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بیعدالتیفضاییومخاطراتانسانی 

(مطالعةموردی:استانسیستانوبلوچستان) 
محمدرضا حافظنیا

((hafezn_m@modares.ac.ir

استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس



*

مصطفی قادری حاجت

دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
(تاریخ دریافت - 1393/10/19 :تاریخ پذیرش)93/11/29 :

چکیده 
نظام فضایی ایران بهدلیل آنارشی حاکم بر نظام برنامهریزی بهسمت گسییختگی فضیایی گیرایش دارد و
تظاهر فضایی این آنارشی در الگوی نامتوازن توسعة مناطق نمایان است .الگوی حاکم بر ساختار فضیایی
ایران مرکز -پیرامون است .ازآنجا که ایران دارای نواحی کارکردی قومی و ناحییهای اسیت ،بایید اذعیان
داشت که بیعدالتی فضایی در کوتاهمدت زمینههای واگراییی سیاسیی ،فرهنگیی و اجتمیاعی را فیراهم
خواهد آورد و در بلندمدت همبستگی ،یکپارچگی ملی و تمامیت سرزمینی را با مخاطرات جدی روبیهرو
خواهد کرد .ازاینرو مقالة حاضر با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانهای سعی در
تبیین مخاطرات انسانی مرتبط با بیعدالتی فضایی در استان سیستان و بلوچستان دارد .یافتههیا نشیان
میدهد مسائل مربوط به سیستان و بلوچستان بیشتر ریشه در بیعدالتی فضایی دارد تا مسیائل دیگیر و
نباید با دیدگاه صرفاً امنیتی مسائل این استان مهم و شاهراه حیاتی ایران در سیا هیای آتیی را تحلییل
کرد ،چراکه چنین رویکردی نتایج تکراری را بههمراه خواهد داشت.
واژههایکلیدی :آنارشی فضایی ،بیعدالتی فضایی ،سیستان و بلوچستان ،مخاطرات فضایی.


* نویسنده مسئو

Email: mghaderihajat@modares.ac.ir
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مقدمه 
مخاطرات به آن دسته از خطرهای بالفعل و بالقوه اطالق می شیود کیه ارزش هیای حییاتی یی
کشور یا ی جمعیت انسانی را در ابعاد مختلفی مانند تمامیت ارضی ،استقال و حاکمیت ملی،
نظام حاکم و نهادهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ،ایدئولوژی ،فرهنگ و افتخارات ملی و  ...به
خطر می اندازد .در لغتشناسی وقتی از خطر بحث میشود منظور شیرایط نیامطلوبی اسیت کیه
حیات در آن وضعیت ،دچار اختال می شود و ادامة زندگی منوط به برطیر کیردن ییا کیاهش
آثار آن خطر است .بهطور کلی مخاطرات به دو دسته تقسییم مییشیوند :مخیاطرات طبیعیی و
مخاطرات انسانی.
مخاطرات انسانی ،شامل مخاطراتی اسیت کیه بیهواسیطة اعمیا و رفتیار انسیان در نتیجیة
سیاستگذاری و اجرای آن سیاستها در فضیای جغرافییایی رخ مییدهید و دربرگیرنیدة دامنیة
وسیعی از مخاطرات مانند جنگ ،افزایش جمعیت ،بحرانهیای سیاسیی و اجتمیاعی ،تروریسیم،
حفرههای دولت ،نابرابریهای منطقهای ،مواد مخدر ،آلودگیهای زیستمحیطی و ...است .
مهمترین هد سازماندهی فضا در هیر کشیور ،نخسیت ارائیة بهینیة خیدمات بیه حیداکرر
شهروندان و در مرحلة بعد اداره و کنتر ساکنان کشور است .فضای جغرافییایی اییران بیهرغیم
تالشهای زیاد به دور از عدالت فضایی است و ساختار مرکز-پیرامون ،الگوی غالب روابط فضایی
است .این امر از منظر مطالعات مخاطرات انسانی ،زیانهای زیادی را متوجه همگراییی ملیی در
کوتاهمدت و یکپارچگی سرزمینی در درازمدت خواهد کرد.
در هر نوع سازماندهی باید منابع تهدید را کالبدشکافی کرد و براساس روندهای موجیود بیه
سازماندهی سیاسی فضا پرداخت .منابع تهدید در واحیدهایی سیاسیی ،موانیع سیازماندهی فضیا
به شمار می روند و هر نوع سازماندهی بدون در نظر گرفتن این منیابع ،واحیدهای سیاسیی را بیا
چالش مواجه میکند .پس باید ضمن شناخت ،ریشهیابی و طرح راهحلهای مناسیب ،از بیروز و
تحمیل خسارات ناشی از آنها جلوگیری کرد.
فضا بُعدی اساسی در جامعة انسانی اسیت و عیدالت اجتمیاعی در فضیا عینییت میییابید .درک
ارتباط متقابل بین فضا و جامعه در فهم عدالت اجتماعی ضرورتی اجتنابناپذیر اسیت و بازتیاب آن
در سیاستها و نظام برنامهریزی به افزایش ضریب تأثیر آن کم خواهد کرد .تفکر دربیارة فضیا در
سا های اخیر بهطور معناداری از تأکید بر تفکر نقشهکشی یکنواخت ،که فضا را ظر فعالیتهیای
انسانی میدید یا صرفاً ابعاد فیزیکی فضا را در فرمهای ثابت در نظر میگرفت ،بهسمت نیرویی فعیا
و بنیادی در شکلدهی به زندگی شهروندان تغییر جهت داده است ] .[17عیدالت و بییعیدالتی بیر
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جنبههای جغرافیایی یا فضایی(بی) عدالتی تأکید دارد و بهعنوان نقطة شروع ،شامل توزیع منصیفانه
و مساوی منابع و فرصتها در فضای اجتماعی است .تمرکز بیعدالتی فضیایی از نمودهیای فضیایی
بیعدالتی به پویاییهای ساختاری که از طریق فضا بیعدالتی را تولید و بازتولیید مییکننید ،تغیییر
یافته است ] . [1رویکرد عدالت فضایی ،به تعیین عادالنه یا ناعادالنیه بیودن روییداد خاصیی کمی
نمیکند ،بلکه به بررسی فرایندهای پویایی از تشکلهیای اجتمیاعی ،فضیایی ،اقتصیادی و سیاسیی
بدین منظور که آیا عملکرد آنها برای تولید و بازتولید بیعدالتی است یا عدالت مییپیردازد ] .[16در
واقع تمرکز اصلی رویکرد عدالت فضایی بر شناسایی و تبیین عوامل و فرایندهای سیاسی ،اقتصیادی
و اجتماعی که این بیعدالتیها را بهمنزلة فرم نهایی آن سبب میشوند ،قرار دارد .جاذبه برای ایجاد
ی جامعة عاد بهطور نیرومندی ،محل تجمع مجیدد دامنیة گسیتردهای از جنیبشهیای عیدالت
اجتماعی چون عدالت اقتصادی ،عدالت نژادی ،عدالت محیطی ،عدالت جهانی و ...شده که با یکدیگر
عدالت را هم در بُعد مادی )سیاستهیای بیازتوزیعی( و هیم در بُعید غیرمیادی )آزادی ،خرسیندی،
رضایت ،فرصیت ،امنییت و )...طیرح مییکننید ] .[4درک صیحیح حیوزة معنیایی عیدالت فضیایی
(جغرافیایی) ،مشروط به درک رابطة متقابل سیاست و فضا و سازوکار پویای آنهاست .این سیازوکار
متقابل زمینه ساز مطرح شیدن و فلسیفة طیرح عیدالت فضیایی در جغرافییای سیاسیی اسیت ،در
جغرافیای سیاسی مفهوم عدالت از سطح انتزاعی خارج می شیود و بیه سیطح عینییت مییرسید و
بهعبارت دیگر مفهوم عدالت عملیاتی میشود .از این منظر ،عدالت فضیایی ییا جغرافییایی عبیارت
است از «توازن نسبی شاخص های جامع توسعه (اقتصادی -زیربنایی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتمیاعی
و امنیتی) در مکان ها و فضاهای جغرافیایی (خرد و کالن) ی کشور با شاخص های متناظر توسعه
با آن در سطح ملی براساس نیاز و برابری».
منظور از بیعدالتی فضایی توزیع نابرابر فرصت ها و امکانات و قدرت در فضاست .نیابرابریهیای
فضایی میتواند شامل نابرابری بین شهر و روسیتا ،شیهرهای کوچی و بیزر ،،منیاطق محیروم و
برخوردار و ...باشد .نابرابری فضایی موجب میشود استفادة بهینه از فضیا بیه عمیل نیایید .اسیتفادة
غیربهینه از فضا زمینة تراکم فقر و تشدید محرومیت برخیی از منیاطق را فیراهم مییکنید ،سیبب
تضعیف انسجام ملی و جامعه میشود ،تخصیص بهینه و داوطلبانة نیروی انسیانی بیهوییژه نییروی
انسانی متخصص را در مناطق ناممکن میکند ،زمینهساز مهاجرتهای بیروییه مییشیود و توزییع
بهینة جمعیت در فضا را غیرممکن میکند .بهطور کلی نابرابری فضایی امکان بیروز فقیر ،بیکیاری،
حاشیه نشینی ،مهاجرت و بیعدالتی را افزایش میدهد .همچنین نابرابری به اسیاس وحیدت ملیی
آسیب میرساند و پیشرفت عمومی را با وقفه روبهرو میکند ].[15
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از دید تئوری  ،نابرابری سبب بهرهگیری نامتناسب از فضا ،جابهجایی نییروی انسیانی و سیرمایه،
مهاجرت و افزایش شکا میان مناطق برخوردار و محروم میشود .در زمینة نابرابری فضایی میتیوان
به چند رهیافت اشاره کرد .برخی برآنند که نابرابری از عملکرد بازار سرمایهداری سرچشمه میگییرد،
درحالیکه شماری دیگر ،برپایی قطب های رشید را عامیل اصیلی مییداننید و دسیت آخیر ،رهیافیت
رادیکالی نیز وجود دارد که نابرابری کشورها را برپایة نظریة وابستگی توجیه و تفسیر میکنید :مبنیای
اصلی نابرابری های فضایی ،سیاستگذاری و تصمیمگییری هیای تصیمیمسیازان ملیی و محلیی اسیت،
بهگونهای که تقسیم کار فضایی موجب انباشت سرمایه در برخی مناطق مستعد مییشیود و نیابرابری
پدید میآید و فزونی میگیرد .مهم ترین پیامدهای منفی نابرابری فضیایی را مییتیوان در ایین میوارد
خالصه کرد :نابرابری فضایی سبب میشود از فضا بهرهگیری بهینه صیورت نگییرد و موجبیات تیراکم
جغرافیایی فقر و افزایش محرومیت در برخی از منیاطق را فیراهم مییکنید .ایینگونیه نیابرابری از راه
تضعیف انسجام فضایی ،میتواند بیر انسیجام ملیی اثیر بگیذارد .نیابرابری فضیایی تخصییص بهینیه و
داوطلبانة نیروی انسانی و بهویژه نییروی انسیانی متخصیص را در منیاطق نیاممکن مییکنید ،عیاملی
تأثیرگذار در افزایشمهاجرت های افسارگسیخته است و از ایین راه توزییع بهینیة جمعییت در فضیا را
ناممکن میکند.
نابرابری فضایی امکان بروز فقر ،بیکاری ،حاشیهنشینی ،مهاجرت و بیعدالتی را افزایش مییدهید
و نیز میتواند به بنیان یکپارچگی ملی آسیب برساند و مانعی اساسی بیرای پیشیرفت عمیومی کشیور
باشد .ازاین رو امروزه از دیدگاه عدالت فضایی ،توسعه دیگیر بیهمعنیای رشید تلقیی نمییشیود ،بلکیه
بهمعنای وجود امکانات و توزیع عادالنه اسیت .شیناخت نیابرابری هیا و عیدم تعیاد هیا در چیارچوب
محدوده های جغرافیایی مختلف قابل طرح است و الزمة گام برداشتن در این راستا ،شناخت وضیعیت
موجود هریی از اجیزای مجموعیههیای برنامیهرییزی ،اعیم از کشیور ،اسیتان ،شهرسیتان ،بخیش و
سکونتگاه های شیهری و روسیتایی و در نتیجیه پیی بیردن بیه اخیتال هیا و تفیاوت هیای موجیود و
سیاستگذاری در جهت رفع و کاهش نابرابریها در هری از اجزای این مجموعه است.
بیعدالتی فضایی از دو زمینة اصلی سرچشمه میگیرد:
 .1شرایط طبیعی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی هر مکان جغرافیایی (خصوصیات ذاتی مناطق)؛
 .2تصمیمات سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی.
هر چند نابرابریهای فضایی پیش از هر چیز به قابلیتهای فیزیکی و ذاتی منیاطق بسیتگی دارد،
نظام سیاسی ،نظام اقتصادی ،شیوة تولید و مبادله و چگیونگی سیرمایهگیذاریهیا سیبب مییشیود از
قابلیتهای محدود نیز درست بهرهگیری نشود .هر گونه برنامهرییزی در بهیرهگییری بهینیه از منیابع
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محلی و رسیدن به توسعة پایدار ملی ،باید با کاهش نابرابریهای منطقهای همراه باشید .در اییران نییز
عملکرد برنامههای پیش از انقالب که مبتنی بر سیاستهیای قطیب رشید و توسیعة منیاطق مسیتعد
توسعه بود ،به نابرابریهای فضایی انجامیید ،برخیی نقیاط از انیواع زیرسیاخت اقتصیادی و اجتمیاعی
برخوردار شدند و مناطق پهناوری از کشور از امکانات اولیه محیروم ماندنید .ازایینرو ،نییروی انسیانی
متخصص و کارامد ،سرمایه و فناوری بهسوی مناطق مستعد حرکت کیرد و میانع توسیعة متیوازن در
استانهای کشور شد .در سایة پیامدهای راهبردهای پیشین در برنامهریزیهای کیالن کشیور و نبیود
برنامههای کالن ملی در راستای تمرکززدایی ،حتی سیاسیتهیای محرومییتزداییی پیس از انقیالب
اسالمی نیز نتوانسته است کشور را بهسوی تعاد فضایی پیش ببرد.
استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران قرار دارد .این ناحیه پایینترین سطح توسعه
را بین استانهای کشور چه قبل از انقالب اسالمی و چه بعد از آن داشته است .این استان با وسعت
تقریبی  185/500کیلومتر مربع 11/4 ،درصید از مسیاحت کیل کشیور ،و  2/87درصید جمعییت
کشور را در خود جای داده و بنابراین از کمتراکمترین اسیتانهیا و نییز پهنیاورترین اسیتان کشیور
بهشمار میرود .در این استان تا سا 1355هشت مرکیز شیهری وجیود داشیت و در سیا 1385
تعداد شهرهای استان به سی شهر افزایش یافت .براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سیا
 ،1385جمعیت استان بالغ بیر  2467328نفیر بیوده اسیت .جمعییت شیهری اسیتان سیسیتان و
بلوچستان در دو دهة اخیر بهدالیلی از قبیل مهاجرت هیای روسیتایی-شیهری و تبیدیل برخیی از
روستاها به مراکز شهری دچار تغییر و تحوالت شدیدی شیده اسیت .براسیاس آخیرین تقسییمات
کشوری ،این استان دارای  14شهرسیتان 36 ،مرکیز شیهری 40 ،بخیش 102 ،دهسیتان و 8167
آبادی دارای سکنه است .استان سیستان و بلوچستان بین  25درجه و  3دقیقه تا  31درجیه و 29
دقیقة عرض شمالی و  58درجه و  49دقیقه تا  63درجه و  20دقیقة طو شرقی واقیع شیده و از
شما به استان خراسان جنوبی ،از جنوب به درییای عمیان ،از شیرق بیه کشیورهای افغانسیتان و
پاکستان و از غرب به استانهای کرمان و هرمزگان محدود شده است ]( [5شکل .)1
روشتحقیقوبحث 
این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و تکیه بر یافتیه هیای کتابخانیه ای و مشیاهدات
میدانی ،در پی شناسایی و دسته بندی بنیادهای بی عدالتی فضایی در ایران با تأکید بر سیسیتان
و بلوچستان و تأثیرات آن بر فضای ملی از منظر مخاطرات انسانی است.
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شکل.1موقعیتجغرافیاییوتقسیماتسیاسیاستانسیستانوبلوچستان 
بیعدالتی فضایی حاکم بر ایران از دو دسته از عوامل کلی که خود شاخصهیای دیگیری را
نیز در بر میگیرند ناشی میشود .این دو دسیته از عوامیل عبیارت انید از متغیرهیای طبیعیی و
عناصر انسانساخت .میتوان ادعا کرد که بیعدالتی فضایی در ایران ریشه در بنیان های طبیعی
و اندیشة سیاسی -اقتصادی حاکم بر کشور از زمان شکلگیری دولت مدرن دارد .ایین موضیوع
در شکل  2نشان داده شده است.
خاستگاه بسیاری از بحرانها در سطوح ملی و محلی ،بی توجهی بیه مقولیة عیدالت فضیایی/
جغرافیایی در کشورهای مختلف ،به ویژه در جهان سوم است .تمرکز شدید و عدم تعاد فضیایی
از جمله ویژگی های کشورهای جهان سوم است کیه معلیو نتیایج سیاسیتهیای رشید قطبیی
به شمار می آید .در نتیجة این سیاست ،تعداد محدودی از مناطق اهمیت بنیادین دارنید و سیایر
مناطق بهصورت حاشیهای عمل میکنند.
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بیعدالتی فضایی

فضا

سازوکار سیاست و فضا

بنیانهای طبیعی (اقلیم ،ساختار

اندیشة سیاسی -اقتصادی

توپوگرافی  ،وسعت و شکل کشور)

نظام حکومتی
ت ساخت

برنامههای توسعه

ناهمگونی در پخش بنیانهایطبیعی

الگوی نامتوازن پخش جمعیت

سیاست

جمعیتمحور بودن

تمرکز گرایی شدید

بخشنگری

افزایش شکا بین نواحی

گسست فضایی

تقسیم کشور به فضای دوگانه

شکلگیری الگوی روابط مرکز پیرامون

بیعدالتیفضاییدرایران 
شکل .2

تبیینوضعیتعدالتفضاییاستانسیستانوبلوچستاندرکشور 
بر پایة آمارهای موجود ،استان سیستان و بلوچستان از منظر بسییاری از شیاخصهیای اجتمیاعی،
نهادی ،اقتصادی و توسعهای جزء استانهای محیروم کشیور اسیت .ایین اسیتان بیا مجموعیهای از
محرومیت های زیرساختی ،فقر و نابرابری ،محرومییت هیای بهداشیتی و آموزشیی روییاروی اسیت.
برپایة آمار کنونی استان سیستان و بلوچستان ،در گروه شاخص های آموزش ،دارای آخیرین رتبیه،
در گروه شاخص های سالمت و بهداشت دارای رتبة بیستوششم ،به لحاظ زیست محیطی جیزء 10
استان محروم کشور ،بهلحاظ توسعة نهادی و بازرگیانی محیرومتیرین اسیتان کشیور و در شیاخص
امنیت روانی نیز دارای رتبة بیستوششم کشور است .بهطور کلی استان سیستان و بلوچسیتان در
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میان شاخصهای توسعة اجتماعی ی فرهنگی و اقتصادی ی زیربنایی در میان استانهیای کشیور در
سا ( 1368ابتدای برنامة او توسعه) در رتبة آخر قرار داشته است .مقایسة شاخص هیای توسیعه
در ابتدای برنامة توسعة او ( )1368با شاخص های توسعه در پایان برنامیة سیوم توسیعه ()1383
نشان میدهد که نهتنها استان سیستان و بلوچستان از رتبة آخر استان های کشور فاصیله نگرفتیه،
بلکه فاصلة این استان از استانهای دیگر افزایش یافته است (شکل .)3

کشورازنظرتوسعهیافتگیدرپایانبرنامةسومتوسعه] [10:110

.سطحبندیاستانهای

شکل3
(توسعهیافتگی هر چقدر بهسمت صفر باشد مربت و هر چقدر بهسمت ی

باشد منفی است)

عدم بسترسازی مناسب در زمینة امکانات رفاهی ،بهداشیتی ،آموزشیی ،درمیانی ،ارتبیاطی،
اقتصادی و  ...سبب شده ساکنان این منطقه بیرای تیأمین نیازهیای اولییة خیود بیه کشیورهای
پیرامون توجه کنند .بیگمان ،ارتباط مستقیم ساکنان بلوچستان با کشورهای عربی حوزة خلیج
فارس و پاکستان به مسائل اقتصادی و خیدماتی بیی ارتبیاط بیه ارزشهیای فرهنگیی و اهیدا
سیاسی این کشورها نیست.
بهمنظور تبیین دقیقتر وضعیت عدالت فضایی استان سیستان و بلوچسیتان در مقایسیه بیا
سایر استانها جدو  1و شکل  4آورده میشود .بدین منظور ضریب به دست آمده بیرای اسیتان
سیستان و بلوچستان در عامل های اصلی که در هشت عامیل دسیته بنیدی شیده انید بیهترتییب
میانگین ملی عامل ،ضریب استان ،فاصله با میانگین ملی و در نهاییت رتبیة کلیی اسیتان آورده
خواهد شد و در انتها با توجه به این یافته ها ،نقشة کلی وضعیت عدالت فضایی و نمودار مربیوط
تشریح خواهد شد.
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استانسیستانوبلوچستاندرکشوردرمقایسهباسایراستانها 

جدول.1وضعیتعدالتفضایی
عامل 

ضریبملیعامل 

عامل آموزشی
عامل اجتماعی
عامل اقتصادی
عامل امنیتی
عامل بهداشتی
عامل سیاسی
عامل کالبدی
عامل فرهنگی
عدالت فضایی

0.027958
0.353201
0.531375
0.860828
0.098644
0.1485946
0.085043
0.1837363
0.346835

ضریباستانسیستانو

فاصلهبا

رتبةاستان

بلوچستان 

ضریبملی 

درکشور 

0.0198401
0.31993
0.38247
0.767869
0.11233
0.027757
0.062664
0.160889
0.28914

-0.00811
-0.03326
-0.148901
-0.09295
+0.011368
-0.11593
-0.022379
-0.022847
-0.057689

25
31
31
30
8
30
25
31
31

مأخذ[6]:

جایگاه سیستان و بلوچستان

شکل.4وضعیتکشوروجایگاهسیستانوبلوچستانبراساسعدالتفضایی 
مأخذ :قادری حاجت198 :1393 ،؛ مأخذ[6]:
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بیعدالتیفضایی(سیستانوبلوچستان) 
بازتابفضایی 
بازتاب بیعدالتی فضایی مسائل اجتماعی  -سیاسی و فرهنگی ثبات و آرامش ملت را بیه مخیاطره
می اندازد و بهشکل حاد آن موجب بروز تهدیدهایی می شیود کیه مشیروعیت نظیام سیاسیی را بیه
چالش می کشد .مسائلی ماننید واگراییی ،منازعیات مسیلحانه ،میواد مخیدر ،تروریسیم و قاچیاق از
مهمترین بازتاب های بیعدالتی فضایی است که سیسیتان و بلوچسیتان را در مقییاس منطقیه ای و
کشور ایران را در مقیاس ملی درگیر خود کرده است.
.1واگرایی 

واگرایی ،درست نقطة مقابیل همگراییی اسیت .از بیین رفیتن وحیدت سیازمانی و تمامییت و
همبستگی ی شخص یا گروه یا سیازمان را واگراییی گوینید ] .[1در ریشیه ییابی واگراییی و
پیدایش روحیة ناحیه گرایی در ایران ،نباید از نتایجِ اقدامات دولت مدرن غفلیت کیرد .ظهیور
تمرکزگرایی مدرن و پیگیری مقولة ملت سازی و یکپارچگی سرزمینی در قالب رسمیت یافتن
زبان فارسی و مذهب تشیع ،تأکید بر اسطورهها و تیاریخ باسیتان ،تخیت قیاپو کیردن عشیایر
کوچ رو ،نابودی ساختار نظام اجتماعی ایلییاتی و گسیترش ابیزار ارتباطیاتی؛ مناسیبات مییان
حکومت ،قبایل و نواحی فرهنگی را خصمانه کرد .پایداری گروه های قبیله ای در برابر اهیدا
حکومت مبارزه برای بقا بوده است .بعدها این مقاومت تحت تأثیر عوامل بیرونمیرزی چیه از
طریق الهام از اندیشهها و چه از طریق سیاستهای سلطهجویانه ،شکل قومی به خود گرفیت
] .[2اقتدارگرایی دولت مدرن مانع مشارکت نخبگان سینتی و تحصییلکیردة جدیید در امیور
سیاسی کشور شد و زمینه را برای سیاسی شدن اختالفات زبیانی و میذهبی و تبیدیل آن بیه
ابزاری مناسب برای قد برافراشتن در برابر دولت اقتدارگرای متمرکز مدرن فراهم ساخت ].[2
روابط متقابل و پیچیدة میان سه عامل دولت مدرن ،نخبگان و نیروهای بین المللی در جوامع
چندمذهبی و چندزبانی به سیاسی شدن عالیق کهن و ظهور حرکتهای خودمختارگرایانیه و
جدایی طلبانه منجر می شود  .به هر میزان این سه عامل در جامعه بیشیتر باشید گیرایشهیا و
تمایالت خود مختارگرایانه و جدایی خواهانه قویتر خواهد بود .ایران کشیوری متنیوع از نظیر
قومی است ،از آنجا که ویژگیهای متمایزکنندة اقوام بیشتر ناظر بر مؤلفههای زبانی و مذهبی
است ،آگاهی از شرایط و عواملی که سبب شیعله ور شیدن واگراییی هیا در جوامیع چنیدقومی
می شود ،زمینهساز اتخاذ سیاستهای مؤثر جهت کاهش آثار پدیدة یادشده از منظیر علیت و
معلولی است .قوم بلوچ به سبب دارا بودن گسترة فضایی فرامرزی ،تفاوت در مؤلفیة میذهب و
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زبان با مرکز ،فقدان توسعة متناسب و پایدار ،و مشارکت ناچیز در فرصت ها و ثیروت ملیی در
طی سا های گذشته حائز پتانسیل زیادی در واگرایی است.
.2موادمخدر 

ایران بهطور عام ،و استان سیستان و بلوچستان بهطور خاص در کنار بزر،تیرین کیانون کشیت
خشخاش و تولید مورفین و هروئین در جهان ،در منطقة موسوم به هال طالییی (افغانسیتان و
پاکستان) قرار گرفته است .ت جداره بودن ،کوتاهی مسیر و وجود فضاهای خالی نیز بخشیی از
امتیازات مسیر ایران است ] .[9بنابراین جنوب شرقی کشور از مناطقی است که بهشیدت تحیت
تأثیر ژئوپلیتی مواد مخدر و ناامنیهای ناشی از آن قرار دارد .عیالوه بیر ایین اسیتفادة ابیزاری
قدرتهای جهانی از مواد مخدر علیه کشورهای مخالف با هد تضیعیف و جلیوگیری از رشید و
توسعة آنها ،صورت دیگری از تأثیر قدرت زایی مواد مخدر در حوزة سیاسیت اسیت .قاچاقچییان
مواد مخدر برای رسیدن به سود و قدرت بیشتر ،در قالب شبکههای بزر،تر و در سیطح وسییع
فعالیت می کنند .در چنین شرایطی است که اهدا قاچاقچیان از مسئلة میالی فراتیر مییرود و
وارد حوزه قدرت و سیاست میشیود ،بیهطیوریکیه در مقیام ایجیاد مزاحمیت علییه حاکمییت
برمیآیند ] .[8در استان سیستان و بلوچستان نیز برخی از شرایط ناشی از ترانزیت مواد مخیدر
در شکلگیری و تقویت اشرار و گروه های تروریستی مؤثر بودهاند .این عوامل عبارتند از:
الف) عبور کاروان های مسلح ترانزیت میواد مخیدر از میرز و ایجیاد درگییری بیا مرزبانیان و
نیروری انتظامی ،ضمن وارد آوردن خسارت جانی و میالی بسییار ،نیاامنی را در منطقیه تشیدید
کرده است؛
ب) گردش مالی تولید ،توزیع و انتقا مواد مخدر ،بعد از اسلحه بیشترین رقیم را در جهیان
بهخود اختصاص داده است .سود ساالنة این تجارت در حدود  400تیا  500میلییارد دالر اسیت
] .[17اشرار و تروریستها از عواید مالی ترانزیت و فروش مواد مخدر بهرة فراوان میبرند؛ نیروی
جدید بهخدمت می گیرند و اسلحه خریداری میکنند ] .[13بههمین دلیل اشیرار و قاچاقچییان
مواد مخدر از تجهیزات و امکانات پیشرفتهای برخوردارند؛
پ) محرومیت استان سیستان و بلوچستان و نبود فرصتهای شغلی ،بستر مناسبی را بیرای
روی آوردن افراد به قاچاق مواد مخدر فراهم کرده است .این امر موجب افزایش شمار معتادان و
در نتیجه افزایش بزهکاری و ناامنی در سطح استان میشود.
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مهمترینمسیرهایترانزیتموادمخدر 
شکل .5
Source: UNODC

با عنایت به این مسئله پنج استان که بیشترین مواد مخدر در آنها کشف شده است بهشیرح
جدو زیر است:
استانهاییکهبیشترینکشفیاتموادمخدررادارند 

جدول.2

ناماستان 

کشفشده(کیلوگرم) 

مقدارمواد

سیستان و بلوچستان
کرمان
فارس
خراسان جنوبی
تهران

138000
61539
38522
30402
25376

.3تروریسم

بیتردید میان خشونت و عقبافتادگی اقتصادی رابطة تنگاتنگی وجود دارد .فقر بالی حیا هیر
گونه حکومت و عامل ناپایداری و بیثباتی است  .البته محرومیت کیه زمینیهسیاز فعالییتهیای
خشونتآمیز است تنها جنبة اقتصادی ندارد و سایر بخشهای سیاسی ،فرهنگی ،شهروندی و ...
را نیز در بر میگیرد ] .[3،11عدم تعاد منطقهای آثیار و عواقیب زیانبیار فراوانیی بیرای کشیور
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بهدنبا دارد که از جمله مهمترین آنها میتوان به افزایش بسترهای نارضیایتیهیای اقتصیادی-
اجتماعی ،ادامة روند مهاجرت ،افزایش فرایند واگرایی و مرکزگریزی ،افزایش احساس تبعیی و
فاصلة طبقاتی ،بهبود نیافتن وضع اشتغا و ادامة روند بیکاری ،توزیع نامتوازن جمعیت و تخلیة
بخشهای وسیعی از جنوب شرق کشور اشیاره کیرد .ایین عوامیل بیهطیور طبیعیی زمینیهسیاز
شکلگیری و فعالیت اشرار و گروه های تروریستی مخالف حکومت میشود .در واقع امنییت و
توسعه در مناطق مرزی و حاشیهای (جنوب شرق) بیا ضیریب همبسیتگی بیاال دارای رابطیهای
مستقیم و دوسویه با یکدیگرند؛ به عبارت دیگر ،توسعه و امنیت تأثیرات متقابلی بیر هیم دارنید،
بهگونهای که هر اقدامی در فرایند تحقق توسعه ،تأثیرهای مستقیمی بیر فراینید تحقیق امنییت
میگذارد و برعکس .در مجموع مییتیوان گفیت نیاامنی و فعالییتهیای اشیرار و گروهی هیای
تروریستی در این منطقه تا حدودی ناشی از سطح پایین توسعه و پیامدهای ناشیی از آن ماننید
فقر ،احساس تبعی  ،واگرایی از حکومت مرکزی ،بیاعتمادی به سیاستهای نظیام ،نارضیایتی
عمومی ،قاچاق و  ...است ].[3
.4قاچاقکاال 

قاچاق کاال گرچه پدیدهای تاریخی است ،با ابعاد مختلف آن ،بهعنوان ی تهدیید در دهیههیای
اخیر مطرح است که پیچیدگیها و ابعاد آن موجب شده است نسبت به گذشته ،تفیاوت داشیته
باشد .این مسئله سبب هدر رفتن بخش وسیعی از درآمدهای ارزی کشور از مبیادی غیرقیانونی
شده و از سوی دیگر موجب ورشکستگی صینایع تولییدی داخلیی مییشیود .مشیکالت فیراوان
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی از پیامدهای دیگر آن است ].[8
بیعدالتیفضاییبرفضایملی 
تأثیرپیامدهای 
توسعة نابرابر در شکلهای گوناگون در فضاهای ی سیرزمین مییتوانید بسیتر مناسیبی را بیرای ایجیاد
متغیرهای اثرگذار بر مؤلفههای امنیت ملی و تکوین نواحی بحرانیی فیراهم کنید .ایین تهدییدات بیشیتر
متوجه نظامهای سیاسی متمرکز (بهخصوص بهرهمند از تکرر قومی-مذهبی و زبانی) اسیت کیه سیاختار
مرکز-پیرامون را شکل میدهند (مرکزی که در ابعیاد گونیاگون از موقعییت مرکیزی برخیوردار اسیت و
پیرامونی که در شاخصههای متعددی در حاشیه قرار دارد) .چنین سیستمی به بیرهم خیوردن تیوازن و
تعاد منطقهای و ایجاد حاشیههای کمتر توسعهیافته منجر شده است .در این شرایط حواشیی بییش از
پیش میتوانند مستعد واگرایی نسبت به بخش مرکزی شوند .در واقع نیابرابری ناحییهای میی توانید بیه
بیثباتی سیاسی-امنیتی بینجامد و بستری برای تکوین نواحی بحرانی مهیا کند .عیدم تعیاد منطقیهای
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آثار و عواقب زیانبار فراوانی برای کشورها بهدنبا دارد .افزایش فراینید تمرکزگراییی ،افیزایش بسیترهای
نارضایتیهای اقتصادی -اجتماعی ،ادامیة رونید مهیاجرت و حاشییهنشیینی ،افیزایش فراینید واگراییی و
مرکزگریزی در مناطق مختلف ،افزایش احساس تبعی و فاصیلة طبقیاتی ،گسسیتگی پیونید ارگانیی
بین بخشهای مختلف اقتصادی و مناطق مختلف کشور ،افیزایش تخرییب محییط زیسیت و فشیارهای
اکولوژیکی بهویژه در اثر رشد بیرویة شهرهای بزر ،،بهبود نیافتن وضع اشتغا و ادامیة رونید بیکیاری،
توزیع نامتوازن جمعیت و تخلیة برخی از بخشهیای کشیور و غییره از عواقیب حاکمییت الگیوی مرکیز
پیرامون در کشورها و نتیجة حاکمیت سیاستهای عدالتستیزانه است .رابطة سیاستهای عیدالتگرییز
و گسست فضایی در شکل  6نشان داده شده است.

بیعدالتی
فضایی 

پیشرفتو
توسعةنامتوازن

الگوینامتوازن
توزیعفضایی
قدرت،ثروتو
فرصتها

افزایش
نارضایتی

سیاستهای

عدالتگریز

گسستفضایی
وخطرواگرایی

یعدالتگریزانه 

فضاییسیاستها

شکل.6تأثیرات
سیاستهای عدالتمحور در سیایة کمی و تیالش جغرافییدانان بیا افیزایش فهیم فضیایی
سیاستمداران از مشکالت ،توان تغییرات بنیادین در فضیای جغرافییایی را دارد .رابطیة متقابیل
سیاستهای عدالتجویانه و توسعة ملی و یکپارچگی ملی در شکل  7نشان داده شده است.

بیعدالتی فضایی و مخاطرات انسانی (مطالعة موردی :استان سیستان و بلوچستان)

عدالتفضایی

پیشرفتو
توسعةمتوازن

الگویمتوازن
توزیعفضایی
قدرت

افزایش
رضایتمندی

شهروندان
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سیاستهای

عدالتجویانه

یکپارچگیفضایی
ووفاق،اعتمادو
همبستگیملی

یعدالتجویانه 

فضاییسیاستها

شکل.7تأثیرات
ازآنجا که تصمیمگیریها ،عامل اساسی تعاد یابی و بیتعادلی فضای جغرافیایی بهشمار میرونید،
بهناچار باید برای داشتن فضای جغرافیای برخوردار از تعاد اصالح شوند .در واقع جغرافیا بیهصیورت
عام و جغرافیای سیاسی بهطور خاص زمیانی بیه رشیتهای کیاربردی تبیدیل خواهید شید کیه نتیایج
تحقیقات آنها متمرکز بر حلوفصل مشکالت فضایی انسیان باشید ،جغرافییدانان بایید بیا راهنمیایی و
ارشاد سیاستگذاران و مدیران برنامهریزی موجبات افزایش فهیم فضیایی آنیان از مشیکالت را فیراهم
آورند و با عمل به وظیفة ذاتی خود ،بسترهای الزم را برای سیاسیتگذاریهیای عادالنیه ایجیاد کننید.
متخصصان جغرافیای سیاسی با آشکار کردن تفاوتها ،بییعیدالتیهیا و نیابرابریهیای فضیایی ،بایید
سیاستمداران را متوجه تبعات ناخوشایند آن برای موجودیت و بقای کشور کنند .اگر ارادة سیاسیی و
نگرشهای برنامهریزان (توسعه) معطو به زمینههای ایجاد این نابرابریها شود ،مییتیوان بیه جنبیة
کاربردی جغرافیای سیاسی در راستای خدمت به انسیان و محرومییتزداییی از مکیانهیا و فضیاهای
حاشیهای امیدوار بود .تا از این مسیر ،برقراری عدالت فضایی در راسیتای زیسیت بهتیر اتبیاع کشیور،
توسعه ،وفاق ،همگرایی ملی و بهینهسازی الگوی مدیریت سیاسیی فضیای کشیور ممکین شیود .اگیر
نابرابری فضایی ،میان نواحی براساس اصو اساسی عدالت فضایی کاسته شود ،احساس طردشیدگی و
محرومیت کاهش خواهد یافت و از پیدایش و بروز نیروهای واگیرا و تینشزا جلیوگیری خواهید شید.
پس با توجه به جایگاه عدالت فضایی در همبستگی ملی و افزایش عزت و اقتیدار ملیی ،لیزوم حرکیت
در راستای برقراری آن از مهمترین مسائل پیش روی سیاستگذاران است.
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نتیجهگیری 

اگر نابرابری فضایی میان نواحی ی کشور شکل گیرد و بهعنوان الگیوی غالیب روابیط نهادینیه
شود ،احساس طردشدگی و محرومییت را در شیهروندان منیاطق مختلیف یی کشیور افیزایش
میدهد و زمینة بروز نیروهای واگرا را بهوجود مییآورد .بیر ایین اسیاس ،اعمیا سیاسیتهیای
عدالتگریز در مقیاسهای متفاوت از سطح محلی تا جهانی سبب شکلگیری بیعدالتی فضیایی
میشود و وجه عمدة آن را میتوان در عدم دسترسی بهینه و برابر تمام سکنه و شیهروندان بیه
فرصتهای برابر در عرصههای مختلف دید که به شکلگیری الگوی نامتوازن قیدرت و نیابرابری
منجر می شود .با شکلگیری الگوی نامتوازن قدرت ،پیشرفت و توسیعه نییز قطبیی مییشیود و
دوگانگیهای جوامع افزایش پیدا میکند و بیعدالتی فضایی بهعنوان نتیجة قطعی فراینید فیوق
شکل میگیرد .با نهادینه شدن بیعدالتی فضایی ،شکا های جوامع پررنگتر شده و فاصلههیای
عینی و ذهنی ساکنان فضای جغرافیایی از هم بیشتر میشود .این امر به افزایش نارضیایتیهیا و
باال رفتن پتانسیل اعتراض به وضعیت موجود منجر مییشیود و کشیورها را بیا آنارشیی فضیایی
روبهرو میسازد .شکا و نابرابری در توسعه همواره سبب ناخرسندی و ناآرامی و نیاامنی اسیت؛
چنین وضعیتی نمیتواند موجب همبستگی ملی باشد ،زیرا ساکنان نواحی جغرافییایی نیاهمگن
از تغییر وفاداری محلی و ناحیهای به وفاداری ملی سود نمیبرند؛ بنابراین بهدشواری حاضرند به
همبستگی ملی تن دهند.
پس میتوان ادعا کرد که رفتار فضایی مناطق و فضاها واکنش طبیعی نیواحی ییادشیده بیه
سیاستهای اعما شده از جانب سیستم برنامهریزی و سیاستگذاری است کیه ایین وضیعیت در
شکل  8نشان داده شده است.
قطبیشدنثروت،فرصتو
قدرت 
 .1واگرایی
 .2تروریسم
.3قاچاق
 .4بحرانموادمخدر
 .5تهدیدیکپارچگیملی

تولیدمخاطرات
انسانی

طردشدگیو
احساسشهروندی
درجه2

... .6

انزوایجغرافیایی

رابطةبیعدالتیفضاییوتولیدمخاطراتانسانی 

شکل.8

بیعدالتی

فضایی
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قدردانی 
از معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس بهواسطة حماییتهیای میادی و معنیوی در راسیتای
اجرای پژوهش حاضر سپاسگزاریم.
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