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 جغرافيايي بر امنيت اجتماعي )مطالعه موردي استان كرمان( بررسي تأثير عوامل
 

 چکيده

 یرامونیهای پفضاهای جغرافیايی و واحدهای سیاسی متأثر از موقعیت مکانی و محیط طبیعی خود هستند و با محیط
مفهوم ترين رسد که امنیت به ويژه امنیت اجتماعی به عنوان زيربنايیمی در يك فرايند تأثیر و تأثر قرار دارند. به نظر

عوامل  تحقیق به دنبال بررسی تأثیراين  زندگی اجتماعی متأثر از موقعیت مکانی و به طور کلی عوامل جغرافیايی است.
و ای پژوهش با رويکرد سیستمی و نگرش منطقهاين  ان است. بدين منظور،جغرافیايی بر امنیت اجتماعی استان کرم

و از ای همورد نیاز تحقیق به شیوه کتابخانهای يکپارچه به مقوله امنیت و با روش توصیفی ت تحلیلی انجام شده است. داده
P265Fدفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

3
Pربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان و دفتر تحقیقات کاايران  ، مرکز آمار

به دو شاخص قاچاق مواد مخدر و تروريسم و در مقیاس محلی )استان کرمان( ای جمع آوری شده است. در مقیاس منطقه
به شاخصهای ناامنی اجتماعی يعنی میزان سرقت مسلحانه، سرقت به عنف )زورگیری(، آدم ربايی و قتل و مقدار مواد 

دهد که امنیت اجتماعی استان کرمان متأثر از موقعیت می شده استناد شده است. نتايج تحقیق نشانمخدر کشف و ضبط 
مکانی با توجه به منابع تهديد در سه سطح فراملی، فروملی و درون استانی است و متأثر از وضعیت توپوگرافیکی و دوری 

کرمان نسبت به نیمه شرقی از وضعیت امنیت اجتماعی نیمه غربی استان های شهرستانبحران، های کانون و نزديکی به
  بهتری برخوردار هستند.

   : امنیت اجتماعی، عوامل جغرافیايی، موقعیت مکانی، تروريسم، قاچاق مواد مخدر.واژگان كليدي

 مقدمه

255Fبه طور کلی، امنیت

شهروندان است و ها در برابر وظیفه حکومتترين نخستین حق شهروندی و تأمین آن مقدم 2
باشد. امنیت با مفهوم توسعه، و ناامنی با مفهوم عقب ماندگی گره می مفهوم در زندگی اجتماعی و مدنیترين زيربنايی

های توسعه بهتری هستند دارای ضريب امنیتی بیشتری که مناطق جغرافیايی که دارای شاخصای خورده است. به گونه
يافته و توسعه نیافته جهان با مناطق ناامن منطبق هستند. امنیت دارای ابعاد گوناگونی  باشند و مناطق کمتر توسعهمی نیز

253Fامنیت اجتماعی»است که مهمترين آن، 

های توانايی جامعه برای پاسداری از ارزش»است و به طور کلی به معنای « 1

255F)هوو« بنیادين خود در برابر پیشامدها و تهديدات واقعی و بالقوه است

هر زمان که وجود يا فقدان يك  (.339: 4،2334
 لامی،بای س کند )ابراهیممی شود، موجبات ناامنی اجتماعی را فراهم« احساس ترس»يا چند متغیر تهديد کننده، منجر به 

3175 :89 .) 
ايی و جغرافیاز سويی ديگر، مقوله امنیت تابع موقعیت مکانی فضاهای جغرافیايی است. به طور کلی، فضاهای 

ايند های پیرامون خود در يك فرباشند و با محیطمی های انسانی متأثر از موقعیت مکانی و محیط طبیعی خودسکونتگاه
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اساس، وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی نواحی اکولوژيك و حتی اين  تأثیر و تأثر قرار دارند. بر
میان، وضعیت امنیتی نواحی اين  وقعیت مکانی و شرايط جغرافیايی آنها است. درکشورها تا حدود زيادی متأثر از م

امران و زمینه، کاين  های جغرافیايی منطقه است. درها متأثر از موقعیت مکانی و ويژگیاکولوژيك بیش از ساير بخش
شورها، آرامش و ثبات دولت کاصلی تراکم تهديدهای جانبی يا بر عکس های کريمی پور معتقد هستند که بستر و زمینه

 (. 373: 3173آنها است )کامران و کريمی پور،المللی بین متأثر از موقعیت جغرافیايی يا به عبارت ديگر محیط
)زلزله،  طبیعیهای از منظر جغرافیايی، تحت تأثیر عوامل تهديد کننده امنیتی زيادی چه از نظر پديدهايران  کشور

 انسانی )جنگ، تروريسم، قاچاق، جاسوسی، دخالت نیروها متخاصمهای ..( و چه از نظر پديدهخشك سالی، سیل، طوفان و .
مرزی  هایاستان و به دلیل همجواری باايران  میان استان کرمان در مقام پهناورترين استاناين  و ...( است. درالمللی بین

گرافی و مناطق کويری، نابرابريهای اجتماعی و )سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی(، وضعیت توپوايران  در شرق
توسعه نامتوازن استان، وجود و ارتباط اتباع بیگانه با استان )افاغنه(، موقعیت جغرافیايی و پل ارتباطی شرق به غرب، 

شرار(، ابزرگ تولید مواد مخدر در جهان )افغانستان(، فعالیت اقتصاد پنهان و قاچاق )قاچاقچیان و های کانون نزديکی به
دولت های بنیادگرايی و تروريستی )افغانستان و پاکستان(، وجود حفرههای بزرگ تولیدگر انديشههای کانون نزديکی به

، افغانستان و پاکستان( در ايران در مناطق شرقی )عدم کنترل مناسب دولت بر مرزهای شرقی از جانب هر سه کشور
و به صورت بالفعل يا بالقوه امنیت اجتماعی استان و حتی امنیت ملی و معرض تهديدات امنیتی گوناگونی قرار دارد 

است که عوامل جغرافیايی موثر بر تهديدات اين  را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراين، مسئله اصلی تحقیقای منطقه
ساس، ااين  براستان دارد. اين  امنیت اجتماعی استان کرمان چیست و عوامل جغرافیايی چه تأثیری بر امنیت اجتماعی

پژوهش شناسايی، تحلیل و تبیین عوامل تهديد کننده امنیت اجتماعی با بسترهای مکانی ت جغرافیايی اين  هدف از انجام
 بر استان کرمان است. 

 یدهد که تأثیر و رابطه عوامل محیطی ت جغرافیايی بر امنیت و امنیت اجتماعمی بررسی سوابق و پیشینه تحقیق نشان
P269Fدر تحقیقات خارجی، در مباحث نظری، بری بوزاناز ديد پژوهشگران و انديشمندان خارجی و داخلی دور نمانده است. 

3
P 

P270Fال ويور بوزان و و (3971)

2
P (2331)  شیپینگ تانگوP271F

1
P (2334)  معتقد هستند که امنیت هر کشور يا منطقه متأثر از

 ناامن کننده فضاهای جغرافیايی مواردهای ونی خود است. در تحقیقات موردی و پديدهمحیط خود و فضاهای بلافصل پیرام
متعددی از رابطه میان موقعیت مکانی و عوامل تهديد کننده امنیتی گزارش شده است. در تحقیقات زيادی به رابطه میان 

 ، خشونت و ناامنی پرداخته شده استهای و فضاهای جغرافیايی تولید و ترانزيت قاچاق مواد مخدر با جرم، ترورمکان
P)نارکو

4
P272F ،؛ کورنل3993و ديگرانP273F

5
P، 2335؛ لامP

9
P274F، 2333؛ پیازاP275F

8
P، 2333.)  

اند بررسی کردهايران  ( بستر جغرافیايی تهديدهای بیرونی در شمال3173کامران و کريمی پور)در تحقیقات داخلی، 
و ثبات منطقه، میزان اهمیت استراتژيك منطقه و کشور در مقیاس جهانی و تعداد  آنان تعداد همسايگان، درجه امنیت

(، به موقعیت 3175دانند. ابراهیمبای سلامی )می دئولوژيك جانبی را مهمترين عوامل موثر بر امنیت منطقهايدولتهای
ه است و معتقد است که میان پرداختايران  خواف و رشتخوار در شرقهای شهرستانژئوپلیتیك و ناامنی اجتماعی در 

(، درباره رابطه جغرافیا و امنیت 3179موقعیت ژئوپلیتیکی و میزان ناامنی اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. شوازی )
تنوع  ،ايران نتیجه رسیده است که عوامل جغرافیايی نظیر حضور امريکا در اطراف مرزهایاين  تحقیق کرده است و به

 رزی، ترانزيت مواد مخدر و قاچاق کالا مجموعه عواملی هستند که بر گرفته از وضعیت جغرافیايیهمسايگان، تنوع م
معتقد هستند که سهم عوامل ايران  (، در تبیین عوامل ناامنی در جنوب شرق3193است. احمدی پور و همکاران )ايران 
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(، به تحلیل تهديدهای 3191وری و داوند )نسبت به عوامل داخلی بیشتر است. غفايران  خارجی در ناامنی جنوب شرقی
ن آنان معتقد هستند که تهديدهای جامعه پاکستااند. پرداختهايران  دولت و جامعه پاکستان علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی

  ت.ی خواهد گذاشتأثیر منفايران  که منبعث از مسائل هويتی است در شکل بنیادگرايی اسلامی و تجزيه طلبی بر امنیت ملی

 و روش پژوهشها داده

اين تحقیق از نوع کاربردی است که به روش توصیفی و نگاه سیستماتیك انجام شده است. سعی شده است با استفاده 
از  د. استفاده از نگرش سیستمی يکیايتری از مسائل امنیتی استان کرمان به دستاز نگرش سیستمی، شناخت دقیق

 مهمترين دلیل پیدايشرويکردهای قدرتمند برای شناخت و حل مسائل اجتماعی ت سیاسی و امنیتی است. در حقیقت، 
نارسايی و عدم کارآيی برخوردهای  روش سیستمی، پیچیدگی هر چه بیشتر مسايل اجتماعی عصر جديد، نگرش و

و  به اجزاءبه جای آنکه  پديدهبرای شناخت يك سیستمی در نگرش (. 3192ت )فرشاد،ه اسل بودئمکانیستی با اين مسا
 با توجه به نقشی که در کل بزرگتر ايفاء و شودمی ، آن را جزيی از کل بزرگتر در نظر گرفتهشودعناصرش تجزيه 

بعاد ااست که  «یستمس»در چنین نگرشی مجموعه مورد بررسی يك  شود.می و ماهیت آن پی بردهکند به شناخت می
 .گیردمی پیچیدگی حاصل از تعامل آنها مورد مطالعه قرار آثار متقابل و و فرايندی و کارکردی ،ساختاری

و يکپارچه  ایبه صورت توصیفی و فضايی انجام شده است. سعی شده است با رويکرد منطقههای تجزيه و تحلیل داده
و ويور، منابع تهديد و بر هم زننده امنیت اجتماعی استان کرمان به صورت  به مسأله امنیت و تحت تأثیر ديدگاه بوزان

تحقیق ين ا و نگرش سیستمی ديده شود و در سه سطح فراملی، فروملی و دورن استانی مورد بررسی قرار گیرد. درای منطقه
سیستان  است و پس از آن به استان شدهای يعنی پاکستان و افغانستان توجه ويژهايران  به مسأله ناامنی در کشورهای شرقی

موارد در بحث مجاورت جغرافیايی، موقعیت اين  اهمیت خاصی داده شده است.ايران  استانترين و بلوچستان به عنوان ناامن
ر مواد مخدر و و از دفتای مورد نیاز تحقیق به شیوه کتابخانههای مکانی، وسعت و فاصله جغرافیايی قرار گرفته است. داده

P276Fجرم سازمان ملل متحد

3
P  و دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی ايران  ، مرکز آمار«يو ان او دی سی»موسوم به

به دو شاخص قاچاق مواد مخدر و تروريسم و در مقیاس محلی )استان ای استان کرمان اخذ شده است. در مقیاس منطقه
سرقت مسلحانه، سرقت به عنف )زورگیری(، آدم ربايی و قتل و مقدار  کرمان( به شاخصهای ناامنی اجتماعی يعنی میزان
 مواد مخدر کشف و ضبط شده استناد شده است.

 مباني نظري

های مطالعاتی نسبت به مقیاس يا سطح تحلیل امنیت دهد که نگرشمی بررسی ادبیات و پژوهشهای حوزه امنیت نشان
دهند، یم ی تقسیم کرد. کسانی که در سطح تحلیل امنیت به مقیاس ملی اصالتو جهانای توان در سه دسته ملی، منطقهمی را
233Fواقع گرايان»

دانند و امنیت ملی موضوع اصلی مورد مطالعه است. می هستند که کشور و دولت را يگانه موضوع امنیت« 2

235Fجهان گرايان»در مقابل 

و امنیت را مقوله کاملاً يکپارچه و به  دانندمی هستند که مقیاس جهانی را واحد تحلیل امنیت« 1
دانند. نگرش واقع گرايانه نسبت به حوزه امنیت، ريشه در دوره جنگ سرد و نگرش می هم پیوسته در ساختار نظام جهانی
جهانی شدن دارد. اما سقوط جهان دو قطبی و تحولات پس از جنگ سرد باعث شد های جهان گرايانه، ريشه در انديشه

های مواجه شود و نتوانند ماهیت، ابعاد و پیچیدگی مسائل امنیتی را ای واقع گرايانه و جهان گرايانه با کاستیهکه نگرش
که بوزان و ويور معتقدند که امنیت ملی در وجودش سطح کاملی از تحلیل نیست. چرا ای ین کنند. به گونهیبه خوبی تب

رش است نگاين  یوند دارد و اغلب بر مکان حکومت که در مرکزکه پويايی امنیت به صورت ذاتی با مسأله غیر ملت پ
رويکرد از بستر سیستماتیك و زيرسیستمی اطراف دولت غافل هستند. در مقابل، امنیت جهانی در اين  توجه دارد. در
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اين  ز نگاه. ا(41: 2331)بوزان و ويور، باشد اما دور از واقعیت استمی يك نگاه کل نگر به دنبال بهترين آرزو و هدف
منطقه »يا ای دو انديشمند مکتب کپنهاگ، جهان در مقوله امنیت يکپارچه نیست و برای تحلیل امنیت نیازمند نگاه منطقه

235Fگرايانه

شود که در کنار يکديگر قرار می منطقه به سطحی از کشورها يا واحدها سیاسی مربوط»هستیم. به زعم آنان، « 3
توان نمی گاه،ناين  (. ازهمانجا« )توان جدا از يکديگر بررسی کردنمی نزديکی دارند و امنیتشان راو با هم ارتباط اند گرفته

یای باور آنها هنوز هم در دن بهبا مطالعه مسايل مرتبط با امنیت بین المللی، امنیت را در مناطق جغرافیايی هم درک کرد. 
 له فیزيکی دارد، هر چه فاصله کمتر، سرعت انتقال بیشتر استجهانی شده سرعت انتقال تهديدات رابطه مستقیمی با فاص

 (. 379: 3175 )بوزان و ويور،
P280Fمجموعه امنیتی»با عنوان « مردم، دولتها و هراس»در کتاب  3971اين نگرش به مسأله امنیت ابتدا بوزان در سال 

2
P »

کامل کرد و « امنیت: چارچوبی نو برای تحلیل»با همکارانش در کتاب  3997و سپس در  (339: 3971)بوزان، ذکر کرد
P281Fایمجموعه امنیتی منطقه»آن را 

1
P »مجموعه از واحدها »، ایمطابق تعريف بوزان و همکاران، مجموعه امنیتی منطقه. نامید

P282Fاست که در آنها فرايندهای اصلی امنیتی کردن

4
P ردنو غیر امنیتی کP283F

5
P اند در هم تنیده شدهای يا هر دوی آنها به گونه

موضوع از اين  (.233: 3997 )بوزان و ديگران،« تواند جدای از يکديگر تحلیل يا حل شودنمی که مشکلات امنیتی آنها
سیاسی از  و واحد کشور یسوی شیپینگ تانگ با مبنای جغرافیايی بیشتر مورد تأيید قرار گرفته است. وی تأثیرپذير

P284Fمحیط امنیتی کشور»موقعیت مکانی خود و همسايگان را 

9
P » نام نهاده است. وی معتقد است که در وهله اول کشور يا

جاد ايو در کندمی واحد سیاسی يك موجوديت جغرافیايی است و از طريق مرزهای جغرافیايی، امنیت خود را تأمین
P285F(. مدينا و هپنر1-4: 2334گ،)تانوضعیت محیط امنیتی نقش موثری دارد 

8
P (2331 :399 بیش از ديگران بر رابطه و )

ب آنان معتقدند که کیفیت امنیت اجتماعی و يا آسیاند. وابستگی امنیت اجتماعی و جغرافیا و عوامل محیطی تأکید کرده
ن فراتر جغرافیايی است و ارزيابی امنیتی آپذيری اجتماعی يك منطقه جغرافیايی يا ناحیه سیاسی تابعی از مکان و شرايط 

بدان معناست که صرفاً با نگاه علوم مهندسی و امکانات سخت اين  از ارزيابی امکانات مهندسی محور در منطقه است.
د نیازمنای از امنیت اجتماعی منطقهای توان امنیت اجتماعی يك منطقه را تأمین کرد و برای تحلیل واقع بینانهنمی افزاری

در ای میان نقش عوامل محیطی و موقعیت مکانی نقش تعیین کنندهاين  بررسی شرايط محیطی و جغرافیايی است. در
P286Fوضعیت امنیت اجتماعی فضاهای جغرافیايی و نواحی اکولوژيك دارد )گان

7
P،2334 :9-1 .) 

 ر ناحیه اکولوژيك و واحدهای سیاسیرسد که تحلیل و فهم امنیت دمی از نظريات بوزان، ويور و تانگ چنین به نظر
ن که در آن قرار دارند، ناصحیح و بلکه ناممکای بدون درک اساسی از وابستگی متقابل با شرايط و الگوهای امنیت منطقه

ت، تنیده در مناطق جغرافیايی اسبه هم پیوسته و درهمای که امنیت مقولهای است. بر مبنای مفهوم مجموعه امنیتی منطقه
 جغرافیايی مناطق در کاهش و کنترل و يا تشديد و انتقال بحران و ناامنی بسیار مهم است.های عناصر و مشخصه نقش

مبنای جغرافیايی امنیت به ويژه امنیت اجتماعی و شرايط محیطی امنیت از سوی مدينا و هپنر و گان مورد تأکید بیشتری 
 امل جغرافیايی بر امنیت به شرح ذيل است:به طور خلاصه تأثیر عوبنابراين،  قرار گرفته است.

 گیری ، امنیت فضاهای جغرافیايی تابع موقعیت مکانی خود هستند. قرارایبر اساس نظريه مجموعه امنیتی منطقه

تواند تبعات امنیتی می در صحاری بزرگ و خالی از سکنه و يا دشتهای هموار حاصلخیز و يا در ارتفاعات

حران ناامن و بهای کانون نظر موقعیت نسبی نیز قرارگیری در همسايگی و مجاورتمتفاوتی داشته باشد. از 

                                                      
1. Regionalist 
2. Security complex 
3. Regional security complex  
4. Securitisation 
5. Desecuritisation 
6. a state’s security environment 
7. Medina & Hepner 
8. Gaan 
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ساز، اثر مستقیمی بر امنیت منطقه مورد نظر دارد. امنیت اوکراين تا حدود بسیار زيادی متأثر از موقعیت مکانی 

ا و نواحی خود در میان دو قدرت رقیب يعنی روسیه و اتحاديه اروپا است. به هر روی، موقعیت کشوره

اکولوژيك جغرافیايی يکی از مهمترين فاکتورهای موثر بر امنیت اجتماعی است و دور و نزديکی آنها به منابع 

امنیت ساز يا ناامن کننده و ضد امنیتی تأثیر مستقیمی بر ساختار امنیت اجتماعی و عمومی منطقه مورد نظر 

 دارد. 

 های انسانی و توانمندی دفاعی همراه نباشد، ضريب نفوذ و هوسعت جغرافیايی اگر با پراکنش مناسب سکونتگا

 دهد و بر روی امنیت نواحی اکولوژيك تأثیر منفی دارد. می بحران را افزايش

 بحران و ناامن تأثیر مستقیمی بر امنیت فضاهای جغرافیايی دارد. به عبارت ديگر، های کانون دوری و نزديکی به

منابع بحران ساز امنیتی نقش مستقیمی بر امنیت مناطق اکولوژيك و سیاسی میزان فاصله و مسافت نسبت به 

 دارد. نفوذ داعش از سوريه به عراق ناشی از نزديکی و پیوستگی سرزمینی عراق به سوريه بود. 

 ايی و فضهای تواند نقش منفی و مثبتی بر امنیت محدودهمی ها و اشکال ژئومورفولوژيکیوضعیت ناهمواری

 های گذشته ازمسأله در جنگ نمود بیشتری دارد. تقريباً تمامی جنگاين  سیاسی داشته باشد. قلمروهای

اند. های آفندی، پدافندی و نقاط آمادی استفاده کردههای و اشکال ژئومورفولوژيکی برای فعالیتناهمواری

نفوذ و امنیت مناطق  ها و وضعیت ژئومورفولوژيکی در مناطق مرزی و تأثیر آن بر ضريباهمیت ناهمواری

 مرزی دو چندان است. 

 
 مدل مفهومی تحقیق: رابطه عوامل جغرافیایی با امنیت اجتماعی و عمومی  -0شکل 

 )ترسیم از نگارنده(

 عوامل جغرافیایی

 امنیت اجتماعی و عمومی

 وضعیت توپوگرافی شکل و وسعت موقعیت جغرافیایی
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 تحقيقهاي يافته

 موثر بر امنيت عمومي و اجتماعي استان كرمان جغرافياييهاي شاخص

استان کرمان تحت تأثیر عوامل گوناگونی است. سطح سواد، میزان درآمد، بیکاری و امنیت اجتماعی و عمومی 
گر بر عامل ديها های فرهنگی و دهاشتغال، نوع شغل، سن، جنسیت، تراکم جمعیت، موقعیت جغرافیايی و برخی ويژگی

 میان نقش عواملاين  دارد. درامنیت اجتماعی و عمومی استان کرمان ت به مانند ساير مناطق جغرافیايی ديگر ت تأثیر 
 جغرافیايی )موقعیت مکانی، فاصله، وسعت، توپوگرافی و ژئومورفولوژی( نسبت به ساير عوامل بسیار برجسته است. 

 موقعيت مکاني و منابع تهديد فراملي

ای طقهامنیت منو ملی و عوامل موثر بر ای امنیت عمومی و اجتماعی استان کرمان بدون توجه به ساختار امنیتی منطقه
امنیت استان کرمان را خوب درک کنیم نیازمند شناسايی، تبیین و تحلیل اينکه  اساس، برایاين  قابل تحلیل نیست. بر
میان، امنیت منطقه متأثر از دو عامل اساسی اين  که استان کرمان در آن قرار گرفته هستیم. درای ساختار امنیتی منطقه

 ق مواد مخدر.قاچا -2تروريسم و  -3است: 

  تروريسم

های مناطق جهان قرار دارد. در دههترين ، از نظر موقعیت مکانی و موقعیت نسبی در يکی از ناامنايران به طور کلی
ران يا اخیر خاورمیانه، جنوب غرب آسیا، منطقه بین النحرين، شرق و شمال شرق شبه قاره هند و به طور کلی همسايگان

سیار که چهار کشور بای ترين و خبرسازترين مناطق جهان بوده است. به گونهترين، پرحادثهتثبابی جزء ناامن ترين،
P287Fموسسه اقتصاد و صلح»اند. قرار گرفتهايران  ناامن جهان در دو سوی شرق و غرب

3
P »(2334 :9 ) بر اساس شاخصهای

آواره به نسبت جمعیت و تعداد تلفات ناشی از های داخلی و خارجی، تعداد افراد تعداد عملیات تروريستی، تعداد تنش
کرده بندی کشور جهان محاسبه کرد است و آنها را به لحاظ صلح و امنیت رتبه 392نزاعهای داخلی سازمان يافته در 

و دارای ترين جز ناامن 95/1و  43/1، کشور افغانستان و سوريه با ضريب 2331موسسه در سال اين  است. بر اساس آمار
و  19/1قرار دارند. عراق با ضريب  392و  393باشد و به ترتیب در رتبه می ين میزان صلح در کشورهای دنیاکمتر

میان سودان شمالی يك رتبه از عراق اين  جهان قرار دارند. در 354و  359به ترتیب در رتبه  33/1پاکستان با ضريب 
پس از پاکستان قرار دارند. در های وری کنگو در رتبهبدتر است و کشورهای سومالی، سودان، آفريقای مرکزی و جمه

مرکز ملی »آمار توسط اين  باشد.می جزء هشت کشور بسیار ناامن جهانايران  هر صورت، چهار کشور شرق و غرب
P288Fمطالعه تروريسم و واکنشهای به تروريسم

2
P» ( 1: 2334موسوم به استارت) ساس نیز به نوعی ديگر قابل تأيید است. بر ا

 38733حمله تروريستی در جهان صورت گرفته است که حاصل آن  9838، در مجموع 2331موسسه در سال اين  آمار
صورت گرفته است گیری يا گروگان نفر آدم ربايی و 2993همچنین اند. نفر مجروح شده 15533نفر کشته و بیش از 

در صدر کشورهای دارای بیشترين حملات تروريستی در  میان، سه کشور عراق، افغانستان و پاکستاناين  (. در3)جدول
کل حملات تروريستی  1/58سه کشور صورت گرفته است که اين  حمله تروريستی در 5559جهان بوده است. در مجموع 

و مجروحان حاصل از حملات تروريستی بسیار ها سه کشور در جهان در تعداد کشتهاين  گیرد. سهممی جهان را در بر
 رسد. می نفر مجروح( 21992درصد در مجروحان ) 95/99نفر کشته( و  33734)ها درصد در کشته 1/99است و به بیشتر 
 
 

                                                      
1. Institute for Economics and Peace (IEP) 
2. National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) 
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 بوده اند 7509ه کشور جهان که دارای بیشترین حملات تروریستی در سال د-0جدول 

میانگین تعداد کشته  مجموع مجروحان هامجموع کشته مجموع حملات کشور
 در هر حمله

تعداد میانگین 
مجروحان در هر 

 حمله
 11/5 56/0 31156 6378 0115 عراق

 62/0 03/3 1181 0335 3102 پاکستان
 05/3 70/0 3737 3333 3311 افغانستان

 35/3 65/2 737 125 600 هند
 10/2 60/2 133 071 152 فیلیپین
 02/3 31/2 318 333 330 تایلند
 50/3 26/6 157 3837 322 نیجریه
 18/3 11/2 583 013 015 یمن

 36/8 27/5 3773 3271 030 سوریه
 16/0 27/0 185 128 317 سومالی

 (1: 0231منبع: )استارت،
 

سازمان يافته تروريستی و میزان حملات تروريستی است که های شاخص ديگری که بايد به آن توجه کرد گروه
ده به عهای تروريستی در پاکستان هیچ گروه سازمان يافتهدرصد حملات  79گیرند. بیش از می آنان مسئولیتش را به عهده

آمار حکايت از آن دارد که عاملان تروريستی و مقر آنها به راحتی قابل شناسايی اين  .(9: 2334)استارت، نگرفته است
ايد با چه کسی بدانند برای مبارزه با تروريسم، نمی نیست و مبارزه با حملات تروريستی بسیار سخت است. نیروهای امنیتی

گروه  23مسأله نشانگر ناامنی و انتشار حس ناامنی در همه فضاهای جغرافیايی در پاکستان است. تقريباًاين  مبارزه کنند.
معاند و تروريستی در پاکستان فعال هستند که مهمترين آنها طالبان پاکستان، ارتش جمهوری بلوچ، ارتش آزاد بلوچ، 

های ههای وابسته به سپاه صحابه و انديشدئولوژيکی و مذهبی نیز گروهايزاد بلوچ است. از نظرجبهه آزاد بلوچ و ببرهای آ
های فرقه ديوبندی نقش مهمی در حملات تروريستی در جامعه پاکستان داشته است. به لحاظ جغرافیايی، بیشترين فعالیت

و در منطقه خیبر پختون خاه اتفاق ايران  هایبلوچستان پاکستان و در همجواری مرزايالت  تروريستی و خرابکاری در
 افتاده است. 
، ضعف دولت مرکزی در کشورهای افغانستان، پاکستان، ایهای فرامنطقهسد که علاوه بر دخالت قدرترمی به نظر

 اين و فعالیت نیروهای واگرا و تجزيه طلب عامل اصلیسازی و دولتسازی عراق و سوريه و عدم تکامل پروسه ملت
 باشد. می هاناامنی

 قاچاق مواد مخدر
است که همجوار بزرگترين تولید کننده و صادر کننده مطلق مواد مخدر )ترياک ای به گونهايران   موقعیت مکانی

کانون بزرگ مواد مخدر جهان يعنی افغانستان را دارد. اين  و متعلقات آن( در جهان است و اتصال سرزمینی گسترده با
های کشور در دههاين  کیلومتر مرز مشترک دارد. 919ايران  قرار گرفته و باايران  کشوری است که در شرقافغانستان 

برد. یم ثباتی و ضعف اقتدار حکومت مرکزی رنجبی کشورهای جهان بوده و به شدت ازترين ثباتبی اخیر يکی از
ه در با روند توسعاند اخیر نتوانستههای در دهه های ضعیف، بیمار و ناپايدار کشور افغانستانطبیعی است که دولت

کشور تا حدود زيادی وابسته به مواد مخدر افیونی است. به دلیل ضعف اين  کشورهای منطقه و جهان همگام باشند. اقتصاد
 کشور به ويژه در مناطق جنوب و جنوباين  ، عمده درآمد خانوارهایزايیها و ناتوانی حکومت در اشتغالزيرساخت

و ين ترغربی از راه کشت و تولید قاچاق مواد مخدر است. کشت خشخاش و تولید ترياک و مشتقات آن، سهل الوصول
 منطقه است. اين   شغل و معاش برای مردمترين درآمدزا
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 93، افغانستان کشوری است که در حدود 2334بر اساس گزارش دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در سال 
تن ترياک خالص است.  9433مقدار برابر با اين  کند کهمی ز مواد مخدر ترياک و مشتقات آن را در جهان تولیددرصد ا

ولايت دارد( کشت شده  14ولايت افغانستان )افغانستان  35هزار هکتار زمین در  224میزان از مواد مخدر اين   برای تولید
درصد  45بیش از  2332نسبت به  2334کتار بوده است. يعنی سال هزار ه 354در حدود  2332رقم در سال اين  است که

 8/27رشد داشته است. بر اساس آمار همین سازمان، به طور میانگین به ازای هر هکتار کشت خشخاش در افغانستان، 
واد های زير کشت برای تولید ممیزان زمین 2. شکل (9: 2334)يو ان او دی سی، کیلوگرم ترياک به دست آمده است

توان می دهد و به طور کلی روند رو به رشد آن در بیست سال اخیر رامی نشان 2334تا  3994مخدر در افغانستان از 
 مشاهده کرد. 

 

 
 در افغانستان  0114 -7504هایمیزان زمین زیر کشت خشخاش در سال-7شکل 

 (0104یو ان او دی سی،های )ترسیم از نگارنده بر اساس داده

 
 هایکانون نقشه مناطق کشت خشخاش در افغانستان و نزدیکی -9شکل

 ایران اصلی تولید مواد مخدر به مرزهای 

تولید مواد مخدر و زمینهای زير کشت خشخاش در کشور افغانستان به صورت يکسان نیست. های کانون پراکنش
درصد از زمینهای زير کشت  72باشد. می نتراکم ولايات تولید کننده مواد مخدر بیشتر در جنوب و جنوب غربی افغانستا

در چهار ولايت غربی و جنوبی افغانستان يعنی هلمند، قندهار، فراه و نیمروز بوده است. به طور کلی  2334خشخاش سال 
های هموار رودخانه هیرمند )هلمند( در جنوب، جنوب ی حاصلخیز و دشتهاآبرفتهای زير کشت خشخاش در زمین

و در نزديکی مرزهای جنوب غربی ايران  شود. جايی که نزديك مرزهای شرقیمی نستان کشت و زرعغرب و غرب افغا
 (. 1پاکستان است )شکل
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ان به عنوايران  و موقعیت مناسب گذرگاهیايران  اصلی تولید مواد مخدر افغانستان به مرزهایهای کانون همجواری
محل اصلی جولان قاچاقچیان مواد مخدر در ايران  است که سرزمینمسیر ترانزيت به جهان غرب باعث شده ترين کوتاه

زرگ و بازار بايران  منطقه و حتی جهان باشد. اختلاف قیمت بسیار زياد مواد مخدر ترياکی در داخل افغانستان با داخل
واد ی و مبارزه با مرا به کانون قاچاق، قاچاق گرايران  ماجرا است کهاين  بخشی ديگر از واقعیت تلخايران  مصرف داخل

 مخدر تبديل کرده است. 
در دسترس نیست و دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد هنوز  2334آمار دقیقی از قاچاق مواد مخدر در سال 

همین سازمان از  2339تن ترياک تولیدی در افغانستان ارائه نکرده است. اما بر اساس آمار  9433آمار تفکیکی از میزان 
کشور به اين  و لابراتوارهایها تن ترياک در آزمايشگاه 2733تن ترياک تولید شده در افغانستان،  4333بیش از میزان 
میان، اين  ص نیز به بازارهای جهانی عرضه شده است. درلتن ترياک خا 3133تن هیروئین تبديل شده و مابقی يعنی  193
درصد ترياک قاچاق شده  73برابر با اين  شده کهايران  آن واردتن  3353تن ترياک قاچاق شده از افغانستان  3133از 

مقدار نیز سهم قابل توجهی از اين  تن ترياک به پاکستان قاچاق شده که از 393سال فقط اين  باشد. درمی از افغانستان
تن هروئین وارد شده  393شده و از میان ايران  تن هروئین از افغانستان وارد 343شود. همچنین ايران می آن مجدداً وارد

( 21، 5: 2333)يو ان او دی سی،شده است ايران  تن هروئین وارد 13از افغانستان به پاکستان مجدداً از طريق پاکستان 
 (. 4)شکل 

 
 7551قاچاق تریاك و هروئین از افغانستان به کشورهای همسایه و درآمدهای حاصل از آن در  -4شکل 

 (0100 یو ان دی او سی،های داده )ترسیم از نگارنده بر اساس

شود و آنان برای می اصلی قاچاقچی و تبهکاریهای یب گروهکه سود اصلی حاصل از مواد مخدر نصروشن است 
سود سرشار حاضر هستند دست به هر اقدام و جنايتی بزنند. عبور و مرور غیر مجاز از مرزها، حمل اسلحه اين  رسیدن به

جاد ايرای حفظ و انتقال موفق مواد، گروگان گیری، پول شويی، خروج ارز غیر مجاز، سرقت،و ارتکاب قتل و جنايت ب
لی، دهند. به طور کمی رعب و وحشت توسط قاچاقچیان مسلح بخشی از جرائم امنیتی است که قاچاقچیان مواد مخدر انجام

ايه و حتی ساير کشورهای جهان يك خطر تولید و قاچاق مواد مواد مخدر از افغانستان برای خود و برای کشورها همس
بزرگ و يك تهديد بزرگ امنیتی است. قاچاق مواد مخدر خطر بزرگی برای سلامت و رفاه انسانها، دموکراسی، ثبات 

 ها، حکمروايی و استقلال کشورها و تهديد جدی برای امنیت اجتماعی، عمومی و امنیت ملی کشورها است. ملت
 هادگی، عقب مانهاچاق مواد مخدر در دو کشور افغانستان و پاکستان منشأ بسیاری از ناامنیبه هر روی، تروريسم و قا

دو کشور شده و از آنجايی که کانون تروريسم و کانون تولید و اين  و مشکلات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در
 أثیر مستقمی بر امنیت ملی و به ويژهی شرقی کشور افغانستان و پاکستان قرار دارد تهاتجارت مواد مخدر در سرزمین

 داشته است. ايران  جنوب شرقیی هااستان امنیت عمومی و اجتماعی

 موقعيت مکاني و منابع تهديد فروملي )همجواري با استان سيستان و بلوچستان(

 ته است. مايکپارچه و به هم پیوسای همان طور که در بحث مبانی نظری آمد، امنیت در مناطق جغرافیايی مقوله
ه در خصوص مسألاين  ثبات و ناامن داشته باشیم.بی ناآرام،ای آرام، باثبات و با امنیت در منطقهای توانیم انتظار جزيرهنمی
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بلوچستان پاکستان و تأثیر آن بر روی استان سیستان و بلوچستان صادق ايالت  های غربی افغانستان وهای سرزمینناامنی
ستان و به ويژه استان سیستان و بلوچستان با کشورهای پاکايران  ديگر، پیوستگی جغرافیايی جنوب شرقاست. به عبارت 

تأثیر مستقیمی داشته است. در دو دهه گذشته بیشترين حملات تروريستی، ايران  منطقه ازاين  و افغانستان بر امنیت
شده  واد مخدر کشف شده، بیشترين افراد دستگیرو مجروحان حاصل از حملات تروريستی، بیشترين مها بیشترين کشته

 ری تروريستی دهامرتبط با مواد مخدر و بیشترين شهدای نیروهای امنیتی در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و فعالیت
 متعلق به استان سیستان و بلوچستان است. ايران 

ی زيادی متأثر از قاچاق مواد مخدر و تروريسم رسد که همچنانکه ناامنی پاکستان و افغانستان تا حدودمی به نظر
 دارد.ايران  دو عامل نیز نقش اول در مشکلات امنیتی منطقه جنوب شرقاين  است

ی تروريستی بسیار زياد است هاناامنی و فعالیتايران  است که در ماوراء مرزهای شرق و غرباين  نکته قابل تأمل
ی مرکزی توان کنترل و اداره تمام سرزمین خود را با هادو سو، دولتو هر سو کمتر از طرف ديگر نیست و در هر 

های معاند و تروريستی است. علاوه بر آن، اقلیتهای از کشور محل فعالیت شبه نظامیان و گروههايی بخش اقتدار ندارند و
م قومی و مذهبی دارند. در کنار مرزها با ساکنان آن سوی مرز پیوستگی و انسجاايران  قومی و زبانی و حتی مذهبی

 است که چرا مرزهایاين  به هم شبیه هستند. اما سوالها رسد که در هر دو طرف از بسیاری از جنبهمی بنابراين به نظر
های استان و استان همجوار آن )سیستان و بلوچستان( نسبت به مرزهای غربی وايران  شرقی و به ويژه جنوب شرقی

 و خوزستان( ناامن تر است. ايلام  ی، کردستان، کرمانشاه،همجوار آن )آذربايجان غرب
کند. نخست قاچاق مواد مخدر و دوم وضعیت می توجه به دو نکته اساسی تا حد زيادی پاسخ سوال را روشن

  توپوگرافیکی مناطق مرزی.
ی جنوب و هاسرزمینی تروريستی با محدوده تولید و قاچاق مواد مخدر در هاتوأم شدن مناطق ناامن و محل فعالیت

بلوچستان و وضعیت توپوگرافیکی و جغرافیايی خاص با ايالت  جنوب غربی افغانستان و جنوب غربی پاکستان در
های بسیار سخت و هزينهايران  ژئومورفولوژيکی بیابانی و نسبتاً هموار در مناطق مرزی، کنترل مرز را برایهای عارضه

سود سرشار مواد مخدر در دو طرف مرز و تجارت آن به مناطق اينکه  است. ضمنکنترل مرز را بسیار افزايش داده 
 )صادرات به اروپا( انگیزه ريسك پذيری و خطرسازی قاچاقچیان را افزايش داده است. ايران  مرکزی و حتی ماوراء غرب

 تروريسم

در دسترس نداريم. اما ايران  یو به طور خاص در منطقه جنوب شرقايران  دقیقی از تعداد حملا تروريستی در آمار
و گروهك  3179تا  3172های ی در بین سالگجندالله به رهبری عبدالمالك ري موسوم به گروهك تروريستی اقدامات
 و اقدامات تروريستی هابکاریااز خرای بخش عمده 3191تا  3193های العدل به رهبری صلاح الدين فاروقی در سالجیش
 و حملات انتحاری را در هااقدامات خرابکارانه و بمب گزاریترين دهد و آنان هولناکمی تشکیل منطقه از کشور رااين 
، حادثه مسجد علی ابن ابیطالب زاهدان در خرداد 3174حادثه تاسوکی در اسفند اند. به عهده گرفتهايران  منطقه ازاين 
و بمب  3179نتحاری به مسجد جامع زاهدان در تیر ، بمب گذاری و حمله ا3177، حادثه منطقه پیشین در مهرماه 3178

تروريستی در های اقدامات گروهترين و وحشیانهترين برخی از هولناک 3179گذاری در مراسم عاشورای چابهار در آذر 
های اخیر ناامنیها و اقدامات تروريستی در مناطق و استان سیستان و بلوچستان است. در سالايران  منطقه جنوب شرق

 مرزی در شهرستان سروان و سرباز افزايش يافته است. 
مذهبی شروع نکردند و خود مدعی های های خود را با انديشهتروريستی و رهبران آنان فعالیتهای گروهاين  اگرچه

ری و گ وهابی، سلفیهای و باورهای آنان تا حدود زيادی متأثر از انديشهها نوع خاصی از تفکر مذهبی نیستند اما انديشه
 سلفی و وهابی در مدارس مذهبیهای ضد شیعی و نفوذ انديشههای تکفیری است. حمايت رهبران متمول وهابی از گروه
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 بلوچستان پاکستان و ارتباط رهبران جندالله و جیش العدل با مفتیان وهابی و سلفی باعث شده است تا آنان پشتوانهايالت 
 جاد کنند. اي و تروريستی خود دئولوژيك را برای اقدامات مسلحانهاي

 قاچاق مواد مخدر

تنها چالشهای امنیتی تروريستی غرب پاکستان و افغانستان بر سیستان و بلوچستان تأثیر نگذاشته بلکه قاچاق مواد 
 مواد است. بیشترين تأثیر قاچاقايران  منطقه ازاين  مخدر و مشکلات بر آمده از آن بخش ديگری از مشکل بزرگ امنیتی

شود. همانطور که پیشتر آمد بازار هدف قاچاقچیان می مخدر در پیرامون افغانستان در استان سیستان و بلوچستان مشاهده
بازار ين ا است. استان سیستان و بلوچستان دروازه ورود بهايران  مواد مخدر به ويژه ترياک از افغانستان، کشور پهناور

د زياد حاصل از کار قاچاق مواد مخدر، تأثیر فرزندان از پیشه )قاچاق( بزرگ است. بیکاری، فقر، محرومیت، درآم
ی مذهبی منطقه با قاچاق مواد مخدر، ناآگاهی و مشکلات فرهنگی و سوء استفاده هابزرگترها و پدران، عدم تضاد ارزش

اجتماعی ی هااز زمینه مافیايی و بزرگ از نوجوانان و مردم بومی برای حمل مواد مخدر برخیی هابرخی رهبران گروه
 گسترش قاچاق مواد مخدر در منطقه سیستان و بلوچستان است. 

اساس، بديهی است که بیشترين حجم مواد مخدر به منطقه سیستان و بلوچستان وارد شود. بر اساس آمار دفتر اين  بر
حجم اين  شود، ابتداايران می وارد تن مواد مخدر ترياکی 3353دارو )مخدر( و جرم سازمان ملل متحد که سالانه بیش از 

ت گسترده فعالی شود.می عظیم مواد وارد استان سیستان و بلوچستان شده و سپس از آنجا به ساير نقاط کشور انتقال داده
در مواد مخاين  ی انتظامی و امنیتی و ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر در منطقه باعث شده است که مقدار زيادی ازهانیرو

 – 3177ی های سطح استان کشف و ضبط شود. به طور میانگین در سالهاست بازرسیاي يا در نقاط صفر مرزی و يا در
کشور ی هااستان حیث در میاناين  استان کشف و ضبط شده است که ازاين  تن مواد مخدر در 343نزديك به  3193

 بیشتر میزان است. 
( در استان 3193 در سال کیلوگرم 491932کشف و ضبط شده کشور ) درصد از کل مواد 27در حقیقت بیش از 

درصد کل مواد مخدر وارد شده به کشور است.  31مقدار کشف شده فقط اين  سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده است. اما
ی هااناست شوند.می بعدی واردی هااستان تن( از استان سیستان و بلوچستان عبور کرده و به 933درصد مواد مخدر ) 78

بیانگر قاچاق ن اي کهاند استان بیشترين میزان مواد مخدر کشف و ضبط شده داشتهاين  همجوار سیستان و بلوچستان پس از
است. به عبارت ديگر ما هر چقدر از استان سیستان و بلوچستان دور شويم از میزان مواد ها استان اين زياد مواد مخدر در

شود. اگر ما قاچاق مواد مخدر را يکی از مصاديق مهم جرم و باعث ناامنی بدانیم گفته فوق می مخدر کشف شده کاسته
بدين معنا است که ما هر چقدر از استان سیستان و بلوچستان به سمت مرکز و شمال کشور حرکت کنیم نواحی جغرافیايی 

 شوند. می از ضريب امنیتی بیشتری برخوردار
کیلومتر( و مناطق شرق استان  573با استان سیستان بلوچستان بیشترين خط مرزی دارد )میان استان کرمان اين  در

آن استان  سنخ هستند. علاوه بری فرهنگی، مذهبی و اجتماعی همهابا مناطق استان سیستان بلوچستان در بسیاری از ويژگی
و حتی جهان مغرب زمین ايران  مناطق غربتولید مواد مخدر و ی هاکانون کرمان به لحاظ موقعیت جغرافیايی پل میان

شود بخش می تن مواد مخدری که از استان سیستان و بلوچستان خارج 933که از میزان ای آيد. به گونهمی به حساب
شود. بر همین اساس پس از استان سیستان و بلوچستان بیشترين می درصد( وارد استان کرمان 83عظیمی از آن )بیش از 

 (. 3177 ،ايران ( )مرکز آمار3177تن،  321مخدر کشف و ضبط شده متعلق به استان کرمان است )مقدار مواد 
در حقیقت استان سیستان و بلوچستان استانی در حاشیه و دور از ساير مناطق کشور است که حلقه واسط و اتصال 

اعث رافیايی مناسب استان کرمان بآن با ساير نقاط مرکزی، غربی و حتی جنوبی کشور، استان کرمان است. موقعیت جغ
موقعیت مناسب مکانی استفاده کنند و فضای استان کرمان به عنوان پخش کننده اين  شده است تا قاچاقچیان مواد مخدر از

 (. 9مواد مخدر و به عنوان دالان ترانزيتی مواد مخدر به ساير نقاط کشور بهره ببرند )شکل 
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نقشه پراکنش میزان مواد مخدر کشف و ضبط  -0شکل
 0915-0988شده کشور میانگین 

موقعیت استان کرمان و مسیرهای قاچاق مواد  -6شکل  
 مخدر

مواد در سطح استان و به تبع آن ورود افراد اين  واضح است که ورود حجم عظیم مواد مخدر به استان و توزيع
 ی اجتماعیهاتواند چه مسائل و مشکلات امنیتی و ناهنجاریمی د جامعه هستندقاچاقچی که عمدتاً از افراد شرور و مطرو

 جاد کند. اي را
رسد که عرضه زياد مواد مخدر در استان کرمان و دسترسی آسان به مواد مخدر علاوه بر خطراتی که برای می به نظر

صادی، فرهنگی، اقتی ها، تأثیر مستقمی بر جنبهجوانان و مردم داشته و استعمال کنندگان مواد مخدر را افزايش داده است
 سیاسی و امنیتی استان کرمان داشته است. 

 وضعيت توپوگرافي و ژئومورفولوژيکي

بحران قاچاق مواد مخدر و تروريسم تأثیر مستقمی ی هاکانون بر اساس آنچه که آمد موقعیت مکانی و نزديکی به
تبهکاری و حتی ی هااست که چگونه قاچاقچیان مواد مخدر و گروهاين  البر امنیت استان کرمان داشته است. اما سو

ال ما را سواين  رسند. از منظر جغرافیايی پاسخ بهمی تا حد زيادی به اهداف خودايران  تروريستی در مناطق جنوب شرقی
 دهد.می به وضعیت توپوگرافی و ژئوموفولوژی منطقه سوق

ی هموار و هادر منطقه بلوچستان به صورت دشتايران  یهاو بخش عمده از مرزدر منطقه سیستان ايران  یهامرز
پوشیده از شنزار است. علاوه بر آن تقريباً تمام نیمه غربی استان سیستان و بلوچستان و بخش نیمه شرقی استان کرمان، 

ر، باشد. به عبارت ديگمی واد مخدرنواحی بیابانی مهمترين مناطق قاچاق ماين  ی هموار و بیابانی است که همههاسرزمین
بیشترين تحرک قاچاقچیان و حمل و مواد مخدر در مناطق بیابانی استان سیستان و بلوچستان و استان کرمان است. قاچاق 

ی گوناگون، حمل با خودرو و جاسازی در خودرو، حمل با موتورسیکلت و حمل با شتر و حتی در هامواد مخدر در شکل
 شود. می ورت کوله کشی و پیاده انجاممناطق مرز به ص

خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان را در ی هااستان اين منطقه وسیع کوير لوت است که بخش وسیعی از
د در ی موجوهاآيد. بسیاری از قاچاقچیان از دهلیزمی جولانگاه قاچاقچیان مواد مخدر به حسابترين برگرفته است و مهم

همرنگ  استتار وی هااز شیوهگیری کنند. بهرهمی ی خود استفادههابرای عبور کاروان هاو از بستر خشك رودکوير لوت 
ای رفهی قاچاقچیان حهاو اخفا ديگر شگردگیری برای پناه هاو برخان هااز تلماسهگیری ی کوير و بهرههاشدن با ماسه زار

 است. 
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مناطق برای اين  طويل و دارای بستر خشك رودهای زياد، نظارت و کنترلوسیع با دهلیزها عمیق و های دشت
روان های مبارزه با مواد مخدر را مشکل کرده است. همچنین وجود بادهای شديد در بخش اعظم سال و پی آمد آن ماسه

مواد مخدر را فراهم و هوای پر از ذرات ماسه، ديد و ديده بانی را دچار مشکل کرده و زمینه مساعدی برای قاچاقچیان 
 کرده است. 

ی شود، چرا که توپوگرافمی از منظر ژئومورفولوژيکی، مناطق کوهستانی برای قاچاقچیان نوعی محدوديت محسوب
را چه به شکل خودرويی و  هاو نقاط صعب العبور، عبور و مرور آنها زمین و عواملی همچون شیب زياد و وجود پرتگاه

تواند جابجا شود، کم شده و در می ترتیباين  کند. علاوه بر آن، حجم موادی که بهمی چه در حالت انفرادی دچار مشکل
(. از سويی ديگر نیروهای امنیتی 487: 3179نهايت به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود )عبادی نژاد و ديگران،

ك ترتیب ريساين  توانند قاچاقچیان را به دام انداخته و بهمی ی موفقهاه بانی مناسب و اجرای کمینو انتظامی با ديد
 عملیاتی قاچاقچیان را بیشتر شود )همان(.

کنند. به دلیل می ی خود انتخابهاو مناطق صحرايی را برای عبور کاروان هارو قاچاقچیان مواد مخدر دشتاين  از
 ی منفردی که درهاعت حرکت آنان در مناطق صحرايی بسیار بالاست. ارتفاعات و برجستگیهموار بودن مسیر، سر

 نقاط برایاين  شوند. همچنینمی عبوری و جهت يابی محسوبهای وجود دارند، نقاط شاخصی برای شناسايی راه هادشت
در طول شب با توجه به نوع عارضه  نواحی واين  شوند. حرکت کاروان قاچاقچیان درمی استراحت و توقف نیز استفاده

ترتیب امر پیشگیری باقاچاق اين  شود. بهمی ی مهتابی با چراغ خاموش انجامهاگیرد و در شبمی بدون دغدغه صورت
 (.487: 3179نواحی بسیار سخت و مخاطره آمیز است )عبادی نژاد و ديگران،اين  مواد مخدر در

دهد که نیمه شرقی استان هموار می شود و نشانمی در نقشه زير مشاهده ی استانهاوضعیت توپوگرافی و ناهمواری
 تبهکاری است. ی هامزيت جغرافیايی مناسبی برای جولان قاچاقچیان مواد مخدر و گروهاين  و دشتی است و

 

 
 ی استان کرمانهانقشه ناهمواری -2شکل 

 وضعيت امنيت اجتماعي استان كرمان

ی مواد ها، شاخص3179-3193ی هاتحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان در سالبر اساس آمار دفتر 
مخدر کشف و ضبط شده، سرقت مسلحانه، آدم ربايی، تجاوز به عنف و قتل که از مصاديق امنیت اجتماعی و عمومی 

 . ايی و موقعیت مکانی خود استدهد که امنیت اجتماعی استان کرمان تا حدود زيادی تابع وضعیت جغرافیمی است نشان
ين ا نیمه شرقی استان کرمان صورت گرفته است. هابیشترين مقدار مواد کشف شده در شهرستان 7بر اساس شکل 

کرمان، بم، کهنوج و جیرفت که در مناطق پست و هموار قرار دارند و در نزديکی ی هاشهرستاندهد که می مسأله نشان
هستند، قلمرو اصلی مانور قاچاقچیان مواد مخدر است. همچنین بر اساس شاخص سرقت مسلحانه استان سیستان و بلوچستان 
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دهد که نیمه شرقی استان از تراکم بیشتری نسبت به نیمه غربی برخوردار است. اگر چه شهرستان سیرجان در می نشان
محیطی  ی فرهنگی وهاعلاوه بر ويژگیرسد که می نیمه غربی نسبت به ساير همسايگان خود سهم بیشتری دارد. به نظر

شهرستان به عنوان چهار راه محور اصلی شرق به غرب )فارس ت اين  شهرستان سیرجان، موقعیت مکانی و گذرگاهی
  وضعیت نقش موثری داشته است.اين  جادايکرمان( و محور اصلی شمال به جنوب کشور )بندرعباس ت تهران( در

  
 0986-0915مخدر کشف و ضبط شده و سرقت مسلحانه در استان کرمان نقشه مقدار مواد -8شکل 

در شاخص قتل عمد نیز پراکنش آن در سطح استان همچنان تا حد زيادی از الگوی قاچاق مواد مخدر )کشف و 
 کرمان، بم، جیرفت، عنبرهای شهرستانکند. می ضبط مواد مخدر( و پیامدهای آن سرقت مسلحانه و آدم ربايی تبعیت

نیمه غربی نظیر راور، زرند، بردسیر، بافت، شهر های شهرستانآباد و کهنوج در مناطق شرق استان دارای بالاترين مقدار و 
ی هابابك و رفسنجان دارای کمترين میزان است. شاخص سرقت به عنف يا زورگیری نیز در استان به مانند ساير شاخص

  عنی کرمان، بم، جیرفت و کهنوج بیشتر است.نیمه شرقی يی هاشهرستانامنیت اجتماعی در 

  
-0915نقشه آدم ربایی و قتل در استان کرمان -1شکل 

0986 
نقشه سرقت به عنف )زورگیری( در استان  -05شکل 

 0986-0915کرمان 

تان اسدهد که عمدتاً نیمه شرقی می در مجموع بررسی وضعیت امنیت اجتماعی و عمومی در سطح استان کرمان نشان
 ی امنیت اجتماعی و درون يابیهاکرمان نسبت به نیمه غربی از وضعیت نامناسب تری برخوردار است. ترکیب شاخص
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سه هسته  دهد کهمی ( نشانسامانه اطلاعات جغرافیايیدر  فاصله معکوس وزنیوضعیت امنیتی استان )با استفاده از روش 
 ،بمی هاانشهرستکه دارای بیشترين عوامل ناامنی اجتماعی و عمومی هستند در شرق استان قرار دارد که تقريباً منطبق بر 

طبقه بعدی قرار دارد که روی هم بیش از دو سوم نیمه  هاکهنوج و مناطق شرقی استان کرمان است و در پیرامون آن
وضعیت امنیت اجتماعی در استان کرمان هستند ترين دو طبقه که در نامناسباين  است.شرقی استان را در بر گرفته 

یرجان، ی شرقی هستند. طبقه سوم به جز سهاجوار با استان سیستان و بلوچستان و در نزديکترين موقعیت نسبت به مرزهم
 یرفت، عنبرآباد و منوجان است که با دوجی هاشهرستاناز نیمه غربی شهرستان کرمان، و تقريباٌ يی هابخش منطبق بر

محدوده در مناطق هموار و دشتی واقع شده است و تقريباً ند. اين اهطبقه اول تمام نیمه شرقی استان کرمان را پوشش داد
ند، رراور، زی هاشهرستانشوند. اما می به وسیله رشته ارتفاعات مرکزی هزار، لاله زار و جوپار از نیمه غربی استان جدا

اجتماعی  ی امنیتهارفسنجان، شهر بابك، بردسیر و بافت و بخش کوچکی از نیمه غربی شهرستان کرمان از نظر شاخص
 مناطق از نظر موقعیت مکانی نسبت بهاين  استان کرمان در وضعیت بهتری قرار دارند.ی هاشهرستاننسبت به ساير 

ی هاپوگرافیکی و ژئومورفولوژيکی در وضعیت ارتفاعی و دارای عارضهبحران شرق، دورتر هستند و از نظر توی هاکانون
 متنوع کوهستانی نسبت به مناطق شرقی هستند. 

 
 نواحی استان کرمانبندی نقشه طبقه -00شکل    

 ی ناامنی اجتماعیهابر اساس شاخص 

 نتيجه گيري
با ور، بدين منظ کرمان مورد بررسی قرار گرفت.تحقیق تأثیر عوامل جغرافیايی بر امنیت اجتماعی استان اين  در

وامل جغرافیايی فضايی تأثیر ع تحلیلو با روش توصیفی و  و يکپارچه به مقوله امنیتای رويکرد سیستمی و نگرش منطقه
های بر امنیت اجتماعی استان کرمان مورد کنکاش و ارزيابی قرار گرفت. در پاسخ به مسأله تحقیق و بر اساس يافته

 بدست آمد: نتايج اين  قیقتح

يی در مقیاس درون استانی هاعوامل ضد امنیتی و تهديد کننده امنیت اجتماعی و عمومی استان کرمان به تن .3

توجه کرد ای قابل تحلیل نیست و برای درک درستی از مسأله بايد به صورت سیستمی به عوامل فراملی و منطقه

 بررسی و تحلیل کرد. آن راايران  و در بستر منطقه جنوبی شرق

عوامل جغرافیايی موثر بر امنیت عمومی و اجتماعی استان کرمان در سه سطح فراملی، فروملی و درون استانی  .2

 بحرانی غرب پاکستان و افغانستان، در سطح فروملی تأثیرهای کانون قابل تحلیل است. در سطح فراملی، تأثیر

ومی نیمه شرقی بر امنیت اجتماعی و عمهای شهرستانتانی تأثیر استان سیستان و بلوچستان و در سطح درون اس

  استان کرمان سهم بسیار زيادی دارند.
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استان است که با واسطه استان سیستان و اين  امنیت اجتماعی و عمومی استان کرمان متأثر از موقعیت مکانی .1

 راملی يعنی مناطق شمال غربی و غربیبحران و انتشار دهنده ناامنی در سطح فهای کانون بلوچستان در نزديکی

کشور و مناطق غربی و جنوب غربی افغانستان قرار دارد. مناطق مذکور اين  بلوچستانايالت  پاکستان و به ويژه

ی بنیادگرا و به شدت هادئولوژیايمناطق جهان است که سه مولف تروريسم،ترين و ناامنیترين از بحرانی

اد مخدر با يکديگر تلفیق شده و تهديد بزرگ برای امنیت منطقه و حتی جهان و راديکال و تولید و قاچاق مو

و استان ايران  و امنیت اجتماعی و عمومی جنوب شرقايران  به طور خاص تهديدی بزرگ برای امنیت ملی

 کرمان است. 

 3179-3193بررسی وضعیت امنیت اجتماعی و عمومی در سطح درون استانی در استان کرمان در دوره زمانی  .4

ی میزان مواد مخدر کشف و ضبط شده، سرقت مسلحانه، آدم ربايی، سرقت به عنف و قتل هابر اساس شاخص

باشند. یم نشان داد که عمدتاً نیمه شرقی استان کرمان نسبت به نیمه غربی از وضعیت نامناسب تری برخوردار

اق م، کرمان، کهنوج، عنبرآباد و جیرفت است انطببی هاشهرستاننیمه شرقی استان کرمان که تقريباً منطبق بر 

دهد و از سويی ديگر جزء مناطق دشتی و هموار از می نشان های قاچاقچیان و حوزه نفوذ آنهازيادی با قلمرو

ی ناامنی اجتماعی و مناطق تردد قاچاقچیان مواد هابدان معناست که میان شاخصاين  نظر توپوگرافیکی است.

 رابطه با مناطق دشتی و هموار نیز برقرار است.اين  معناداری وجود دارد ومخدر رابطه 

 استان بهاين  است که ما هر چقدر از مناطق شرقی و مرزهای شرقیای ضريب امنیت اجتماعی کرمان به گونه .5

ه ت کقانون فاصله اساين  شود.می سمت مرکز و نیمه غربی حرکت کنیم و ضعیت امنیت اجتماعی استان بهتر

  شود.می هر چقدر از کانون يك بحران فاصله بگیريم بحران کم و کم تر

ه و فضای ی فناورانهااست که در سده بیست و يکم، علیرغم همه پیشرفتاين  تحقیقاين  نتیجه نظری قابل تعمیم
ساس . امنیت و احجهانی شدن، مقوله امنیت همچنان مفهومی سرزمینی و متأثر از موقعیت مکانی فضاهای جغرافیايی است

بحران، وضعیت همسايگان و در صورت های کانون امنیت در واحدهای سیاسی تابع موقعیت مکانی، دوری و نزديکی به
 باشد.ای تواند متأثر از وضعیت توپوگرافی و ژئومورفولوژيکی منطقهمی وجود منابع تهديدگر امنیت

 قدرداني

ين ا تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان به دلیل حمايت مالی ازدانم از دفتر می نگارنده بر خود لازم
  تحقیق تشکر کنم.

 و مآخذ: منابع
 .88، تحقیقات جغرافیايی، شماره ايران (. چشم انداز توسعه پايدار شرق3175ابراهیم بای سلامی، غلامحیدر. ) -3
، مطالعات امنیت ايران (. تبیین عوامل ناامنی در جنوب شرق3193اکبر. )احمدی پور، زهرا. حیدری موصلو، طهمورث. میرجلالی،  -2

 . 28اجتماعی، شماره 

: ساختار امنیت بین الملل، ترجمه رحمن قهرمانپور، فصلنامه امنیت، سال پنجم، ها(. مناطق و قدرت3175بوزان، باری و ال ويور. ) -1
 .2و  3شماره 

(. آمار جرائم امنیت اجتماعی استان کرمان: جمع آوری شده از 3191تظامی استان کرمان، )دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی ان -4
 پلیس آگاهی استان کرمان. 

(. رابطه جغرافیا و امنیت با تأکید بر نقش و کار ويژه نیروی انتظامی، فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم 3179شوازی، عباس. ) -5
 . 4شماره 
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