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  چکیده
در رویکردی ژئوپلیتیک، ناامنی اجتماعی در مناطق شرقی کشور یکی از مسائل اصلی است که               

طـور خـاص بـه     ، پژوهش حاضر بـه  اساس  براین. کند  میدار و تهدید      ایران را خدشه   ملّی   امنیت
خـواف در  بررسی رابطه میان موقعیت ژئوپلیتیکی و میزان ناامنی اجتماعی در شهرستان مـرزی              

ن مسئله،  یای  ن نظر ییدر تب . پردازد  یمرُشتخوار  مرزی    شور افغانستان و شهرستان غیر    کمجاورت  
 اسـتفاده شـده    یی فضـا  -  یکیتی و ژئـوپل   یالملل  بین،  ی، اقتصاد یخی، تار ی اجتماع یردهایکاز رو 
 از تکنیـک    هـا   دادهآوری     و بـرای جمـع     1برای بررسـی مسـئله پـژوهش، روش پیمـایش         . است

هایی چون  در تعریف عملیاتی مفهوم ناامنی اجتماعی، معرِّف   .  شده است  برداری  بهرهنامه    پرسش
 متغیرهـای مسـتقل بـا    .انـد  هی، مجروحیت و خسارت مالی مورد توجه قـرار گرفتـ  یربا  قتل، آدم 
های انتظامی، تـراکم جمعیتـی و         ی، وجود پاسگاه  الملل  بینهایی چون فاصله از مرزهای        شاخص

، عـالوه   ها  داده در تحلیل    .اند  شدهها تعریف     ای بودن سکونت    کوهپایه  ای یا غیر    ایهموقعیت کوهپ 
متغیره بـا اسـتفاده از         و تحلیل رگرسیون چند    2های همبستگی پیرسون و اتا      بر استفاده از ضریب   

سازی، تحلیل و نمایش اطالعات مکـانی   که بیشتر برای مدل GISافزار ، از نرم SPSSافزار نرم
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 و نتـایج    هـا   یافته. ز استفاده شده است   ی ن رود  میکار    در حوزۀ جغرافیا به   ) توصیفی(انی  مک  و غیر 
هـا حـاکی از آن اسـت کـه رابطـۀ معنـاداری میـان موقعیـت                  پژوهش برحسب آزمـون فرضـیه     

. ژئوپلیتیکی که دربرگیرندۀ متغیرهای مستقل است و میزان وقوع نـاامنی اجتمـاعی وجـود دارد               
حـاکی از آن اسـت کـه متغیرهـای مسـتقل درنظـر گرفتـه شـده                  ) 36/0(مقدار ضریب تعیـین     

  .نندک درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین 36اند  توانسته
  .ایی، فاصله از مرز، تراکم جمعیتی ژئوپلیتیک، ناامنی اجتماعی، آرایش فض:ی کلیدیها واژه 

  مقدمه
.  حکومـت اسـت    ین وظیفۀ تر  مقدمامنیت اوّلین حق شهروندان در برابر دولت و         

حفظ هویت فرهنگی و تاریخی و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی یک ملـت بـدون               
 عنوان زیربنـای امنیـت    امنیت اجتماعی به  . احساس آرامش و امنیت ممکن نیست     

بـا توجـه بـه وقـوع نـاامنی اجتمـاعی در             .  به عوامل متعددی وابسته است     ملّی،
ی مـردم شـرق ایـران و     بـرا 1380 تـا  1374های  سطحی گسترده در فاصلۀ سال    

های اخیر، در پـژوهش حاضـر سـعی           ظهور متناوب این پدیدۀ اجتماعی در سال      
شده تأثیر موقعیت ژئوپلیتیکی بر میزان ناامنی اجتمـاعی در محـدودۀ شهرسـتان              

شـور افغانسـتان و شهرسـتان       کعنوان یـک شـهر مـرزی در مجـاورت             خواف به 
  . قرار گیردلی تبیین و تحلعنوان یک شهرستان غیرمرزی مورد بهرُشتخوار 

لـومتر مربـع    کی 9127ا، حـدود    یـ  متر از سطح در    970شهر خواف با ارتفاع     
 و یقۀ طول شرق ی دق 56 درجه و    60قه تا   ی دق 25 درجه و    59ن  یمساحت دارد و ب   

  واقـع شـده اسـت      یقۀ عرض شـمال   ی دق 59 درجه و    36قه تا   ی دق 33 درجه و    34
ا، یـ  متـر از سـطح در      1141با ارتفاع   ار  رُشتخوشهرستان  ). 7، ص   1382زنگنه،  (

ه یـ  ثان 30قه و   ی دق 37 درجه و    59ن  یلومتر مربع مساحت دارد و ب     کی 4295حدود  
  قرار گرفتـه اسـت     یه عرض شمال  ی ثان 23قه و   ی دق 58 درجه و    34 و   یطول شرق 

  ).11، ص 1380استانداری خراسان، (
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  طرح مسئله
 یدۀ نـاامن  یـ ران پد یـ ا ی شـرق  ی در مرزهـا   1380 تـا    1374 یهـا   در فاصلۀ سـال   

وسـت و اشـرار     یوقـوع پ     بـه  یریگ   و باج  ییربا  ، تجاوز، آدم   ل قتل کش  اجتماعی به 
مجموعـۀ سـه اسـتان      ( درصد از مساحت اسـتان خراسـان         70ش از   یمسلح در ب  

ت و آرامش را از     یستان و بلوچستان، امن   ی از استان س   یعی وس یها  و بخش ) ینونک
ه تنهـا در اسـتان      کـ  ییردنـد؛ تـا جـا     ک سلب   -ییژه در مناطق روستا   یو   به -مردم

 نفـر بـه قتـل       220 نفر از مردم به گروگان گرفته شـدند و           3500خراسان حدود   
 ین مناطق از سـو    یا  اشرار مسلح در   ی مورد تردد گروه   7625ش از   یدند و ب  یرس

جوار بـا      و هم  ی مرز یها   در شهرستان  ی اجتماع یناامن. گزارش شد   یمراجع رسم 
 یهـا   رد و در اسـتان خراسـان شهرسـتان        کدا  ی پ یتر  عی دامنۀ وس  شور افغانستان، ک

رجنـد  یباد، تربت جـام، سـرخس، قـائن و ب         یاشمر، گناباد، تا  ک،   رُشتخوار خواف،
  .ده قرار گرفتندین پدیا شتر در معرض یب

کی، ی، ژئـوپلیت یالمللـ  بـین ، یخی تـار یردهـا یک بـر رو ین مقاله بـا مـرور    یا
 وقوع و   ین مسئله مهم، به چگونگ    یا شاهدۀل و م  ی، سطح تحل  یی و فضا  یاقتصاد

 اجتمـاعی و    ی نـاامن  ینـدگ کزان پرا یـ  و انـواع و م     ییکی و فضـا   یرات ژئوپلیت یتأث
 خـواف  یها  از آن در اثر حضور اشرار مسلح به شهرستان      یم ناش یخسارت مستق 

  .افته استی، اختصاص  رُشتخوارو

  ی نظریمبان
م ی از مفاهیاریت است و مانند بسین امیم علوم اجتماع ین مفاه یتر  دهیچی از پ  یکی

 و نـوع نگـرش      ینـ یب   داشته و با جهـان     یوجه   چند یی، معنا یگر در علوم انسان   ید
 شـود   مـی ت موجب   ی امن یدگیچیر عوامل مختلف در پ    یتأث. وند دارد ی پ پژوهشگر

 ییرهـا یط زمانـه و متغ    ی با شرا  دتوان  میه  کال  ی گفتمان س  یکمثابه    ت به ی امن یگاه
 ردیـ  مـورد توجـه قـرار گ       کنـد   مـی  خاص جلوه    یتی و بستر امن   طی مح یکه در   ک
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 و  هـا   ویژگی ی، دارا ی اجتماع یا  دهیعنوان پد   ت به ی امن ).42، ص   1380تاجیک،  (
 یدر عناصـر اصـل      با خدشـه   ی اجتماع یا  عنوان مسئله    است و به   یالزامات خاص 
  .شود میگر   جلوهینظام اجتماع

» تـرس « فقدان آن در مفهوم       است و  یمخف» یآزاد«ت در مفهوم    یوجود امن 
 از  ییرهـا «ت، بر مفهوم    ی موجود دربارۀ امن   یات اجتماع یدر ادب . باشد  یگر م   جلوه
مـورد  » یآزاد«و تـداوم    » هـا   ارزشحفـظ   « و   )1378بوزان،  ( د شده کیتأ» دیتهد

ه بشـر   ک ی گفت از هنگام   توان  می یشناس  دگاه انسان یاز د . توجه قرار گرفته است   
. رده است کن آن تالش    ی تأم یت را احساس و برا    ینا شد، امن  آش» ترس«با مفهوم   

ـ  یشتر به ابعاد ذهنـ    یت ب ی مفهوم امن  یدگیچیپ مفهـوم  .  آن مربـوط اسـت  ی و روان
و بـا   » ت امـن  یوضـع «ر و خدشـه در      یـ ا چند متغ  ی یکا فقدان   یت، با وجود    یامن
 ی از نـاامن   ییت و رها  ین وضع یا گردد و با بازگشت به      ی م کدر» یاحساس ناامن «

احسـاس  «ت بـر    یـ  امن یلـ کدربارۀ مفهوم   «ف  یثر تعار ک، ا رو  ازاین. شود  میمطالبه  
د کیـ  است تأ  ی و روان  یت ماد یه ناظر بر امن   ک» یمنیا  احساس  «ا  ی»  از ترس  یآزاد
 ).4، ص 1383ربیعی،  (»دارند

   و امنیت ملییت اجتماعیامن
و تـداوم   سـب   کمنظور    به.  و شرط تداوم آن است     ی اجتماع یت محور زندگ  یامن
، ی و مـاد ی تا با تسلط بـر منـابع انسـان     شود  می نهاد دولت ظاهر     یت اجتماع یامن
ت یـ ن اسـاس، امن   یبـر همـ   . نـد کت را در جامعه برقـرار       ینان و آرامش و امن    یاطم

وۀ یدات نسـبت بـه شـ      یـ است تا از تهد    ملّی   ومتک ح یها  تی از مسئول  یاجتماع
ت یمسئول). 43، ص   1377،  ماندل ( آورد عمل  به شهروندان خود ممانعت     یزندگ
، بـوزان ان مانند   نظر  صاحب ی موجب شده برخ   یت اجتماع یومت در قبال امن   کح
 و آن در زمرۀ ابعـاد       یتلق» یت ملّ یامن« از ابعاد    یکیصورت     را به  یت اجتماع یامن

، بـر   کپنهـا کتب  کگذاران م   هی، از پا  وری. ندی قلمداد نما  یطیمح  ستی و ز  یاقتصاد
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 تیـ  و ادغام آن در امن     یت اجتماع ی امن یل معنا ی با تحو  زانبوه  کده است   ین عق یا  
 مهـم و    ی امر یت اجتماع یه امن ک ده گرفته است؛ چرا   یرا ناد » تیهو« مفهوم   ملّی،
ت یـ  واقع یـک جوامع، چه دولت باشـد چـه نباشـد،          «. است ملّی   تیسنگ امن   هم

د و   دار یاسی س یه معنا ک دهند  می پاسخ   یدی مستقل به هر تهد    یتیهستند و با هو   
ن یـ ا  . سـت یح ن ی صح یطیمح  ستیت ز یچون امن     یمیقرار دادن آن در شمار مفاه     

 جامعـه   یکد  یت آن است و تهد    ی دولت متوجه امن   یکد  یه تهد ک است   یدر حال 
  ).149، ص 1383ربیعی،  (»ت آنیمتوجه هو

ت را  یـ ، امن ی اجتمـاع  یا  دهیـ عنـوان پد    بـه » نظـم «د بر عنصر    کی با تأ  یوسفی
رده کـ ف ی تعری از نظام اجتماع  یدن شهروندان از خطرات ناش    درامان بو ی  معنا  به

 و سـپس    یرد نظـام اجتمـاع    کـ جـۀ عمل  ی آن را نت   یشـناخت    جامعه یردیکو در رو  
نـدۀ اخـتالل و   ی زایا خطر اجتمـاع ی یه ناامنک چنان داند؛  یدار و همزاد نظم م    یپد
ار کـ  را بـه » یا ت جامعـه یـ امن« مفهوم یف، وین تعریبراساس هم. است  ینظم  یب
 قائـل  یتفـاوت  ملّـی  تیـ  و امنیت اجتمـاع یم امنین مفهوم و مفاه   یا نیبرد و ب    یم
  ).61 و 539، صص 1383یوسفی،  (شود مین

و  ملّـی    تیـ ان امن یـ ز م یان دولـت و جامعـه، تمـا       یدۀ م یچیل مناسبات پ  یدل  به
ف یـ ن تعر یـ ا  ن پژوهش با    یا  است و موضوع   یار دشوار یار بس ک یت اجتماع یامن
 یفاصـل  قـت حـد  یحق  دریت اجتمـاع  یـ امن«ه در آن    ک دارد   یشتری ب  تناسب یعیرب

طـور    بـوده و بـه  ینـ ی جامعه ملمـوس و ع یک مردم  یه برا ک ملّی   تیاست از امن  
زان وجود ی قضاوت در مورد می مبنایت اجتماعیامن. ار دارندک و  روزمره با آن سر   

به . شود  میده  ی با آن سنج   ها  دولت یی در جامعه بوده و توانا     یلکت به مفهوم    یامن
 را در   یت اجتمـاع  یـ  امن تـوان   مـی ت،  یمراتب امن    و سلسله  یبند  ، در طبقه  یاعتبار

در مراحـل بـاالتر      ملّـی    تیـ  امن یربنـا ی ز یت اجتماع یامن. ن قرار داد  ییطبقات پا 
ت یـ  امن یف دولـت برقـرار    ین وظـا  یتـر   یی، از ابتـدا   ینوع   و به  شود  میمحسوب  
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، قتل، سـرقت، گسـترش      ی اجتماع یها ی ناهنجار یث نظر یاز ح .  است یاجتماع
ت در  یـ  هو یهـا    و بحـران   ی، منازعـات قـوم    ی اخالق یها  یختگیمواد مخدر، گس  

  ).149-150، صص 1383ربیعی، ( »باشند ی مطرح میت اجتماعیبحث امن

  ی اجتماعیناامن
ت یـ ه با خدشه و اختالل در امن      ک است   یا  دهیا پد یت  ی وضع ی اجتماع یناامن
ه منجـر   کننده  کدیر تهد یا چند متغ  ی یکا فقدان   یوجود  . دآی  میوجود     به یاجتماع

 مثـال،   یبـرا . کند  می را فراهم    ی اجتماع یشود، موجبات ناامن  » احساس ترس «به  
 یتی امن یروهایا فقدان ن  ی یا وقوع قتل در جوار مناطق اقامت      یحضور اشرار مسلح    

ا دامـن    ر هـا   ارزش و   ی چون از دست رفتن آزاد     یداتی در جامعه، تهد   یو حفاظت 
  .زند یم

 مسلح اشـرار  یها گروهسو با حضور  یک  ازی اجتماع ین پژوهش، ناامن  یا در
 بوده و با عبـور از مرزهـا بـه           یباً همۀ آنها افغان   یه تقر کان مواد مخدر    یو قاچاقچ 

د، ی، تجاوز، قتل، تهد   ییربا   چون آدم  یند و اقدام به اعمال    شد  میشور وارد   کشرق  
. شـود  مـی ف یـ ردنـد، تعر ک ید مخـدر و ارعـاب مـ       ، تردد، قاچـاق مـوا     یریگ  باج

 مقابله بـا    ی بازدارنده برا  ی و حفاظت  یتی امن یروهای، ضعف و فقدان ن    دیگر  ازسوی
 را ی اجتمـاع یف و عرصـۀ نـاامن  یـ ز دامنـۀ تعر یـ وب آنهـا ن ک و سر  یعوامل ناامن 
  .دهد میگسترش 

  رانیا  در شرق ی اجتماعی به ناامنیخیرد تاریکرو. 1
ثـر  کا در ا  یت تمـدن آسـ    یـ زک و مر  یکیتیت خاص ژئوپل  یل موقع یدل ران به یا  شرق  

منطقـۀ مـورد پـژوهش      . بـوده اسـت    یراه حوادث و نـاامن      ، چهار یخیمقاطع تار 
شابور واقع شـده  ین دو شهر هرات باستان و ن     یر شرق به غرب ب    یسو در مس    یک از

سـتان و   یءالنهـر و مـرو را بـه قهسـتان و س             است و از شـمال بـه جنـوب مـاورا          
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هـا و     معـرض جنـگ     ه در   یـ ن ناح یـ ا  ل  یـ ن دل یبه همـ  . سازد  میوچستان متصل   بل
اگـر بـه   . امان بوده و بارها مورد تصرف و غارت قـرار گرفتـه اسـت            یحمالت ب 

خ، یسته شـود تـار    یران نگر یا   پس از ظهور اسالم و حملۀ اعراب به          ینۀ ناامن یشیپ
ن یـ ا   از   یبرخـ . رده اسـت  کـ ن منطقه ثبت    یای  ن جنگ و غارت مهم را برا      یچند
  ه 653-618 (ی مغولیها  ، هجمه )ق  .    ه 258 (یحملۀ خجستان : ع عبارتند از  یوقا
 یسـتان یس محمود، حملۀ   )ق  .    ه 694(زد  ی به شهر ج   رتکن  یفخرالد، حملۀ   )ق. 
 و  995(ان  ک، حمالت ازب  )ق  .    ه 737 (یل صفو یشاه اسماع ، حملۀ   )ق  .    ه 695(

   ه 1200 (ییاسحاق خان قرا  ، حملۀ   )ق  .    ه 1139(ها    ی، حملۀ ابدال  )ق  .    ه 1025
قتـل   ن حمالت هزاران نفـر بـه      یا  ثر  کدر ا ). ق  .    ه 1267(ها    منکو حملۀ تر  ) ق. 
ـ   .انـد   شـده ران  یده و مردمان شهرها و روستاها غارت و و        یرس  هـر حملـه     ی در پ
  .اند هبرد سر   بهیبت ناامنیها مردم در رنج و مص سال

ت یـ ، هرگـز در امن    یو قـوم   ملّی   ی به مرزها  یکیران با نزد  یا  شرق یشهرها
 یهـا   ویژگـی از عوارض و    ) ار و پنهان  کطور آش   به(د  ی و تهد  یامل نبوده و ناامن   ک

ردن حمـالت و    کـ ش  ک زوال و فـرو    ین منـاطق حتـ    یـ ا در. بوده است ثابت آنها   
ت ی امنی ثبات و برقراریمعنا به شهرها و روستاها، به  ی و قوم  ی گروه یها  هجمه

ابـان  یوه و ب  کا مزرعه و در     ین است افراد در خانه      کرا همواره مم  یز. ستیامل ن ک
 ی شـرق یمعموالً از مرزها. رندیگری قرار گیا افراد دیش فرد  یمورد تعرض و ربا   

و  شور شده کل مسلحانه وارد    کش  ها به   منکشور تر ک شمال   یا از مرزها  یها    افغان
ها از    ی، ناامن براین  عالوه .اند  ه زد  و قتل دست   ییربا  ، آدم یریگ  ر باج ی نظ یبه اقدامات 

رار کـ  نیز ت  یگاه  چند  از  نون هر کده و تا  ی به اوج خود رس    1380 تا سال    1374سال  
ش از  ی پ یر و حت  ی دو قرن اخ   ین امر ط  یا    ).1385ابراهیمبای سالمی،   ( شده است 
 1نسـلرد . گـر، سـابقه دارد      یاشت مواد مخدر و قاچاق آن به منـاطق د         کگسترش  

                                                            
1. Nesselrode 
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ر روس در لنــدن ی ســف1بــورگ بــه 1838ه در ســال یخارجــۀ روســر امــور یــوز
ن یه از سـرزم   کـ دانـد     یحق مـ    یران خود را ذ   یا ه دولت کنیا  رغم    یعل: سدینو  یم

ات یـ نۀ وال کتازند، سـ    یران م یا  کافغانان هرات مداوم به خا    «رد  یات بگ یهرات مال 
 کی شـ  چیهـ . ننـد کپرا  ی تخم فساد مـ    یآن نواح  برند و در    ی م یری را به اس   یشرق

 »هاسـت   یگر  ن چپاول یا  ازمند رفع یران، جداً ن  یا   شورکش  یت و آسا  یه امن کست  ین
 در خـاطرات    1864 در سـال     یامبـر  و   نوسیآرم )95، ص   1363وثوق زمانی،   (

ـ       یریه از پ  ک ی مُسن ]مرد[ من   یکدر بلخ نزد  «اند    خود آورده  س ی خـم گشـته و رئ
 31ه مدت اسـارت پسـر       کنیای  ااو به بخارا رفته بود بر     . رفت  یخانواده بود راه م   
واحد پول  (ا  که پرداخته بود بالغ بر پنجاه دو      ک یا  هیفد. ندکد  یخر  سالۀ خود را باز   

او اهـل   . ردک ین مبلغ تجاوز نم   یا  چاره از   ی آن مرد ب   ییه تمام دارا  ک شد  می) بخارا
هـا زن و خـواهر و         منکهشت سال قبل تر   . ران بود یای  از شهرها ) خواف(خاف  

م شـرح  تـوان  مین. ه او هم اهل خاف بود، ربوده بودندک را   یگرید د شش بچۀ مر  
ر شده بـود و دو سـال بعـد          یش اس یه هشت سال پ   ک طبس را    ی از اهال  یکیحال  

در موقع مراجعت بـه وطـن سـه         . ندازمیرده بود، از قلم ب    کد  یپدرش او را بازخر   
ـ            الرأس  مسقطفرسخ مانده به     ه چنـگ    ناگهان مورد حمله قـرار گرفتـه، هـر دو ب

 مرتبـۀ   یه برا کحال  . واداشتندی  آنها را به بخارا برده و به غالم       . ها افتادند   منکتر
ش یانۀ خـو یدار آشـ یـ هم موفـق بـه د     ه مبادا باز  کنیا دوم آزاد شده بودند از ترس     

  ).، با تلخیص308-310، صص 1365وامبری، ( »دندیلرز ینشوند، بر خود م

  یالملل بینرد یکرو. 2
ا و شـبه قـارۀ هنـد،        یمـۀ دوم قـرن هجـدهم در جنـوب آسـ           یز ن ا ا یتانیحضور بر 
 را یا ات گستردهکز تحریها ن    داشت و روس   ی را در پ   یعی وس یالملل  بینتحوالت  

 دو قـرن گذشـته      ی طـ  یالمللـ   بـین  و   یکیتیت ژئـوپُل  یر وضـع  ییه تغ کردند  کآغاز  
                                                            
1. Borgo 
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و ها، مسئله گرجسـتان       ران از روس  یا ستکش.  آن است  یجمله آثار و پیامدها     از
 ی و جداسـاز   یچـا   منکران، انعقاد دو عهدنامۀ گلسـتان و تـر        یا ردن آن از  کجدا  

روان، گنجه و نخجوان در شمال غرب و خجند، سمرقند و بخـارا در              یای  شهرها
ـ یجاد محاصرۀ اقتصـاد یا شمال شرق و مسئله افغانستان و سـت  ی دوی اجتمـاع  

رات قابل مالحظـه و     یثه تأ کن تحوالت است    یا  جملۀ     هرات باستان، از   یساله برا 
شم ی اضمحالل راه ابر.اند داشتهران  یا  در شرق  یجاد ناامن یا   و   یرانی در و  یمعنادار

دبرعلت یـ ز مز یـ ن ن ی هند و چ   یکشورهان اروپا و    ی ب ییای در یها  راهو استفاده از    
ن منطقه خدشـه وارد     یا  مردم ی و اقتصاد  ی اجتماع یشد و به ابعاد مختلف زندگ     

  ).1384المی، ابراهیمبای س (ردک
ت یـ الشـعاع امن    تحـت  ملّـی    تیـ و امن  ملّـی    تی از امن  ی تابع یت اجتماع یامن

ت یران متـأثر از وضـع     یا  شرق ی اجتماع ی از ناامن  یعیبخش وس .  است یالملل  بین
ه بـه آنهـا اشـاره       ک یالملل  بین تحوالت   یه در پ  ک ای  گونه  آن است؛ به   یکیتیژئوپُل

 افغانستان، یکشورهاس یهمراه تأس بهملّی  تی متفاوت امنیها  شد و استقرار نظام   
 یکشـورها گـر   یسـتان و د   یکمنسـتان و تاج   ک تر یهـا   یجاد جمهور یا  ستان و   کپا
.  بـرد  یش پ یپ  از  شیت ب ی به امن  یالملل  بینرد  یکت رو ی به اهم  توان  میانه،  ی م یایآس

 و سـلطۀ    یر شـورو  یل اتحـاد جمـاه    کیران تشـ  یا در شمال غرب و شمال شرق     
ن یـ ا ه در کـ  ی در سـطح   یت اجتمـاع  یـ  موجب شد تـا امن     یستیمونک یتاتوریکد

گـر هـم در     ید  عبـارت   بـه . امل برقرار شـود   کطور     است، به  یپژوهش مورد بررس  
ق ی با مصاد  ی اجتماع یها، ناامن    تحت سلطۀ روس   یها  ی از جمهور  یکداخل هر   
 ژه در یـ و   بـه  -رون از مرزهـا     ید و هم در ب    یباً به صفر رس   ین مقاله تقر  یا مورد نظر 

ا یـ  از تعـرض فـرد       یا گزارشـ  یـ  یتاز  منک از تر  یگر خبر ی د -ران و افغانستان  یا
ه ارائـه نشـده     یشور همسا ک باشد، نسبت به دو      کشورهان  یا ه متعلق به  ک یگروه
 ییه توانـا  کـ  بـود    یت مقتـدر  یـ مکدهندۀ وجود دولـت و حا       ن امر نشان  یا .است
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د یـ ان آن تهد   خود را داشت و از جانب شهروند       یها  ارزش نظم و حفظ     یبرقرار
ه کـ سـتان   کشور افغانسـتان و پا    کاما در دو    . شد  میگان ن ی متوجه همسا  یو خطر 

ل شـدند   کی تشـ  یف و سست  ی ضع یها  دولتها بودند،     سیشتر تحت سلطۀ انگل   یب
 ی از مرزهـا یاری را نداشـته و بسـ     یالمللـ   بـین و   ملّـی    تیـ ن امن ی تـأم  ییه توانا ک

 . بـود  یر مرز یالت و عشا  یا  طرۀ  ینترل دولت و تحت س    ک آنها خارج از     یالملل  بین
 یابـان ی و بکم خشـ یت بـه اقلـ   یژه با عنا  یو   به - امرار معاش خود   یر برا ین عشا یا

ز یـ ران ن یـ ا دولـت . پرداختند  یز م یاال و مواد مخدر ن    ک به ناچار به قاچاق      -منطقه
داد، هرگـز     یت مـ  یـ  اهم یت مـرز  یـ اد شده به امن   یشور  کش از دو    یه ب کرغم آن   به

رد و  کـ ن ن یی حفظ سرحدات شرق خود تع     یبرا    یمک و مستح   مشخص یاستراتژ
  .نمود یتفا مکبه حداقل امور ا

ستان و کران نسبت به افغانستان و پایا  دری و اجتماع یت بهتر اقتصاد  یوضع
ه بـه   یشـور همسـا   کنتـرل مرزهـا موجـب شـد مـردم دو            ک در   هـا   دولت یناتوان
مبادلـه      ی و رسم  ی قانون یها وهیه از ش  ی ک ل شوند و هنگام   یران متما یای  ها  جاذبه

اال و  کجمله قاچاق     ، از یرقانونیات غ کد بودند، تحر  یها ناام    به آن جاذبه   دستیابیو  
تعارض و عدم   ). 1383نیا،  حافظ( زا را انتخاب کنند     ارانه و بحران  ک بزه یها  کنش

 یز از عوامل اصـل ی نیالملل بین توسعۀ جامعۀ   یمبنا   بر ها  دولتان  ی م یتفاهم ارزش 
ه کران و افغانستان بود     یای  ها  دولتان  ی و تعامل م   یتشدید ناامنی و عدم هماهنگ    

 و شـرارت را در منطقـۀ مـورد          ینـاامن ) 1374-1380(ومت طالبان   کدر دورۀ ح  
 یه ظـاهراً از لحـاظ برخـ       کنیا رغم  یشور عل ک دو   یها  دولت. مطالعه افزایش داد  

 و  هـا   هویتهنجارها، قواعد،    از   یاریرش بس ی داشتند، در پذ   یاتک مشتر ینیامور د 
ن امـر منجـر بـه گسـترش تعارضـات و            یـ ا نهادها و باورها اخـتالف داشـتند و       

، ی، قـوم  یکیتیوجـود عوامـل متعـدد ژئـوپل       . ت شـد  ی امن یدر برقرار ی  ناهماهنگ
ن منطقـه   یـ ا  در یجاد ناامن یای   الزم برا  یها و استعدادها    نهی زم ی و اقتصاد  یمذهب
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 وجوه  یبررس ).108-174، ص   1383اپلی یزدی،   پ (رده است کچنان حفظ     را هم 
ۀ ین قض یا قین منطقه از مصاد   یای  می و اقل  یاسی، س ی اجتماع یها  واقعیتمختلف  

 ی و تـداوم نسـب     یداریـ ، از پا  یکیتی ژئوپل یها  ها و اختالف    ه بحران ک است   یاصل
  ).128،ص 1385نیا،  حافظ( ستندیفصل ن و  قابل حلیسادگ برخوردار بوده و به

  ی اجتماعی به ناامنی اقتصادیردهاکیرو. 3
ه کـ  ای  گونـه  ت رابطۀ متقابـل دارد؛ بـه      ی با امن  ی و اجتماع  ی اقتصاد یازهاین ن یتأم

چـون رفـاه و         یمی مفـاه  ینـون کدر جامعۀ   . ستیر ن یپذ  انک ام یگری بدون د  یکی
ر ی و تـأث   رونـد   مـی ار  کـ   بـه  یت زنـدگ  یازها و بهبود وضع   ین ن یتوسعه در قبال تأم   

ان قـرار   نظـر   صـاحب شـمندان و    یاند  ت مورد توجـه     یدۀ توسعه و امن   نیمتقابل فزا 
را » ی و نـاامن یماندگ عقب«و » تیتوسعه و امن«م یه مفاهک ای گونه گرفته است؛ به 

 و توسـعه و     یمانـدگ    و عقـب   ی و درجۀ ناامن   کنند  میم  یوستار ترس ی پ یکدو سر   
  ).239، ص 1383ربیعی  (رندیگ یت را توأمان درنظر میامن

 ی اجمـال  یبررسـ . اند  ی اجتماع ین علل ناامن  یتر  مهم و فقر از     یافتگین  هتوسع
 صـرفاً   یهـا   زهیـ بـا انگ  ) اشـرار  (یه عوامل نـاامن   ک دهد  مین پژوهش نشان    یدر ا 

 .انـد   شـده  یریـ گ  ، قتل و باج   ییربا   چون آدم  یا  ارانهکب اعمال بزه  ک مرت یاقتصاد
 ی مال یها  ارت، درخواست اب شر کباً در همۀ موارد بالفاصله پس از ارت       یآنان تقر 

 از وجـوه    یا بخشـ  یـ افـت تمـام     یثر موارد پـس از در     کرده و در ا   کخود را طرح    
  .اند کردهنظر   از ادامۀ شرارت صرفیدرخواست
ن منطقه عامل شـرارت شـناخته       یا ن سطح و در   یا ه در ک یسانکباً همۀ   یتقر

ـ ( حضور آنها یزان فراوانی بوده و از نظر می افغان اند،  شده  مـورد  7600 از شیبا ب
 یـک  شـرور احتمـاالً موجـود در    یهـا  گروهش از تعداد معمول    یب) یتردد گروه 

 و فقـر    یافتگیـ ن  ه توسعه کداست  یگر، پ یز د یش از هر چ   یب. شور هستند کمنطقه و   
ن یـ ا  مـردم آن موجـب حملـۀ       ی اساس یازهاین ن یان تأم کدر افغانستان و عدم ام    
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دنـد و از فنـون نظـامی و تسـلیحاتی          بو ی و معمول  یه اغلب افراد عاد   ک (ها  گروه
  .ران شده استیای  شرقیشهرها و روستاها به) اندکی داشتند اطالعات 

  ی اجتماعی به ناامنیی فضا-رد ژئوپلیتیکییکرو. 4
هایی است که انسـان توانسـته         در رویکرد ژئوپلیتیکی، مفهوم فضا شامل سرزمین      

فضـا صـحنۀ    . تصـرف کنـد    در آن دخـل و       ای  گونه در آنجا سکونت گزیند یا به     
هـا بـه      های گوناگونی است که در آن ترکیب و تلفیـق ایـن پدیـده               نمایش پدیده 

، ص  1380عزتـی،   ( گذارند  های گوناگون، آثار متنوعی از خود بر جای می          شکل
ر مستقل مورد توجـه     یعنوان متغ    به ییایان جغراف کا م ین پژوهش، فضا    یا در). 84

انـدازه، حجـم،      ل، عرض، ارتفاع، نقطـۀ مبـدأ،         مانند فاصله، طو   یاست و مقوالت  
شـور و منطقـه را دربـر        ک ماننـد شـهر، روسـتا، شهرسـتان،          ییجهت و واحـدها   

  .دارد ی نقش مهمی اجتماعیندهایها، رفتارها و فرا فضا در نگرش. گیرد می
ز یدگاه متفاوت قابل تمـا    یپردازان به مفهوم فضا، سه د       هیبرحسب توجه نظر  

ـ  ی فضا جوهر  یه برا ک است   یی فضا یها  نظریهبر    یمبتندگاه اوّل   ید. است  و  ی علّ
 یهـا   دهیـ  پد صخصـو    در هـا   نظریـه رندۀ آن گروه از     یبرگ  مستقل قائل است و در    

 ی اجتمـاع ینـدها، آثـار و نهادهـا   ین روابط، فراییه فضا را در تبک است  یاجتماع
 ییضـا زات ف ی را برحسب مقـوالت و تمـا       ی اجتماع یایدانند و دن    یننده م ک نییتع

 ی، فرهنگـ  ی وجوه روان  یانکم    یابی  علت یها در پ    لین تحل یا .کنند  میل  یآنها تحل 
 یچ نقشـ یه هـ کـ  اسـت  یی نافضـا یها نظریهدگاه دوم براساس  ید. اند  یو اجتماع 

نظـر از   دانـد و صـرف   ی مـ ی سـازۀ اجتمـاع  یـک سـت و آن را     ی فضا قائل ن   یبرا
 ماننـد عوامـل     ییفضـا   صـطالح نـا   ا  ر بودن آن، عوامل بـه     یناپذ  انکا ام یر  یپذ  انکام

 یدۀ اجتمـاع  یـ  پد یکجاد  یا   را در    ی و اقتصاد  یاسی، س ی، اجتماع ی، فرهنگ یذهن
ه بـه آن    کـ  شود  می را شامل    ییفضا  ری غ یها  نظریهدگاه سوم   ید. داند  یت م یاهم با
 ی جـوهر  یار فضا کرغم ان   دگاه به ین د یا .ندیگو  یز م ین» ینینابیا ب ی یربط«دگاه  ید



 ____________     1385، پاییز و زمستان سوم و چهارمفصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دوم، شماره      102

 ی اجتمـاع یهـا  دهیـ ن پدیـی  آن در تبیلـ ک مطلقِ اثر فضا و محـو  یفو مطلق، با ن 
 اسـت، امـا سـازمان    ی سـاخت اجتمـاع  یکه کن باور است یا ست و بریموافق ن 

افروغ، (  کند میفا یا رد جامعه نقش ک عمل یز درخصوص چگونگ  ی جامعه ن  ییفضا
  ).218، ص 1377

  چهارچوب نظری پژوهش
 یهـا   نظریـه  از   یک هر   ی اجتماع یناامن به   یی فضا -  یکیتیرد ژئوپل یکدر رو 

 و هـا  واقعیت از ی خود، بخشیلیرد تحلیک و رو ی فلسف یا به مبان  کارائه شده با ات   
ن چهـارچوب  یمنظور تدو  به .اند  کرده ی مربوط به مفهوم فضا را معرف      یردهاکارک

 اسـتفاده   هـا   نظریـه  ین پـژوهش از برخـ     یا  موضوع و مسئله   ی بررس ی برا ینظر
  .شود می

  ییش فضای و آرایکیزی ابعاد ف-الف
م ک، بـر تـرا  یار و قانون جاذبـۀ اجتمـاع  ک یم اجتماعی در طرح اصل تقس    مکیدور
ورزد و    ید مـ  کیـ  تأ یم اخالق کان افراد و ترا   ی م یاهش فاصلۀ اجتماع  ک و   یتیجمع
ل یـ  را تحل  یات اجتمـاع  ی، واقع یکیزی و جهان ف   ییش فضا ید بر ابعاد و آرا    کیبا تأ 
نش را  کـ  مـرتبط بـا      ییش فضـا  یـ  آرا ی الگوها پارسونز ).1369دورکیم،  ( کند  می

 بـا   ی روابـط اجتمـاع    یدگاه و یـ از د . داند  ینش م ک ینیانات ع یشرط مهم در جر   
ت یـ  معتقـد اسـت موقع  ی و.انـد  هز گره خـورد  ی ن یش ارض ی و آرا  یکیزیعناصر ف 

، ینشـگران در نظـام اجتمـاع      کهمـۀ   « وجـود دارد و      ها  کنش ذاتاً در تمام     یارض
 بـه  یکـی زی فید در فضا یه با ک هستند   یکیزی ف یها  زمیزها، ارگان یگر چ یر د ب  عالوه

، حضـور  منکال و شوتزاز نگاه  (Parsons. 1952, P: 276). »گر مرتبط شوندیدیک
  در هـا   گیری  جهتمت تمام   ی، نقطۀ عز  یکیزیم و بالفصل جسم در جهان ف      یمستق

ان کـ ن ام یترشـ یق ب یـ  از طر  ین رابطـۀ اجتمـاع    یتـر   مین جهـان اسـت و مسـتق       یا
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 یها  واقعیتساخت  . آید  می دست  به ی و قرابت اجتماع   یکیزی، قرابت ف  یپوش  هم
 در جهـان  یانکـ م  -ی زمـان یهـا  یپوشـ  ط همی تابع شرا یادی تا حدود ز   یاجتماع

 یکـی زیگر بـا جهـان ف  یدیکـ ننـدگان از  ک شناخت و تجارب تعامل.  است یکیزیف
  (Schutz pluck man; 1974, P: 66). ارتباط متقابل دارد

   فاصله-ب
 ی در ارائه هندسـۀ زنـدگ      ی، سع ییای جغراف ید بر منحصر بودن فضا    کی با تأ  ملیز

ر آن بر روابـط     یو تأث » فاصله«ژه  یو   به یی دارد و با توجه به مقوالت فضا       یاجتماع
از نظـر او،    . رده است ک توجه   یان در تعامل اجتماع   ک، به نقش فضا و م     یاجتماع

 متقابـل انسـان و روابـط        یها  کنش ی برا یا  نهی، زم )فضا( ثابت   یها  انکنقاط و م  
ت روابـط   یـ و اثرات آن بر ماه    ) فاصله (ییاو به مجاورت و جدا    .  است یاجتماع
تر از روابـط بـا        مک، مح یکیزیبر قرابت ف    ی روابط مبتن  کند  می و ادعا    کند  میاشاره  

  .اد استیفاصلۀ ز

  نترل قدرتک ابزار -ج
 ی فضـا، آن را محصـول اجتمـاع        یکاستراتژ و   یاسید بر نقش س   کی ضمن تأ  لوفر

نـده از روابـط     کت فضـا را آ    یـ نها   در یمس. پندارد  ینترل، سلطه و قدرت م    کابزار  
 از  یا  دهیـ چیۀ پ ک و آن را سرشار از قـدرت و نمـاد، شـب            کند  می ی معرف یاجتماع

ن جنبـه از فضـا را       یـ ا دانـد و    ی مـ  یارک و هم  یبستگ  روابط غالب و مغلوب، هم    
 تـابع الگـو و      ییچند الگو و منطـق فضـا        مجموع، هر   در. نامد  یم» هندسۀ قدرت «

بـه نوبـۀ خـود در       ) باشد  یز م ی ن یچون حامل منطق اجتماع   (منطق اجتماع است    
  ).219، ص 1377افروغ، ( خاص نقش داردی اجتماعیندهایجاد روابط و فرایا 

  ی نسبی امر-د
 از روابـط    ی آگاه ی برا ی و راه  ی نسب یه فضا امر  کن باور است    یا  بر تسیب ن یال
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ا وجـود دارنـد و بـا        یه اشـ  کـ ل  یـ ن دل یا  است؛ تنها به   یکیزی ف یایان عناصر دن  یم
ز ماننـد زمـان، صـرفاً       یفضا ن «: دیگو  یاو م . اند، فضا موجود است     گر مرتبط یدیک
فضـا بـدون اجسـام      . دانـم   یها م   ها و تقارن    یبود  من فضا را نظم هم    .  است ینسب
  ).30افروغ، همان، ص  (»ستقرار اجسام است ای برایانکست؛ تنها امیچ نیه

  نشکنۀ ی زم ـ ه
طـور معنـادار      ا و موضـوعات بـه     یه در آن اشـ    کداند    ی م یا  نهیها را زم    انک م رالف
ه کـ  برخوردارنـد    یزه بوده و غالباً از وجوه     یانون انگ کها    انک، م شوند  میف  یتعر

ـ ها عناصر نظم تج     انکم.  قابل فهم تداوم خواهند داشت     یدر قالب  ا یـ  مـا از دن    یرب
  .(Relph, 1976, p: 10-42) هستند

و عمل در فهـم     ) انسان(، معنا   )انکم(نه  ی زم یگ  دیتن   با اشاره به درهم    1واگنر
اندازه   داند و معتقد است همان        ی م کیکتف  رقابلین سه را از هم غ     ی ا ، انکت م یهو
ز یـ  آن نیمای و سـ ی ظـاهر یهاسـت، تـابع نمودهـا    زهیـ ان تابع انگ کت م یه هو ک

 و تعامـل    یکـی زی ف یهـا   نـه ی در زم  یت عامالن انسـان   ک به حر  2هگرسترند. هست
  .(Giddens, 1987, p: 265) کند میگر اشاره ینه و عامالن دین زمیا عامالن با

  یانک و میط تعامل زمانی مح-و
افتـۀ عـامالن    ی تیـ  و موقع  مند  زمینه یها  فعّالیت تعامل را متضمن     یها   نظام دنزیگ

 نـاظر بـه     یاز نظر او انسجام اجتماع    . داند  ی م یف نظام اجتماع  ی تعر ی برا یانسان
تـداوم  . ان حضور دارند  که در زمان و م    ک است   ینشگرانکان  ینواخت م  یک تعامل
 به نقـش  یو. نواخت استیک یها  در گرو تعامل یادی روزمره تا حدود ز    یزندگ
 تیـ حـس امن  « و   کنـد   مـی ت اشـاره    یـ جـاد امن  یا   در   یانکـ  و م  ی زمـان  یها  طیمح
 را بـه انسـجام و       ی امـور زنـدگ    ی و عـاد   یرارک انجام ت  یمعنا  به» یشناخت  یهست

                                                            
1. Wagner 
2. Hagerstrand 
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 از یطـرح و . دهـد  مـی  نسـبت  یانک م -ی زمان یها  طینواخت درون مح  یکتعامل  
 یهـا  فعّالیت«ه کن اساس است یا  بر یۀ اجتماع یز نظر کان در مر  کادغام زمان و م   

 یمی و پـاراد   یی، فضـا  یشه از سه عنصـر متفـاوت و متقـاطع زمـان           ی هم یاجتماع
 »رنـد یگ  ین ابعـاد قـرار مـ      یـ ا  از یکـی  در   ی و تمام اعمال اجتماع    اند  شدهل  کیتش  

(Giddens, 1990, P: 202)ح ی تـرج 2انکـ  بر مفهوم م1 مفهوم محلدنزیگدگاه ی از د
 یه اجتمـاع کـ  اسـت    یکیزی ف یطیمحل مح .  تعامل است  ی برا ییدارد؛ چون فضا  

 ینـدها یدم و مواجهۀ آنان با روابط و فرا        مر یر بر زندگ  ی و در تأث   شود  میف  یتعر
 تعامـل   ی بـرا  یا  نـه ی و زم  یکـی زی ف ای  منطقهمحل  . ت است یار بااهم ی بس یاجتماع
 یاریـ ز تعامـل    کـ  به مر  ای  گونه  مشخص بوده و به    یه برخوردار از مرزها   کاست  

  ).22افروغ، همان، ص  (رساند یم

  زکا تمریز ی تما-ز
 اقتصـاد،   یهـا   عنوان معلـول عرصـه       آن به  زکز و تمر  ی و تما  یی فضا ینیگز  ییجدا
 ینـدها ی از فرا  یا  بات آنهـا، بـا دخالـت دامنـه        کی و تر  یست اجتماع یاست و ز  یس

  خاص قابل فهم اسـت     یتی و موقع  یخینۀ تار یزم  ه تنها در  ک مواجه است    یاجتماع
  ).238افروغ، همان، ص (

  یت نسبی موقع-ح
 یهـا  انکـ ها با موجـودات و م  ناک ارتباط ممعنای بهن مفهوم   یا رمنکالدگاه  یاز د 
ـ یهـا  ویژگیاساس    د بر ی را با  یت نسب یموقع. گر است ید ونـد  یط و پی محـ ی درون
  .(Relph, 1976, P: 5) ردکف یها توص تیگر موقعی آن با دیرونیب
  

                                                            
1. Place 
2. Local 
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  تر  از جامعۀ گستردهی جزئ-ط
گاه آن در چهـارچوب     جای  به و   شود  میقائل  » محل «ی برا یتر  عی مفهوم وس  1نویاگ
 یع و الگوهـا یـ د و توزیـ  تول ی، نظـام جهـان    ییار گسـتردۀ فضـا    ک می تقس یهاازین

به نظر او جامعـۀ چهـره بـه چهـرۀ           . کند  می اشاره   یاسینترل س کمتحول اقتدار و    
، به نوبۀ خود در درون      یابند  می تجسم   ی انسان یها  کنشه در آن    ک یانکم -یمحل

  (Agnew, 1993, PP: 95, 25-30).  قرار داردیتر  گستردهیجامعۀ ارض

  طی خاص هر محیی فضایها ویژگی -ی
 ییایـ ع جغراف یـ ط در فهم توز   ی خاص هر مح   یی فضا یها  ویژگی به نقش    هربرت
رو،  جکـ  یع رفتارهـا یـ ه توز کـ ن باور است    یا  و بر  کند  میرو اشاره     جک یرفتارها

 دارد؛  یی فضـا  ــ  یط اجتمـاع  ی از محـ   ی خاصـ  یهـا   ویژگـی  بـا    ی ثابت یبستگ  هم
 ی اجتمـاع  یها  گروه ی برا ی شاخص معتبر  دتوان  می یونکۀ مس یه ناح ک ای  گونه به

ن یـ ا تی واقعکند می توجه دارد و اظهار ی اجتماعی به رفتارهایو. مختلف باشد 
نـده اسـت امـا نوعـاً        ک پرا ییل فضا ک ش ی دارا یرو  جکال  ک از اش  یه برخ کاست  

  .Herbert, 1976, P: 89-13) (ز استک از شهر متمری خاصیها  در بخشیرو جک
  

 ها مفاهیم و فرضیه

مبنای وضعیتی که در مبـانی و چهـارچوب            بر 2 از مفاهیم  کیدر این پژوهش هر     
 بـرای  .انـد  شـده هـای خـاص، عملیـاتی     نظری دارند، برحسب تعاریف و معرِّف    

راد خسارت یا ، ییربا های قتل، آدم عملیاتی کردن مفهوم ناامنی اجتماعی از معرِّف
د پـژوهش اسـتفاده شـده و شـاخص مـورد نظـر              مالی و جراحت در منطقۀ مور     

                                                            
1. Andrew Agnew 
2. Concepts 
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عنـوان متغیـر وابسـته        ها داده شده، بـه      ن معرِّف یا براساس وزنی که به هر یک از      
هـای    برای سنجش مفهوم موقعیـت ژئـوپلیتیکی از شـاخص         . محاسبه شده است  
تـراکم   (ییهای انتظامی، آرایش فضـا      ی، وجود پاسگاه  الملل  بینفاصله از مرزهای    

بـدیهی  .  استفاده شـده اسـت  اه گاه ای بودن یا نبودن سکونت  ایهو کوهپ ) جمعیت
که در چهـارچوب      چنان  های انتظامی،     است عواملی چون فاصله از مرز و پاسگاه       

هـای   انـد و فاصـله   نظری بیان شد، نمایندۀ متغیرهایی چون ابـزار کنتـرل قـدرت       
کـی و   هـای فیزی    های کنترلی و همچنین وجـود قرابـت         مکانی نسبت به موقعیت   

های طبیعی خاصی چـون       ها و موقعیت    گاه  در سکونت ) تراکم جمعیت (اجتماعی  
ی و قدرت مانوری کـه ایجـاد        یهای خاص فضا    دلیل آرایش   ها به   پایه  ها و کوه    کوه
ند در تحلیل و تبیین رابطۀ بین متغیرهای وابسته و مستقل مـورد             توان  می،  کنند  می

  .توجه قرار گیرند
ات فرضیۀ اصلی این پژوهش آن اسـت کـه نـاامنی            با عنایت به این توضیح    

. اجتمــاعی در شــرق ایــران وابســته بــه موقعیــت ژئــوپلیتیکی آن منطقــه اســت
  :های فرعی عبارتند از فرضیه

ی و میـزان نـاامنی اجتمـاعی        الملل  بینها از مرزهای      گاه  میان فاصلۀ سکونت  
 داری وجود دارد؛ رابطۀ معنا

ش وقـوع نـاامنی اجتمـاعی ایـن منـاطق           های انتظامی در کاه     وجود پاسگاه 
 ؛بوده استطور معناداری مؤثر  به

های روستایی و میزان ناامنی اجتمـاعی آنهـا           گاه  بین تراکم جمعیت سکونت   
 داری وجود دارد؛ رابطۀ معنا

ها و میزان ناامنی اجتماعی رابطـۀ         گاه  ای بودن یا نبودن سکونت      بین کوهپایه 
  .داری وجود دارد معنا
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  ها دادهآوری  یق و جمعروش تحق
گونه که در طرح مسئله پژوهش اشاره شد، ناامنی اجتماعی در شرق ایـران                همان

هـای موجـود،      با توجه بـه محـدودیت     . پهنۀ وسیعی از مناطق مرزی را دربردارد      
مرزی   حوزۀ مورد مطالعۀ این پژوهش به شهرستان مرزی خواف و شهرستان غیر           

  .محدود شده استرُشتخوار 
اند و برای انجام پـژوهش   گاه جمعیتی    سکونت 165و شهرستان دارای    ن د یا
ها بـرای     نامه  پرسش. نامه استفاده شده است     وۀ پیمایشی و از تکنیک پرسش     یاز ش 

گـاه     سـکونت  100شـوراهای اسـالمی     . همۀ شهرها و روستاها ارسال شده است      
ها   قالب نامهنامه و مهر نمودن آن، در  روستا، با تکمیل پرسش  93 شهر و    7شامل  

دیـده بـه       با ذکر نـام و سـن افـراد آسـیب           یو اسناد رسمی و با دقت تمام و حت        
 عمـدتاً   انـد،   هها پاسخ نـداد     نامه  ی که به پرسش   ی روستا 65 .اند  هسؤاالت پاسخ داد  

ای در آنجـا   هستند که در فصـول معینـی از سـال عـده            های کوچکی   گاه  سکونت
گیرند که پدیدۀ ناامنی اجتمـاعی        در بر می  گزینند و یا روستاهایی را        سکونت می 

در آنها وجود نداشته یا به دالیل دیگر در ایـن خصـوص گزارشـی ارایـه نشـده           
 حاکی از آن است که در مجمـوع     ها  دادهدر یک گزارش، خالصۀ توصیف      . است
 بیطور مستقیم در معرض شرارت قرارگرفته و آس          نفر به  771گاه،     سکونت 100
تـرین     از نظر سـنی، جـوان      .اند  بوده نفر آنها زن     5فر آنها مرد و      ن 761اند که     دیده
 536از این تعداد    . بوده است  سال   83ترین آنها دارای       سال داشته و مسن    13آنها  

 .انـد   بـوده رُشتخوار   نفر متعلق به شهرستان      235نفر متعلق به شهرستان خواف و       
عــرض شــرارت طــور مســتقیم در ایــن منطقــه در م از مجمــوع افــرادی کــه بــه

 نفر ربوده شـده و از حـداقل یـک روز    385،   نفر به قتل رسیده 62 اند،  هقرارگرفت
 نفـر مـورد     30 تعـداد    .انـد   کـرده تا بیش از یک سال را در اسارت اشرار سـپری            

 تومان تا   000/40 نفر مبالغی از     240 و   اند  شدهشتم قرار گرفته و مجروح        و  ضرب
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  .اند ردهک تومان، خسارت پرداخت 000/000/40
با عنایت به مفاهیم و متغیرهای ژئـوپلیتیکی و اجتمـاعی موجـود، در ایـن                

 که بیشتر برای ارزیابی، سنجش و تحلیل آمارهای         SPSSافزارهای    پژوهش از نرم  
 1GIS ییایـ ستم اطالعات جغراف  یافزار س   ن از نرم  ی و همچن  رود  میکار    اجتماعی به 

مکـانی    اطالعـات مکـانی و غیـر      سـازی، تحلیـل و نمـایش          که بیشتر برای مـدل    
 یدر بررسـ  . ، اسـتفاده شـده اسـت      رود  میکار    ی به یدر حوزۀ جغرافیا  ) توصیفی(

 -ها با توجه به سطح متغیرها، برای آزمون رابطۀ متغیرها در سطح اسـمی               فرضیه
ای از آماره و آزمون اتا استفاده شده و برای آزمون متغیرهایی که در سطح                 فاصله
در ایـن  .  از آمارۀ پیرسون استفاده شـده اسـت  اند داشتهای قرار ای ـ فاصله  فاصله

بینـی وقـوع      منظور تبیین رابطۀ میان متغیرهای مستقل و وابسته و پیش           پژوهش به 
 بـه لحـاظ   2گـام  بـه  متغیـره بـا روش گـام    ها، روش تحلیل رگرسـیون چنـد     پدیده
  .کار برده شده است های آن به قابلیت

  ی پژوهشها یافتهها و  آزمون فرضیه
ی و  المللـ   بـین ان متغیر میـزان فاصـله از مرزهـای          یفرضیۀ اوّل به بررسی رابطۀ م     

میزان ناامنی اجتماعی اختصاص دارد و با توجه به اینکه هر دو متغیـر در سـطح                 
.  از ضـریب همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده شـده اسـت             اند،  شدهای تعریف     فاصله
، %5د، در سـطح معنـاداری        مالحظـه مـی شـو      1 جدول شمارۀ گونه که در      همان

رابطۀ معناداری بین متغیر مستقل فاصله از مرز و متغیر وابستۀ نـاامنی اجتمـاعی               
 مقـدار ضـریب   . وجـود دارد  % 99در سطح دو شهرستان مورد مطالعه با اطمینان         

به تعبیر  . ن دو متغیر است   یا حاکی از رابطۀ معکوس بین    ) -21/0(ن همبستگی   یا
ی ایـران بـا کشـور       المللـ   بـین های جمعیتی به مرزهـای       گاه  دیگر، هرچه سکونت  

                                                            
1. Geographic Information System 
2. Stepwise 
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  .تر بوده، ناامنی اجتماعی بیشتر در آنها به وقوع پیوسته است افغانستان نزدیک
 نشـان داده    2 جدول شمارۀ در تحلیل رگرسیون چند متغیره که نتایج آن در          

ی دار   و سطح معنـی    -215/0ی با ضریب تأثیر     الملل  بینشده، متغیر فاصله از مرز      
ه بـا افـزایش یـک واحـد در متغیـر            ک وارد مدل شده و حاکی از آن است          05/0

 واحد در واریانس ناامنی اجتمـاعی تغییـر حاصـل    -215/0مستقل فاصله از مرز   
ی را با وقـوع  الملل بین که رابطۀ میزان فاصله از مرزهای    1نمودار شمارۀ   . شود  می

سـتم اطالعـات    یافـزار س    م بـا نـر    هـا   دادهناامنی در این منطقـه برحسـب تحلیـل          
ــایی   درصــد از 68/27، حــاکی از آن اســت کــه دهــد مــی نشــان )(GISجغرافی

 کیلومتری عمق کشور    40های اجتماعی در محدودۀ فاصله از نقطۀ صفر تا            ناامنی
م کن منطقـه و تـرا     یـ ا ها در   گاه  ونتکم س کت به تعداد    یه با عنا  کروی داده است    

 و  1مالحظۀ توامان نمـودار شـمارۀ       . (شود  می دییۀ ما تأ  ین آن، فرض  یی پا یتیجمع
و نـاامنی   ) سـازد   مین منطقه را روشن     یا شتر در ی ب یت ناامن ی، واقع 1نقشۀ شمارۀ   

 کیلومتری عمق، شامل 80اجتماعی به وقوع پیوسته از نقطه صفر مرزی تا فاصلۀ 
. اسـت ) هـای اوّل و دوم      مجمـوع سـتون   (دو شهرستان  های  درصد کل ناامنی   66

 درصـد از نـاامنی      34ی  المللـ   بـین  کیلـومتری از مرزهـای       160 تا   80های   فاصله
 نیـز ایـن واقعیـت را برحسـب میـزان      1نقشۀ شمارۀ . گیرد می راجتماعی را در ب   

  .دهد میناامنی و پراکنش آن در سطح دو شهرستان نشان 
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هـای داخلـی    فرضیۀ دوم به بررسی اثر حضور عامل انتظامی که در هیئت پاسگاه         

عریف شده است، بر میـزان وقـوع نـاامنی اجتمـاعی در منطقـۀ مـورد مطالعـه                   ت
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 آزمـون ایـن     ی، برا شود  می مشاهده   1 جدول شمارۀ گونه که در      همان. پردازد  می
فرضیه با توجه به متغیرهای تحقیق برای تعیین وجود رابطه و تعیین شدت آن از     

 که به دست آمده است و ضریب همبستگی اتا استفاده شده و با استناد به نتایجی         
، رابطـۀ آمـاری     شـود   مـی که در جدول مشـاهده      % 759همچنین سطح معناداری    

و میـزان   ) 1374-1380(معناداری بین حضور عامل انتظامی در آن دورۀ زمـانی           
با فـرض ثابـت بـودن    . وقوع ناامنی اجتماعی در منطقۀ مورد مطالعه وجود ندارد     

هـای انتظـامی در ایـن          که وجود پاسـگاه    هدد  میعوامل دیگر، این ارزیابی نشان      
بـوده  طـور معنـاداری مـؤثر ن        مناطق در کاهش میزان ناامنی در آن دورۀ خاص به         

 یهـا   متغیره و نمایش وقوع ناامنی در نقشه        نتایج حاصله از رگرسیون چند    . است
افـزار سیسـتم اطالعـات جغرافیـایی           به وسیلۀ نـرم    ها  داده منتج از تحلیل     1و3،2

GIS)(نیز گواه بر این مدعاستشود می در این پژوهش مشاهده  که .  

  آزمون فرضیه و رابطۀ بین متغیرهای مستقل: 1 جدول شمارۀ
  و متغیر وابستۀ میزان ناامنی

  )P( داری سطح معنی  )value( میزان همبستگی  ضریب همبستگی  مقیاس متغیرها  متغیرها
 ـ فاصله از مرز
  05/0  -21/0  پیرسون  ای فاصله ـ ای فاصله  میزان ناامنی
 ـ پاسگاه انتظامی
  Eta(  02/0-  759/0(اتا   ای فاصله ـ اسمی  میزان ناامنی
 ـ تراکم جمعیت
  000/0  40/0  پیرسون  ای فاصله ـ ای فاصله  میزان ناامنی

 میزان ـکوهپایه 
  Eta(  26/0-  021/0(اتا   ای فاصله ـ اسمی  ناامنی

در روسـتاها و میـزان وقـوع نـاامنی          فرضیۀ سوم رابطۀ بین میزان تراکم جمعیتی        
ن در  کت سـا  یـ ه برحسـب تعـداد جمع     کـ  دهد  میاجتماعی را مورد بررسی قرار      

در این خصوص با توجـه بـه ماهیـت          . ، محاسبه شده است   یزان ناامن یروستا و م  
با اسـتناد   . ن متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است        یا ای  فاصله
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ان یـ  رابطۀ آماری معنـاداری م 000/0 سطح معناداری   در 1 جدول شمارۀ به نتایج   
 وجود 99/0 اطمینان حتراکم جمعیت روستا و میزان وقوع ناامنی اجتماعی با سط

انگر رابطۀ مستقیم و مـؤثر      یب%) 40(دیگر، مقدار ضریب همبستگی       سوی از. دارد
هـای روسـتایی از       گـاه   ر دیگـر، در منـاطقی کـه سـکونت         یبه تعب . دو متغیر است  

  .بوده استمعیت بیشتری برخوردار بوده، میزان ناامنی بیشتر ج
 نشان داده شـده نیـز       2 جدول شمارۀ متغیره که در      در تحلیل رگرسیون چند   

وارد مـدل   % 99و بـا اطمینـان      % 34متغیر تراکم جمعیت با مجموع ضریب تأثیر        
شده و حاکی از آن است که افزایش یک واحد در متغیر مستقل تـراکم جمعیـت          

. همراه دارد   واریانس در متغیر وابستۀ ناامنی اجتماعی را به       % 34وستاها، افزایش   ر
 .انـد   کـرده ترتیب روستاهای دارای جمعیت بیشتر، ناامنی بیشتری را تحمل            بدین

 دو شهرسـتان را  یهـا    برحسب دهسـتان   ی اجتماع ینش ناامن ک، پرا 2نقشۀ شمارۀ   
  .دهد مینشان 

  
  



 ____________     1385، پاییز و زمستان سوم و چهارمفصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دوم، شماره      114

ای بـودن     ان میزان نـاامنی اجتمـاعی و کوهپایـه        ی م فرضیۀ چهارم به بررسی رابطه    
 آزمون این فرضیه، با توجـه بـه وجـه           یبرا. های جمعیتی می پردازد     گاه  سکونت
بودن متغیر مستقل، برای تعیین وجود رابطه و تعیـین شـدت آن، ضـریب                 اسمی  

 در سـطح    1 جـدول شـمارۀ   با عنایـت بـه      .  شده است  هکار گرفت   همبستگی اتا به  
ای بـودن روسـتا و        ان دو متغیر کوهپایه   ی، رابطۀ آماری معناداری م    21/0معناداری  

مقـدار  . وجود دارد% 1و سطح خطای کمتر از % 99میزان وقوع ناامنی با اطمینان      
نیز نشانگر همبستگی متوسط و رابطـۀ معکـوس         ) -26/0(ضریب همبستگی اتا    

رای موقعیـت    دا ی گفـت روسـتاها    تـوان   مـی  کـه    ای  گونهبین دو متغیر است؛ به      
 در تحلیـل رگرسـیون،      .انـد   کـرده  ناامنی اجتماعی بیشتری را تحمـل        ای،  هکوهپای

 -27/0ای بودن روستاها، با ضریب تأثیر رگرسیونی استاندارد شدۀ            متغیر کوهپایه 
ازای افـزایش     اساس این مقدار ضریب، بـه       وارد مدل شده و بر    % 99و با اطمینان    

 واریانس در  -27/0ای بودن، کاهش       کوهپایه یک واحد واریانس در متغیر مستقل     
 بـا اسـتفاده از      2نمـودار شـمارۀ     . همراه خواهد داشـت     متغیر وابستۀ ناامنی را به    

. دهـد   مـی  رابطۀ میزان ارتفاعـات و درصـد وقـوع نـاامنی را نشـان                GISافزار  نرم
ـ    درصـد وقـوع نـاامنی اجتمـاعی در منـاطق کـوه             شود  میمشاهده    یعنـی   ای،  هپای
 تا  650ل است و در ارتفاعات      ک درصد از    60 متر، نزدیک  1200 تا 800 ارتفاعات

 درصـد نـاامنی اجتمـاعی       30ها، نزدیک بـه        متر از سطح دریا، شامل دشت      800
ان میزان ارتفاعات و ناامنی اجتمـاعی در  ی رابطۀ م3نقشۀ شمارۀ  . روی داده است  

  .دهد میدو شهرستان را نمایش 
  
  
  
  



 115     لیتیک و ناامنی اجتماعیموقعیت ژئوپ     __________________________________

  
  

  
تحلیل رگرسیون متغیرهای تراکم جمعیت با ضـریب تـأثیر          طبق نتایج حاصله از     

 و فاصـله از مرزهـای   -27/0 بودن یا نبـودن بـا شـدت تـأثیر         یا  هی و کوهپا  34/0
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ترتیب ضریب تأثیر رگرسیون استاندار شـده          به -21/0ی، با ضریب تأثیر     الملل  بین
  .اند داشتهبر متغیر وابستۀ ناامنی اجتماعی تأثیر 

 بـه مجمـوع ضـرایب تـأثیر رگرسـیون فـوق، معادلـۀ         با توجـه ترتیب  بدین
  :رگرسیون نیز بدین صورت خواهد بود

%) 34تراکم جمعیـت    ) + (-%27ای بودن     کوهپایه%) + (215فاصله از مرز    (
 =y) ناامنی اجتماعی.(  

  نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر ناامنی اجتماعی: 2جدول شمارۀ

  B  Beta t P  نام متغیر  ردیف
1  y = ناامنی  -  -  -  -  
2  Constant = 000/0  044/7  -  876/1  عدد ثابت  
3  X1 = 002/0  290/3  34/0  000/0  تراکم جمعیت  
4  X2 = 010/0  -658/2  -27/0  -371/0 ای بودن کوهپایه  
5  X3 = 05/0  -926/1  -215/0  -319/7  فاصله از مرز  

؛ ضـریب تـأثیر    B=د نشـده  ؛ ضریب تأثیر رگرسیونی اسـتاندار y= متغیر وابسته(
= ؛ تأثیر بین حضور هر متغیر مسـتقل در مـدل   Beta= رگرسیونی استاندارد شده   

tداری تأثیر نسبی حضور هر متغیر مستقل در مدل  ؛ سطح معنی =P(.  
ازای   آمده از مدل رگرسیونی، حاکی از آن است که بـه            دست  بهی آماری   ها  داده

 یعنـی   -اریـانس در متغیـر وابسـتۀ تحقیـق         و 34/0 جمعیت،   مر تراک یهر واحد متغ  
ازای هر واحـد تغییـر        ن به یهمچن. شود  می حاصل   میطور مستق    به -ناامنی اجتماعی 

صـورت     واریـانس بـه    27/0هـا     گـاه   ای بودن یـا نبـودن سـکونت         در متغیر کوهپایه  
ازای هر واحد تغییر در متغیر        نهایت به    و در  شود  میمعکوس در متغیر وابسته ایجاد      

  .شود می واریانس در متغیر وابسته حاصل -215/0ی الملل بینه از مرزهای فاصل
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  گیری نتیجه
با توجه به موقعیـت خـاص ژئوپلیتیـک منطقـۀ مـورد مطالعـه کـه بـا مرزهـای                     

 و وقوع ناامنی اجتمـاعی گسـترده در         شود  میی ایران و افغانستان شروع      الملل  بین
های پژوهش اسـتنباط     سی فرضیه در آن، از برر   ) 1374-1380(دورۀ زمانی معین    

 که ناامنی اجتماعی در این مناطق تحت تـأثیر عوامـل ژئـوپلیتیکی قابـل                شود  می
رفتـه در رویکردهـای نظـری و          کـار   یک از مفاهیم بـه      تعریف و تبیین است و هر     

ی نـاامنی اجتمـاعی را      هـا   واقعیت، بخشی از    شود  میافت  یای که از آنها در      رابطه
یمی چون آرایش فضایی، ابزار کنترل قدرت، فاصـله از مـرز،         مفاه. کنند  میتبیین  

، موقعیـت نسـبی     آید  میوجود    های تعامل زمانی و مکانی به      نسبیتی که در محیط   
ی هـا   ویژگیو  ) ایران(تر   صورت جزئی از جامعۀ گسترده      مکان، تعریف منطقه به   

ـ   ، در بررسی فرضـیه  رُشتخوارخاص شهرستان مرزی خواف و شهرستان   ا هـا و ب
  .اند شدهعنایت به تعریف عملیاتی متغیرها تبیین 

ی خاص ها ویژگیی با ناامنی اجتماعی با عنایت به    الملل  بین مرزهای   بتناس
مانـدگی و    ویـژه فقـر، عقـب       سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور افغانستان و بـه        

قاچاق مواد مخدر از آن سوی مرزها به داخل ایران، بـا ورود اشـرار مسـلح بـه                   
واسطۀ سابقۀ تاریخی و شواهد واقعـی در ایـن پـژوهش بـه                 کشور ایران به   عمق

  .اثبات رسیده است
ای داخلی در حفظ امنیت شهروندان در       ه  عدم تأثیر و کارایی معنادار پاسگاه     

هـای   ق تحلیـل اعـداد و ارقـام موجـود بـا شـیوه             یـ ز از طر  یـ دورۀ مورد مطالعه ن   
های مرزی که ناتوانی آنها در        مدی پاسگاه کارآ  البته نا . افزاری اثبات شده است    نرم

کنترل و حفاظت از مرزها مقدم بر بررسی فرضیۀ مذکور است، موضوع دیگـری            
رابطۀ مستقیم و مثبت بین تراکم جمعیتـی        . است که احتیاج به مطالعۀ بیشتر دارد      

و میزان ناامنی در روستاهای مورد مطالعه را شاید بتـوان بـا کثـرت شـرارت در                  
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 هـا  کنشهایی که زمینۀ انجام این  نی معین و امکان وقوع ناامنی در مکان  دورۀ زما 
ی خاصی که هر محیط اجتماعی از نظـر جبـر و کنتـرل              ها  ویژگیبیشتر است و    

 مـدعی شـد در      تـوان   مـی تعبیردیگـر،    بـه . داد اجتماعی دارد، مورد ارزیابی قـرار     
ای جلـوگیری از    های با تراکم جمعیتی کمتر، کنترل اجتماعی بیشـتری بـر            محیط

دیگر حفاظـت  یکـ وقوع جرم وجود دارد و افراد با انسجام اجتماعی بـاالتری از             
  .شود می و تعامل افراد با اشرار و قاچاقچیان کمتر است و یا زودتر برمال کنند می

ای برخـی روسـتاها،        موقعیت کوهپایه  دهد  میی پژوهش نشان    ها  دادهتحلیل  
نوع شـرارت و چگـونگی     . رده است کر فراهم   امکان شرارت بیشتری را برای اشرا     

ـ ا ای و ارتفاعات ت کوهپایه یوقوع این نوع از ناامنی حاکی از آن است که موقع           ن ی
 اشرار را فراهم کـرده و زمینـۀ         یمناطق کوهستانی، عوامل طبیعی الزم برای اختفا      

  .رده استکشتر یهای مجاور ارتفاعات را ب گاه افزایش ناامنی اجتماعی در سکونت
ربایی ـ بـدون    ژه آدمیو های گزارش شده ـ به  نکتۀ جالب اینکه اکثر شرارت

بـردن بـه منـاطق         و عمدتاً با ربـودن و پنـاه        لنق  و  ل حمل یکمترین استفاده از وسا   
 گفـت پدیـدۀ     تـوان   مینهایت    در. وقوع پیوسته است    کوهستانی در عمق کشور به    

مسائل و مشکالت جدی بـرای  گاهی  چند  زا  ناامنی اجتماعی در شرق ایران که هر      
کشـور را تهدیـد و       ملّـی    آورد و حتـی امنیـت       وجـود مـی     مردم آن سـرزمین بـه     

در استان سیستان و     )1384-85(های اخیر     مانند آنچه در سال    (کند  میدار    خدشه
ی است و در رابطۀ دوجانبۀ کشور ایران با         الملل  بینیک پدیدۀ   ) بلوچستان رخ داد  

  . افغانستان و پاکستان قابل تحلیل استرکشوهمسایگان شرقی یعنی دو 
ویـژه در     در رویکرد ژئوپلیتیکی، در دورۀ حکومت طالبان بر افغانسـتان، بـه           

 که دورۀ اوج ناامنی اجتماعی شرق ایران بـود، از  1380 تا   1374های    فاصلۀ سال 
 گفت کشور و دولت ـ ملت ایران مـورد هجمـۀ    توان میی الملل بیننظر مقررات 

ن اشرار از سرزمینی برخاسته بودند کـه        یا .یی از اشرار مسلح قرار داشت     ها  گروه
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ی زنـدگی   الملل  بینهای    مردم بدون دولتِ مقید به قوانین و مقررات و کنوانسیون         
هـای    گـاه   سویه بـرای هجمـه بـه سـکونت          ای یک   مفهوم مرز به رابطه   . کردند  می

این خصـوص مسـئولیتی      افغانستان در    تجمعیتی ایران تقلیل یافته بود و حکوم      
باید تحت مقررات و قوانین جاری و         ، مردم ایران    دیگر  ازسوی. کرد  احساس نمی 

  .کردند جو می و به امید اقدام دولت، امنیت جانی و مالی خویش را جست
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