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چالش هــای جدیــد به وجــود آمــده در همســایۀ شــرقی ایــران افغانســتان و قدرت گرفتــن طالبــان 
ــن  ــر ای ــد. ب ــر می ده ــور را تغیی ــرقی کش ــای ش ــی مرزه ــادالت امنیت ــۀ مع ــور، هم ــن کش در ای
ــرای پیش بینــی وضعیــت امنیتــی کشــور در ســال های آینــده و طراحــی ســناریوهای  اســاس، ب
امنیتــی مناســب، شناســایی عوامــل اجتماعــی و اقتصــادی چالــش زای مرزهــای شــرقی کشــور 
ضــروری به نظــر می رســد. ایــن پژوهــش از نظــر ماهیــت و هــدف، کاربــردی و از نظــر نــوع روش، 
توصیفی پیمایشــی و بــا توجــه بــه آیندۀ پژوهانه بــودن آن اکتشــافی اســت. در ایــن پژوهــش بــرای 
شناســایی متغیرهــای اصلــی و تشــکیل گویه هــای پرسشــنامه از روش پایــش محیطــی اســتفاده 
ــۀ علمــی مرتبــط اســت.  ــم. جامعــۀ آمــاری پژوهــش شــامل خبــرگان آشــنا و دارای زمین کرده ای
ــا  ــع ب ــل یافته هــای پژوهــش از روش هــای آینده پژوهــی ماتریــس متقاط بــرای تجزیــه و تحلی
ــان  ــش نش ــل از پژوه ــای حاص ــم. یافته ه ــتفاده کرده ای ــک اس ــای میک م ــتفاده از نرم افزاره اس
ــر راهبــردی و متغیرهــای فقــر و بی ســوادی  می دهــد کــه متغیــر توســعه نیافتگی به عنــوان متغی
ــواد  ــاق م ــان و قاچ ــاق انس ــرزی، قاچ ــای م ــاخت پایانه ه ــکاری، س ــل بی ــه، معض ــردم منطق م
مخــدر به عنــوان متغیرهــای اصلــی اقتصــادی و اجتماعــی چالــش زای مرزهــای شــرقی کشــور 
ــایی  ــال 1405 شناس ــم انداز س ــران و در چش ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــت مل ــا امنی ــاط ب در ارتب
شــدند. نتایــج پژوهــش نشــان می دهــد کــه متغیرهــای اقتصــادی و اجتماعــی در اســتان 
سیســتان و بلوچســتان علــت معلول هــای امنیتــی ماننــد قاچــاق انســان و قاچــاق مــواد مخــدر 

است. این نتایج در تأیید نظرات اندیشمند مکتب کپنهاک باری بوزان است.  
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1. مقدمه 
ــد. مرزهــای معاصــر تفکیــک شــده هســتند، آن  مرزهــا مدت هــا مکان هــای به شــدت امنیتــی شــده بودن

کارکــرد امنیتــی مــرز از محــدودۀ ســرزمینی دولت هــا بــه مکان هــای ناهمگــون کــه فراتــر از ژئوپلیتیــک 

 Balibar, 2004; Walters, 2006; Squire,(  )ــر پیــدا کــرده اســت خطــوط مــرزی قــرار دارنــد، تغیی

 Bigo,  2007;( 2011. پژوهشــگران مختلــف مســائلی ماننــد صالحیت هــا و اختیــارات مقامــات مــرزی

 ،)Andreas, 2009; Nevins, 2010( تشــدید سیاســت های فرامــرزی در طــول زمــان ،)Pratt,  2009

امنیــت مــرزی )Adey, 2009; Amoore, 2009; Smith, 2013(، کنتــرل  فناوری هــای جدیــد 

ــی1  ــاد بیگانه هراس ــی ابع ــهروندی )De Genova and Peutz, 2010( و بعض ــن ش ــا قوانی ــرت ب مهاج

امنیــت مــرزی )Pratt  and  Thompson,  2008;  Pickering  and  Cochrane,  2013( را بررســی 

ــی  ــی جهان ــط سیاس ــد در محی ــای جدی ــواع چالش ه ــا ان ــا را ب ــا م ــوص مرزه ــه در خص ــد. مطالع کرده ان

ــا  ــا دولت ه ــی، ام ــای مل ــی مرزبندی ه ــرای پویای ــالش ب ــود ت ــا وج ــه ب ــت ک ــرده اس ــه ک ــر مواج معاص

همچنــان در تــالش بــرای حفــظ مرزبنــدی ســنتی هســتند )Koch, 2018(. اتحادیــۀ اروپــا نیــز برخــالف 

شــعارهای اولیــه مبنــی بــر گسســت مرزهــای ملــی )Jones & Johnson( بــه علــت حمــالت داعــش و 

بحــران پناهنــدگان بــه برقــراری دوبــارۀ کنتــرل مرزهــای داخلــی شــنگن )McConnell et al( رفتــه اســت.

موضــوع امنیــت مرزهــا از مباحــث مهــم نظــری و عملــی حوزه هــای امنیتــی و دفاعــی اســت کــه در دو دهۀ 

اخیــر به لحــاظ ماهیتــی و کارکــردی دچــار تغییراتــی شــده اســت. به لحــاظ مرجعیــت امنیــت مــرزی، عــالوه 

بــر دولت هــا، مــردم و جمعیت هــای ســاکن در مناطــق مــرزی، افــراد و کاالیــی را شــامل می شــود کــه از مرزهــا 

عبــور می کننــد. امنیــت مــرزی از آن جهــت اهمیــت مضاعــف پیــدا می کنــد کــه نقــش واســط بیــن امنیــت 

ــدات از کانون هــای  داخلــی و خارجــی دارد و پاشــنۀ آشــیل دولت هــا محســوب می شــود. ســمت گیری تهدی

ــه  ــایگان رو ب ــن همس ــط بی ــت رواب ــن اس ــان ممک ــر زم ــت و ه ــیب پذیری حاکمیت هاس ــۀ آس ــی، نقط بیرون

تیرگــی بگــذارد. مرزهــا اولیــن الیــۀ جــذب امــواج منفــی هســتند، بنابرایــن دولت هــا بیــش از هــر موضوعــی به 

 .)Hydari, Anami Alamdari and Fatahi, 2012: 119( ــد ــا می پردازن ــت مرزه امنی

ــیاری از  ــوده و آوردگاه بس ــتثنی نب ــی مس ــدۀ کل ــن قاع ــز از ای ــران نی ــالمی ای ــوری اس ــای جمه مرزه

جنگ هــا و مخاصمــات بــوده اســت، جنــگ جهانــی اول، دوم و جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران گویــای 

تالطــم تهدیــدات در مرزهــای ایــران اســت. مرزهــای پیرامونــی ایــران بالــغ بــر 8731 کیلومتــر اســت کــه 

1. xenophobic
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4113 کیلومتــر مــرز خشــکی و 1918 کیلومتــر آن را مــرز رودخانــه ای، دریاچــه و باتــالق شــکل می دهــد 

ــارس و  ــج ف ــوب )خلی ــدران( و در جن ــای مازن ــمال )دری ــران در ش ــای ای ــول کرانه ه ــر ط و 2700 کیلومت

دریــای عمــان( اســت. مرزهــای شــرقی ایــران از دهانــه ذوالفقــار تــا کــوه ملــک ســیاه 945 کیلومتــر بــا 

افغانســتان و از کــوه ملــک ســیاه تــا دهانــۀ خلیــج گواتــر 978 کیلومتــر بــا کشــور پاکســتان مــرز مشــترک 

ــه دالیــل ژئوپلیتیکــی، نگاهــی ملــی و حتــی بین المللــی می طلبــد. در دو  ــران ب دارد. مرزهــای شــرقی ای

کشــور همســایۀ شــرقی، شــاهد ترکیبــی از تروریســم، جنــگ، ناامنــی و رادیکالیســم هســتیم کــه اثــرات 

مســتقیم و غیرمســتقیم خــود را بــر مرزهــای شــرقی ظاهــر کــرده اســت. بــا پیوندخــوردن جریــان قاچــاق 

 Nazarian,( مــواد مخــدر بــه مافیــای بین المللــی ایــن فراینــد وارد مراحــل تــازه و پیچیــده ای شــده اســت

Motallebi and Salim, 2018: 659(. مرزهــای ایــران و افغانســتان در ناحیــۀ هریــرود توســط ژنــرال 

مک لیــن2 در ســال 1891 و از قســمت دشــت هشــتادان و دشــت ناامیــد در ســال 1935 توســط فخرالدیــن 

ــد توســط گلداســمیت و مــک هامــون3 در ســال های 1872 و  ــرک و در قســمت هامــون و هیرمن ــای ت آلت

1903 مشــخص شــدند. مرزهــای ایــران و پاکســتان نیــز در ســال های 1905 و 1896 توســط هولدیــج از 

 .)HafezNia, 2012: 317( کــوه ملــک ســیاه تــا کوهــک مشــخص شــدند

نقشۀ 1. نقشۀ مرزهای شرقی ایران با افغانستان و پاکستان

2. Maclin
3. Macmahon
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یکــی از عوامــل تعیین کننــده در حــوزۀ مطالعــات امنیتــی به ویــژه امنیــت مرزهــا، عنصــر زمــان اســت. 

ــردی  ــی و راهب ــای امنیت ــۀ تصمیم گیری ه ــت در عرص ــز موفقی ــع، رم ــه موق ــدام ب ــده و اق ــناخت آین ش

به شــمار می آیــد. در دوران کنونــی، مطالعــه دربــارۀ آینــده و تــالش بــرای پیش بینــی آن، روندهــای 

موجــود و ویژگی هــای روندهــا و پدیده هــای نوظهــور و در ادامــۀ آن، ســاختن آینــده به دســت آن از 

ــود  ــد به وج ــای جدی ــت )Mobini, 2017: 23(. چالش ه ــی اس ــزی امنیت ــی برنامه ری ــای اصل ویژگی ه

آمــده در همســایۀ شــرقی ایــران افغانســتان و قدرت گیــری طالبــان در ایــن کشــور، همــۀ معــادالت امنیتــی 

مرزهــای شــرقی کشــور را تغییــر می دهــد. مــواردی ماننــد آوارگان، رادیکالیســم مذهبــی، ناامنــی، حتــی 

ــگاه  ــوع ن ــن ن ــد. همچنی ــر می کنن ــی تغیی ــی و کیف ــر کم ــه از نظ ــدر، هم ــواد مخ ــاق م ــم و قاچ تروریس

طالبــان بــه اســالم و هم ســویی تفکراتشــان بــا دولــت و به ویــژه دســتگاه اطالعاتــی پاکســتان، بــر منطقــۀ 

ــور در  ــی کش ــت امنیت ــی وضعی ــرای پیش بین ــاس، ب ــن اس ــر ای ــت. ب ــذار اس ــز تأثیرگ ــران نی ــتان ای بلوچس

ــای  ــدزای مرزه ــران های تهدی ــایی پیش ــب، شناس ــی مناس ــناریوهای امنیت ــی س ــده و طراح ــال های آین س

ــی  ــش اصل ــن پرس ــه ای ــخ گویی ب ــال پاس ــگران به دنب ــد و پژوهش ــر می رس ــروری به نظ ــور ض ــرقی کش ش

هســتند کــه چــه متغیرهــای اجتماعــی و اقتصــادی در افــق زمانــی 1405 بــرای امنیــت مرزهــای شــرقی 

کشــور چالــش زا هســتند؟

2. مبانی نظری
مــرز: مــرز آخریــن حــد قلمــرو زمینــی، دریایــی و هوایــی یــک کشــور اســت. مــرز بــه پدیــده ای فضایــی 

ــاص در  ــد خ ــر قواع ــت و بناب ــت اس ــک دول ــت ی ــرو حاکمی ــدۀ قلم ــه بازتاب دهن ــود ک ــه می ش گفت

ــازد  ــدود می س ــا آن را مح ــد ی ــاد می کن ــع ایج ــکار مان ــر اف ــال کاال و نش ــان، انتق ــت انس ــل حرک مقاب

ــوده  ــک ب کادمی ــث آ ــی از مباح ــه بخش ــن ده ــرای چندی ــرز ب ــوم م )Dashti et al., 2017: 39(. مفه

ــان سیاســی  ــا دولــت و سیاســت توســط برخــی جغرافی دان اســت کــه کارکــرد و اهــداف آن در رابطــه ب

و دانشــمندان علــوم سیاســی به ویــژه کریســتوف4)1959(، مینگــی5)1963( و پرســکات6)1965( 

ــه  ــا از آنچ ــا، مرزه ــردازی مرزه ــاختاری نظریه پ ــش پساس ــه چرخ ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــزه ش تئوری

ــر  ــا تغیی ــا و گفتمان ه ــا، رویه ه ــمت نهاده ــد به س ــناخته می ش ــرزی ش ــر م ــم و مناظ ــوان عالئ به عن

 .)Berg and Hatum, 2003; Newman, 2006; Passey, 1998( کــرده اســت

4. Kristoff
5. Minghi
6. Prescott
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ــد، امنیــت مفهــوم ســنتی خــود را از دســت داده  امنیــت: از منظــر مکتــب کپنهــاک در شــرایط جدی

ــته  ــی نگریس ــاد نظام ــا ابع ــتفالیا و ب ــدل وس ــوب م ــت در چارچ ــته، امنی ــه در گذش ــی ک ــت، در حال اس

می شــد، امــا در دوران پســا جنــگ ســرد دچــار دگردیســی شــد. در دورۀ جدیــد، شــاهد گســترش دامنــۀ 

ــوزان  ــتیم .)Bozan and Weaver, 1998: 5-10( ب ــع( هس ــت موس ــه )امنی ــاد چندگان ــه ابع ــت ب امنی

کیــد اصلــی خــود را در تحلیــل امنیــت بــر ســطح تحلیــل منطقــه ای می گــذارد و معتقــد اســت کشــورها  تأ

بایــد در سیاســت خارجــی خــود، جایــگاه ویــژه ا ی را بــه ابعــاد منطقــه ای امنیــت اختصــاص داده و امنیــت 

را در ابعــاد چنــد بعــدی آن پیگیــری کننــد. بــه بیــان دیگــر، وجــه تمایــز اصلــی او، مطالعــات امنیتــی دوران 

پســا جنــگ ســرد از دوران جنــگ ســرد، وســعت دامنــۀ امنیــت و دربرگرفتــن موضوعاتــی ماننــد مهاجــرت، 

ســازمان های تروریســتی، فراملــی و فروملــی، محیــط زیســت و رفــاه اقتصــادی اســت کــه در گذشــته در 

 .)Tabatabai, 2014: 12( ــدند ــه نمی ش ــر گرفت ــی در نظ ــف امنیت تعاری

بــاری بــوزان، اندیشــمند مکتــب کپنهــاگ، بــا زیرســؤال بردن امنیــت مضیــق، امنیــت را بــه پنــج بخــش 

نظامــی، سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی تقســیم می کنــد. ایــن بخش هــا ابــزار تحلیــل 

مناســبی بــرای مشــخص کردن مجموعه هــای مختلــف هســتند. او معتقــد اســت امنیــت ســاختاری بدیــع 

 Bozan, 1999: 20 quoted by Kohraze( ــه بقــا گــره می خــورد را بــر می انگیــزد کــه در آن امنیــت ب

et al., 2017: 160(. بنابرایــن برتــری نگــرش مکتــب کپنهــاگ بــه امنیــت در ایــن اســت کــه بــه امنیــت 

ــرۀ تنــگ نظامــی خــارج کنــد. تعریفــی  ــدارد و تــالش می کنــد مفهــوم امنیــت را از دای نــگاه تک بعــدی ن

کــه مکتــب کپنهــاگ از امنیــت دارد، افــراد، دولت هــا و نظــام بیــن الملــل را پوشــش می دهــد. بــه بیانــی، 

مکتــب کپنهــاگ در تعریــف خــود از امنیــت ســطح خــرد، میانــه و کالن را در نظــر دارد. ایــن ویژگــی ســبب 

شــده اســت تــا مســائل امنیتــی مناطــق مختلــف بهتــر قابــل تحلیــل باشــند. 

آسیب ها و تهدیدهای مرزی

ــاوت  ــی متف ــی و داخل ــای پیرامون ــرایط و فض ــورها و ش ــت کش ــه موقعی ــه ب ــا توج ــرزی ب ــای م تهدیده

ــای  ــی، تهدیده ــای سیاس ــی، تهدیده ــای امنیت ــد: تهدیده ــوارد باش ــن م ــامل ای ــد ش ــت و می توان اس

اقتصــادی، تهدیدهــای فرهنگــی و تهدیدهــای قاچــاق )کاال، موادمخــدر، انســان، ســوخت، دارو، ســالح 

ــردی  ــت های راهب ــن سیاس ــرد و به کارگرفت ــن راهب ــرای تدوی و ...( )Qavam Maleki, 2019: 25(. ب

ــا توجــه  ــا تهدیدهــای مــرزی، نخســتین گام شــناخت منابــع تهدیــد اســت. ب و کاربــردی بــرای مقابلــه ب

بــه گســترۀ جغرافیایــی، طوالنی بــودن مرزهــا، تعــدد همســایگان و موقعیــت ژئوپلیتیکــی، منشــأ و منابــع 
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ــای  ــه تهدیده ــتری ک ــع و بس ــن مناب ــن رو مهم تری ــد. از ای ــوع باش ــدد و متن ــد متع ــا می توان ــد مرزه تهدی

ــا و  ــودن مرزه ــد از: طوالنی ب ــد عبارت ان ــأ می گیرن ــا منش ــف( از آن ه ــواع مختل ــرزی )در ان ــب م مترت

ــی و  ــل قوم ــی و تداخ ــای تحمیل ــانی، مرزه ــی و انس ــم از طبیع ــی اع ــوع محیط ــایگان و تن ــدد همس تع

ــات  ــا و اختالف ــرزی، چالش ه ــی و م ــق پیرامون ــعه نیافتگی مناط ــوار، توس ــورهای هم ج ــا کش ــی ب فرهنگ

زیســت محیطی و منابــع  طبیعــی، موقعیــت ویــژۀ ژئوپلیتیکــی و ژئواســتراتژیکی مرزهــا، رونــد تحــوالت و 

ــوار،  ــورهای هم ج ــی کش ــاعد و بی ثبات ــاع نامس ــوار، اوض ــورهای هم ج ــی کش ــای سیاس ــرات نظام ه تغیی

ــۀ موردنظــر، جهانی شــدن و تحــول در کارکــرد مرزهــا،  ــه منطق ــق و راهبرد هــای قدرت هــا نســبت ب عالی

 .)Akhbari, Nami, 2009: 41( ــورها ــرزی کش ــت م ــجم در مدیری ــب و منس ــرد مناس ــتن راهب نداش

ــرای تهدیدهــای مختلــف مــرزی تلقــی می شــوند،  ــوان عوامــل اصلــی بسترســاز ب مــوارد فــوق کــه به عن

هرکــدام بــه تنهایــی یــا بــا اشــتراک عوامــل دیگــر می تواننــد تهدیدهــای بالقــوه یــا بالفعلــی بــرای مرزهــای 

یــک کشــور باشــند. هــر یــک از ایــن مــوارد بایــد بــه دقــت مطالعــه شــوند تــا بتــوان رهنمــود و راهکارهــای 

الزم بــرای مدیریــت مطلــوب و بهینــه بــه کار گرفتــه شــود. 

3. پیشینۀ پژوهش
ــت  ــر امنی ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــک جمه ــات هژمونی ــر ثب ــۀ »تأثی ــکاران )2018( در مقال ــان و هم نظری

ــت  ــر امنی ــران ب ــدرت هژمونیــک جمهــوری اســالمی ای ــر ق ــن و شــناخت تأثی ــه تبیی مرزهــای شــرقی« ب

کشــور و به ویــژه در مرزهــای شــرقی می پردازنــد. نتایــج ایــن مقالــه نشــان می دهــد کــه ایــران بــا داشــتن 

منابــع محســوس ماننــد موقعیــت جغرافیایــی، جمعیــت، قــدرت نظامــی، منابــع طبیعــی، قــدرت اقتصادی 

و عوامــل نامحســوس ماننــد وحــدت ملــی، قــدرت فرهنگــی بــه اضافــۀ رهبــری والیــت فقیــه و ایدئولــوژی 

ــت  ــن موقعی ــه ای ــت ک ــه ای اس ــر( منطق ــلط برت ــدرت مس ــون )ق ــدرت هژم ــد ق ــیعی واج ــالمی، ش اس

تأثیــرات مثبتــی در ابعــاد فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی، امنیتــی، انتظامــی، هیدروپلیتیــک و 

مســائل زیســت محیطــی دارد.

ســعید نجفــی )2018( در مطالعــه ای بــا عنــوان »تحلیــل عوامــل مؤثــر بــر توســعۀ شــهرهای مــرزی بــا 

رویکــرد آینده پژوهــی )نمونــۀ مــوردی : شــهر زابــل(« در مرحلــۀ نخســت، بــا روش دلفــی، 25 عامــل را 

شناســایی می کنــد. آنچــه از وضعیــت پراکندگــی متغیرهــای مؤثــر بــر وضعیــت آینــدۀ توســعۀ شــهر مــرزی 

زابــل می تــوان فهمیــد، وضعیــت ناپایــدار سیســتم اســت. بنابرایــن پنــج دســته عوامــل تأثیرگــذار، عوامــل 

ــت  ــتند. درنهای ــایی هس ــل شناس ــتقل قاب ــل مس ــر و عوام ــل تأثیرپذی ــی، عوام ــل تنظیم ــی، عوام دو وجه
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ــاالی  ــت ب ــرت، ظرفی ــگری، مهاج ــای گردش ــد ظرفیت ه ــی مانن ــذاری را متغیرهای ــزان تأثیرگ ــترین می بیش

ــی  ــای راه ترانزیت ــتان، مزای ــۀ سیس ــهر در ناحی ــزی ش ــش مرک ــاورزی، نق ــی و کش ــتی و طبیع ــط زیس محی

ــای  ــا کانون ه ــی ب ــاط ریل ــف ارتب ــی، ضع ــی و سیاس ــران اجرای ــد مدی ــورد ناکارآم ــور، برخ ــرق کش ش

ــارت  ــوزۀ تج ــتن در ح ــی، قرارداش ــای اجتماع ــدید ناهنجاری ه ــروز و تش ــت ب ــاور، ظرفی ــی مج جمعیت

بیــن المللــی مــواد مخــدر در وضعیــت توســعۀ آینــدۀ شــهر خواهنــد داشــت.

برزگــر و همــکاران )2017( در مقالــۀ »بررســی مؤلفه هــای سیاســی و اجتماعــی تأثیرگــذار بــر امنیــت 

مرزهــای ایــران )مطالعــۀ مــوردی مرزهــای شــرقی(« نتیجــه می گیرنــد کــه کوشــش بــرای ارتقــای ســطح 

امنیــت مرزهــا یکــی از مهم تریــن چالش هــای کشــور اســت. به طــور کلــی ایــن عوامــل از عوامــل ناامنــی 

مــرزی شــناخته می شــوند: مســائل قومــی، نــژادی و مذهبــی، هویتــی، توســعه یافتگی مناطــق مختلــف، 

ــه شــهر و توســعۀ حاشیه نشــینی، مهاجــرت و تغییــرات جمعیتــی  تغییــرات جمعیتــی اعــم از مهاجــرت ب

ــرار  ــر ق ــت تأثی ــا را تح ــت مرزه ــد امنی ــه، می توانن ــترش بی روی ــا گس ــف ی ــورت ضع ــه در ص ــگان ک نخب

دهنــد و کشــور را بــا مشــکالتی فــراوان مواجــه ســازند. انســجام هویتــی و اجتماعــی و تغییــرات جمعیتــی 

ــا  ــت مرزه ــن امنی ــزار تأمی ــن اب ــه مؤثرتری ــود ک ــوب می ش ــا محس ــدرت مرزه ــی ق ــای اجتماع از مؤلفه ه

بــه شــمار مــی رود. آن هــا بــا اســتفاده از روش توصیفی تحلیلــی و بــا بهره گیــری از منابــع کتابخانــه ای بــه 

ــد. ــه پاســخ می دهن پرســش اصلــی مقال

ــرزی؛  ــدار م ــت پای ــدۀ امنی ــل تأمین کنن ــازی عوام ــۀ »الگوس ــکاران )2015( در مقال ــوالدی و هم پ

ــته  ــه دس ــت آمده، س ــوی به دس ــق الگ ــد مطاب ــان می دهن ــران« نش ــرقی ای ــای ش ــوردی: مرزه ــه م مطالع

ــای  ــد محرومیت ه ــر )مانن ــل مداخله گ ــد: عوام ــرقی تأثیرگذارن ــای ش ــی مرزه ــاد ناامن ــل در ایج عوام

فرهنگــی، قاچاقچیــان بین المللــی، حساســیت های قومــی، شــیوۀ تعامــل نخبــگان بــا موضــوع(، 

ــزی  ــی، برنامه ری ــی داخل ــوان نظام ــش ت ــت درون زا، افزای ــاخت هوی ــر س ــز ب ــد تمرک ــی )مانن ــل عل عوام

ــتی،  ــط زیس ــادی، محی ــاخت های اقتص ــترش زیرس ــد گس ــه ای )مانن ــل زمین ــت گذاری( و عوام و سیاس

ــج به دســت آمــده  ــی(. نتای ــی و مذهب ــد غیرعامــل، سیاســی، قانون ــی و پدافن فرهنگــی و اجتماعــی، امنیت

ــظ  ــه حف ــی از جمل ــرقی، پیامدهای ــای ش ــدار مرزه ــت پای ــن امنی ــه تأمی ــد ک ــان می ده ــا نش از تحلیل ه

جمعیــت بومــی، کنتــرل قاچــاق کاال و همچنیــن ازبین رفتــن تهدیدهــای سیاســی، امنیتــی و اقتصــادی را 

ــت.  ــد داش ــی خواه در پ

لیــری ترایتمــن )2021( در مقالــۀ »ارتبــاط مطالعــات مــرزی و خــط مشــی مــرزی: تحقیــق در متــون 
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رضا پارسای و همکاران. شناسایی عوامل اجتماعی و اقتصادی چالش زای پیش روی مرزهای شرقی کشور در ارتباط با امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران )افق زمانی 1405(.

کانــادا و آمریــکا« می گویــد همه گیــری کرونــا پرســش های مختلفــی را مطــرح می کنــد در مــورد 

اینکــه چگونــه مطالعــات مــرزی می توانــد بــه اطالع رســانی بــه موقــع و مرتبــط دربــارۀ مســائل سیاســت 

عمومــی کمــک کنــد. پرســش هایی مربــوط بــه مهاجــرت، تجــارت، فرهنــگ و هویــت مرتبــط بــا مرزهــا 

در دورۀ کرونــا، معانــی جدیــدی پیــدا کرده انــد. پرداختــن بــه ایــن موضوعــات مســتلزم تعامــل نزدیک تــر 

بیــن پژوهشــگران مــرزی و تصمیم گیــران مــرزی اســت. او ادغــام بیــن مطالعــات مــرزی و سیاســت های 

ــد.  ــکا بررســی می کن ــادا و آمری ــن کان مــرزی را در بی

ویلــی و همــکاران )2021( در مقالــۀ »شــیوه ها و روش هــای مطالعــات مــرزی: رویکردهــای تجربــی 

و مفهومــی اخیــر« می گوینــد در دهه هــای اخیــر مطالعــات مــرزی اهمیــت و رشــد قابــل توجهــی داشــته 

اســت. ایــن نشــان می دهــد افزایشــی رســمی در عالقــه بــه پژوهــش در زمینــۀ مــرز شــکل گرفتــه اســت. 

بــا ایــن حــال تاکنــون توجــه کمــی بــه ماهیــت ایــن رشــته و مبانــی روش شــناختی و پیامدهــای مرتبــط بــا 

ــه ماهیــت مطالعــات مــرزی و رویکــرد روش شــناختی آن  ــه آن هــا ب ــن مقال آن انجــام شــده اســت. در ای

می پردازنــد. ولمــر )2019( در مقالــۀ »پارادوکــس امنیــت مرزهــا، مثالــی از بریتانیــا« می گویــد مطالعــۀ 

مرزهــا در ابعــاد مختلــف رنسانســی را تجربــه کــرده اســت، امــا مفهــوم امنیــت بومــی در حــوزۀ مرزهــا و 

سیاســتی کــه پیرامــون آن اســت نادیــده گرفتــه شــده اســت. او از رویکــرد مردمــی اســتفاده و درک جامعــۀ 

مدنــی بریتانیــا را از مرزهــای دولتــی بررســی می کنــد. او می گویــد بریتانیــا را بــرای ایــن انتخــاب کردیــم 

ــان  ــد. او نش ــالش می کن ــر ت ــر و امن ت ــخت گیرانه تر، کارآمدت ــای س ــاد مرزه ــرای ایج ــت آن ب ــه دول ک

می دهــد عــدم تطابقــی در سیاســت مــرزی وجــود دارد و امنیتی کــردن مرزهــا منجــر بــه ناامنــی می شــود. 

ــاد  ــردم ایج ــی در م ــت ناامن ــری ذهنی ــور مؤث ــا به ط ــردن مرزه ــی امنیتی ک ــی و اجتماع ــای سیاس پیامده

ــا،  ــۀ مرزه ــورد رابط ــد در م ــردازی جدی ــدم نظریه پ ــط مق ــمت خ ــی به س ــت بوم ــوم امنی ــد. مفه می کن

امنیــت و سیاســت پیــش مــی رود. 

یونــگ )2019( در مقالــۀ »مــرز مکزیــک و کانــادا: کنتــرل مرزهــای فراســرزمینی و تولیــد پناهنــدگان 

اقتصــادی« بــا بررســی مــرز مکزیــک و کانــادا اســتدالل می کنــد کــه تعامــل بیــن گفتمان هــای پناهنــدۀ 

ــکای  ــانی در آمری ــت انس ــرای درک امنی ــادا ب ــرزمینی کان ــرزی فراس ــات م ــاختگی و اقدام ــادی س اقتص

شــمالی بســیار مهــم اســت. مفهــوم مــرز مکزیــک و کانــادا به طــور خالصــه نشــان می دهــد کــه چگونــه 

ــادا  ــادا، پلیــس مــرزی مکزیــک را هــدف قــرار داده اســت. بــرای نمونــه، کان سیاســت ها و شــیوه های کان

در ســال 2009 در پاســخ بــه افزایــش تقاضــای پناهندگــی توســط اتبــاع مکزیکــی، ویــزا را الزامــی کــرد. 
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رضا پارسای و همکاران. شناسایی عوامل اجتماعی و اقتصادی چالش زای پیش روی مرزهای شرقی کشور در ارتباط با امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران )افق زمانی 1405(.

4. روش پژوهش
ــا توجــه  ایــن پژوهــش از نظــر ماهیــت و هــدف، کاربــردی و از نظــر نــوع روش، توصیفی پیمایشــی و ب

ــی  ــای اصل ــایی متغیره ــرای شناس ــش ب ــن پژوه ــت. در ای ــز هس ــافی نی ــودن آن اکتش ــه آینده پژوهانه ب ب

ــش  ــاری پژوه ــۀ آم ــم. جامع ــتفاده می کنی ــی اس ــش محیط ــنامه از روش پای ــای پرسش ــکیل گویه ه و تش

ــای سیاســی،  ــا مســائل مــرزی رشــته های جغرافی ــۀ علمــی مرتبــط ب ــرگان آشــنا و دارای زمین شــامل خب

ــهید  ــی، ش ــۀ طباطبای ــران، عالم ــگاه های ته ــی )دانش ــوم سیاس ــادی و عل ــوم اقتص ــی، عل ــوم اجتماع عل

ــرات  ــاب نف ــور انتخ ــه به منظ ــت ک ــی( اس ــاع مل ــگاه دف ــز و دانش ــران مرک ــگاه آزاد ته ــتی، دانش بهش

خبــره از روش نمونه گیــری هدفمنــد اســتفاده و تعــداد 30 نفــر انتخــاب کردیــم. بــرای بررســی روایــی 

ــم شــده در  ــن شــکل کــه پرسشــنامۀ تنظی ــرگان اســتفاده شــده بدی ــن پژوهــش از نظــر خب پرسشــنامه ای

ــه و  ــرای تجزی ــد. ب ــه و آن هــا روایــی پرسشــنامه را بررســی کردن ــار تعــدادی از خبــرگان قــرار گرفت اختی

ــای  ــتفاده از نرم افزاره ــا اس ــع ب ــس متقاط ــی ماتری ــای آینده پژوه ــش از روش ه ــای پژوه ــل یافته ه تحلی

میک مــک اســتفاده کرده ایــم. 

ــه شــرح  ــزار میک مــک ب ــا اســتفاده از نرم اف به طــور کلــی مراحــل انجــام تحلیــل ماتریــس متقاطــع ب

ــۀ  ــن، تهی ــای معی ــا جهت ه ــی ب ــوان روندهای ــا به عن ــا متغیره ــران ها ی ــت پیش ــۀ لیس ــت: تهی ــر اس زی

ماتریــس قطــری n در n بــه تعــداد پیشــران ها، قضــاوت در مــورد اینکــه رونــد A تــا چــه حــد بــر رونــد 

ــود.  ــخص می ش ــا 3 مش ــر ت ــاس صف ــددی در مقی ــا ع  ب
ً
ــوال ــر معم ــن تأثی ــت. ای ــد داش ــر خواه B تأثی

ــاد  به طــوری کــه عــدد صفــر بــدون تأثیــر، عــدد 1 تأثیــر کــم، عــدد 2 تأثیــر متوســط و عــدد 3 تأثیــر زی

ــه  ــس n*n ب ــک ماتری ــد ی ــر n باش ــده براب ــر تعــداد متغیرهــای شناسایی ش ــن اگ ــد. بنابرای ــان می ده را نش

دســت می آیــد کــه در آن تأثیــرات متغیرهــا بــر یکدیگــر مشــخص شــده اســت. جمع بنــدی نتایــج. جمــع 

ــر  ــن متغی ــدان معناســت کــه ای ــن ب ــر را نشــان می دهــد. ای ــدرت پیش برندگــی متغی ــزان ق هــر ردیــف می

تــا چــه انــدازه متغیرهــای دیگــر را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. جمــع هــر ســتون، ســطح وابســتگی هــر 

ــه  ــش مرحل ــن ش ــک ای ــزار میک م ــا نرم اف ــع ب ــس متقاط ــای ماتری ــد. در تحلیل ه ــان می ده ــر را نش متغی

ــود: ــام می ش انج

- درک سیستمی و مشاهدۀ پایداری یا عدم پایداری سیستم؛

- شناسایی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها که از درجۀ باالیی برخوردار هستند؛
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- شناسایی عوامل و پیشران های اصلی و استفاده از آن ها در سناریونویسی؛

- درک کلی از سیستم و پرهیز از تحلیل جزئی؛

- شناسایی عوامل ناپایدارکنندۀ سیستم )عواملی که باید مدیریت شوند(؛

 .)Nazimi, 2007 and Asan, 2007( شناسایی محیط به واسطۀ سنجش تأثیرگذاری -

5. تجزیه و تحلیل یافته ها

یافته های توصیفی

توزیــع فراوانــی تحصیــالت، گــروه علمــی و رتبــۀ علمــی جامعــۀ آمــاری پژوهــش در جــدول 1 نمایــش 

داده شــده اســت. 

جدول 1. ویژگی های توصیفی جامعۀ آماری

درصد فراوانیفراوانیگویه ها

تحصیالت

7 درصد2کارشناسی ارشد

20 درصد6دانشجوی دکترا

73 درصد22دکترا

گروه علمی

30 درصد9علوم اجتماعی

16 درصد5علوم اقتصادی

28 درصد8جغرافیای سیاسی

28 درصد8علوم سیاسی

رتبۀ علمی

27 درصد8مربی

57 درصد17استادیار

13 درصد4دانشیار
3 درصد1استاد

Source: Author
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اطالعــات جــدول 1 نشــان می دهــد بیشــترین درصــد فراوانــی ســطح تحصیــالت جامعــۀ آمــاری بــا 

73 درصــد مربــوط بــه دکتــرا اســت. همچنیــن بیشــترین درصــد فراوانــی گــروه علمــی مربــوط بــه گــروه 

علــوم اجتماعــی بــا 30 درصــد اســت. و رتبــۀ علمــی اســتادیار بــا 57 درصــد بیشــترین درصــد فراوانــی را 

ــۀ علمــی نشــان می دهــد.  در حــوزۀ رتب

یافته های استنباطی

شناســایی چالش هــای اجتماعــی و اقتصــادی پیــش روی مرزهــای شــرقی کشــور در افــق زمانــی 1405 

ــایی و  ــرای شناس ــت. ب ــن چالش هاس ــکل دهندۀ ای ــران های ش ــا و پیش ــۀ مؤلفه ه ــناخت هم ــد ش نیازمن

ــوزۀ  ــده در ح ــای انجام ش ــر پژوهش ه ــش و دیگ ــات پژوه ــرور ادبی ــر م ــالوه ب ــا ع ــن مؤلفه ه ــناخت ای ش

ــای  ــد. مؤلفه ه ــتخراج ش ــه اس ــی 26 مؤلف ــش محیط ــتفاده از روش پوی ــا اس ــور و ب ــرقی کش ــای ش مرزه

ــل  ــد. 18 عام ــت آم ــه به دس ــه 18 مؤلف ــه در نتیج ــت ک ــرار گرف ــرگان ق ــر از خب ــار 5 نف ــوق در اختی ف

شناسایی شــده در 2 حــوزۀ اقتصــادی و اجتماعــی در قالــب ماتریــس متقاطــع و بــا اســتفاده از نــرم افــزار 

میــک مــک تحلیــل شــد. پرسشــنامۀ ماتریــس متقاطــع 18*18 در اختیــار 30 نفــر از خبــرگان دانشــگاهی 

حوزۀمطالعــات مــرزی قــرار گرفــت. 

درجــۀ پرشــدگی ماتریــس 78/39 درصــد اســت کــه نشــان می دهــد عوامــل انتخاب شــده تأثیرگــذاری 

و تأثیرپذیــری به نســبت زیــادی بــر یکدیگــر داشــته اند. از مجمــوع 254 رابطــۀ ماتریــس، 70 رابطــه عــدد 

صفــر بــوده کــه بــه ایــن معنــی اســت عوامــل بــر همدیگــر تأثیــر نداشــته یــا از یکدیگــر تأثیــر نپذیرفته انــد. 

ــر  ــر یکدیگ ــی ب ــری ضعیف ــا تأثیرپذی ــذاری ی ــۀ تأثیرگ ــه رابط ــی ک ــن معن ــوده بدی ــک ب ــدد ی ــه ع 87 رابط

ــر  ــطی ب ــری متوس ــا تأثیرپذی ــذاری ی ــۀ تأثیرگ ــه رابط ــی ک ــن معن ــوده بدی ــدد دو ب ــه ع ــته اند. 78 رابط داش

ــری  ــا تأثیرپذی ــذاری ی ــۀ تأثیرگ ــه رابط ــی ک ــن معن ــوده بدی ــه ب ــدد س ــه ع ــته اند و 89 رابط ــر داش یکدیگ

ــته اند.  ــر داش ــر یکدیگ ــادی ب زی

یس متقاطع جدول 2. تحلیل اولیۀ داده های ماتر

ابعاد شاخص
ماتریس

تعداد 
تکرار

تعداد 
صفرها

تعداد 
یک

تعداد 
دو

تعداد 
درجۀ پرشدگیجمعسه

78/39 درصد18270877889254مقدار
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ماتریــس براســاس شــاخص های آمــاری بــا دوبــار چرخــش داده ای، از مطلوبیــت و بهینه شــدگی 81 

درصــد در شــاخص تأثیرگــذاری و 99 درصــد در شــاخص تأثیرپذیــری داشــته کــه حاکــی از روایــی بــاالی 

پرسشــنامه و پاســخ های آن اســت. شــیوۀ توزیــع و پراکنــش متغیرهــا در صفحــۀ پراکندگــی، حاکــی از میزان 

پایــداری یــا ناپایــداری سیســتم اســت. در حــوزۀ روش تحلیــل اثــرات متقابــل بــا نرم افــزار میک مــک در 

مجمــوع دو نــوع از پراکنــش تعریــف شــده اســت کــه بــه نــام سیســتم های پایــدار و سیســتم های ناپایــدار 

ــل  ــت. در مقاب ــی اس ــورت ال انگلیس ــا به ص ــش متغیره ــدار پراکن ــتم های پای ــتند. در سیس ــروف هس مع

ــا  ــتم، متغیره ــن سیس ــت. در ای ــدار اس ــتم های پای ــر از سیس ــت پیچیده ت ــدار وضعی ــتم های ناپای در سیس

حــول محــور قطــری صفحــه پراکنــده هســتند و متغیرهــا در بیشــتر مواقــع حالــت بینابینــی از تأثیرگــذاری 

ــد. ــان می دهن ــری را نش و تأثیرپذی

Source: Author شکل 1. وضعیت پراکندگی متغیرهای پژوهش

بــا توجــه بــه وضعیــت پراکندگــی متغیرهــا در دو نمــودار یادشــده و از آنجایــی کــه سیســتم به نســبت ناپایــدار 

اســت، بنابرایــن متغیرهای ریســک )قســمت باالیی ضلع شــمال شــرقی نمــودار( به عنــوان عوامــل اصلــی و راهبردی 

شــناخته می شــوند. بــا توجــه بــه شــکل 2 متغیــر توســعه نیافتگی به عنوان متغیــر راهبــردی اصلی شــناخته می شــود و 

بقیــۀ متغیرهــا بــا توجــه بــه باالتریــن میــزان امتیــاز کســب شــده بنابــر جــدول 3 طبقه بندی می شــوند. 
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جدول 3. متغیرهای اصلی مؤثر بر چالش های اقتصادی و اجتماعی

امتیاز نهایی به دست آمدهنام متغیر
جمع امتیازتأثیرپذیری مستقیمتأثیرگذاری مستقیم

394483توسعه نیافتگی

343266فقر و بی سوادی مردم منطقه
324173معضل بیکاری

322961ساخت پایانه های مرزی
274269قاچاق انسان

264470قاچاق مواد مخدر

Source: Author

همچنیــن وضعیــت تأثیرگذاری هــای کلــی مســتقیم متغیرهــا بــر یکدیگــر در قالــب شــکل 3 نمایــش 

ــط و  ــن رواب ــان دهندۀ قوی تری ــز نش ــگ قرم ــده، رن ــکل آم ــس ش ــه در زیرنوی ــه ک ــود. همان گون داده می ش

تأثیرگذاری هاســت و از آنجایــی کــه رنــگ قرمــز، رنــگ قالــب شــکل ذیــل اســت، بنابرایــن شــاهد روابــط 

و تأثیــرات بســیار قــوی در بیــن متغیرهــا هســتیم. 

شکل 2. نمایش کلی تأثیرات مستقیم بین متغیرها

تحلیل وضعیت متغیر توسعه نیافتگی در استان سیستان و بلوچستان
از آنجایــی کــه بیشــترین چالش هــای مــرزی در شــرق کشــور معطــوف به مرزهای اســتان سیســتان و بلوچســتان 
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بــا همســایگان شــرقی ایــران )افغانســتان و پاکســتان( اســت، شــاخص های توســعه را در ایــن اســتان تحلیــل 
می کنیــم. بــا توجــه بــه اینکــه در پژوهــش حاضــر بــه بررســی دو عامــل اقتصــادی و اجتماعــی پرداخته ایــم در 

نتیجــه دو بعــد توســعه یعنــی توســعۀ اقتصــادی و توســعۀ اجتماعــی را در ایــن اســتان کنــکاش می کنیــم. 

توسعۀ اقتصادی
در میــان شــاخص های اقتصــاد کالن، تولیــد ناخالــص داخلــی اهمیــت ویــژه ای دارد و به عنــوان بهترین نمــاد برای 
تعییــن وضعیــت و انــدازۀ اقتصــاد محســوب می شــود. امــا مهم تــر از آن ســرانۀ تولیــد ناخالــص داخلــی یعنــی 
مقــداری اســت کــه بــه هــر شــخص در آن اســتان تعلــق می گیــرد. همان گونــه کــه در جــدول 3 مشــهود اســت 
ســرانۀ تولیــد ناخالــص داخلــی اســتان وضعیــت مناســبی نداشــته و همــواره در بیــن 2 یــا 3 اســتان آخــر قــرار دارد. 

جدول 4. سرانۀ تولید ناخالص داخلی سیستان و بلوچستان در مقایسه با استان های دیگر

نسبت سرانه استان 
سیستان و بلوچستان به 

تهران )درصد(

تولید سرانه استان 
 تهران

یال( )میلیون ر

رتبه استان در بین 
سایر استان ها در 

تولید سرانه

تولید سرانه 
کشور

یال( )میلیون ر

تولید سرانه سیستان و 
 بلوچستان 

یال( )میلیون ر
سال

26.17 156.82 28 111.40 41.03 1379

25.15 170.62 28 114.84 42.91 1380

23.88 183.16 28 126.08 44.73 1381

22.56 196.78 28 134.38 44.39 1382

22.22 210.21 30 149.59 46.70 1383

23.61 226.69 30 165.08 53.53 1384

18.35 292.23 30 178.67 53.63 1385

17.03 311.23 30 189.20 53.01 1386

16.82 316.23 30 179.06 53.20 1387

17.25 319.37 30 171.59 55.11 1388

21.54 330.24 30 186.01 71.13 1389

25.74 295.03 31 197.79 75.94 1390

26.95 276.28 31 178.90 74.46 1391

27.58 256.17 31 179.17 70.64 1392

27.92 262.39 31 175.18 73.27 1393

25.37 250.16 31 167.30 63.47 1394

24.81 255.89 31 172.62 63.48 1395

منبع: بر مبنای حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران
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توسعۀ اجتماعی

ــر  ــری و فق ــث نابراب ــود، بح ــرح می ش ــی مط ــعه اجتماع ــوص توس ــه در خص ــی ک ــن مقوله های از مهم تری

اســت. بنابرایــن بــه بررســی بودجــۀ خانــوار در ایــن اســتان و مقایســه آن بــا میانگیــن کشــوری می پردازیــم. 

ــور در  ــتان و کش ــتان و بلوچس ــتایی در سیس ــوار روس ــر خان ــاالنۀ ه ــۀ س ــط کل هزین ــر متوس ــودار زی نم

ــتان و  ــرای سیس ــزان ب ــن می ــم ای ــه می بینی ــور ک ــد. همان ط ــان می ده ــا 1396 را نش ــال های 1390 ت س

بلوچســتان در ســال 1390 برابــر بــا 46046 ریــال اســت کــه بــه 95637 ریــال در ســال 1396 رســیده 

اســت. میــزان مشــابه بــرای هــر خانــوار روســتایی کشــور در ســال 1390 برابــر 83973 ریــال اســت کــه 

بــه 178670 ریــال در ســال 1396 رســیده اســت. 

نمودار1. متوسط کل هزینۀ ساالنۀ هر خانوار روستایی در سیستان و بلوچستان و کشور

ــور در  ــتان و کش ــتان و بلوچس ــهری در سیس ــوار ش ــر خان ــاالنۀ ه ــۀ س ــط کل هزین ــر متوس ــودار زی نم

ــتان و  ــرای سیس ــزان ب ــن می ــم ای ــه می بینی ــور ک ــد. همان ط ــان می ده ــا 1396 را نش ــال های1390 ت س

بلوچســتان در ســال 1390 برابــر بــا 86020 ریــال اســت کــه بــه 218791 ریــال در ســال 1396 رســیده 

اســت. میــزان مشــابه بــرای هــر خانــوار شــهری کشــور در ســال 1390 برابــر 132716 ریــال اســت کــه بــه 

329525 ریــال در ســال 1396 رســیده اســت. 
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نمودار2. متوسط کل هزینۀ هر خانوار شهری در سیستان و بلوچستان و کشور

بررســی نســبت هزینــۀ خانوارهــای روســتایی و شــهری کشــور و اســتان سیســتان و بلوچســتان نشــان 

می دهــد کــه در ســال های 1390 تــا 1396 کل هزینــۀ خانوارهــای روســتایی و شــهری کشــور بــه ترتیــب 

ــهری  ــتایی و ش ــای روس ــا در خانواره ــتر از کل هزینه ه ــد بیش ــد و 51 درص ــط 87 درص ــور متوس و به ط

اســتان سیســتان و بلوچســتان اســت. 

7. نتیجه 
ــی و دفاعــی اســت کــه در دو  موضــوع امنیــت مرزهــا از مباحــث مهــم نظــری و عملــی حوزه هــای امنیت

ــالمی  ــوری اس ــای جمه ــت. مرزه ــده اس ــی ش ــار تغییرات ــردی دچ ــی و کارک ــاظ ماهیت ــر به لح ــۀ اخی ده

ــوده  ــات ب ــا و مخاصم ــیاری از جنگ ه ــوده و آوردگاه بس ــتثنی نب ــی مس ــدۀ کل ــن قاع ــز از ای ــران نی ای

ــان  ــری طالب ــتان و قدرت گی ــران افغانس ــرقی ای ــایۀ ش ــده در همس ــود آم ــد به وج ــای جدی ــت. چالش ه اس

ــاس،  ــن اس ــر ای ــد. ب ــر می ده ــور را تغیی ــرقی کش ــای ش ــی مرزه ــادالت امنیت ــۀ مع ــور، هم ــن کش در ای

ــب،  ــی مناس ــناریوهای امنیت ــی س ــده و طراح ــال های آین ــور در س ــی کش ــت امنیت ــی وضعی ــرای پیش بین ب

ــن  ــن در ای ــد. بنابرای ــر می رس ــروری به نظ ــور ض ــرقی کش ــای ش ــدزای مرزه ــران های تهدی ــایی پیش شناس

ــوری  ــی جمه ــت مل ــا امنی ــاط ب ــش زا در ارتب ــی چال ــادی و اجتماع ــل اقتص ــایی عوام ــه شناس ــش ب پژوه

ــم. ــران پرداختی ــالمی ای اس

ــر  ــزار میک مــک، متغی ــه وضعیــت پراکندگــی متغیرهــا در دو نمودارهــای حاصــل از نرم اف ــا توجــه ب ب
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توســعه نیافتگی به عنــوان متغیــر راهبــردی و متغیرهــای فقــر و بی ســوادی مــردم منطقــه، معضــل بیــکاری، 

ســاخت پایانه هــای مــرزی، قاچــاق انســان و قاچــاق مــواد مخــدر به عنــوان متغیرهــای کلیــدی اقتصــادی 

و اجتماعــی چالــش زای مرزهــای شــرقی کشــور در ارتبــاط بــا امنیــت ملــی جمهــوری اســالمی ایــران و 

ــر  ــوان متغی ــعه نیافتگی به عن ــر توس ــه متغی ــی ک ــدند. از آنجای ــایی ش ــال 1405 شناس ــم انداز س در چش

راهبــردی بــوده و باالتریــن امتیــاز را نیــز از دیــد خبــرگان پژوهــش کســب کــرد بــه بررســی آن پرداختیــم. 

یافته هــای حاصــل از آمارهــای مرکــز آمــار ایــران در مطالعــۀ دورۀ زمانــی 1390 تــا 1396 نشــان می دهــد 

کــه اســتان سیســتان و بلوچســتان به عنــوان اســتانی کــه بیشــترین چالــش را در حــوزۀ مــرزی بــا کشــورهای 

افغانســتان و پاکســتان داشــته، در شــاخص های توســعۀ اجتماعــی و توســعۀ اقتصــادی همــواره پایین تریــن 

ــن کــم توســعه یافته ترین اســتان های کشــور جــای داشــته اســت.  ــاز را داشــته و در بی امتی

ــاق  ــای قاچ ــه متغیره ــد ک ــان می ده ــک نش ــزار میک م ــل از نرم اف ــای حاص ــر، یافته ه ــوی دیگ از س

انســان، قاچــاق مــواد مخــدر و بیــکاری بیشــترین امتیــاز تأثیرپذیــری را دارنــد. یعنــی ایــن متغیرهــا به جــای 

ــدر،  ــواد مخ ــاق م ــر قاچ ــان واضح ت ــته اند. بی ــا داش ــر متغیره ــتری از دیگ ــری بیش ــذاری، تأثیرپذی تأثیرگ

ــای  ــی، متغیره ــه بیان ــتند. ب ــعه نیافتگی هس ــد توس ــی مانن ــول علت های ــکاری معل ــان و بی ــاق انس قاچ

اقتصــادی و اجتماعــی در اســتان سیســتان و بلوچســتان علــت معلول هــای امنیتــی ماننــد قاچــاق انســان 

و قاچــاق مــواد مخــدر هســتند.  ایــن نتایــج در تأییــد نظــرات اندیشــمند مکتــب کپنهــاک، بــاری بــوزان 

ــی،  ــی، سیاس ــش نظام ــج بخ ــه پن ــت را ب ــق، امنی ــت مضی ــؤال بردن امنی ــا زیرس ــوزان، ب ــاری ب ــت. ب اس

اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطــی تقســیم می کنــد و بــه امنیــت نــگاه تک بعــدی نــدارد. او تــالش 

ــد. ــره تنــگ نظامــی خــارج کن ــا مفهــوم امنیــت را از دای ــد ت می کن

پیشنهادهای کاربردی

- در طراحــی ســناریوهای امنیتــی بــرای مرزهــای شــرقی کشــور به جــای نــگاه تک بعــدی امنیتــی یــا 

نظامــی بــه ایــن مناطــق، بایــد بنابــر نظریــۀ بــاری بــوزان بــا نــگاه چندبعــدی بــه آنجــا نگریســت.

ــواع  ــد ان ــی مانن ــی و انتظام ــای امنیت ــش، متغیره ــل از پژوه ــج حاص ــاس نتای ــه براس ــی ک - از آنجای

قاچــاق و جرم هــای امنیتــی در مرزهــای شــرقی کشــور به شــدت متأثــر از متغیرهــای اقتصــادی و اجتماعــی 

ــاخص های  ــود ش ــوص بهب ــازان در خص ــران و تصمیم س ــود تصمیم گی ــنهاد می ش ــن پیش ــت، بنابرای اس

ــد. ــن مناطــق چاره اندیشــی کنن توســعۀ اقتصــادی و اجتماعــی ای
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