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 چکیده

ای برای کشورها، همواره در حال رشد هستتند  های جهانی و منطقهمسائل و چالش

متواد سئلة قاچاق باشد  مها، معضل تولید و قاچاق مواد مخدر مییکی از این چالش

 سیاستی، اقتصتادی، فرهن تی و امنیتتی،یک معضل بزرگ اجتماعی،  عنوانبه مخدر

طتور  کنتد  مرزهتا بتهی مقابلة هرچه بهتر و بیشتر با آن را دوچندان میهاضرورت

ها بوده و قویاً کنش متقابل میتان مردمتانی کته در هایی بین دولتمکرر مسبب تنش

ترین عناصتر اند  مرز از مهمبرند را تحت تأثیر قرار دادهمناطق مجاور هم به سر می

آید، موضوعی که در کشتورهای همستایه، یعنتی مرتبط با امنیت داخلی به شمار می

ثباتی نسبی همراه بوده و این امر موجب بتروز تهدیتدات افغانستان و پاکستان با بی

ه استت  بنتابراین، امنیتی و بروز رخدادهای ضدامنیتی متعدد در داختل کشتور شتد

هتای انسداد مرزهای شرقی کشور با توجه به موضوعات مختلت  امنیتتی از اولویت
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خصوص مرزهای زمینی معبر اصتلی مرزها و به کهییازآنجاخاصی برخوردار است  

باشند، اقدامات مترزی نقتش پررن تی را در عرصتة می مواد مخدرورود غیرقانونی 

 مناستب یررستی ال توباین پژوهش که با هتد    کنندجلوگیری از قاچاق ایفا می

 از مرزهای استان سیستتان و بلوچستتاناز قاچاق مواد مخدر  یریجلوگ یبرا مرزی

تحلیلتی  -به روش کیفی انجام شده و بر اساس ماهیت، توصیفی ،انجام گرفته است

ز هتای متورد نیتاریزیاست و بر اساس هد ، به دلیل استفاده از نتایج آن در برنامه

 های مرزی، کاربردی استت سیاسی، فضایی، اقتصادی و اجتماعی و مطالعات استان

تعدادی از متخصصان حوزۀ امنیتت مترزی اعتم از  آماری این پژوهش شامل ةجامع

-مرزبانان نظامی و انتظامی، نیروهای شاغل در ستاد مبارزه با مواد مخدر، فرمانداری

دهد کته   نتایج پژوهش نشان میاست ایینظران علوم جغرافیها و استادان و صاحب

های زنی و بازرسی که باید دولتهای این مقاله، ال وی مدیریتی گشتبراساس یافته

ایران، پاکستان و افغانستان با همکاری و همیاری یکدی ر آن را اجرا کننتد، ال توی 

  مناسبی برای حفاظت از مرزهای شرقی کشور است

  ، قاچاق مواد مخدر، استان سیستان و بلوچستاناقدامات مرزی ها:کلیدواژه

 مقدمه. 1

آید، ناخودآگاه ذهتن شتنونده بتیش از هتر چیتز متوجته وقتی سخن از قاچاق به میان می

زاترین و برای قاچاقچیان پرستودترین نتو  شود که برای کشورها مشکلقاچاق مواد مخدر می

 ةیافتستازمانلمللی مواد مخدر یک جترم ادهد  قاچاق بینقاچاق را در سطح جهان تشکیل می

مراتب نیترو، امکانتات و یافته بتا سلستلههتای ستازمانفراملی است که توسط بانتدها و گتروه

ها را نقض کترده و تجهیزات، مرزهای کشورها را پشت سر گذاشته، صلاحیت سرزمینی دولت

تترور و قتتل، تخریتب  در مسیر حمل از مبدأ تا مقصد جرائم دی تری از قبیتل هواپیماربتایی،

متواد مختدر و  ۀپدیتدرا نیز همراه خواهد داشت   غیرهزیست، قاچاق سلاح و مهمات ومحیط

قاچاق آن، هم دارای ضررهای فردی و هم ضررهای اجتماعی است و ضررهای اجتمتاعی آن 

از ضررهای فردی نیز بیشتر است  وجوه کلان حاصل از قاچتاق متواد مختدر موجتب فستاد، 

دی ری که در مشکل اعتیاد و قاچاق مواد  ةخصیصشود  اقتصادی و سیاسی جوامع می ثباتیبی
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مخدر وجود دارد آن است که شاید حل هیچ مشکل دی ری در سطح جهان تا این حد نیازمند 

 ( 01، ص  1394 )قهرمانی و علیزاده،همکاری بین کشورها نباشد  

هتای اخلتی و ختارجی، از ویژگتیهتای گونتاگون دمناطق مرزی به دلیل تماس بتا محیط

ها، مبادلات و پیوندهای فضایی دو سوی مرز بین کشتورهای برخوردارند  وجود تماس یخاص

ها و وجود تهدیدات مختل  در ایتن منتاطق از ستویی دی تر، پذیریمجاور از سویی و آسیب

ان از کته توأمت یمعضتلات ،ای در این نواحی شده است  بر ایتن استاسهای عمدهباعث چالش

بر این کشتور وارد  ،جمهوری اسلامی ایرانمرزهای جنوب شرق )سیستان و بلوچستان(  ةناحی

هتای گیری دولتثباتی سیاسی همسای ان شرقی و شکل: بیتوان برشمرد ونه میاین را شودمی

گرایی و تروریسم، رواج انوا  قاچتاق متواد ته، تقویت جریان افراطی سلفیضعی  و ورشکس

، ص  1391، دهمرده، جمتال، )اعظمی اح و انسان، حضور نیروهای بی انه در منطقهمخدر، سل

0 ) 

تهدیدات مرزی با توجه به موقعیت کشورها و شرایط و فضای پیرامونی و داخلی متفتاوت 

تواند شامل موارد زیتر باشتد: تهدیتدهای امنیتتی، تهدیتدهای سیاستی، تهدیتدهای است و می

تهدیدهای قاچتاق )کالتا، متواد مختدر، انستان، ستوخت، دارو،  اقتصادی، تهدیدهای فرهن ی،

هرگونه اعمتال خلتا  انجام امنیت مرزی، به معنی جلوگیری از (  3ص   همان:) غیره(سلاح و

ونقل کالتا و حیوانتات کردن تردد اشخاص و حملقانون در طول مرزهای یک کشور و قانونی

تترین ای مجاز مترزی استت  پایتدارترین و مهمهاهلی، با رعایت ضوابط قانونی از راه دروازه

یعنی ایجاد مانع در برابر حرکت انسان، کالتا و تفکترات  ،امنیتی آن -نقش مرز، کارکرد دفاعی 

هتا جتز تلاش کشورها بر این است که تا جایی که ممکن باشد مرزهای آن ،است  در این میان

ها بتر باشد تا به این وسیله حاکمیت آنشده و مجاز غیرقابل نفوذ های توافقدر برخی گذرگاه

سرزمین خود دچار خدشه نشود و امنیت کشور در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصتادی و نظتامی 

زیترا در صتورت  ؛آسیب نبیند  ایجاد امنیت در مناطق مرزی ایجاد امنیت برای کل کشور است

تترین یت کنتد  مترز از مهمکل کشتور سترا تواند بهبروز ناامنی در این مناطق، این معضل می

یعنتی  ،آیتد، موضتوعی کته در کشتورهای همستایهعناصر مرتبط با امنیت داخلی به شمار می

ثباتی )نسبی( همراه بوده و این امر موجب بروز تهدیدات امنیتی و بی افغانستان )و پاکستان( با
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رقی کشتور بتا انسداد مرزهای ش یتی متعدد در داخل کشور شده است بروز رخدادهای ضدامن

انستداد  ،بنتابراین  های خاصی برختوردار استتتوجه به موضوعات مختل  امنیتی از اولویت

موتتوری، نصتب تجهیتزات الکترونیکتی، رادارهتا، نقلیتة مسیرهای تردد خودروها و وستایل 

منظور انستداد کامتل مترز بتر استاس هتا بتههتا و برجکریزها، کانالها، احداث خاکدوربین

 ( 1391، )آرشیو ستاد مبارزه با مواد مخدر ای مختل  در حال اجراستهفازبندی

مرزهای شرقی ایتران بته دلیتل ستاختار ژئوپتولیتیکی ناشتی از همستای ی بتا کشتورهای 

کشتت  ة  توستع1از:  افغانستان و پاکستان، تهدیدات فراوانی را تجربه کرده است کته عبارتنتد

  0 ،های مرتبط بتا آن در شترق کشتورشرارت خشخاش و افزایش قاچاق مواد مخدر و تداوم

پشتونستتان و مستئلة   4 ،هیرمنتد و آب سیستتانمستئلة   بحران هیدروپولیتیک و 3 ،تروریسم

  3 ،های اعمتالی ایتراناعتمادی قبایل پشتون نسبت به سیاست  افزایش بی5 ،بلوچستان بزرگ

نفت و گاز آسیای لولة مسیر خط   حذ  ایران از 2 یری یک دولت لیبرال در افغانستان،گشکل

مستئلة با توجه به مشکلات و مسائل مهمتی کته  ،روایناز ( 03، ص  1323 نیا،)حافظ مرکزی

های مختل  فضایی، سیاسی، امنیتی، اقتصتادی و اجتمتاعی بترای قاچاق مواد مخدر در حوزه

ی، ال وی مناسب کند محقق بر آن شد تا با تحلیل و بررسی نقش اقدامات مرزکشور ایجاد می

و بلوچستتان  مرزی را برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به داخل کشور از استتان سیستتان

 اصلی این است که:مسئلة  ،بنابراین ارائه نماید 

 باشد؟ فضایی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان چه می -پیامدهای سیاسی

 سیستان و بلوچستان چه مواردی است؟  پیامدهای اقتصادی انسداد فیزیکی مرزها در

 پیامدهای اجتماعی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان چیست؟ 

نقش نیروهای بومی، مرزنشتینان و بختش خصوصتی در کتاهش قاچتاق متواد مختدر در 

 سیستان و بلوچستان چ ونه است؟
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 مبانی نظری پژوهش. 3

رزمین تحتت حاکمیتت یتک حکومتت مرزها خطوطی هستند که حدود بیرونی قلمرو ست

مرز عامل تشخیص و عامل جدایی یک واحد متشکل سیاستی  پایه را مشخص می کنند -ملت

 ( 39، ص  1323 نیا،)حافظ یا یک کشور از دی ر واحدهای مجاور آن است

دهی تماس میتان کشتورهای همستایه، در شتکلنقطة عنوان به»المللی، مرزهای زمینی بین

طور مکترر مستبب  ای به عهده دارند  مرزها بهها نقش برجستهو اقتصادی آنمناسبات سیاسی 

ها بوده و قویاً کنش متقابل میان مردمانی که در مناطق مجاور هم بته ستر بین دولت یهایتنش

تر در هتر چته عمیتق بتین کشتورهاانتد  مرزهتای رسترزمینی  برند را تحت تأثیر قرار دادهمی

ها بیشتر خواهند بود  مرزهتای رسترزمینی  ن ی جای ب یرند، دوام آنانداز سیاسی و فرهچشم

تکامل برسند، هرچند گفتنی استت کته بایتد  ةباید مراحلی را طی کنند تا به درج بین کشورها

طتور  گذاری شده باشتند و بتهشده باشند، علامت تهربط به رسمیت شناختوسط دو دولت ذی

( معتقد است که مرزها در راه تکامل خود باید 1945ونز )کارامدی اداره و ن اهداری شوند  ج

گذاری بتر   علامت3 ،  تحدید حدود0 ،  تفاهم بر سر مکان تقریبی مرز1از سه مرحله ب ذرند: 

 ( 101-132، صص  1320)درایسدل و بلیک، «روی زمین

 

 
 مراحل تکامل خط مرزی -1شکل 

 1391،جان پرورمأخذ:  
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ستوم کته بتا مرحلتة زیترا بعتد از ؛ چهارمی نیز اضتافه کتردرحلة مبه این سه مرحله باید 

بنتابراین،   شتود بایتد بتتوان آن را متدیریت کتردگذاری مرز بر روی زمین موافقت میعلامت

برای مدیریت مؤثر امنیت یا کنترل مرزهتای »شده است  چهارم، مدیریت مرزهای تفاهممرحلة 

عنوان یتک سیستتم درک کنتد  زی ختود را بتههای مدیریت مترخود، یک کشور باید فعالیت

های مهندستی ، با استفاده از سیستتم1های ملی سندیادپارتمان آزمایش اه امنیت ملی، آزمایش اه

های متدیریت مترزی وتحلیل سیستتمستازی و تجزیتهو بنیادهای امنیتی، روشی را بترای مدل

جع شامل سه دیتدگاه اساستی توسعه داده است  بر اساس پژوهش این آزمایش اه، معماری مر

های مدیریت مرزی استفاده شود  رالبته باید گفتت کته  تواند برای توصی  سیستماست که می

های متدیریت مترزی بتا مدیریت مرزی اغلب با چنتدین چتالش مواجته استت  اول، سیستتم

طراحتی تواند بر حرکات قانونی افراد و کالاها روبرو هستند  حجم منحصربفرد این ترافیک می

و عملیات بندرهای ورودی تأثیر ب ذارد  ترافیک غیرقانونی مربوط به افراد و کالاهتا نیتز بایتد 

شناسایی شود  دوم، عوامل سیاسی و اقتصادی دی ری نیز وجود دارند که بتر متدیریت مترزی 

سیاسی های انسانی، کالایی، ای به چالشطور گستردهتوانند بهها میگذارند  این چالشتأثیر می

 ( 5-2، صص  0002 ،0)دوگان «و اقتصادی تقسیم شوند

 

 

                                                 

1. Sandia National Laboratories 

2  . Duggan 



 021                                    یمناسب برا یو ارائة ال و یبر اقدامات مرز یلیتحل    سال نوزدهم                             

 

 
 های مدیریت مرزیمعماری مرجع سیستم -3شکل 

  3002، دوگانمأخذ:  

 

زمینتی نظریتات  یل مرزهتائمستازمینتة کته در است  یادانان مطرحبلیک یکی از جغرافی

به طور مفصتل  یاسی خاورمیانه و شمال آفریقاجغرافیای سه کرده است  در کتاب ئمهمی را ارا

ای بتا عنتوان جغرافیایی پرداختته استت  بته علتاوه در مقالتهمحدودۀ ل مرزی در این ئبه مسا

های مؤثر در مدیریت مرزها را بیان کترده استت  در شاخص« اهدا  مدیریت مرزهای زمینی»

  اندها مطرح شدهجدول زیر این شاخص
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 ها در مدیریت مرزثر و مشخصات آنهای مؤشاخص  -1جدول 

  1393، افشردی و همکارانمأخذ: 
 مشخصات هاشاخص

 مدیریت خط مرزی

گذاری  به صورت واضح و بدون ابهام یکی از اهدا  اصلی مدیریت مرز حمایت از علامت

خط مرزی است  در این راستا، برای مدیریت خوب خط مرزی باید بتوان چارچوب قانونی 

وشنی را که در آن  به صورت واضح و روشن مسائلی که ممکن استت متدیریت واضح و ر

بته عنتوان ملتال کشت   کترد،ها فراهم زمانهمة خط مرزی را دچار چالش و تغییر کند در 

   غیره  منابع مشترک مرزی، تغییر مسیر رودخانه، و 

 مدیریت دسترسی

المللی با دیتدگاهی بته عبتور ی بینهای جهان، دستیابی و دسترسی به مرزهادر برخی بخش

آهن کته ممکتن ها یا خطوط راهکند  دسترسی به تدارک جادهقانونی از مرز تقریباً برابری می

دارد  در برختی کشتورها بستت ی است به مقدار زیاد یا محدود باشد یا وجود نداشته باشد، 

کنتد  را کنتترل متی ها مسدود شده و پلتی  مرزهتادسترسی به مناطق مرزی محدود و جاده

نه از مرزها مادامی کته اهد  مدیریت این است که به شهروندان اجازه دهد که  به طور آزاد

هتا بتین امنیت در سطح مورد نیاز در  نظر گرفته شده استت، عبتور و مترور کننتد  فعالیتت

هتای مناستب یتا وجتود جتادهوستیلة اما مدیریت ممکن استت بته  ،است کشورها متفاوت

ها محتدود شتود  در بیشتتر کشتورها تعتداد ای امنیتی در یک طر  یا دی ر بخشهسیاست

ونقل، پلتی  و     ها، کنترل گذرنامه، خدمات حملگمرک) ها درگیر هستندزیادی از سازمان

باشد  رو سطح فعالیت به صورت مستقیم با سیاست دولت مرتبط میاینو از (میزان باز بودن

ممکن است به معنی بسته ن اه داشتن مرز بترای عبتور و مترور در حالت گسترده، مدیریت 

هتای فرامترزی و های عملی مدیریت دسترسی شامل قوانینی از ن هداشتن جتادهباشد  جنبه

 باشد  نقاط عبور و مرور با رفاه مناسب برای مسافران می

 مدیریت امنیت

-های اقتصتادی متیا و فرصتهای امنیتی در مرزها وابسته به روابط خارجی، جغرافیفعالیت

امنیت و جلتوگیری  ۀکنندباشد  درک شهروندان بیشتر کشورها از مرزها هنوز به عنوان تأمین

 :  از ورود

 تهاجم نظامی؛ -

 ؛غیرهدارو، سلاح، کالاهای قاچاق، محرکات جنسی، غذاهای آلوده و  ،کالاهای غیرقانونی -

 ؛غیرههای دهانی و ا، غذا، بیماریمسافران آلوده، آلودگی هو ،مخاطرات سلامتی -

هتا، فراریتان، مهتاجران غیرقتانونی، قاچاقچیتان، خرابکتاران، تروریستت ،افراد غیرقانونی -

   غیرهمجرمان و 

مدیریت منابع 

 فرامرزی

گردد، منابع فرامرزی بیشتر طوری که جمعیت در حال افزایش است و منابع محدود میهمان

 ،منتابع معتدنی، گیرند  ذخایر گاز و نفت نزدیک مرزها قرار میتمورد توجه کشورها و دول

هتای موجتود ماهی ،مناطق مرزی حفاظت شده ،  رودخانهحوضةتقسیم ر ،های زیرزمینیآب
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 مشخصات هاشاخص

هتای ها و مراتع و     مکانجن ل ،های مرزی بزرگرودخانه دهانةهای مشترک و در دریاچه

-هایی از منابع مهتم در برختی منتاطق متیونهنم ،های مرزیتاریخی و فرهن ی در سرزمین

ای برای ایجاد آرامش بین کشورها باشند  همکاری حول منابع فرامرزی ظرفیت قابل ملاحظه

 را دارد 

-مدیریت زیست

 محیطی

های فرامترزی ایجتاد تواند در جهان مدرن بدون همکاریمحیطی نمیمدیریت خوب زیست

-هتای زیستتپتژوهش ،های در حال انقراضت از گونهها در قالب حفاظگردد  این فعالیت

تشتویق ، حیتات وحتشرویتة بتیجلوگیری از شکار  ،سوزی و آلودگیکنترل آتش ،محیطی

 تواند صورت گیرد و     می ،توریسم زیست محیطی

 مدیریت بحران

 توان به سطح محلی و ملی اشاره کرد:از انوا  سطوح مدیریت بحران می

به عنوان ملال  ،یابدروز مسائل و مشکلات در امتداد مرزها افزایش میوزبهر ،در سطح محلی

گیتری شتکلزمینتة های مختل  به صورت غیرهها و کردن رودخانهجانوران ول رد، یا آلوده

هتای رستمی بترای متدیریت بهتتر ایتن آورند  در این راستا سازمانهایی را فراهم میبحران

 دهند ریزی انجام میاطلاعاتی و برنامهزمینة هایی در اریمرزی همکمنطقة ها در بحران

افتاده در امتداد مرز، به دهد که حوادث اتفاقدر سطح ملی، مدیریت بحران مرزی اجازه نمی

-ویژه به مسائل سیاسی کشور وارد شود  یک کمیسیون مشترک در امتتداد مترز متیداخل به

 ل حل و فصل نماید تواند این مسائل را بدون گسترش آن به داخ

 

 
 های مؤثر در مدیریت مرزهاتبیین شاخص -2شکل 

  1393، افشردی و همکاران مأخذ:
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 مرزی استانوضعیت استان سیستان و بلوچستان به عنوان . 1. 3

 مرکزی مکان نظریة هایپایه بر تکیه با 1وایلد تریور و نزوج فیلیپ هاینام به پژوهش ر دو»

 محتور دو بته مربتوط مترزی منتاطق نیافت یعهتوس که کردند ابراز 0وشکارهای ل و کریستالر

 استت  نتاامنی عوامتل و نظامی و تهدیدهای مرزی نواحی در خارجی تجارت هایمحدودیت

 روروبه هاییبا محدودیت خود ةتوسع در مرزی، نواحی در واقع شهرهای که کنندمی بیان هاآن

بتر  علاوه مرزی، نواحی که معتقدند (1991مینچی ) و لیروم از پیروی به همچنین آنان هستند 

 مستتقیم تتأثیر مرکتز، از دور همچتون خود جغرافیایی موقعیت از ناشی نیافت ی توسعه ۀپدید

 پتور و اشتنویی، ، گنجتی)شتاطریان «کنندمی منتقل هاآن و کالبدی فضایی ساختار در را مرزها

 ( 130، ص  1390

های مرزی برخوردار از ضع  اقتصادی و فرهن ی، در استان قابل تأمل این است کهنکتة »

شناستایی و مهتار پارامترهتای  ،تر است  به همین منظتورهای امنیتی نیز گستردهسطوح دغدغه

اقتصادی، اجتماعی و فرهن ی که قابلیت تبدیل به تهدید امنیتتی را دارنتد، بایتد بتا توجته بته 

؛ زیرا در صورت بالتا بتودن ضتریب رکتود اقتصتادی، های امنیتی مورد توجه قرار گیرندمؤلفه

هتای مترزی  خوشتبین توان نسبت به تحقق امنیت فراگیر در سطح راستتانبیکاری و فقر نمی

 جهتان و ایتران در مطالعات  »(02-09، صص  1393ن، حمیدی و ویسیامحمدی ،)سرور «بود

 هتایچتالش مشتکلات و ارههمو مرزی، مناطق در نیافت یتوسعه شرایط که است آن از حاکی

 داشتته ختود به دنبال را هازیگریقانون و هاشکنیقانون انوا  چون، زیادی اساسی و گسترده

 منجتر گریتزیقتانون و جرم گسترش به مرزی مناطق در که هاییویژگی این اساس، است  بر

 شتوم امتدهایپی از یکتی کالتا قاچتاق که است مرزی مناطق ة ناعادلان و ناموزون توسعة شده،

 ( 130، ص  1390 ،پور و اشنویی)شاطریان، گنجی «است ناعادلانه و ناموزونة توسع

 کاهش ساززمینه تواندمی مناطق، این در نسبی رفاه و مرزی مناطق اقتصادی یافت یتوسعه»

 تخلیة از و کرده فراهم را غیره و سرقت مخدر، مواد کالا، قاچاق مانند مشکلات مرزی از برخی

 بالتای میتزان و اقتصتادی شتدید هتایمحرومیت کند  وجود جلوگیری مرزی مناطق معیتج

                                                 

1. Philip Jones & Trevor Wild 

2. Losch 
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 امنیتت بتا که اموری سایر و کالا قاچاق افراد، غیرمجاز افزایش عبور در مرز، مناطق در بیکاری

 هتایبازارچته از جملته ای،اقدامات توستعه گیریشکل در است، تضاد در کشورها ملی منافع

بتا  مترزی منتاطق در توستعه و امنیتت دهشت انجتام مطالعات اساس است  بر بوده مؤثّر مرزی،

 در اقتدام هر که ایگونه به دارند؛ یکدی ر با ایدوسویه و مستقیم ةرابط بالا، همبست ی ضریب

 ایتن برعک   به و گذاردمی امنیت تحقق فرایند بر مستقیمی تأثیرات به توسعه، دستیابی فرایند

 منتاطق بته نستبت بالتاتری امنیتتی ضترایب از بالای توسعه، هایشاخص دارای مناطق ترتیب

وجود مبادلتات و  ( 133، ص  1390، پور و اشنویی)شاطریان، گنجی «برخوردارند نیافتهسعهتو

پذیری و تهدیتدات مختلت  در ایتن منتاطق اهمیتت پیوندهای فضایی دو سوی مرز و آسیب

آمایش سرزمین به مناطق مترزی داده استت کته در  ه وریزی، توسعای را در فرایند برنامهویژه

ای از جملته عتدم ثبتات جمعیتتی های عمتدهها به طور جد شاهد چالشصورت غفلت از آن

 1-3شتمارۀ در جدول  ( 55، ص  1324، )محمدی و فخرفاطمی مناطق مرزنشین خواهیم بود

 ها و مشخصات مناطق مرزی کشورها آورده شده است مؤلفه

سیستان و بلوچستان و تأثیر آن بر امنیتت ملتی، منطقة از همه در رابطه با امنیت  آنچه بیش

-باید مورد توجه قرار گیرد، میزان برخورداری از توسعه و منابع ملتی و بته طتورکلی توستعه

خصوص بخش مرکزی است  در تحقیقی کته هیافت ی این استان در مقایسه با دی ر نواحی و ب

های کشور با استتفاده از یافت ی استانتوسعهدرجة جام گرفته است، توسط اطاعت و موسوی ان

شاخص و بر اساس مدل تاکسونومی عددی مورد محاسبه قترار گرفتته استت  بتر استاس  15

-ترین سطح توسعهاستان کشور در پایین 31ن سیستان و بلوچستان در میان نتایج حاصله، استا

ها در توسعه بته همتراه دی تر ماندگی از دی ر استانگیرد  این عامل یعنی عقبیافت ی قرار می

هتا ختود را در سرنوشتت ملتی کمتتر شتریک بداننتد و اند که بلوچعوامل فوق، موجب شده

تتوجهی بته ملی ایران، نقتش قابتلجامعة برخلا  دی ر اقوام ایرانی، در تحولات بزرگ درون 

-وجتود محرومیتت»ی است که این در حال(  25، ص  1390، )اطاعت و موسوی عهده ن یرند

های شدید اقتصادی و میزان بالای بیکاری در مناطق مرزی در افزایش عبتور غیرمجتاز افتراد، 

-)قتادریارتباط دارد  «قاچاق کالا و سایر اموری که با امنیت منافع ملی کشورها در تضاد است

سیاستی درون  تحولتات ،به علاوه(  131، ص  1392، انهیسرنج یو باقر یلی،جلیعبد، حاجت



 ششمای                                         شمارۀ سی و مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                       023

 

هتای مترز کشورها و تحولتات ژئوپتولیتیکی بتر مرزهتا و منتاطق مترزی و عملکترد و نقتش

سال اخیتر  هشتاد ترین تحولات سیاسی و ژئوپولیتیکیمهم 3-3شمارۀ تأثیرگذارند، در جدول 

 هتای مترزی در شترق ایتران لیستت شتده استتها بر مناطق مرزی و سکونت اهو تأثیرات آن

 ( 195، ص  1392و  یو زرقان یراست ،)علمدار
 

 ها و مشخصات مناطق مرزی کشورهامؤلفه -3جدول 

 1392 آفتاب و هوشمند، مأخذ:
 مشخصات مؤلفه

 جغرافیایی مناطق مرزی از سرزمین اصلی است  -مکانیفاصلة بیان ر  دوری از مرکز

 ای بودنانزوا و حاشیه
های عمیق نیافته، بیان ر تفاوتتوسعهویژه در کشورهای در حال توسعه و مناطق مرزی، به

 ساختاری هستند  -عملکردی

ناپایداری ال وی اسکان 

 و سکونت

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

 هستند 

نظام و ال وی مراودات 

 و تبادلات

مرز سیاسی بین دو کشور، از فرصت و  های خود درمناطق مرزی با توجه موقعیت مراوده

 های اقتصادی ویژه برخوردارند  ظزفیت لازم برای تقویت کنش

های فرهن ی و تفاوت

 قومی و نژادی

ها در آن شدید ای داشته و تنو  قومیتدر بسیاری از کشورهایی که خطوط مرزی گسترده

زی حالت شدیدتری به خود های فرهن ی و قومی بین نواحی مرکزی و مرتفاوت ئلةاست، مس

 گیرد می

 تهدیدهای خارجی
های سیاسی همراه جوار، ممکن است با تعارضمناطق مرزی به دلیل اتصال به کشورهای هم

 باشند  

ساختار دوگانه و 

 منددوگان ی نظام

شود که به طور معمول، مناطق مرزی از مند به عناصز سرزمین ملی مشاهده میدر ن رش نظام

ای در های توسعهری دوگانه برخوردارند که این امر موجب تضعی  و بروز تعارضساختا

 شود کشور می
 

 روش پژوهش. 2

تحلیلتی استت و بتر  -توصیفی ،و بر اساس ماهیت انجام شده این پژوهش به روش کیفی

هتای متورد نیتاز سیاستی، فضتایی، ریتزیاساس هد ، به دلیل استفاده از نتایج آن در برنامته

های مرزی، کاربردی است  این تحقیق بته روش کیفتی صادی و اجتماعی و مطالعات استاناقت

ترین تفتاوت آن در گیرد؛ بنابراین چهارچوب تحقیق کیفی با کمی متفاوت است  مهمانجام می
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ای از عتدهآمتاری پتژوهش شتامل جامعتة نویسی است  تعداد مراحل فرایند تحقیق و گزارش

های نظامی و انتظامی مترزی و مبتارزه بتا و مرزبانان و فرماندهان ی انکارشناسان مواد مخدر 

داران، ستران طوایت  و معتمتدان محلتی، طیفتی از مواد مخدر و همچنین فرمانتداران، بختش

نظران و فعالان فرهن ی، اقتصادی و اجتماعی استتان سیستتان و بلوچستتان و استتادان صاحب

، پت  استت آماری در نظر گرفته شدهجامعة نفر از  40   حجم نمونه، تعدادمی باشند دانش اه

نامه را جواب و تحویتل دادنتد  پرسشسؤالات نفر  30ها، تعداد ها بین آننامهاز توزیع پرسش

 مورد نظر در این رساله با روش تخمینی و در دسترس به دست آمده است نمونة 

هتای ، مشاهده، مصاحبه و ستایتای، میدانیهای مطالعات کتابخانهدر این پژوهش از شیوه

از منتابع اینترنتتی،  ،ده استت  همچنتینشتاینترنتی برای گردآوری اطلاعتات تحقیتق استتفاده 

مرتبط با موضو  تحقیق نیتز استتفاده  نامةپایانچندین مقاله و ها و کتابمطالعة برداری و فیش

ود کته روایتی آن بتا گویته بت 30پژوهش شامل  ةساختمحققنامة پرسش ،شده است  همچنین

جغرافیتای سیاستی قترار حیطتة اساتید دانش اه و خبرگتان مورد تأیید  ،وش روایی محتواییر

  پایایی نیز با استفاده از روش آلفای کرونبتا  برابتر ه استگرفته و از اعتبار لازم برخوردار بود

  ه استیید قرار گرفتأو مورد ت همحاسبه گردید 03939

 هایافته. 4

شود کته بته شترح جتدول زیتر های پژوهش ارائه میگزینهتحلیل توصیفی  ،بخشدر این 

هتا ماننتد های پژوهش و آمار توصتیفی مربتوط بته هتر یتک از آنگزینه( 3است  در جدول )

 میان ین، واریان  و انحرا  معیار آمده است 
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 های پژوهشگزینهآمار توصیفی  -2جدول 

 1399ن ارندگان،  مأخذ:

 میانگین د مطالعههای مورگزینه
انحراف 

 معیار

-گزینهاهمیت 

های شرایط 

مرزی استان 

سیستان و 

بلوچستان در 

مبارزه با 

قاچاق مواد 

 مخدر

 133/3 100/2 ساخت دیوارهای بتنی حائل مرزی

 204/0 400/5 کشیدن سیم خاردار

 005/3 032/2 های زیادی از مرز استاننبود مانع مرزی در قسمت

 020/0 133/2 ظامی مرزبانی ج ا انیروهای ن

 390/0 032/2 ثر مرزی توسط کشور ایرانؤنظارت م

 042/3 232/3 نیروهای نظامی مرزبانی کشور پاکستان و افغانستان

 923/0 000/2 مرزی توسط کشور پاکستان و افغانستانمؤثر نظارت 

 005/3 033/2 انسداد کامل مرزی

 505/0 000/2 می مرزنشینهمکاری نیروهای مردمی و بو

 004/0 533/2 تعامل بین کشورهای ایران، پاکستان و افغانستان

 930/0 532/2 ای ج ا ااجرا نشدن کامل حائل مرزی به دلیل مشکلات بودجه

زیر معیارهای 

مؤثر در 

انتخاب ال وی 

مناسب مرزی 

برای مبارزه با 

قاچاق مواد 

 مخدر 

 244/1 132/2 ستان و بلوچستانجغرافیای طبیعی استان سی

 339/1 000/9 نقش محرومیت و ضع  اقتصادی استان سیستان و بلوچستان

 321/0 932/3 های مذهبی اهل تسنن با حاکمیت مرزیتفاوت

 213/0 432/3 نقش مذهب تسنن در همکاری مردم بومی با قاچاق م م

 024/0 900/2  مقرابت قومیتی با بلوچستان پاکستان در امر قاچاق م

 523/1 900/2 اقتصادیتوسعة نقش اقدامات حاکمیت از منظر 

 390/1 200/2 فرهن یتوسعة نقش اقدامات حاکمیت از منظر 

 524/1 200/2 اجتماعیتوسعة نقش اقدامات حاکمیت از منظر 

 901/1 000/2 نقش نیروهای نظامی در بکارگیری مردم بومی در طرح امنیت پایدار

 210/1 033/2 طح همکاری های مردم بومی با حاکمیت در امر مبارزه با قاچاقس

نقش انسداد مرزی در افزایش مشکلات اقتصادی استان سیستان و 

 بلوچستان
200/3 203/1 

نقش انسداد مرزی در افزایش مشکلات اجتماعی استان سیستان و 

 بلوچستان
500/3 221/1 

ارضایتی قومیتی در استان سیستان و نقش انسداد مرزی در افزایش ن

 بلوچستان
32/3 103/0 

 205/1 300/2 اقتصادی در بحث مبارزه با قاچاق م متوسعة اهمیت 
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 میانگین د مطالعههای مورگزینه
انحراف 

 معیار

اقدامات نظامی توسعة نقش امنیتی شدن فضای عمومی استان در اثر 

 مرزبانی
133/2 212/1 

 233/1 033/2 عنوان موانع قاچاق مواد مخدرعوامل طبیعی در مرز به

 122/0 32/2 و افغانستان  های مرزی توسط مرزبانان کشور پاکستاننقش استمرار نظارت

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

 بلوچستان
332/3 332/0 

 051/0 033/2 نقش بکارگیری اهل تسنن در مشاغل مهم امنیتی و حاکمیتی استان

 022/0 032/2 تأثیر مبارزه با قاچاق انسان ) مهاجرت غیرقانونی( در مبارزه با قاچاق م م

 010/0 033/2 تأثیر مبارزه با قاچاق سوخت در مبارزه با قاچاق م م

 

کدام اقدامات مرزی و ال وی مناسب برای جلوگیری از قاچاق متواد مختدر بته داختل  -1

 تأثیرگذار است؟ کشور از مرزهای سیستان و بلوچستان 

بندی اهمیت  اقدامات مرزی و ال وی مناسب تأثیرگتذار یتوبرای پاسخ به این سؤال و اول

برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به داخل کشور از مرزهای سیستان و بلوچستان از آزمون 

 فریدمن استفاده شد 
 

 اقدامات مرزی و الگوی مناسب تأثیرگذاربندی لویتوا -4جدول 

 1399ن ارندگان،  خذ:مأ
 هامیانگین رتبه اقدامات مرزی و الگوی مناسب تأثیرگذار

 32/2 تعامل بین کشورهای ایران، پاکستان و افغانستان

 03/2 نیروهای نظامی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران

 03/2 مرزی توسط کشور ایرانمؤثر نظارت 

 52/3 همکاری نیروهای مردمی و بومی مرزنشین

 02/3 ای جمهوری اسلامی ایرانا نشدن کامل حائل مرزی به دلیل مشکلات بودجهاجر

 03/3 مرزی توسط کشور پاکستان و افغانستانمؤثر نظارت 

 92/5 انسداد کامل مرزی

 33/5 های زیادی از مرز استاننبود مانع مرزی در قسمت

 53/5 نیروهای نظامی مرزبانی کشور پاکستان و افغانستان



 ششمای                                         شمارۀ سی و مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                       020

 

 هامیانگین رتبه اقدامات مرزی و الگوی مناسب تأثیرگذار

 43/5 دیوارهای بتنی حائل مرزی ساخت

 90/0 کشیدن سیم خاردار

 

اول و  اولویتت( تعامل بین کشتورهای ایتران، پاکستتان و افغانستتان 4با توجه به جدول )

نیروهای نظامی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و نظارت مؤثر مرزی توستط کشتور ایتران دو 

ستاخت  ،اشتد  بتا توجته بته ایتن جتدولباقدامات مرزی میزمینة اولویت بعدی خبرگان در 

-دیوارهای بتنی حائل مرزی و کشیدن سیم خاردار اقداماتی هستند که از نظتر خبرگتان پاستخ

دهنده کمترین اهمیت را از میان اقدامات مرزی مناسب برای جلوگیری از قاچاق متواد مختدر 

دامات دی تری کته در از خبرگان خواسته شده بتود اقت ینکهبه داخل کشور دارند  با توجه به ا

نامه نیامده است و به نظر شما جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به داخل کشتور از پرسش

مرزهای سیستان و بلوچستان لازم است انجام شود را بیان نمایید، در ادامه مضتامین مستتخرج 

رده گویان در این زمینه با روش تحلیل مضمون به صورت جتدول مضتامین آواز نظرات پاسخ

 خواهد شد 
 

 آماره آزمون فریدمن -2جدول 

 1399ن ارندگان،  مأخذ:
 سطح معناداری درجه آزادی دو -آزمون کای تعداد

30 033/49 10 001/0 

 

-متی 01/0( و سطح معناداری آزمون فریتدمن کته کتوچکتر از 5با توجه به نتایج جدول )

دامات مترزی و ال توی مناستب هتای اقتگزینتهدهتی بته اولویتت باشد، بنابراین بین میان ین

 دهنده تفاوت معنادار آماری وجود دارد تأثیرگذار از سوی خبرگان پاسخ
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اقدامات جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر زمینة گویان در مضامین مستخرج از نظرات پاسخ -6جدول 

 به داخل کشور از مرزهای سیستان و بلوچستان

 1399ن ارندگان،  مأخذ:
کد 

 افراد
 هاات/ سطرها یا پاراگرافجمل

مضامین پایه 

 )اصلی(

مضامین سازمان 

 دهنده
 مضامین فراگیر

کاهش نیاز  های مرزیکاهش نیاز به مواد مخدر در استان 5

به مواد 

 مخدر

فرهن سازی 

در برابر مواد 

 مخدر

اقدامات جهت  

سازی آماده

فرهن ی افراد 

جامعه در برابر 

 مواد مخدر

 واد مخدر در سطح کشورکاهش نیاز به م 5

-فرهنگ سازی فرهن ی در برابر مواد مخدرسازی و مقاومفرهنگ 5

 سازی 
 سازی بین مردمفرهنگ 2

 قاچاقپدیدۀ نو  ن اه مرزنشینان به  03
ن اه 

 مرزنشینان

 قرابت فرهن ی دو سوی مرز 03
فرهنگ 

 مرزنشینان

 کنترل دائمی پهبادی 3

کنترل مرزها 

استفاده از  با

کنترل هوایی  پهبادها

 مرزها
از  استفاده

های روز فناوری

دنیا جهت 

برقراری امنیت 

 در مرزها

10 

-ها )کوآدکوپتر( به تعداد بالا به ی انواگذاری ریز پرنده

زنی مستمر یا استقرار های مستقر در مرز جهت گشت

 های پهبادی در طول مرز بدین منظورگروه

01 
ها برای کنترل فاده از پهبادها و ماهواره و دوربیناست

 مرزها

نظارت  ایزنی هوایی و ماهوارهنظارت و گشت 12

هوایی بر 

 مرزها
 اجرای مؤثر و مفید پایش از دور و نظارت هوایی  30

نظارت  های جدید در کنترل مرزهاگیری از فناوریبهره 9

مرزها با 

های فناوری

 جدید

ده از استفا 

های فناوری

پیشرفته در 

 کنترل مرزها

 های جدیداستفاده از تکنولوژی و فناوری 00

 های مراقبتی در تقویت اقدام فیزیکیگیری از سیستمبهره 19
های سیستم

 مراقبتی

اقدامات و  همکاری با  همکاری با  گیری از تجارب سایر کشورها در کنترل مرزهابهره 9
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کد 

 افراد
 هاات/ سطرها یا پاراگرافجمل

مضامین پایه 

 )اصلی(

مضامین سازمان 

 دهنده
 مضامین فراگیر

00 
تواند به این امر کمک همکاری کشورهای همسایه نیز می

  کند

کشورهای 

 همسایه

 کشورهای

 همسایه

همکاریهای  

 ایمنطقه

10 
نقش اقدامات اطلاعاتی و اشرا  اطلاعاتی در مبارزه با 

های همکاری قاچاق مواد مخدر 

 اطلاعاتی
19 

های اطلاعاتی در راستای بهینه نمودن همکاریتوسعة 

 های نظامیعملیات

10 
زنی های مرزی مناسب جهت سهولت گشتاحداث جاده

 مستمر نیروهای مرزی
افزایش 

های جاده

 مرزی
افزایش  

اقدامات امنیتی  

جهت افزایش 

 امنیت مرزها

افزایش اقدامات 

امنیتی فیزیکی و 

ساختاری در 

 مرزها

 

11 
های مرزی جهت جلوگیری افزایش تعداد رسمی گذرگاه

 ورود غیر مجاز از

10 
های ها و برجکپوشش خلأهای مرزی با احداث پاس اه

 لازم

افزایش 

تعداد 

های پاس اه

 در مرز
 های مرزیافزایش تعداد پاس اه 15

ساخت  حفرکانال و خندق 14

موانع 

فیزیکی برای 

حفاظت 

 مرزها

افزایش 

اقدامات امنیتی 

فیزیکی برای 

حفاظت بیشتر 

 ااز مرزه

02 

سیم خاردار و فن  عملاً ه وسیلة نظر به این که انسداد ب

کارایی ندارد، خوب است توسط دیوار بتونی آن دو دیوار 

معقول انجام شود و نیروی مرزبانی )اعم از فاصلة با 

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

15 
روج از هایی برای نظارت جهت ورود و خوجود گیت

 مرز

افزایش 

نظارت 

 مسلح کردن مرزهای بدون مانع 15 فیزیکی

 انسداد الکترونیکی مرزها 3

 انسداد مرزها
   تواند کمک مؤثری کندرسد انسداد مرزها میبه نظر می 00

 استفاده از عملیات کنترل جمعیت در کنترل مرز 01

کنترل 

جمعیت در 

 مرز
اقدامات امنیتی 

 مناسب

19 
تشکیل کارگروه فرماندهی مستقیم و متحد عناصر نظامی 

 مستقر در منطقه

فرماندهی 

مستقیم و 
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کد 

 افراد
 هاات/ سطرها یا پاراگرافجمل

مضامین پایه 

 )اصلی(

مضامین سازمان 

 دهنده
 مضامین فراگیر

متحد عناصر 

 نظامی

 توجه بیشتر به جوانان و مردم ساکن در نوار مرزی 2

توجه به 

مرزنشینان 

به خصوص 

 جوانان

توجه به 

اشتغال و 

درآمد 

 مرزنشینان

اقدامات جهت 

بهبود وضعیت 

اقتصادی 

 مرزنشینان

01 
زایی مردم دو استفاده از مبادلات اقتصادی برای اشتغال

 طر  مرز و کمک به امنیت مرز

زایی اشتغال

برای 

 های مرزیایجاد اشتغال و بازارچه 09 مرزنشینان

توجه به  سیستان و بلوچستان منطقة وضعیت اقتصادی  14

وضعیت 

 اقتصادی 

وضعیت 

 ادی مرزنشینانوضعیت اقتص 03 اقتصادی

 لات اجتماعی و ارتقای سطح همکاری مردم و نظامعامت 19

های همکاری

 مردمی

های همکاری

 مردمی

اقدامات در 

جهت جلب 

های همکاری

 مردمی

19 
توسعه و تحکیم و تقویت نیروهای نظامی مردمی در 

 دفاعی )بسیج مردمی( بنیة تقویت 

  
سازی فرهن ی افتراد جامعته در قدامات جهت آماده(، شش مضمون )ا3با توجه به جدول )

اقتدامات و  دنیا جهت برقراری امنیت در مرزهتا،های روز از فناوری برابر مواد مخدر، استفاده

ت اقدامات جهت منیتی فیزیکی و ساختاری در مرزها،افزایش اقدامات ا ای،های  منطقههمکاری

نتوان عهتای مردمتی( بتهجهت جلب همکاریاقدامات در  بهبود وضعیت اقتصادی مرزنشینان،

گویان در جهت تکمیل اقدامات امنیتی جهت جلوگیری از قاچاق مواد مختدر بته نظرات پاسخ

 داخل کشور از مرزهای سیستان و بلوچستان مطرح گردیده است 

فضایی انسداد فیزیکی مرزهتا در سیستتان و بلوچستتان تتأثیر  -کدام پیامدهای سیاسی -0

 رند؟ بیشتری دا

فضایی انستداد فیزیکتی  -بندی اهمیت پیامدهای سیاسیاولویتبرای پاسخ به این سؤال و 

 مرزها در سیستان و بلوچستان از آزمون فریدمن استفاده شد 
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 فضایی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان -بندی اهمیت پیامدهای سیاسییتواول  -7جدول 

 1399ن ارندگان،  مأخذ:
 هامیانگین رتبه فضایی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان -های سیاسیپیامد

 02/5 نقش نیروهای نظامی در بکارگیری مردم بومی در طرح امنیت پایدار

 52/4 و افغانستان  نقش استمرار نظارت های مرزی توسط مرزبانان کشور پاکستان

 25/3 نونی( در مبارزه با قاچاق م متاثیر مبارزه با قاچاق انسان ) مهاجرت غیرقا

 25/3 تاثیر مبارزه با قاچاق سوخت در مبارزه با قاچاق م م

 52/3 اقدامات نظامی مرزبانیتوسعة نقش امنیتی شدن فضای عمومی استان در اثر 

 52/3 نقش بکارگیری اهل تسنن در مشاغل مهم امنیتی و حاکمیتی استان

 50/3 ا قاچاق مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان  نقش برخورد قضایی در مبارزه ب

 

تعامل نقش نیروهای نظتامی در بکتارگیری متردم بتومی در طترح  (،2)با توجه به جدول 

های مرزی توسط مرزبانان کشتور پاکستتان و اول و نقش استمرار نظارت اولویتامنیت پایدار 

فضتایی انستداد  -ی به پیامدهای سیاستیدهاولویت ةافغانستان اولویت بعدی خبرگان در زمین

باشد  با توجه به ایتن جتدول ایتن پیامتدها از نظتر فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان می

فضایی انسداد فیزیکی مرزها  -دهنده کمترین اهمیت را از میان پیامدهای سیاسیخبرگان پاسخ

 در سیستان و بلوچستان دارند 
 

 آماره آزمون فریدمن -2جدول 

 1399ن ارندگان،  أخذ:م
 سطح معناداری درجه آزادی دو -آزمون کای تعداد

30 392/00 3 000/0 

 

-متی 01/0( و سطح معناداری آزمون فریتدمن کته کتوچکتر از 2با توجه به نتایج جدول )

فضایی انسداد فیزیکی مرزها در سیستتان  -دهی به پیامدهای سیاسیاولویت بین میان ین باشد،

 دهنده تفاوت معنادار آماری وجود دارد  ز سوی خبرگان پاسخو بلوچستان ا

کدام پیامدهای اقتصادی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستتان تتأثیر بیشتتری  -3

 دارند؟
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بندی اهمیت پیامدهای اقتصادی انستداد فیزیکتی مرزهتا اولویتبرای پاسخ به این سؤال و 

 ن استفاده شد در سیستان و بلوچستان از آزمون فریدم
 

 بندی پیامدهای اقتصادی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستاناولویت -9 جدول

 1399ن ارندگان،  مأخذ:
 هامیانگین رتبه پیامدهای اقتصادی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان

 92/0 نقش محرومیت و ضع  اقتصادی استان سیستان  و بلوچستان

 92/0 اقتصادی ةتوسعت حاکمیت از منظر نقش اقداما

 50/0 اقتصادی در بحث مبارزه با قاچاق م متوسعة اهمیت 

 50/1 نقش انسداد مرزی در افزایش مشکلات اقتصادی استان س و ب

 

نقش محرومیت و ضع  اقتصتادی استتان سیستتان  و بلوچستتان  ،(9با توجه به جدول )

اقتصتادی اولویتت بعتدی خبرگتان در توستعة منظر اول و نقش اقدامات حاکمیت از  اولویت

-دهی به پیامدهای اقتصادی انسداد فیزیکی مرزها در سیستتان و بلوچستتان متیاولویت ةزمین

نقش انسداد مرزی در افزایش مشکلات اقتصادی استتان سیستتان  ،باشد  با توجه به این جدول

ز میان پیامدهای اقتصتادی انستداد دهنده کمترین اهمیت را او بلوچستان از نظر خبرگان پاسخ

 فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان دارند 
 

 آماره آزمون فریدمن -10جدول 

 1399ن ارندگان،  مأخذ:
 سطح معناداری درجه آزادی دو -آزمون کای تعداد

30 045/33 3 001/0 

 

-متی 01/0( و سطح معناداری آزمون فریدمن کته کتوچکتر از 10با توجه به نتایج جدول)

دهی به پیامتدهای اقتصتادی انستداد فیزیکتی مرزهتا در سیستتان و اولویتبین میان ین  ،باشد

  دهنده تفاوت معنادار آماری وجود دارد بلوچستان از سوی خبرگان پاسخ

کدام پیامدهای اجتماعی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستتان تتأثیر بیشتتری  -4

 دارند؟
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 بندی پیامدهای اجتماعی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستانیتاولوجدول  -11جدول 

 1399ن ارندگان،  مأخذ:
 هامیانگین رتبه پیامدهای اجتماعی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان

 15/3 اجتماعی ةتوسعنقش اقدامات حاکمیت از منظر 

 10/3 فرهن یة توسعنقش اقدامات حاکمیت از منظر 

 95/1 نقش انسداد مرزی در افزایش نارضایتی قومیتی در استان سیستان و بلوچستان

 22/1 نقش انسداد مرزی در افزایش مشکلات اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

 

اول و  اولویتتاجتمتاعی توستعة نقش اقدامات حاکمیت از منظر  ،(11با توجه به جدول )

دهتی اولویتترهن ی اولویت بعدی خبرگان در زمینه فتوسعة نقش اقدامات حاکمیت از منظر 

باشد  با توجه بته ایتن به پیامدهای اجتماعی انسداد فیزیکی مرزها در سیستان و بلوچستان می

جدول نقش انسداد مرزی در افزایش مشکلات اجتماعی استتان سیستتان و بلوچستتان از نظتر 

ی اجتمتاعی انستداد فیزیکتی مرزهتا در دهنده کمترین اهمیت را از میان پیامدهاخبرگان پاسخ

 سیستان و بلوچستان دارند 
 

 جدول آماره آزمون فریدمن -13جدول 

 1399ن ارندگان،  مأخذ:
 سطح معناداری آزادیدرجة  دو -آزمون کای تعداد

30 359/32 3 001/0 

 

 01/0سطح معناداری آزمون فریدمن کته کتوچکتر از  اینکه و (10با توجه به نتایج جدول )

دهی به پیامتدهای اجتمتاعی انستداد فیزیکتی مرزهتا در اولویتباشد، بنابراین بین میان ین می

  دهنده تفاوت معنادار آماری وجود دارد سیستان و بلوچستان از سوی خبرگان پاسخ

ی نیروهای بومی، مرزنشینان و بخش خصوصتی در کتاهش قاچتاق متواد هاکدام نقش -5

 نمود بهتری دارند؟مخدر در سیستان و بلوچستان 
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ی نیروهای بومی، مرزنشینان و بخش خصوصی در کاهش قاچاق هابندی نقشاولویتجدول  -12جدول 

 مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

 1399ن ارندگان،  مأخذ:
 هامیانگین رتبه ی نیروهای بومی، مرزنشینان و بخش خصوصی در کاهش قاچاق مواد مخدر در سیستان و بلوچستانهانقش

 00/4 جغرافیای طبیعی استان سیستان و بلوچستان

 00/4 قرابت قومیتی با بلوچستان پاکستان در امر قاچاق مواد مخدر

 90/3 های مردم بومی با حاکمیت در امر مبارزه با قاچاقسطح همکاری

 15/3 های مذهبی اهل تسنن با حاکمیت مرزیتفاوت

 92/0 با قاچاق مواد مخدرنقش مذهب تسنن در همکاری مردم بومی 

 93/0 عوامل طبیعی در مرز به عنوان موانع قاچاق مواد مخدر

 

اول و قرابت  اولویتجغرافیای طبیعی استان سیستان و بلوچستان  ،(13با توجه به جدول )

-نقتشزمینتة قومیتی با بلوچستان پاکستان در امر قاچاق مواد مخدر اولویت بعدی خبرگان در 

ومی، مرزنشینان و بخش خصوصی در کاهش قاچاق مواد مخدر در سیستتان و ی نیروهای بها

عنتوان موانتع قاچتاق متواد عوامل طبیعی در مرز به ،باشد  با توجه به این جدولبلوچستان می

ی نیروهتای هتاهتای نقتشگزینتهدهنده کمترین اهمیت را از میان مخدر از نظر خبرگان پاسخ

ر کاهش قاچتاق متواد مختدر در سیستتان و بلوچستتان بومی، مرزنشینان و بخش خصوصی د

 دارند 
 

 آماره آزمون فریدمن -14جدول 

 1399ن ارندگان،  مأخذ:
 سطح معناداری آزادیدرجة  دو -آزمون کای تعداد

30 330/14 5 013/0 

 

 05/0سطح معناداری آزمون فریدمن کته کتوچکتر از  اینکه و (14با توجه به نتایج جدول )

ی نیروهای بومی، مرزنشتینان و بختش هاهای نقشگزینهدهی به اولویت میان ین باشد، بینمی

دهنتده خصوصی در کاهش قاچاق مواد مخدر در سیستان و بلوچستان از سوی خبرگان پاستخ

 تفاوت معنادار آماری وجود دارد 
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پژوهش  که در اینمعیار یا معیارهای دی ری ود زیره از خبرگان خواسته شده بکبا توجه به این

مورد توجه قرار گرفته نشده و لازم است به آن توجه شود را بیان نمایید، در ادامه مضامین 

گویان در این زمینه با روش تحلیل مضمون به صورت جدول مستخرج از نظرات پاسخ

 مضامین آورده خواهد شد 
 

نتخاب الگوی مناسب معیارهای مؤثر در ا ةگویان در زمینمضامین مستخرج از نظرات پاسخ -12جدول 

 مرزی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر

 1399ن ارندگان،  مأخذ:
کد 

 افراد
 هاجملات/ سطرها یا پاراگراف

مضامین پایه 

 )اصلی(

مضامین 

 دهندهسازمان
 مضامین فراگیر

 افزایش توان اقتصادی مرزنشینان  5

توجه به  

توسعة 

 اقتصادی
بهبود وضعیت 

 اقتصادی

جه به بهبود تو

وضعیت اقتصادی 

 منطقه

 افزایش توان اقتصادی کشور 5

15 
اقتصادی توسعةهای مرزی در کمک به نقش بازارچه

 های مرزیاستان

15 
های اقتصادی، مداری اشتباه دولت در زمینهسیاست

 اجتماعی و فرهن ی

 مبارزه با محرومیت و ایجاد عدالت  09

 در استانایجاد اشتغال  01
توجه به   

 30 اشتغال
زایی مناسب برای جمعیتی که بخاطر عدم اشتغال

 قاچاق سوخت زیاد شده

 تنو  اقتصادی توجه به تنو  اقتصادی  09

19 
توسعه و تقویت راهبرد اقتصاد مقاومتی با رویکرد 

 استقلال اقتصادی منطقه 
 اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاومتی

01 
سازی مردم نسبت به اقتصاد مقاومتی و آگاه توجه به

 آن 

 رفاه نظامیان رفاه نظامیان میزان رفاه نظامیان مأمور به این استان 00

تأثیر قاچاق  تأثیر قیمت منابع انرژی )بنزین و گازوئیل( و     15

سوخت و 

 انرژی

قاچاق سوخت 

 و انرژی

توجه به تأثیر 

قاچاق سوخت و 

 انرژی
30 

یت به دلیل به صرفه بودن قاچاق سوخت رشد جمع

 در استان سیستان و بلوچستان 

19 
توسعه و تقویت تعامل و همکاری عناصر ملی مستقر 

 در منطقه 

همکاری 

نیروهای 

همکاری و 

کارآمدی 

توجه به نیروهای 

 اجرایی توانمند
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کد 

 افراد
 هاجملات/ سطرها یا پاراگراف

مضامین پایه 

 )اصلی(

مضامین 

 دهندهسازمان
 مضامین فراگیر

نیروهای  اجرایی

نیروی اجرایی   دقت در گزینش و انتصاب مدیران اجرایی منطقه  19 اجرایی

 دانش، تجربه، اقتدار نیروی نظامی و قضایی و امنیتی 00 کارآمد

00 
کنندگان و هرج و مرج کنندگان برخورد قاطع با مختل

 در کل استان

برخورد قاطع 

 با ناامنی
حفظ امنیت و 

مبارزه با 

تروریست در 

 منطقه

توجه به حفظ 

امنیت و مبارزه با 

تروریست در 

 منطقه

 توجه به نقش تروریست  01
نقش 

 30 تروریست
وجود ناامنی عمومی در مرزها به دلیل وجود 

 های تروریستیگروهک

 کنترل بیشتر سران طوای  و اشخاص با نفوذ 2
کنترل سران 

 طوای 

نقش سران 

 طوای 

توجه به نقش 

ها و فرهنگ قومیت

سران طوای  در 

 منطقه

10 
وای  در مبارزه با نقش همکاری واقعی سران ط

توجه به  قاچاق مواد مخدر 

همکاری با 

 سران طوای 

 هاتأثیر نظر مولوی و سرطایفه 14

15 
میزان ارتباط نیروهای نظامی با سران طوای  در 

 کاهش قاچاق مواد مخدر

نقش  ایرانی  -فرهن ی ملی با رویکرد اسلامیتوسعة  19

های زیرساخت

 فرهن ی

نقش فرهنگ 

ها در قومیت

 منطقه

 های استان توجه به نقش زیرساخت 01

 سازی مردم توجه به نقش آموزش در آگاه 01

01 
تأکید بر اشتراک قومیتی و مذهبی و فرهن ی بین 

 مردم 

توجه به خرده 

 هافرهنگ
01 

دوری و عدم استفاده از افتراق بین مردم در حوزه 

 مذهب و قومیت و فرهنگ

01 
گذاری بر های محلی و ارزشفرهنگتوجه به خرده

 هاآن

 ن اه حاکمیتی مسئولین رده بالای کشور 14
ن اه عادلانه 

 حکومت
آمایش 

 سرزمینی

توجه به آمایش 

-سرزمینی و منطقه

 ای 

09 
ن اه عادلانه به فضای سرزمین توسط حکومت 

 مرکزی

 آمایش سرزمینی  00
آمایش 

 09 سرزمینی
توجه جدی به جای اه سیستان و بلوچستان در 

 آمایش سرزمینی 
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کد 

 افراد
 هاجملات/ سطرها یا پاراگراف

مضامین پایه 

 )اصلی(

مضامین 

 دهندهسازمان
 مضامین فراگیر

05 

رسد اگر کشورهای ایران، افغانستان و به نظر می

پاکستان در یک توافق سه جانبه به اجرای آمایش 

انوا  توسعة د نتوانمی ،ای مرزی روی بیاورندمنطقه

منطقة قاچاق به خصوص قاچاق مواد مخدر در 

 ن را کاهش دهند سیستان و بلوچستا

آمایش منطقه 

 ای

آمایش منطقه 

 ای

 

وجته بته ته به بهبود وضعیت اقتصادی منطقه، شش مضمون )توج ،(15با توجه به جدول )

یت و مبارزه توجه به حفظ امن تأثیر قاچاق سوخت و انرژی، توجه به نیروهای اجرایی توانمند،

توجته بته  ا و سران طوایت  در منطقته،هتوجه به نقش فرهنگ قومیت با تروریست در منطقه،

گویان در جهت تکمیل معیارهای متؤثر در ای( به عنوان نظرات پاسخآمایش سرزمینی و منطقه

 انتخاب ال وی مناسب مرزی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر مطرح گردیده است 

 هاگیری و پیشنهادنتیجه. 2

ها، همواره در حال رشد هستند  یکی از ای برای کشورهای جهانی و منطقهو چالش ئلمسا

-به آن پرداخته شده است، معضل تولید و قاچاق مواد مخدر متی مقالهها که در این این چالش

 هتا حتتی بتهدولت حتی مواد مخدر به یکی از پرسودترین کالاهایی تبدیل شده است که باشد 

ی حتد و حتدود قلمترو هتا بتراانتد  هرچنتد دولتتمافیتایی آن تبتدیل شتدهشبکة بخشی از 

 عدم مدیریت صحیح و در بعضی متوارد یلبه دل ولی ،اندسرزمینشان، مرزهایی را تعری  کرده

ورود و خروج مواد مخدر به داخل مرزهایشان و سپ  ترانزیت آن بته در تعمدی، به صورت 

و در  آستیا هلتال طلتایی ةدر منطقتمواد مخدر ای دی ر، همراه و همکار هستند  مکان و منطقه

توان بته زا تبدیل شده است که از دلایل آن میبحرانپدیدۀ یک  المللی بهای و بینسطح منطقه

و  زا شتدن تولیتدها و سیاستمداران برای تجارت در این زمینه اشاره کترد  بحترانورود دولت

-نتوبآمریکا تا ج ۀجهان از کلمبیا در قارگسترۀ گیری مافیای آن که توزیع مواد مخدر و شکل

گیرد، باعث شده تا اصطلاحی بته نتام نارکوتروریستم را دربرمی آسیا شرق آسیا و مللث طلایی

یعنی چه افرادی که استتفاده  ؛شوندافرادی که درگیر مواد مخدر میسالانة نیز وضع شود  مرگ 
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، شتوندها با باندهای مافیایی کشته متیکنند و چه نیروهای نظامی و مرزبانی که در درگیریمی

 له توجه شود ئاز موضوعات مطرح هستند که باید به شکل اجما  جهانی به این مس

های اساستی در مبتارزه بتا چالش  محرومترین استان کشور است وبلوچستاناستان سیستان

ل و مشتکلات اجتمتاعی، اقتصتادی، امنیتتی و حتتی سیاستی دارد  ئقاچاق مواد مختدر، مستا

این استان و گرایش برای قاچاق و همکاری با قاچاقچیان، به ها و بیکاری مردم وضعیت ناامنی

باعتث شتده استت تتا بته همتراه دی تر این امتر این دلیل است تا بتوانند امرار معاش کنند و 

های تجارت مواد مخدر فتراهم گتردد  ها مانند محیط طبیعی و سرزمینی منطقه، زمینهمشخصه

هتا و   راهجریتان داردوستیعی گستترۀ  در د مختدردر ایران، پاکستان و افغانستان، قاچاق متوا

مواصلاتی که در این منطقته وجتود دارد شترایط فعالیتت قاچاقچیتان را همتوار کترده استت  

ها برای مبارزه با اشرار و قاچاقچیان انجام گرفتته اقداماتی که از سوی دولت ایران در طی سال

دی ر بتوده استت کته باعتث شتده طرفه و بدون همکاری دو کشور یک د بعضی موارد ،است

مواد مخدر شکل ب یرد  زمینة است تا وضعیت بغرنجی برای مردم استان و حتی کل کشور در 

فغانستان و پاکستتان، های کشور اافیونی برای قاچاقچیان و حتی دولتمادۀ سود سرشار از این 

ای هتای کتابخانتهفتتهدر یا ها در همکاری با دولت ایتران استت کاری و اهمال آناز دلایل کم

شود که تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی قاچاق مواد مخدر وضعیت بحرانی را مشاهده می

چاق مواد مخدر در ها، قانون در ارتباط با قابرای استان به همراه داشته است  براساس این یافته

 ا وضع نماید  گذار هنوز نتوانسته است قانون جامعی راست و قانون ایران دچار خلأ

های گوناگونی مطرح شتده استت؛ بتا مدیریت مرزها، ال وها و مدلزمینة اینکه در  نظر به

مترزی بته نظتر نویستندگان، کتاربردی یکپارچتة هلال طلتایی، متدل منطقة توجه به وضعیت 

بایتد زنتی و بازرستی کته مدیریتی گشتتهای این مقاله، ال وی براساس یافتهدارد   یمناسبتر

ال توی  ،همکاری و همیاری یکدی ر آن را اجرا کنندبا  ایران، افغانستان و پاکستان،ای هدولت

 است  کشور برای حفاظت از مرزهای شرقی یمناسب
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