ،بنابراین این اختالفات و ناهمگونی در سطوح محیطی خود موجب گسیختگی عمیقی در
زمینه توزیع فضایی جمعیت و فعالیت شده و فضاهای خالی و پرتراكمی را ایجاد میكند .بهویژه
اینكه ،بخش وسیعی از سرزمین ایران در مناطقی قرار دارد كه با توجه به خشونت طبیعت ،بازده
آنی ،صرفه اقتصادی را برآورده نمیكند .عالوه بر آن تمركزگرایی در سیاستهای رشد و توسعه
اقتصادی ،نابرابریهای منطقهای را در كشور به دنبال داشته است؛ كه از دید تئوریك ،این نابرابری
باعث بهرهگیری نامتناسب از فضا ،جابجایی نیروی انسانی و سرمایه ،مهاجرت و افزایش شكاف
میان مناطق برخوردار و محروم شده است .هرچند نابرابریهای فضایی در درجه نخست به
قابلیتهای فیزیكی و ذاتی مناطق بستگی دارد اما نظام اقتصادی ،شیوه تولید و مبادله و چگونگی
سرمایهگذاریها سبب میشود تا از قابلیتهای محدود نیز درست استفاده نشود (قوام
ملكی)115 :1910،
در جنوب شرق ایران ،مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان یكی از بارزترین موارد نابرابری
فضایی را به لحاظ توسعه اقتصادی در كشور داراست كه به دلیل دورافتادگی ،پرت بودن ،در
حاشیه بودن و بهویژه گسستگی فضای سرزمینی آن از بقیه كشور ،تأثیرگذاری این منطقه در
مقیاس كشوری را بسیار كمرنگ كرده و باعث شده كه این استان یكی از مناطقی باشد كه با
توجه به قابلیتهای طبیعیاش و سیاستهای اقتصادی حاكم بر كشور جزو توسعهنیافتهترین
استانهای كشور شود .این عدم توسعه در منطقه مرزی جنوب شرق و وضعیت اقتصادی و ناتوانی
در تأمین مایحتاج زندگی خود از راههای قانونی باعث شده است كه مردم این مناطق بازیچه
سرمایهداران بزرگ قرارگرفته و اقدام به واردات كاال از طریق غیرقانونی برای این افراد بكنند و در
مقابل آن دستمزد بسیار اندكی را دریافت كنند .این مسئله به همراه مسائل زیر زمینه ناامنی را در
این منطقه فراهم كرده و بهصورت های مختلف زندگی مردم را در این منطقه تحت شعاع قرار
داده است -1 .توسعهنیافتگی مناطق مرزی (بهعنوان مهمترین مسئله)  -2قاچاق كاال و مواد مخدر
 -9حضور قدرتهای سلطهگر فرا منطقهای و مافیاهای مواد مخدر  -5وجود تفاوتهای قومی و
مذهبی در استان -1همجواری با كشورهای بیثبات و ناامن افغانستان و پاكستان.
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توسعه
واژه توسعه ازنظر لغوی به معنی بسط یافتن ،درك كردن ،تكامل و پیشرفت است .گرچـه این واژه
از قرن هشتم هجری ( 15میالدی) برای توضیح برخی پدیدههای اجتمـاعی بكـار رفتـه است،
لیكن استفاده وسیع از این واژه بهعنوان یـك چـارچوب تحلیلـی بـرای درك پیشـرفت جوامع
انسانی ،به بعد از جنگ جهانی دوم و در دهههای  1019-1059مربـوط میشود .در آن موقع ،این
واژه مترادف با نوسازی ،رشد ،صنعتی شدن و برای تعبیرات و اصـطالحات مشـابه بـه كار میرفت.
توسعه در یك تعریف دیگر به معنی خروج از لفافه اسـت .لفافـه از دیـدگاه صاحبنظران نسل اول
توسعه ،به معنی خروج از جامعه سنتی و ارزشهای مربوط به آن است .بـه اعتقاد آنها برای
دستیابی به توسعه باید از مرحله سنتی خارج شد و به تجدد رسـید .الگـویی كـه موردتوجه
افرادی چون لرنر ،شرام و راجرز بود .اما امروزه مفهـوم توسـعه از دیـدگاه بیشـتر صاحبنظران،
همه ابعاد زندگی بشر را در برمیگیرد .توسعه از نیازهای انسانی آغاز میشود تا بـه مسائل مربوط
به زندگی معنوی انسان نیز برسد (ازكیا و غفاری .)95 :1915 ،در تعریف توسـعه نكـاتی را باید
مدنظر داشت كه مهمترین آنها عبارتاند از اینكه؛ اوالً توسعه را مقولهای ارزشی تلقی كـرد ،ثانیاً
آن راجریانی چندبعدی و پیچیده دانست ،ثالثاً بـه ارتبـاط و نزدیكـی آن بـا مفهـوم بهبـود توجه
كرد (ازكیا و غفاری .)25 :1915 ،ازنظر مایكل تودارو توسعه را باید جریانی چندبعدی دانست كه
مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی ،طرز تلقی عامـه مـردم و نهادهـای ملـی ونیز تسریع
رشد اقتصادی ،كاهش نابرابری و ریشهكن كردن فقر مطلق است .توسـعه در اصـل باید نشان دهد
كه مجموعه نظام اجتماعی ،هماهنگ با نیازهـای متنـوع اساسـی و خواستههای افراد و گروههای
اجتماعی در داخل نظام ،از حالت نامطلوب زنـدگی گذشـته خارج شده و بهسوی وضع یا حالتی از
زندگی كه ازنظر مادی و معنوی بهتـر اسـت ،سـوق مییابد (تـودارو.)95 :1911 ،
توسعه اقتصادی:
توسعه اقتصادی اغلب اشتباهاً با رشد اقتصادی یكی شمرده میشود هـم شـامل رشـد كمـی
اقتصاد است و در ضمن مفاهیمی چون تغییر و تحوالت اقتصـادی در بطـن خـود دارد (ازكیـا و
غفاری .)55 :1915 ،توسعه اقتصادی رشد و تعالی مستمر اقتصادی یك جامعه برای رسـیدن بـه
یك رفاه فردی و اجتماعی است .این دگرگونی تنها از طریق تحوالتی شـكل میگیرد كـه از
بنیانهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،علمی و فرهنگی جامعه حاصل آمده باشد (حكیمی نیـا و
صادق زاده .)1901 ،توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد :اول ،افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و
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ریشهكنی فقر) و دوم ،ایجاد اشتغال ،كه هردوی این اهداف در راستای عدالت اجتمـاعی اسـت.
نگـاه بـه توسعه اقتصادی در كشورهای پیشرفته و كشورهای توسعهنیافته متفـاوت اسـت .در
كشـورهای توسعهیافته ،هـدف اصـلی افـزایش رفـاه و امكانـات مـردم اسـت درحالیكه در
كشـورهای عقبمانده ،بیشتر ریشهكنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است (ازكیا و
غفـاری.)51 :1915،
هركدام از نظریهپردازان درباره توسعهنیافتگی هماهنگ استانهای ایران ،به عواملی اشارهكردهاند،
كه این عوامل بهطوركلی به دودسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم میشوند .موانع داخلی توسعه
اقتصادی هماهنگ استانهای كشور ،عبارتاند از :الف-كمبود سرمایهگذاری؛ ب -توزیع نابرابر
كاالها و خدمات؛ ج -رشد بیتناسب بخش خدمات؛ د -بیكاری (لهسایی زاده)1912،11 ،
برنامهریزی منطقهای ،بر دو مبحث توسعه منطقهای و عدم تعادل منطقهای استوار است و این
موضوعات از مبانی نظری مشتركی برخوردارند بهگونهای كه مشكل عمده توسعه اقتصادی
منطقهای در عدم تعادل منطقهای ،تفسیر و تحلیل میشود بااینوجود ممكن است این دو مقوله
جدای از یكدیگر ،طرح و ارائه شوند .با توجه به اینكه مبانی نظری توسعه اقتصادی منطقهای و
تفسیر عدم تعادلهای منطقهای ،مبتنی بر منشأ اقتصادی یا جغرافیایی بوده است ،عمدتاً نظریات
برنامهریزی توسعه اقتصادی منطقهای توسط اقتصاددانان یا جغرافیدانان مطرحشده و تكاملیافته
است .وضعیت خاص جغرافیایی استانهای مرزی و برخی شرایط اجتماعی  -سیاسی دیگر در این
استانها ،حكایت از وجود شكافهای عمیق میان این مناطق و دیگر مناطق كشور دارد .مسائل
مربوط به توزیع ثروت ،قدرت و منزلت در این مناطق جدی است .روند مركزگرایی ،منجر به بروز
نوعی عدم تعادل شده است ،بهگونهای كه ما شاهد ارتقای سطح استانداردهای زندگی در
استانهای مركزی و كاهش آن در مناطق مرزی هستیم .از حیث امنیتی ،این پدیده منفی
ارزیابیشده و میتواند واكنشهایی را به دنبال داشته باشد(.عنبری .)1909:291 ،تقدم توسعه بر
امنیت یك نگرش نسبتاً جدید است كه محور این اعتقاد بر این نظریه استوار است كه از طریق
توسعه مناطق مرزی میتوان به استقرار امنیت رسید .ازاینرو ،اولویت اول به توسعه و اولویت دوم
به امنیت داده می شود .در حقیقت ،محور این دیدگاه بر این عقیده استوار است كه توسعهنیافتگی
عامل ا صلی ناامنی است .بر این اساس برای تحقق امنیت در مناطق مرزی ،ابتدا باید توسعه به آن
مناطق وارد شود و سپس نتایج توسعه ،در تحقق و استقرار امنیت كمك كند .كشورها و نظامهای
سیاسی معتقد به این دیدگاه ،ویژگیهای خاصی دارند كه عبارتاند از :درجه توسعهیافتگی
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باالتر ی نسبت به كشور همسایه داشته و سطح درآمد در آنها باالتر از كشورهای همسایه
میباشد .ازآنجاكه مناطق مرزی آنها در مجاورت كشورهای توسعهنیافته قرار دارند ،نتایج
توسعهنیافتگی به همراه ناامنی از طریق مرز كشور همجوار وارد كشورشان میشود .دارا بودن توان
بسط و گسترش توسعه به داخل كشور همجوار برای ایجاد یك حاشیه توسعهای – امنیتی برای
كشور و مردم از خصوصیات دیگر این دولتها میباشد .هانتینگتون درباره زمینه اثرات متقابل عدم
وجود توسعه سیاسی و اقتصادی میگوید« :جای هیچ تردیدی نیست كه میان خشونت و
عقبافتادگی اقتصادی رابطه تنگاتنگی وجود دارد .فقر بالی حال هرگونه حكومت و فقر عامل
ناپایداری و نااستواری و بیثباتی است و بههیچوجه نمیگذارد رشد اقتصادی كه در امر توسعه
شدیداً موردنیاز است ،در جامعه استقرار یابد» (حكیمی نیا و همكاران)1909:91،
روش پژوهش
انتخاب روش تحقیق ،درواقع انتخاب مناسبترین و بهترین راه رسیدن به هدف تحقیق است .
همانگونه كه بدون استفاده از مسیر و راه مناسب نمیتوان بهراحتی به مقصد رسید ،بدون گزینش
و استفاده از روش تحقیق مناسب نیز نمیتوان مطابق اصول علمی به هدف نهائی پژوهش
دستیافت .پژوهش حاضر ،به روش توصیفی تحلیلی انجام شد و از جنبه ماهیت و هدف از نوع
تحقیقات كاربردی است .در تحقیق حاضر ،از روش كتابخانهای و همچنین میدانی مشاهده در
گردآوری اطالعات استفادهشده است .بهعبارتدیگر ،با مراجعه به كتابخانهها از مهمترین منابع
موجود درباره توسعه پایدار ،مرز و سازماندهی واحدهای سیاسی اقتصادی استفادهشده و به
گردآوری اطالعات دربارهی توسعه اقتصادی و امنیت در مرزهای ایران و افغانستان پرداخته و آنگاه
به علتیابی چگونگی توسعه اقتصادی نامتوازن در این مناطق ،ریشهیابی ،علتیابی توجه شده.
یافتههای پژوهش
وضعیت توسعهیافتگی استان سیستان و بلوچستان
نتایج درجه توسعهیافتگی استانها در جدول زیر آورده شده .همانطور كه دیده میشود
استانهای مركزی كشور در مقایسه با بخش پیرامون از توسعهیافتگی بیشتری و درجه دسترسی
باالتر به منابع ملی برخورد دارند .در این میان استان سیستان و بلوچستان درجه توسعهیافتگی 1
را به خود اختصاص داده كه بر اساس مدل تاكونومی در شكل ( )1نشاندهنده پایینترین سطح
توسعه است.
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جدول  :1-وضعیت توسعهیافتگی استانهای كشور
كد استان

نام استان

درجه
توسعهیافتگی

كد استان

نام استان

درجه
توسعهیافتگی

1

آذربایجان شرقی

91521

11

فارس

9155

2

آذربایجان غربی

91191

11

قزوین

9151

9

اردبیل

91591

10

قم

91919

5

اصفهان

91290

29

كردستان

91190

1

البرز

91105

5

ایالم

91510

21

كرمان

91111

1

بوشهر

91501

22

كرمانشاه

91509

1

تهران

91105

29

كهكیلویه و
بویر احمد

91519

0

چهارمحال و
بختیاری

91259

25

گلستان

91910

19

خراسان جنوبی

91520

21

گیالن

91251

11

خراسان رضوی

91911

25

لرستان

91115

12

خراسان شمالی

91595

21

مازندران

91991

19

خوزستان

91592

21

مركزی

91915

15

زنجان

91592

20

هرمزگان

91199

11

سمنان

91991

99

همدان

91911

15

سیستان و
بلوچستان

9199

91
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توسعه یافتگی کشور

توسعه یافتگی استان

شكل  :1-مقایسه درجه توسعهیافتگی استان سیستان و بلوچستان و میانگین درجه توسعهیافتگی
كشور
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شكل  :2-مدل تاكونومی درجه توسعهیافتگی استانهای كشور (– 11استان سیستان و بلوچستان)
این نابرابری اقتصادی بر دیگر تمایزات افزوده و زمینهای است برای كاهش میزان امنیت در این
استان .عدم توسعه اقتصادی متوازن میان مناطق مرزی موجب جدایی گزینی از سایر مناطق شده
و كاهش امنیت را شامل میشود (مشكینی و همكاران )1905،توسعهنیافتگی ،حاشیهای و دور
بودن از مركز ،آمیخته بودن جمعیت شیعه و سنی ،فعالیتهای گروههای مسلح ،مرزهای طوالنی
با شورهای پاكستان و افغانستان ،رواج قاچاق سودآور ،نارضایتی مسئولین محلی و حكومت مركزی
ازجمله عواملیاند كه در تضعیف امنیت استان س و ب مؤثرند.
وضعیت شاخص امنیت اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان
تهدیدات اقتصادی یعنی فقر و نابرابری اقتصادی مهمترین بستر تهدیدات امنیتی است .میان فقر و
سوء رفتارهای اجتماعی ارتباط وجود دارد ،مثالً فقر از طریق عواملی چون خشم و سوءتغذیه با
جرم ارتباط دارد؛ و به دلیل آثار فقر و سوءتغذیه بر هوش و بلوغ فكری و نیز میزان آگاهی،
میتوان رابطه معناداری بین فقر و جرم تصور كرد.
شاخصهای مهم امنیت اقتصادی چگونگی توزیع درآمدهاست كه بهعنوان عامل مؤثر در ایجاد
اختالف سطح زندگی و شكافهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و بروز فقر موردتوجه است.
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مهمترین شاخصهای توزیع درآمد ،شاخصهای نابرابری درآمدی است كه عدم توزیع مناسب
درآمد در یك جامعه را نشان میدهد ...ازنظر رفاه اقتصادی نیز استانهای مرزی از سطح پایینی
برخوردار هستند .نتایج وضعیت شاخصهای امنیتی اقتصاد استانهای كشور شامل مشاركت
اقتصادی و نرخ بیكاری در جدول ( )2آورده شده.
جدول  :2-وضعیت امنیت اقتصادی استانهای كشور
كد
استان

نام استان

مشاركت
اقتصادی

1

آذربایجان شرقی

5915

1910

2

آذربایجان غربی

5219

1511

11

9

اردبیل

5519

019

10

5

اصفهان

5915

1911

29

كردستان

1

البرز

9111

1511

21

كرمان

9019

5

ایالم

9511

1112

22

كرمانشاه

5912

1111

1

بوشهر

9119

1911

29

كهكیلویه و
بویر احمد

9515

1919

1

تهران

9011

1212

25

گلستان

9119

011

0

چهارمحال و
بختیاری

5911

1115

21

گیالن

5519

1115

19

خراسان جنوبی

5911

111

25

لرستان

9511

1911

11

خراسان رضوی

5911

1911

21

مازندران

5115

111

12

خراسان شمالی

5510

1915

21

مركزی

9511

115

19

خوزستان

9015

1111

20

هرمزگان

9011

1112

15

زنجان

5215

111

99

همدان

5110

119

11

سمنان

9115

112

91

یزد

5219

1910

15

سیستان و
بلوچستان

9910

1519

كل كشور

5911

12

نرخ
بیكاری

منبع :سالنامه آماری كشوری1901،
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كد
استان

نام استان

مشاركت
اقتصادی

نرخ
بیكاری

11

فارس

5912

110

قزوین

5111

1119

قم

9112

1911

5919

1515
1115
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مطابق با جدول ( )2استان سیستان و بلوچستان با بیشترین نرخ بیكاری (زن و مرد) و كمترین
نرخ مشاركت اقتصادی در میان استانهای كشور وضعیت نامناسبی در شاخص امنیت اقتصادی
دارد .همچنین علیرغم اینكه استان سیستان و بلوچستان طبق آخرین سرشماری در سال ،1909
 9191درصد از كل جمعیت ایران را تشكیل میدهد اما تولید ناخالص استان در سال  1902در
حدود  19211میلیارد تومان بوده است كه فقط  119درصد از تولید ناخالص داخلی كشور در این
سال بوده .میزان تولید سرانه استان نیز در سال  1902حدود  1میلیون تومان بوده كه از این نظر
در رتبه آخر كشور قرار دارد( .شهركی ،حسنآبادی)1901،
وضعیت شاخصهای کلیدی حوزه اقتصاد
وجود مرزهای آبی و خاكی گسترده ،داشتن سابقۀ تاریخی درزمینۀ مبادالت و تجارت و قرار
داشتن در مهمترین مسیر تجاری دنیای قدیم (جاده ابریشم) و نیز مراودات قومی و فرهنگی
مرزنشینان استان با كشورهای همسایه ،سكونت 115از جمعیت استان در مناطق روستایی و
وابستگی اقتصاد استان به كشاورزی و شیالت ،دسترسی به آبهای آزاد بینالمللی خارج از تنگۀ
هرمز و امكان ارتباط با كشورهای شرق آسیا ،شبه قار هند ،شیخنشینهای حاشیۀ خلیجفارس و
بازارهای آفریقا ،وجود منطقۀ تجاری-صنعتی آزاد چابهار ،داشتن ذخایر معدنی گسترده ،داشتن
پتانسیل باالی تولید انرژیهای نو و پاك ،داشتن پتانسیل تاریخی و طبیعی باال برای جذب
گردشگر (مناطقی چون دریای بزرگ عمان ،كوه تفتان ،مناطق تاریخی مثل شهر سوخته ،كوه
خواجه ،مناظر هامون و هیرمند و )...از پتانسیلهای منحصربهفرد این استان در حوزه اقتصاد است؛
اما مجموع آمار موجود حاكی از آن است كه وضعیت اقتصادی استان ،بهرغم پتانسیلهای
اقتصادی آن ،در شرایط مطلوبی قرار ندارد.
جدول  :5-وضعیت شاخصهای حوزه اقتصاد استان سیستان و بلوچستان
وضعیت شاخصهای کلیدی حوزه اقتصاد استان سیستان و بلوچستان
رتبه استان در بخشهای مختلف
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رتبه  91در تولید سرانه بدون نفت02 ،



رتبه  10در محصول ناخالص بدون نفت02 ،



سهم در تولید ناخالص داخلی كشور  1/11درصد



نسبت جمعیت استان به كشور  9/99درصد



رتبه  11در ارزشافزوده بخش كشاورزی 02



رتبه  21در ارزشافزوده بخش صنعت و معدن
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02


رتبه  10در اشتغال بخش كشاورزی 05



رتبه  29در اشتغال بخش صنعت و معدن 05



رتبه  1در اشتغال بخش خدمات 05

نرخ مشارکت اقتصادی

رتبه آخر در مشاركت اقتصادی با  20/0درصد در سال 05
میانگین كشوری 91/2

تعداد شهرکهای و نواحی صنعتی

25شهرك و ناحیه صنعتی  12شهرك و  11ناحیه صنعتی
 5959هكتار كل اراضی شهركها و نواحی 111 ،هكتار
مساحت اراضی صنعتی 1291واحد صنعتی به بهرهبرداری
رسیده با اشتغال  12991نفر

منبع :سالنامه آماری كشوری ،سال 1901
باوجود تالشهای صورت گرفته در سالهای بعد از انقالب برای پیشرفت این خطه؛ لیكن همچنان
موضوعاتی همچون فقر ،بیسوادی ،قاچاق مواد مخدر ،شرارت و  ...با نام استان عجین است.
چالشهای عمدۀ استان سیستان و بلوچستان را میتوان در مؤلفههای فعالیت اشرار و قاچاقچیان
مواد مخدر در داخل و آنسوی مرزها ،فعالیت گروهكهای معاند حضور اتباع بیگانه غیرمجاز و
تبعات ناشی از این حضور ،قاچاق كاال ،حمل و خریدوفروش سالحهای جنگی غیرمجاز ،مسائل
مرتبط با فرق مذهبی و اختالفات موجود ،سهولت در ترددت مرزی و فرار متهمان به آنسوی مرز،
گستردگی حوزۀ استحفاظی و عدم اشراف كامل پلیس بر مناطق صعبالحصول ،فقر ،بیكاری
گستردۀ ناشی از نبود زیرساختهای اقتصادی و تأثیر خشكسالیهای پیدرپی ،فرهنگ خاص
مردم و شرایط زندگی آنان و درنهایت وقوع جرائم خشن كه ناشی از عوامل ذكرشده هست عنوان
كرد .برای مقابله با این پدیده ،مهمترین اقدامات عملی ،محسوس و بارز در حال اجرا ،انسداد نوار
مرز و توجه به زیرساختهای اقتصادی در استان هست؛ لیكن با عنایت به شرایط اقتصادی حاكم
بر جامعه ،موضع اشتغالزایی باید در اولویت اول قرار گیرد؛ لذا اشتغالزایی و انسداد نوار مرز
بهعنوان دو بال برای فرشته امنیت در استان تلقی میگردد .ازجمله دالیل اساسی فقدان توسعه و
كمبود احساس امنیت در این منطقه را كه بهنوعی ریشۀ ناامنیها و شرارتهای قومی و سیاسی
در استان سیستان و بلوچستان هست میتوان ازهمگسیختگی قوم بلوچ در سه كشور ایران،
افغانستان و پاكستان درگذشته دور توسط انگلیسیها و نیز بیتوجهی رژیم گذشته به وضعیت
استان و درنتیجۀ فقر فرهنگی دانست .در این خصوص نباید از شیطنتهای آمریكا در بعد
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توسعهطلبی بهویژه سیاستهای خصمانه علیه جمهوری اسالمی ایران بهخصوص تالشهای اخیر
برای ایجاد جنگ قومی و مذهبی و ایجاد زمینۀ بروز ناامنی در كشور غافل شد.
نتیجهگیری
مسئلۀ بیكاری یكی از مسائل عمده و چالشبرانگیز استان سیستان و بلوچستان است .نرخ بیكاری
در استان طبق آمار رسمی  511و طبق آمار غیررسمی به بیش از  599میرسد؛ اما باید به این
نكته توجه داشت كه بیكاری معلول شرایط وخیم استان در هر حوزه اقتصادی است و رفع آن نیز
نیازمند توجه جامع به این حوزه است .این معضالت ،در كنار دیگر چالش اصلی استان یعنی
فاصلۀ جغرافیایی طوالنی استان از مركز و همچنین بین شهرستانهای استان ،باعث شده ارتباطات
بین مردم و هویتهای گوناگون كمتر صورت گیرد .طوالنی بودن فاصلۀ جغرافیایی بین
شهرستانهای استان و همچنین نبود زیرساختهای مناسب درون و بروناستانی موجب شده تا
ارتباط هویتهای مختلف مردم با یكدیگر كمتر شده و همین مسئله اختالفات و شكافها را بیشتر
كند .این فاصلۀ طوالنی به تعبیری باعث شده است كه كل استان در حاشیۀ استانهای مركزی
قرار بگیرد .باید توجه داشت كه حل مسائل استان در هر حوزه اقتصاد ،نیاز به اتخاذ تدابیر جدی
از سوی مدیریت مركزی كشور در مورد چالشهای سطح كالن استان دارد؛ اما باید توجه داشت
در بین مسائل بررسیشده ،مهمترین فرصت-مسئلۀ استان ،عدم استفاده بهینه از مرز برای تجارت
و ترانزیت كاالست و بههیچعنوان نمیتوان این فرصت-مسئله را در مورد این استان نادیده گرفت.
در استان سیستان و بلوچستان ،با توجه به وجود  1299كیلومتر مرز مشترك با كشورهای
افغ انستان و پاكستان و همچنین محرومیت استان ،هویت و پیشۀ تاریخی تجارت و وضعیت امنیت
استان كه بهشدت به وضعیت مرزها وابسته است ،فرصت-مسئلۀ مرز باید در اولویت قرار بگیرد .
استفاده بهینه از ظرفیت مرزی بودن این استان در ایجاد روابط مناسب اقتصادی با كشورهای
پاكستان و افغانستان و استفاده از این منطقه بهصورت پل ارتباطی با سایر نقاط ایران،
محرومیتزدایی و گسترش فرهنگ توسعه اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان ،پرهیز از
نگرش امنیتی نسبت به آن ،افزایش مشاركت مردم سیستان و بلوچستان در تعیین سرنوشت خود
و هویت بخشی به مردم این استان ،میتواند از راهكارهای مؤثر در پیشبرد توسعه اقتصادی در این
استان نام برد؛ و زمینه افزایش امنیت را در این استان فراهم نمود .نتایج پژوهش حاضر با
پژوهشهای سعادتی ( ،)1901حیدری ( ،)1905اطاعت و موسوی ( )1909مشابه است.

19

بررسی توسعهیافتگی اقتصادی مناطق مرزی با رویکرد امنیتی (سال یازدهم ،شماره  ،63پاییز )9611

اما آنچه بیش از همه در رابطه با امنیت این منطقه ،باید موردتوجه قرار گیرد ،میزان برخورداری از
توسعه و منابع ملی و بهطوركلی توسعهیافتگی این استان در مقایسه با دیگر نواحی و بخصوص
بخش مركزی است  .در تحقیقات اخیری كه در رابطه با درجه توسعهیافتگی استانهای كشور
صورت گرفته است و پژوهش حاضر ،بر اساس نتایج حاصله ،استان سیستان و بلوچستان در میان
 91استان كشور در پایینترین سطح توسعهیافتگی قرار میگیرد.
پیشنهادها:
 -1خارج نمودن استان از بنبست از طریق راههای مواصالتی ،توسعه اقتصادی و...
 -2اجرا درآوردن طرحهای اشتغالزایی در سطح استان از طریق احداث كارخانهها،
شركتها و در سطح استان
 -3جایگزین كردن شیوههای مدیریت علمی در سطح استان بهجای شیوههای مدیریت
سنتی.
 -4اعطای تسهیالت و معافیتهای الزم و حمایتهای مالیاتی و نیز مؤثر بانكی برای تشویق
سرمایهگذاریها در بخش صنعت و معدن بهخصوص در شهرهایی كه نرخ بیكاری در آن
باال است .بهویژه در صنایع صادراتی و پیشرفته به صورتی مؤثر.
 -5روی آوردن به اقدامات فرهنگی در كنار فعالیتها و اقدامات عملی و رفع ذهنیتهای
منفی
منابع
فیروزآبادی ،سید حسن .1901 ،امنیت پایدار .تهران ،دانشگاه عالی دفاع ملی ،بهار .1901
مؤمنی ،اسكندر .1901 .مبانی و اصول امنیت عمومی ،دانشگاه علوم انتظامی امین.
زمانی ،علیاكبر ،)1905( ،مدل سنجش شاخصهای امنیت داخلی جمهوری اسالمی ایران،
دانشگاه عالی دفاع ملی.
احمدیم قدم ،اسماعیل .1900 ،فرهنگ راهبردی مفاهیم و اصطالحات انتظامی و امنیتی .مركز
مطالعات ناجا-معاونت دانش و پژوهش ،چاپ اول ،تهران.1900 ،
هندیانی ،عبداهلل ،) 1901( ،شناخت تهدیدات علیه امنیت عمومی جمهوری اسالمی ایران ناشی از
جرائم سازمانیافته .رساله دكتری دانشگاه عالی دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی
بوزان ،باری ،)1901( ،مردم ،دولتها و هراس ،چاپ پنجم؛ تهران ،انتشارات پژوهشكده مطالعات
راهبردی.
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شایگان ،فریبا ،)1901( ،امنیت اجتماعی با بهرهمندی از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی
(مدظلهالعالی) ،چاپ اول؛ تهران ،پژوهشگاه علوم انتظامی ناجا
ماندد ،رابرت ( )1911چهره متغیر امنیت ملی .تهران :مركز مطالعات راهبردی.
درایسدل ،آالیسدر .بلیك ،اچ ( ،)1915جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا ،ترجمه دره
میر حیدر ،دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل ،تهران.
حافظ نیا ،محمدرضا ( ،)1910مبانی مطالعات سیاسی  -اجتماعی ،جلدهای اول و دوم ،تهران،
سازمان حوزه ها مدارس علمیه خارج از كشور.
احمدی پور ،زهرا؛ سید علی علوی؛ محمد رضا هیودی ( ،)1902تاثیر ویژگی هی قومی در فرایند
مشاركت سیاسی كشور ،فصلنامه جغرافیا ف سال یازدهم ،شماره  95ل ص299-111-
مجتهد زاده ،پیروز ( ،)1915جغرافیای سیاسسی و سیاست جغرافیایی ،انتشارات سمت ،تهران
رضایی ،ایمان؛ كشور دوست ،علیرضا ،) 1902( ،نگاهی بر تحوالت ژئوپلتیكی مرزهای شمالی ایران
ف فصلنامه فضای جغرافیایی ،شماره 52
سلطانی ،مسعود؛ سادات هاشمی ،صدیقه ( ،)1902بررسی نقش استعمار در تعیین مرزهای شرقی
ایران (مورد مطالعه مرز ایران و پاكستان امروز) ،فصلنامه علوم و فنون مرزی ،شماره 5
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور) (1911؛ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،معاونت امور پشتیبانی ،مركز مدارك علمی و انتشارات.
ملك رئیسی ،حسین )1911( ،سیستان و بلوچستان مدیریت و توانهای محیطی ،مجله رشد
آموزش جغرافیا ،دوره هفدهم ،شماره  ،1زمستان 1911
قوام ملكی حمیدرضا ، )1910( ،محدودیت ها و فرصت های توسعه اجتماعی فرهنگی نواحی
مرزی ،دفتر تحقیقات كاربردی نیروی انتظامی.
ازكیا ،مصطفی و غالمرضا غفاری ( )1915توسعه روستایی با تأكید بر جامعه روستایی ایرا ن
تهران :نشر نی
تودارو ،مایكل ( )1911توسعه اقتصادی در جهان سوم ،ترجمه :غالملی فرجادی ،تهران :مؤسسه
عاد ی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه
حكیمی نیا ،بهزاد؛ صاد زاده تبریزی ،محبوبه ( )1901مبانی نظری توسعه و توسعه پایدار ،اصفهان :
نشر كنكاش ،چاپ اول
لهسایی زاده ،عبدا علی ( )1919جامعه شناسی توسعه ،انتشارات دانشگاه پیام نور ،چاپ سوم
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عنبری ،موسی ( )1909جامعه شناسی توسعه :از اقتصاد تا فرهنگ ،تهران :سازمان مطا عه و
تدویگ كتب علوم انسانی دانشگاهها سمتمركز تحقی و توسعه علوم انسانی
حكیمی نیا ،بهزاد ،نسریگ قالنی ،سید محسگ خلیفه سلطانی ( )1909بررسی جامعه شناختی
شاخص های كیفی توسعه انسانی كشورهای مسلمان با درآمد نفتی و غیر نفتی با تاكید بعر
جایگاه ایران ،فصلنامه تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر ،سال پنجم ،شماره سیزدهم،
تابستان 1909
مشكینی ف ابوالفضل؛ امیرحاجیلو ،الهام؛ زنگانه ،ابوالفضل ( ،)1905تبیین نابرابری در توسعه
صنعت گردشگری با نگاهی به ایران ،نشریه پژوهش های جغرافیایی ،زمستان  1905ف ص -150
110
شهركی ف محمد رضا؛ عباسی حسن آبادی ،نسترن ( ،)1901رتبه بندی شهرستان های استان
سیستان و بلوچستان براساس شاخص های بهداشتی و درمانی با روش تاپسیس ،مجله
پیراپزشكی ،دوره  ،12شماره  5ف بهمن و اسفند 1901
حیدری ،صفورا ( ،)1905بررسی رابطه متقابل امنیت و توسعه در مناطق مرزیمطالعه موردی :
استان سیستان و بلوچستانپایان نامه دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند .تابستان 1905
سعادتی جعفر آبادی ،حسن ،)1901( ،بررسی نقش و كاركرد اقتصادی مرز استان خراسان رضوی
با افغانستان و تاثیر آن بر امنیت مرزی استان ،همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت ،دانشگاه
سیستان و بلوچستان ،1901،دوره اول
اطاعت ،جواد؛ موسوی ،سیده زهرا ( ،)1909رابطه متقابل امنیت ناحیه ای و توسعه یافتگی
فضاهایی سیاسی با تاكید بر سیستان و بلوچستان ،نشریه ژئوپلیتیك ،دوره  ،1شماره  ،1از ص
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