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تاريخ دريافت مقاله1395/8/8 :

چکيده

تاريخ پذيرش مقاله1395/11/13 :

1

امنيت مفهومي است كه تمامي شئونات و ابعاد زندگي انسان را در بر ميگيرد و تضمين كننده حيات و بقاي
اوست .واقعيت يافتن امنيت در محيط جغرافيايي ،مستلزم اقدامات و برنامهريزيهاي ويژهاي است و با مسائل
زيادي از قبيل امنيت اقتصادي ،امنيت سياسي  -نظامي ،امنيت اجتماعي ،امنيت بهداشتي ،امنيت زيست
محيطي و  ...ارتباط دارد .بين امنيت و توسعه رابطهاي متقابل وجود دارد و امنيت پايدار معطوف به توسعه
پايدار در سطوح منطقهاي ،شهري و روستايي و تا سطح فردي است .استان سيستان و بلوچستان به دليل
موقعيت خاص جغرافيايي ،از نظر امنيت آسيبپذيري زيادي دارد و در سالهاي اخير شاهد افزايش خشونت و
منازعات مسلحانه توسط گروههاي ستيزهجو بوده است .اگرچه همواره ريشه ناآراميهاي منطقه مسائل سياسي
دانسته ميشود ،اما نميتوان اثر محروميت اقتصادي و پايين بودن شاخصهاي توسعه را ناديده گرفت و بطور
كلي ميتوان گفت كه ناامني در بسترهاي توسعهنيافته زمينه بروز بيشتري دارد.
با توجه به اينكه هنوز بيش از  50درصد جمعيت اين استان در مناطق روستايي زندگي ميكنند و رشد
جمعيت روستايي در اين استان نيز باالست ،لذا براي دستيابي به امنيت پايدار استان ضروري است كه كاهش
آسيبها و تهديدات امنيتي مناطق روستايي استان مورد توجه واقع شود و مسائل مهمي نظير دستيابي به
توسعه پايدار ،امنيت فراگير و عدالت اجتماعي مورد توجه قرار گيرد .از اين رو مقاله حاضر به استفاده از روش
توصيفي  -تحليلي و به دنبال بررسي زمينههاي ناپايداري امنيتي مناطق روستايي استان سيتان و بلوچستان
مي باشد .يافتههاي تحقيق نشان ميدهد كه مناطق روستايي استان در ابعاد مختلف امنيت اقتصادي ،اجتماعي
و محيطي آسيبپذير بوده و با چالشهاي متعددي روبرو ميباشد .براي ايجاد امنيت پايدار در مناطق روستايي
استان الزم است راهبرد توسعه روستايي مورد توجه قرار گيرد تا مفهوم امنيت  -توسعه پايدار تحقق يابد.
كليد واژهها :پايداري امنيت ،مناطق مرزي ،توسعه پايدار ،مناطق روستايي ،استان سيستان و بلوچستان

 -1مقدمه
امنیت یک مفهوم چند وجهی و عام است که تمامی شئونات و ابعاد زندگی انسان را در بر میگیرد و با بقای
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نفس و صیانت و موجودیت انسان پیوند میخورد .در واقع امنیت تضمین کننده حیات و بقای انسان و موجود زنده
بهعبارتی حفظ وجود حیات سالم و آرامشبخش انسان موکول به تأمین همه نیازهای مادی و معنوی وی
میباشد .
است که در صورت عدم تأمین یا وجود نقص و تنگنا در تأمین آن ،حیات سالم و وجود انسان به چالش کشیده
میشود و با تهدید روبهرو میگردد و بالفاصله نیاز به امنیت و مفهوم آن در ارتباط با نیاز یا نیازهایی که با تنگنا
روبهرو شده در ذهن انسان شکل میگیرد (حافظنیا .)325 :1385 ،امنیت امری استنباطی است که واقعیت یافتن آن
در محیط ،مستلزم اقدامات و برنامهریزیهای ویژهای است این حکم فردی در مورد ملتها و کشورها نیز جاری
است و به آسانی میتوان آن را در ابعادی منطقهای و جهانی مطرح کرد .امنیت برای یک کشور عبارتست از داشتن
یا بهدست آوردن اطمینان نسبت به سالمت «موجودیت» و «مایملک» ،نسبت به «اعتبار و موقعیت» و نسبت به همه
آنچه زیر چتر «منافع ملی» قرار میگیرد (مجتهدزاده .)124 :1381 ،بین امنیت و توسعه رابطهای متقابل وجود دارد.
درعینحال که در سایه امنیت ،آرامش و ثبات بهوجود میآید ،رشد و توسعه پایدار نیز معنی و مفهوم پیدا میکند .از
جانب دیگر توسعهیافتگی ،کشور را امنتر میکند و آن را در مقابله با چالشهای امنیتی ،تواناتر میسازد .به همین
دلیل کشورهای درحالتوسعه ،برای مقابله با چالشهای عدیدهای که امنیتشان را تهدید میکند ـ در قیاس با
کشورهای توسعهیافته ـ تواناییهای محدودتری دارند (روحانی و دیگران .)1389 ،مفاهیم امنیت و توسعه در
دهههای اخیر تغییر زیادی یافتهاند ،بهطوری که امنیت در گذشته بیشتر به مفهوم مصون ساختن یک کشور در برابر
تهاجم بیگانه و یا برخوردها و جنگ های داخلی بوده است؛ اما امروز این مفهوم ،امنیت شغل ،امنیت درآمد ،امنیت
فرهنگی و اجتماعی ،امنیت قضائی ،امنیت بهداشت ،امنیت زیست محیطی ،ایمنی از جرایم و جنایات و امثال اینها را
نیز شامل می شود.
استان سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی ،مرزی بودن ،مبادالت و پیوندهای فضایی دو سوی
مرز ،آسیبپذیریها و تهدیدات مختلف در منطقه اهمیت ویژهای را در برنامههای توسعه ،امنیت و آمایش کشور
یافته است .این استان محروم و توسعهنیافته در سالهای اخیر شاهد افزایش خشونت و منازعات مسلحانه توسط
گروههای ستیزهجو بوده است .پدیده قاچاق کاال به پدیدهای فراگیر تبدیل شده و قاچاق کاال و مواد مخدر به یک
شغل نیمهرسمی تبدیل شده است .گرچه همواره ریشه ناآرامیهای منطقه مسائل سیاسی دانسته شد ،اما نمیتوان اثر
محرومیت اقتصادی و عدم دسترسی به نهادهای سیاسی را در ایجاد و گسترش ناآرامیها نادیده گرفت .چرا که ناامنی
در بسترهای توسعهنیافته زمینه بروز بیشتری دارد .با تحوالت رخ داده در نظام امنیت جهانی و مبانی قدرت ،مفهوم
امنیت ملی در حد صیانت از سرزمین دیگر پاسخگوی آسیبهای جدید امنیتی نیست .لذا نیل به توسعه و رهایی از
توسعهنیافتگی و کاهش تهدیدات امنیتی در تمامی سطوح روستایی ،شهری ،منطقهای و ملی تنها گزینه برای افزایش
ضریب امنیتی کشورها خواهد بود.
حوزههای روستایی با داشتن بخش عمدهای از جمعیت کشور به عنوان قاعده نظام سکونت و فعالیت ملی ،نقش
اساسی در توسعه ملی ایفا میکند ،توسعه پایدار سرزمین در گرو پایداری نظام روستایی به عنوان زیر نظام تشکیل
دهنده نظام سرزمین است ،و پایداری فضاهای روستایی در ابعاد مختلف نقش مؤثری در توسعه منطقهای و ملی
دارد .اگر به دالیلی نظام روستایی قادر به ایفای نقش خود در نظام ملی و سرزمینی نباشد ،در آن صورت پیامدهای
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مسایل روستایی در حوزههای شهری و در کل سرزمین گسترش مییابد (رضوانی .)2 :1383 ،لذا برای تحقق توسعه
پایدار که به نوعی متضمن تقویت و یکپارچگی هویت و امنیت ملی نیز است ،ضرورت دارد تا مناطق دور افتاده و
محروم در سطح ملی در اولویت قرار گرفته و از حقوق توسعهیافتگی برخوردار باشند (طالب.)226 :1384،
براساس آمار سال  1385از  2405742نفر از جمعیت استان سیستان و بلوچستان 1206547 ،نفر برابر با 50.4
درصد در مناطق روستایی ساکن میباشند و نسبت به دهه قبل با رشد  2.7درصد بیشترین رشد جمعیتی را در کشور
داشته است .لذا برای دستیابی به امنیت پایدار استان ضروری است که کاهش آسیبها و تهدیدات امنیتی این حوزه
جمعیتی استان مورد توجه واقع شود و مسائل مهمی نظیر دستیابی به توسعه پایدار ،امنیت فراگیر و عدالت
اجتماعی مورد توجه قرار گیرد .از این رو مقاله حاضر با مد نظر قرار دادن ابعاد مختلف امنیت و همچنین رابطه
متقابل امنیت و توسعه و همچنین سهم باالی جمعیت روستایی استان سیستان و بلوچستان ،به دنبال بررسی
زمینههای ناپایداری امنیتی مناطق روستایی این استان می باشد.

 -2روش تحقیق
روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی بوده و برای جمعآوری اطالعات از شیوه کتابخانهای بر
پایه دادههای آماری سالنامهها و برای تحلیل اطالعات نیز از روشهای کمی و در مواردی نیز از روشهای کیفی
استفاده شده است .همچنین شاخصهای مورد بررسی عبارت بودند از :شاخصهای امنیتی – توسعه در قالب چهار
بعد امنیتی اقتصادی (نظیر اشتغال ،فقر) ،محیطی -جغرافیایی (مخاطرات طبیعی ،بهداشت محیط) ،اجتماعی
(مهاجرت ،سواد) و سالمتی -غذایی (مرگ و میر ،امید به زندگی).

 -3مبانی نظري
 -3-1تحول مفهوم و ابعاد امنیت
امنیت یک مفهوم چند وجهی است و به همین جهت درباره معنای آن اختالف زیادی وجود دارد .تعاریف مندرج در فرهنگهای
لغت درباره مفهوم کلی امنیت ،بر روی «احساس آزادی از ترس» یا «احساس ایمنی» که ناظر بر امنیت مادی و روانی است ،تأکید
دارند(ماندل .)44: 1377،مفهوم امنیت در گذشته به حفاظت از مرز و سرزمین از تهدیدات خارجی با استفاده از قدرت نظامی مربوط می
شد ( .)Abatudu, 2001سلطهگری بهمراه تهدیدات غیرنظامی شامل تخریب محیط ،فقر ،مهاجرتهای اقتصادی ،مناقشات بر سر منابع،
گسترش مواد مخدر مباحث جدیدی در مورد معنی امنیت پدید آورد ( .)Jolly & BasuRay, 2007ریشه امنیت انسانی و ارتباط
توسعه و امنیت را میتوان قبل از دهه  1960جستجو کرد ،زمانی که دامنه حقوقها در بیانیه جهانی حقوق بشر ،توسعه اقتصادی را در
برگرفت .تحول بعدی در دهه  1970رخ داد ،زمانی که «امنیت غذایی» توسط سازمانهای امنیت غذایی و کشاورزی بکار رفت
( .)Hampson, 2002در دهههای  70و  ،80جوامع از توسعه اقتصادی با تمرکز بر تئوری مدرنیزاسیون بسوی مدل توسعه انسانی و
تئوریهای عدالت اجتماع محور پیش رفتند و در کمیسیون جهانی برانتلند سال  1987به اوج رسید .در این گزارش فصلی به صلح،
امنیت ،توسعه و محیط اختصاص یافت ( .)Donaghy, 2003در دهههای  80و  90دیدگاه «تأمین نیازهای اساسی» جایگزین اقدامات
کالن اقتصادی شد و زمینه تمرکز امنیت بر افراد را بعنوان واحد تحلیل امنیت قرار داد ( .)McArthur, 2007: 48نقطه اصلی تغییر
جهت در بحث امنیت گزارش توسعه انسانی سال  1994بود ( )Donaghy, 2003و اولین بار عبارت «امنیت انسانی» وارد بحث امنیت
جهانی شد و بعنوان تضمین کننده «آزادی از ترس و خواستن» ،ابزاری مؤثر برای مقابله با ناامنی جهان مطرح شد ( Wiafe-Amoako,
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« .)2010: 55برنامه توسعه سازمان ملل متحد »1در دستور جلسه امنیت بینالمللی درباره انتقال «از تمرکز بر سرزمین به تمرکز بر افراد»
و «از امنیت با تسلیحات به امنیت با توسعه پایدار» بحث کرد ( ،)Hampson, 2002که آشکارا پیوند بین امنیت و توسعه ترسیم شد و
راهحل نظامی برای حل مشکالت امنیتی به حاشیه رفت ( .)McArthur, 2007: 48جدول شماره  1روند تحول مفهوم امنیت در طی
زمان را نشان میدهد.
جدول شماره  :1روند تحول مفهومی و ابعاد امنیت در مكاتب فكري
مكتب و دوره
واقعگرایان – بعد جنگ
جهانی دوم
نوکارکردگرایان و

بنیان فكري

ابعاد

امنیت کشورها با قدرت نظامی گره خورد و تقویت قوای نظامی و ابزارهای تسلیحاتی

نظامی

 «موازنه قدرت» بهترین راه برای حفظ صلح است.ضامن اصلی حفظ امنیت دولتها بود.
 -اقتصاد محوری کلیدی در استراتژیهای امنیتی است.

نظامی

سازهانگاران -نیمه دوم  -عالوه بر ساختارهای مادی ،توجه به ساختارهای غیرمادی ،فکری و هنجاری.
قرن 20

اقتصادی

 -توجه به نقش عواملی غیر از توان نظامی در تقویت امنیت کشورها

توسعه پایدار –

 -رد تأکید یک جانبه به تقویت سیاستها و نهادهای نظامی برای تحکیم امنیت.

نظامی

 -بهبود جایگاه امنیتی کشور با تقویت اقتصاد و ساختارهای سیاسی و فرهنگی.

اقتصادی

دهه 1980تاکنون

 -راهکار توسعه همه جانبه برای افزایش ضریب امنیتی و توان مقاومت کشور.

اجتماعی
محیطی و ...

 اتخاذ استراتژیهایی برای غلبه بر آسیبهای سیاسی ،اقتصادی و ...نگارندهگان با توجه به منابع در دسترس

به گفته «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» مفهوم امنیت تمرکز را از امنیت ملی بر امنیت فردی ،و مسائلی چون فقر،
تروریسم ،تخریب محیط بعنوان تهدیدات امنیتی هدایت میکند؛ و بر بعد «آزادی از ترس و خواستن» و «حقوق بشر»
اشاره دارد ( )UNDP, 1994: 22که به گفته کمیسیون امنیت انسانی ،به معنی حفاظت از نیازهای اساسی زندگی
انسانهاست ،به شیوهای که آزادی فردی و دستیابی به زندگی شرافتمندانه را ممکن سازد .و به معنی حفاظت مردم از
تهدیدات و توسعه سیستمهای سیاسی ،اجتماعی ،محیطی و اقتصادی است ( .)CHS, 2003: 4امروزه دامنه امنیت علوه
بر مسائل نظامی به ابعاد اقتصادی ،غذایی ،سالمتی ،محیطی ،فردی ،اجتماعی و سیاسی قابل تقسیم است (جدول شماره
.)2
جدول شماره  :2ابعاد مختلف امنیت و تهدیدات امنیتی عالوه بر بعد نظامی
ابعاد امنیت
اقتصادی

نمونههایی از تهدیدات اصلی
فقر و توسعهنیافتگی مهمترین چالشهای اقتصادی میباشند که ممکن است ناشی از سوء مدیریت نظام
سیاسی داخلی یا از تخصیص ناعادالنه ثروت باشد .بیکاری و تبعات ناشی از آن

غذایی

گرسنگی و قحطی

سالمتی

بیماریهای عفونی کشنده ،غذای ناسالم ،سوء تغذیه ،فقدان دسترسی به مراقبتهای بهداشتی اولیه

زیست

به معضالتی چون تخریب و آلودگی محیط زیست ،کاهش منابع طبیعی ،سوانح طبیعی ،تخریب الیه

محیطی

اوزون ،گرم شدن تدریجی زمین ،از بین رفتن جنگلها ،قحطی و خشکسالی و  ...اشاره دارد.

اجتماعی
سیاسی

رشد زیاد جمعیت؛ انفجار جمعیت و تراکم در کالنشهرها؛ مهاجرتهای بیرویه؛ تنشهای نژادی،
مذهبی و هویتی؛ بیسوادی؛ آسیبهای اجتماعی شامل اعتیاد ،شیوع بیماریهای خطرناك؛ جرم
در سطح داخلی شامل مسائلی چون فقدان دموکراسی ،بیثباتی حکومتها ،سرکوبی سیاسی ،تجاوز و
نقض حقوق بشر؛ برخوردهای قومی ،فرقهای و مذهبی ،گسترش تروریسم؛ منازعات و جنگها میباشد.

(CHS, 2003: 7; Jolly & BasuRay, 2007؛ هندیانی25 :1386 ،؛ بوزان)1378 ،
)1 United Nations Development Programme (UNDP
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 -3-2امنیت از دیدگاه رویكردهاي مختلف
 -3-2-1دیدگاه توسعهاي :این دیدگاه رویکرد کلنگر به امنیت دارد و امنیت انسانی را با توسعه انسانی ترکیب
میکند( .)Akokpari, 2007این دیدگاه همه شاخصهای توسعه انسانی نظیر آزادی سیاسی ،فقر و نابرابری درآمد،
آموزش ،سالمت ،موضوعات جنسیت و مسائل زیست محیطی تهدید کننده رفاه بشری را ارائه میدهد .فرض
دیدگاه بر این است که افزایش ظرفیت مردم سرانجام آنها را توانا خواهد ساخت تا کیفیت زندگیشان را بهبود دهند
(.)Oyoo, 2010: 29
 -3-2-2دیدگاه فمنیستی :بر جنبههای جنسیتی امنیت انسانی تأکید دارد .رویکرد نظامی دولتی را برای امنیت
رد میکند ( .)Tickner, 2001این حقیقت که زنان نقش مهمی در توسعه دارند ،توجه به رویکرد فمنیستی برای
امنیت را نشان میدهد ( .)Akokpari, 2007و مفاهیمی در مورد آسیبپذیری زنان به تهدیدات امنیتی بخصوص فقر،
بیماری و تعارض را رشد میدهد ( .)UNDP, 1994از نظر این دیدگاه در امنیت انسانی باید به مسائل فیزیکی،
ساختاری و اکولوژیکال بیشتر توجه کرد تا امنیت نظامی .رابینسون ( )1999برای دستیابی به امنیت انسانی از رویکرد
انتقادی و فمنیستی بدلیل یکپارچه کردن محرومیت اقتصادی با خشونت در چارچوب اکولوژیکال و هنجاری
حمایت میکند ،که در مفهومسازی امنیت انسانی مهم است (.)Oyoo, 2010: 35
 -3-2-3دیدگاه زیستمحیطی :ادبیات محیط و امنیت از دهه  1970رشد یافت ،ابتدا بر اثر فعالیتهای نظامی
بر محیط و از دهه  1990بر اثر مسائل زیست محیطی بر امنیت تمرکز یافت ( )Brauch, 2005این رویکرد بر ارتباط
بین تخریب محیط و درگیریها ،نقش حفاظت محیط در پیشبرد صلح تأکید دارد .محیط را جزء کلیدی در تقویت
ظرفیتها و توسعه انتخاب مردم تصدیق میکند .بیشتر با تخریب محیط در ارتباط است ،بحث میکند که تخریب
محیط باعث فقر شده ،مردم را از نظر شغل ،درآمد و سالمت آسیبپذیر میکند ،باعث کمیابی منابع و در نتیجه
رقابت و درگیری میشود ( .)Homer-Dixon, 1999اهمیت این دیدگاه در مورد آسیبپذیری جوامع به تخریب
محیط است و بر اهمیت درك روابط بین محیط و فرایندهای اجتماعی ،و واقعیت آسیبپذیری فقرا به تخریب
محیطی تأکید دارد ( .)Najam, 2003و با رفاه و بقاء مردم و محیط در ارتباط است.
 -3-3امنیت پایدار و توسعه
توسعه ملی فرایند توسعه همهجانبهای است که در ابعاد گوناگون توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی،
اکولوژیکی و ارتباطات متقابل آنها را در برمیگیرد ،به گونهای که هر کدام از ابعاد این فرایند در ارتباط مستمر با ابعاد
دیگر قرار دارند و کنش و واکنش و تأثیر و تأثر متقابل یکدیگر را کامل و یک پیکره واحدی به نام توسعة ملی را پدید
میآورند( .نظرپور .)50 :1378 ،توسعه و امنیت دارای رابطه متقابل میباشند .از یکسو هر جا که امنیت باشد ،توسعه
پدیدار میشود و فراهم آمدن امنیت ملی ،یکی از بسترهای مناسب جهت توسعه ملی میباشد؛ از سوی دیگر هر جا که
توسعه باشد ،امنیت وجود دارد ،و توسعه و حرکت به سوی آن به تقویت مبانی قدرت ملی و در نتیجه امنیت ملی در
کشور میانجامد (شکل  .)1زمانی که در یک جامعه امنیت نباشد ،امکان سرمایهگذاری وجود نخواهد داشت و کاهش
سرمایهگذاری موجب تعمیق عقبماندگی خواهد شد .در مقابل ،عدم توسعهیافتگی در یک ناحیه ،ناامنیهای اجتماعی و
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فرهنگی شدیدی به همراه خواهد آورد .وجود بیعدالتیهای جغرافیایی و توسعه نامتوازن بخشهای جغرافیایی کشور
ممکن است موجب آسیب همبستگی و وحدت ملی شده و منجر به بروز تحرکات واگرایانه بویژه در مناطق قومی شود
(احمدیپور و همکاران.)29 :138 ،

شكل شماره  :1روابط متقابل توسعه و امنیت (احمدي پور و همكاران)29 :1386 ،

هانتینگتون دربارة زمینه اثرات متقابل عدم وجود توسعه سیاسی و اقتصادی میگوید« :جای هیچ تردید نیست که
میان خشونت و عقب افتادگی اقتصادی رابطة تنگاتنگی وجود دارد .فقر بالی حال هرگونه حکومت و فقر عامل
ناپایداری و نااستواری و بیثباتی است و به هیچ وجه نمیگذارد دموکراسی که در امر توسعه شدیداً مورد نیاز است،
در جامعه استقرار یابد» (مختاری .)36 :1385 ،مک نامارا 1در این خصوص میگوید میان عدم امنیت و عقبماندگی
اقتصادی رابطهای تنگاتنگ وجود دارد؛ وی معتقد است ریشه هرگونه عدم امنیت و بیثباتی فقر میباشد وی فقر را
بالی جان حکومتها دانسته و میگوید در یک جامعه در حال مدرن شدن امنیت باعث توسعه است و بدون توسعه
هیچگونه امنیتی نمیتواند وجود داشته باشد (راستی و رحیمی.)148 :1387 ،
واحد امنیت انسانی سازمان ملل ابعاد و شاخصهای جدول  4را برای عملیاتی کردن و ارزیابی سطح
آسیبپذیری امنیتی ارائه داد.
جدول شماره  :3ابعاد و شاخصهاي امنیت انسانی از دیدگاه )2009(HSU
ابعاد
اقتصادی
غذایی
سالمتی

شاخص
تضمین دسترسی به درآمدهای پایه؛ اشتغال بخش دولتی و خصوصی ،دستمزد ،اشتغال ،خوداشتغالی؛
شبکههای امنیت اجتماعی مالی دولتی.
بهرهمندی از مواد غذایی از طریق تولید غذا ،داشتن قدرت خرید و یا سیستم توزیع غذای عمومی.
دسترسی به مراقبتهای بهداشتی اولیه و خدمات بهداشتی؛ ارتباطات بین سیستمهای مراقبت برای
شناسایی شیوع بیماری در همه سطوح.

زیست

شیوههای پایدار که محاسبه تخریب محیط و منابع طبیعی (جنگلزدایی ،کویرزدایی) را بکار گیرد؛ هشدار

محیطی

اولیه و مکانیسم واکنش به مخاطرات طبیعی و سوانح انسانساخت در همه سطوح

فردی

حکومت قانون؛ حمایت آشکار و اجباری از حقوق بشر و آزادیهای مدنی

اجتماعی

حمایت از گروههای نژادی و هویت اجتماعی؛ حمایت از تبعیض گروههای نژادی ،بومی و مهاجر

سیاسی

حمایت از حقوق بشر؛ سرکوبی سیاسی ،شکنجه ،عملیات شرارت ،بازداشتهای غیرقانونی
()Baker, 2010: 26

- Mcnamara

1
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تئوری امنیت انسانی ،عناصر امنیتی سیاسی ،مدنی ،اقتصادی ،و فردی را در محور قرار میدهد و میتواند برای
ارزیابی امنیت ملی پاسخگو باشد ( .)Zacarias, 2003: 43لذا برای امنیت پایدار باید تمامی آسیبهای سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی توجه شده و با تحلیل امنیت از منظرهای درونی و بیرونی درصدد رفع آن برآیند.
سیاسی نظامی
سکونتگاه

اقتصادی

پایداري یا

سالمتی

ناپایداري امنیتی
منطقه
محیطی

اجتماعی

شكل شماره  :2مدل مفهومی امنیت پایدار

 -3-4ضرورت امنیت پایدار و توسعه در مناطق روستایی مرزي
عدم توسعه هر یک از مناطق میتواند امنیت انسانی و امنیت ملی را با چالش مواجه کند ،این مسأله در خصوص مناطق
حاشیهای و مرزی اثری مضاعف دارد چرا که اگر مناطق حاشیهای از توسعه عقب بمانند و دولتمردان یک کشور مشکالت و
مسائل مردمان حاشیه را در حاشیه حل نکنند ناگزیر مهاجرت از حاشیه به مرکز رخ خواهد داد که این مهاجرت هم بعد
عینی و هم بعد روانی دارد .به طوریکه مهاجران حاشیه مشکالت حاشیه را به مرکز خواهند آورد و در فاصلهای نزدیکتر به
مرکز ،حاشیهای نوین خواهند آفرید که خطرات امنیتی این حاشیهها دهها برابر حاشیه نوع قبل میباشد .بعالوه خالی شدن
مناطق مرزی و حاشیهای کشور از جمعیت ،آسیبپذیری مرزها و امنیت انسانی و ملی کشور را افزایش میدهد (راستی و
رحیمی .)1387 ،تجربیات کشورهای درحال توسعه در سه دهه اخیر نشان میدهد که توسعه مبادالت مرزی در قالبهای
مقرّرات و قوانین حقوقی میتواند محرك خوبی برای افزایش مبادالت کاال بهصورت رسمی و جهتدهی تجارت به سمت
مزیتهای نسبی ،گسترش همکاریهای همهجانبه بین مناطق آزاد ،توسعه بازارچههای مرزی بین منطقهای ،ایجاد سودهای -
تجاری ،کاهشقیمت کاالها ،همگرایی میان عرضه و تقاضا و ایجاد درآمد ،اشتغال و امنیت برای مرزنشینان گردد (محمودی،
108 :1384و .)107به سخن دیگر توسعهیافتگی اقتصادی مناطق مرزی و رفاه نسبی در این مناطق میتواند موجبات کاهش
برخی از مشکالت مرزی از قبیل قاچاق کاال ،مواد مخدر ،سرقت و ...را فراهم کرده و از تخلیه جمعیتی مناطق مرزی
جلوگیری نماید (محمدپور .)4:1381 ،وجود محرومیتهای شدید اقتصادی و میزان باالی بیکاری درمناطق مرزی در افزایش
عبور غیر مجاز افراد ،قاچاق کاال و سایر اموری که با امنیت منافع ملی کشورها در تضاد است در شکلگیری اقدامات
توسعهای از جمله بازارچههای مرزی مؤثر بوده است .براساس تحقیقات انجام شده ،امنیت و توسعه در مناطق مرزی با
ضریب همبستگی باال دارای رابطهای مستقیم و دوسویه با یکدیگر میباشد .بهگونهای که هر اقدامی در فرایند تحقق توسعه
تأثیرات مستقیمی بر فرایند تحقق امنیت میگذارد و بالعکس .به این ترتیب مناطق دارای شاخصهای باالی توسعه از
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ضرایب امنیتی باالتری نسبت به مناطق توسعهنیافتهتر برخوردارند (عندلیب .)196 :1380 ،عدم توسعه هر منطقه جغرافیایی،
ناامنیهای شدیدی به همراه خواهد داشت و امنیت انسانی و ملی را با چالش مواجه میکند .بیعدالتی جغرافیایی و توسعه
نامتوازن بخشهای جغرافیایی کشور ممکن است موجب آسیب به وحدت ملی شود (احمدیپور و همکاران.)1386 ،
کشورهای در حال توسعه دارای مشکالت امنیتی خاص خودشان هستند و از این جهت ،ریشههای تهدیدات امنیت ملی
ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه را باید در درون آن جستجو کرد .نارساییهای اقتصادی و اجتماعی مانند فقر،
محرومیت ،بیکاری ،تبعیض در زمینه توسعهیافتگی استانهای مختلف ،طبقاتی شدن سطح زندگی مردم ،رشوه خواری ،فساد
اداری و ....باعث میشود که همبستگی و وحدت ملی در کشور دچار سستی و ناهمگنی گردد و از طرف دیگر ،وابستگی به
خارج همراه با سایر تهدیدات ،پیوندی میان آسیبپذیریهای داخلی و تهدیدات خارجی ایجاد و در نهایت امنیت ملی به
مخاطره افتد .بر این اساس میتوان گفت ،استراتژی ملی ایران در زمینه توسعه و امنیت باید معطوف به این نکته باشد که
سطح توسعهنیافتگی استانهای محروم و حاشیهای به سطح استانهای برخوردار برسد ،فقر و محرومیت کاهش یابد و
سرمایهگذاریهای تولیدی و صنعتی افزایش یابد تا هم زمینههای ذهنی تضعیف همبستگی ملی از بین برود و هم در مسایل
عینی ،مشکالتی را که بر کالن شهرها و کل کشور تحمیل کرده است از بین ببرد.

 -4یافتههاي تحقیق
 -4-1زمینههاي ناپایداري امنیتی استان سیستان و بلوچستان
نواحی روستایی استان سیستان و بلوچستان بخصوص در منطقه مرزي عالوه بر شرایط خاص خود و
تأثیرپذیري از شرایط كشور ،متأثر از ویژگیهاي خاص مناطق مرزي نیز است كه موجب بروز مشكالتی در
منطقه شده ،كه میتواند تهدیدي براي توسعه و امنیت باشد .در بیان ویژگیهای منطقه با تأکید بر مناطق مرزی که
ضرورت مطالعه و برنامهریزی در منطقه را نشان میدهد ،معموالً به موارد زیر اشاره میشود .یکی از ویژگیها دوری
از مرکز کشور است .مشخصه دیگر انزوای جغرافیایی است ،که ناشی از انطباق مفاهیم اقتصادی (با مفهوم جدایی از
ساختار اقتصادی کشور یا منطقه قابل تفسیر است) و جغرافیایی بر یکدیگر است .دیگری ناپایداری در الگوی اسکان
و سکونت است که به دو دلیل میباشد :بخاطر شرایط جغرافیایی بر نحوه استقرار ،این مناطق عمدتاً متکی بر اقتصاد
معیشتی و رمهگردانی میباشد و شرایط ناامن (محل نزاعهای نظامی ،امنیتی) جمعیت بتدریج به محلهای امنتر کوچ
میکنند .مشخصه دیگر تبادالت مرزی غیرقانونی است .و پدیده دیگر تفاوتهای فرهنگی ،قومی ،مذهبی با مناطق
داخلی کشور است که در دورههای تاریخی تحت عوامل متعددی ایجاد و یا تقویت شده است (عندلیب1380 ،؛
دهنوی.)1388 ،
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زمینههاي آسیبپذیري امنیتی سیستان و بلوچستان
ویژگیهاي مناطق
حاشیهاي

دوري از
مركز

انزواي
جغرافیایی

ناپایداري در الگوي
اسكان و سكونت

پیامدها

پیامد ذهنی :دوری تعلقات و
تفاهمات با مرکز.
پیامد عینی :کاهش عمران و
تشدید محرومیت بدلیل
ضعف نظام تصمیمگیری

جریان ارتباطات کند،
گسستگی میان مناطق مرزی و
داخلی کشور،
کندی دسترسی و قرارگیری
در موقعیت بنبست

کاهش تراکم جمعیت

نتایج

عدم حس تعلق به زمین،
ناپایداری اقتصاد منطقه،
کاهش ساخت و سازها

 از دست دادن كنترل نسبی  -كاهش پیوستگی فضایی و  -كاهش قدرت دفاعی مرزيمناطق مرزي
اجرایی با مركز
این مناطق
 عدم تعادل منطقهاي عدم رسیدگی و تأخیر در نبود استحكامات و فقیرتر شدن مناطق مرزي و آن و تشدید عقبماندگیتأسیسات دفاعی الزم (شهر،
 متوقف كردن جریانغیرمولد شدن آنها
روستا ،موانع ،نهرها ،كانالها،
 رواج اقتصاد غیرقانونیفعالیتها و یا كند كردن آن
و)...

تبادالت مرزي
غیرقانونی
جدا افتادگی و گسستگی

تفاوتهاي فرهنگی ،قومی،
مذهبی با داخل
گسست در وحدت ملی،

رواج نگاه به منطقه همجوار و
اقتصادی با مناطق داخلی،
رواج بزهکاری و اعمال امکان نفوذ فرهنگ مخالف
غیرقانونی
 تضعیف امنیت ملی وتقویت امكان نفوذ از خارج
 تضعیف اقتصاد منطقه وتشدید عقبماندگی
 متوقف كردن جریانفعالیتهاي توسعهاي در
منطقه

وحدت ملی
 واگرایی به داخل و همگراییبه خارج و در نتیجه كاهش
ضریب امنیت كشور.
 عقبماندن از روند توسعهكشور و ضعف بنیانهاي
اقتصادي منطقه و در نتیجه
ضعف امنیت و دفاع منطقه

ناپایداري امنیتی سیستان و بلوچستان

شكل شماره  :3ویژگیهاي سیستان و بلوچستان و آسیبپذیريهاي امنیتی ناشی از آن

 -4-2وضعیت شاخصهاي امنیتی مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان
همچنانکه گفته شد ،امنیت پایدار برآیند کاهش آسیبها و تهدیدات در همه ابعاد امنیت است و ناپایداری در هر
بعد زمینه ناامنی را فراهم میکند .برای تحلیل ناپایداری امنیتی مناطق روستایی استان از مهمترین شاخصهای
امنیتی -توسعهای در چهار بعد امنیتی اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و سالمتی استفاده شد که در ادامه بدان پرداخته
میشود.
 -4-2-1وضعیت شاخصهاي امنیت اقتصادي در مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان
تهدیدات اقتصادی یعنی فقر و نابرابری اقتصادی مهمترین بستر تهدیدات امنیتی است .میان فقر و سوء رفتارهای
اجتماعی ارتباط وجود دارد؛ مثالً فقر از طریق عوامل دیگر چون خشم و سوء تغذیه (از علل جرم) ،با جرم ارتباط
دارد .و بدلیل آثار فقر و سوء تغذیه بر هوش و بلوغ فکری و نیز میزان آگاهی ،میتوان رابطه معناداری بین فقر و
جرم تصور کرد (رهنمایی و پورموسوی .)1385 ،دیگر شاخص مهم امنیت اقتصادی ،چگونگی توزیع درآمدهاست
که بعنوان عامل مؤثر در ایجاد اختالف سطح زندگی و شکافهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و بروز فقر مورد
توجه است .مهمترین شاخصهای توزیع درآمد در جامعه ،شاخصهای نابرابری درآمدی است که عدم توزیع
مناسب درآمد در یک جامعه را نشان میدهند .مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان درخصوص دو شاخص
فقر و توزیع درآمد در شرایط نامطلوبی قرار دارند .در خصوص شاخص فقر براساس آمار سال  4.5 ،1386درصد
جمعیت زیر خط فقر با درآمد کمتر از یک دالر در روز میباشند و در مورد شاخص توزیع درآمد ،ضریب توزیع
درآمد جینی 1در مناطق روستایی استان  0.3879بوده که نشان دهنده نابرابری باالی درآمد است .از نظر رفاه
 1عددی است بین صفر و یک ،صفر به معنی توزیع کامال برابر درآمدو یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است.
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اقتصادی نیز مناطق روستایی استان از سطح بسیار پایینی برخوردار هستند .در سال  1388برحسب شاخص درآمد
سرانه ،1میزان درآمد سرانه  8459.7هزار ریال و مقدار شاخص نسبت هزینههای غیرخوراکی به خوراکی 1.1 2بوده
است .دیگر شاخص مهم ،اشتغال و وجود فرصتهای شغلی در جامعه است و از پیامدهای کمبود آن رویآوری به
مشاغل کاذب و غیررسمی و غیرقانونی برای تأمین درآمد میباشد .در خصوص شاخصهای اشتغال و بیکاری در
سال  1385درصد جمعیت شاغل در مناطق روستایی  57.9و درصد جمعیت بیکار  42.1میباشد .نرخ بیکاری
جوانان در سنین  15-24ساله هم در استان باال و بیش از  50درصد است.
جدول شماره  :4وضعیت شاخصهاي امنیتی اقتصادي در مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان
ابعاد
عدالت

شاخص
درصد جمعیت زیر خط فقر (درآمد روزانه زیر یک دالر)

اقتصادی ضریب جینی براساس هزینه ناخالص سرانه روستایی
رفاه

درآمد سرانه خانوارهای روستایی (هزار ریال)

اقتصادی نسبت هزینههای غیرخوراکی به خوراکی
وضعیت
فعالیت

سال
1386
1388

نرخ اشتغال (درصد)
نرخ بیکاری (درصد)
نرخ بیکاری جوانان در سنین  15-24ساله (درصد)

1385

استان

میانگین كشور

رتبه در كشور

4.53

0.42

)-( 1

0.3989

0.3923

)-( 26

8459.7

12367.4

)-( 29

1.1

1.7

)-( 30

57.9

85.3

)-( 30

42.08

14.7

)-( 1

49.1

28.01

(ماخذ دادههای خام :سرشماری کشور و استان1385 ،و توزیع درآمد در خانوارهای روستایی)1388 ،

 -4-2-2وضعیت شاخصهاي امنیت اجتماعی در مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان
جمعیت و جوانی جمعیت در شرایط اقتصادی نامناسب به عنوان تهدید تلقی میگردد .برخالف روند تحوالت
کشور که جمعیت شهری بر روستایی پیشی گرفته ولی در استان همچنان جمعیت روستایی بیش از جمعیت شهری
است و بیش از  50درصد جمعیت استان در روستاها ساکن هستند .بعالوه مناطق روستایی دارای ساختار جمعیتی
جوان است و  40.7درصد جمعیت روستایی در گروه سنی  0-14قرار دارند .دیگر شاخص ناامنی و توسعهنیافتگی
رشد باالی جمعیت است .نرخ رشد جمعیت روستایی استان در سه سرشماری اخیر از متوسط کشوری باالتر بوده
است .در سالهای  75-85جمعیت مناطق روستایی استان  2.71درصد رشد داشته ،در حالی که در سطح کشور
 -0.49بوده است و اکثر استانها دارای رشد منفی بودهاند .از نکات قابل تعمق دیگر ،عدم تعادل جمعیت در واحد
سطح است؛ گستردگی استان و غیر قابل سکونت بودن برخی مناطق موجب شده تا تراکم نسبی جمعیت بسی کمتر
از دیگر مناطق ایران و معدل کشور باشد .بررسی مهاجرت نیز نشان میدهد درصد مهاجرت روستایی در استان کمی
بیشتر از متوسط کشور بوده است .از مجموع مهاجرت 43.9 ،درصد از نقاط روستایی بوده و همچنین  50.4درصد
مهاجرت روستایی استان بصورت روستا شهری بوده است .شاخص مهاجرت روستا شهری در استان نسبت به کشور
در وضعیت بهتری قرار دارد .درخصوص شاخص باسوادی میزان باسوادی جمعیت روستایی شش سال به باالی

 -1متوسط درآمد سالیانه هر فرد در یک جامعه است .مقدار باالتر نشان دهنده رفاه بیشتر در جامعه است.
 - 2شاخص تعیین سطح رفاه خانوار است .مقدار بیشتر نشان دهنده سطح رفاه بیشتر خانوار است.
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استان  51.9درصد و حدود  40درصد روستائیان الزمالتعلیم بیسوادند .نرخ باسوادی بزرگساالن بعنوان شاخص
سنجش موفقیت سیاستهای اقتصادی 51.9 ،درصد است.
جدول شماره  :5وضعیت شاخصهاي امنیتی اجتماعی در مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان
شاخص

ابعاد

شاخصهای جمعیتی

مهاجرت
سواد

استان

میانگین كشور

رتبه كشوري

درصد جمعیت روستایی به کل جمعیت

50.4

31.5

)-( 5

نرخ رشد جمعیت روستایی

2.71

-0.44

)-( 1

درصد جمعیت زیر  15سال

تراکم نسبی جمعیت (نفر در )km2

40.2

28

)-( 1

6.6

13.6

)-( 25

درصد مهاجرت جمعیت

43.9

40.2

)+( 9

درصد مهاجرت به شهر (درونی)

50.4

66.5

)+( 3

درصد جمعیت باسواد

59.8

81.2

)-( 30

درصد باسوادی در افراد باالی  15سال

51.9

71.6

)-( 30

(مأخذ دادههای خام :سرشماری عمومی کشور و استان 1385 ،و شاخصهای کنفرانس بینالمللی )1386 ،ICPD

 -4-2-3وضعیت شاخصهاي امنیت محیطی در مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان
استان سیستان و بلوچستان در ابعاد محیطی نیز با پدیدههایی مواجه است .با توجه به موقعیت جغرافیایی ،مناطق
روستایی منطقه در معرض مخاطرات محیطی قرار دارد و از نظر زیست محیطی نیز با چالشهایی مواجه است .استان
همواره با پدیده خشکسالی مواجه بوده ،اما خشکسالی سالهای  1377-83همراه با قطع جریان آب رودخانه
هیرمند ،ابعاد گستردهتری داشت ،باعث بهم خوردن تعادل اقلیمی ،مسائل اکولوژیکی و پیامدهای اقتصادی و
اجتماعی منطقه شد .از پیامدهای خشکشدن هامون و هیرمند ،از بین رفتن منبع درآمد بسیاری از اهالی سیستان
است که باعث شده بسیاری از شاغل بخش کشاورزی منطقه به مشاغل کاذب روی آوردند .آسیبهای خشکسالی
در فاصله سالهای  1377-83در منطقه سیستان به شرح جدول  8است.
جدول شماره  :6خسارات وارده بر مناطق روستایی منطقه سیستان در اثر پدیده خشكسالی سالهاي -83
1377
اثرات
مستقیم

غیرمستقیم

بخش

میزان

زراعت و باغداری

 - 2242000میلیون ریال

دامداری

 - 257687میلیون ریال

خدمات تاالب هامون شامل نیزارها ،شیالت ،حصیر ،شکار

 - 2144957میلیون ریال

افزایش جمعیت تحت پوشش کمیته امداد

 - 80درصد

تخلیه آبادی

 - 236تعداد

افزایش فعالیتهای خدماتی بویژه قاچاق کاال و مواد سوختی

 - 100درصد

(بیک محمدی و همکاران)1384 ،

دیگر پدیده طبیعی استان به دلیل قرارگیری بر گسلهای مهمی نظیر سراوان ،بم پشت ،بیرگ خطر زلزله است که
در سده اخیر شاهد زلزلههای بزرگی نظیر زلزله  6/7ریشتری سراوان در سال  ،1362زلزله  6/1ریشتر سفیدابه در
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سال  1994و زلزله  5.1ریشتری سال  1388در سراوان بوده که خساراتی به برخی از روستاهای ناحیه وارد گردید
( .)www.iiees.ac.irپدیده دیگر بادهای  120روزه سیستان است که زندگی ساکنین را سخت کرده ،و بهمراه
خشکسالی پی در پی  11سال گذشته باعث شده گرد و غبار ناشی از خشک شدن هامون و جریان شنهای روان،
زندگی عادی منطقه را بیشتر مختل کرده و موجب تخریب اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی و مشکالت بهداشتی
شده است .پدیده دیگر سیل است که هر بار خسارات زیادی به بخش کالبدی ،کشاورزی و دامپروری مناطق
روستایی به بار آورد .سیل سالهای  1994 ،1991و سیل  1389در جنوب استان مواردی از آن است
( .)www.iiees.ac.irشرایط مستعد وقوع مخاطرات طبیعی در حالیست که مناطق روستایی استان از نظر اقتصادی
آسیبپذیر بوده و از نظر کالبدی نیز براساس آمار سال  7/1 1385درصد از خانوارهای روستایی در واحدهای
مسکونی چادر ،کپر و آلونک زندگی کرده و و از واحدهای مسکونی معمولی فقط  23/4درصد بادوام میباشد.
از نظر زیست محیطی نیز استان با چالشهایی روبه روست .حاکمیت اقلیم گرم و خشک با بارندگی کم،
محدودیت منابع آبی ،فقر پوشش گیاهی و ...درجه آسیبپذیری اکوسیستم را برای بهرهبرداری باال برده و در
صورت بیتوجهی به ظرفیت برد اکوسیستم در جذب آالیندهها و فعالیتهای مخرب ،بحرانهای زیست محیطی
بروز نموده و خسارات اقتصادی قابل توجهی را به جامعه بخصوص جوامع روستایی بخاطر وابستگی به محیط وارد
میکند .مهمترین مسائل زیست محیطی انسانی آلودگیهای ناشی از فاضالب و زبالهها میباشد که باید بطور صحیح
مدیریت شود .براساس آمار سال  1385در زمینه دفع فاضالب  50/6درصد از واحدهای مسکونی روستایی دارای
سیستم دفع فاضالب نبوده و فاضالبها وارد محیط روستا میشوند و فقط در  7/5درصد از روستاها زبالهها
جمعآوری و دفع میشود و در  92/5درصد دیگر به شیوههای سنتی در محل سوزانده شده و یا در محیط رها
میشود .شاخص زیست محیطی مهم دیگر استفاده از سوختهای جامد است که مضراتی برای سالمتی محیط و
انسان دارد .لذا مصرف سوختهای جامد کاهش یافته و سوختهای دیگری جایگزین آن شد و در حال حاضر
میانگین مصرف آن در روستاهای کشور کمتر از  5درصد است .اما در استان هنوز  20درصد از خانوارهای روستایی
استان برای پخت و پز ،آب گرم و گرمایش از سوختهای جامد استفاده میکنند.
جدول  :7وضعیت شاخصهاي محیطی  -كالبدي مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان  -درصد
ابعاد
مسکن

شاخص
خانوارهای ساکن در واحدهای مسکونی غیرمعمول (چادر ،کپر ،آلونک و )...
واحدهای مسکونی بادوام
خانوار استفاده از سوخت جامد

بهداشت محیط

دفع فاضالب واحدهای مسکونی در محیط اطراف
روستاهای فاقد مسئول جمعآوری و دفع زباله

سال
1385
1385
1387

استان

كشور

رتبه كشوري

7.1

1.4

)-( 2

23.4

44.3

)-( 27

19.9

4.8

)-( 2

50.6

42.8

)1( 15

92.5

79.6

)-( 1

(ماخذ دادههای خام :سرشماری عمومی کشور و استان 1385 ،و سرشماری مسکن روستایی)1387 ،

 -4-2-4وضعیت شاخصهاي امنیت غذایی و سالمت در مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان
از مقولههای مهم که متأثر از توسعه اقتصادی و اجتماعی است ،وضعیت سالمت جامعه است برخی از
نابرابریهای سالمت به دلیل فقر و نابرابریهای اجتماعی میباشد .مردم با سطح اقتصادی ،اجتماعی پایینتر بیشتر
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در معرض از دست دادن سالمتی هستند (.)Goza & et al., 2004
بررسی سالمت نشان میدهد در مناطق روستایی استان معیارهای سالمت با متوسط ملی فاصله داشته و شکاف
توسعه سالمت با سایر استانها باالست .مناطق روستایی استان از نظر شاخص زاد و ولد ،در رده اول کشور است ،در
سال  1385میزان باروری کل در مناطق روستایی استان  3.44بوده است .مسئله دیگر باروری زودرس زنان جوان
( )15-19است که در مناطق روستایی استان  62.9بوده و با شکاف زیاد از سایر استانها در باالترین سطح کشور
است ( قبل از آن استان هرمزگان با  .) 43نرخ مرگ و میر نیز در مناطق روستایی استان باالست .مرگ و میر مادران
باردار و نوزادان نیز باالست ،بطوریکه در سال  ،1385میزان مرگ و میر خام  8.8و کودکان کمتر از یکسال  25.2نفر
در هزار تولد زنده بوده است .دسترسی نامناسب به امکانات بهداشتی درمانی موجب شده تا زنان باردار بخصوص
در سن بسیار پایین جان خود را از دست دهند و مرگ و میر نوزادان زیاد باشد.
امید به زندگی از شاخصهای مهم توسعه سالمت است .در سال  1385کمترین شاخص امید به زندگی هم در
مردان و هم زنان ،در استان سیستان و بلوچستان با مقادیر  65.7و  67.5سال دیده شده است .شاخص نسبت
جمعیت  60ساله و بیشتر (درصد سالمندان) نیز از پایین بودن شاخص امید به زندگی در استان حکایت دارد؛
برحسب این شاخص در سال  85حدود  5.3درصد از جمعیت روستایی استان را سالمند تشکیل میدهد .میزان امید
به زندگی به سطوح اقتصادی و اجتماعی جامعه بستگی دارد ،که نشان میدهد مناطق روستایی استان از نظر
اقتصادی ،رفاه اجتماعی ،امکانات بهداشت و درمان و سواد در جایگاه پایینی قرار دارند .از نظر دسترسی به منابع آب
سالم ،استان یکی از استانهای محروم کشور میباشد و مناطق روستایی محروم و دور از دسترس در دسترسی به آب
شرب با مشکل مواجه هستند .بطوریکه در سال  1386حدود  67/2درصد از جمعیت روستایی استان به منابع آب
سالم دسترسی دارند.
تأمین امنیت غذایی خانوارها از شاخصهای مهم امنیتی است .در خصوص شاخص ناامنی غذایی در سال 1382
از نظر دسترسی به میزان کالری ( 2000کیلوکالری)  23/01درصد و دسترسی به پروتئین (به طور متوسط  80گرم)
 39/8درصد جمعیت روستایی مصرفی کمتر از حداقل میزان نیاز روزانه دارند و در ناامنی غذایی به سر میبرند.
پدیده خشکسالی اخیر نیز مناطق روستایی را متأثر ساخته و به استناد پژوهش صالح و مختاری ( ،)1386در سالهای
 1377-80منجر به تنزل درآمد از بخش کشاورزی شده و در تأمین نیازهای غذایی 95/5 ،درصد خانوارهای نمونه
صرفاً حداقل مواد غذایی را در اختیار داشته و الگوی مصرف غذایی آنها از استاندارد کیفی برخوردار نیست.
جدول شماره  :8وضعیت شاخصهای سالمتی و ناامنی غذایی امنیت در مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان
1385
استان

میانگین كشور

رتبه كشوري

ابعاد

3.44

2.09

)-( 1

62.9

34

)-( 1

8.8

6.8

)-( 27

سالمت

درصد جمعیت  60ساله و بیشتر

1385

5.3

8.3

)-( 30

اجتماعی

مرگ و میر کودکان زیر یکسال (در هزار تولد زنده)

1388

25.2

24.4

-

سالمت
عمومی

شاخص

سال

میزان باروری کل
میزان باروری جوانان  19-15ساله (درصد)

1385

نرخ خام مرگ و میر در هزار نفر
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آب سالم
ناامنی
غذایی*

درصد جمعیت روستایی برخوردار از منابع آب سالم
درصد عدم دسترسی به میزان کالری مورد نیاز
درصد افراد دارای کمبود پروتئین

1386
1382

67.2

90.67

)-( 30

23.1

17.7

)-( 5

39.8

41.7

)+( 12

(مأخذ داده های خام :سرشماری کشور و استان ،1385 ،سالنامه آماری استان 1388،و شاخص های کنفرانس بینالمللـی 1386 ،ICPD؛ *
جعفری ثانی و بخشوده)1387 ،

 -5تجزیه و تحلیل و نتیجهگیري
شاخصهای مختلف امنیتی بیانگر آن است که مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان در ابعاد امنیتی با
آسیبپذیری و ناپایداری مواجه است و زمینه ناپایداری امنیتی وجود دارد .با تکیه بر این اصل که امنیت پایدار در
چارچوب توسعه پایدار و توسعه پایدارنیز در گرو امنیت پایدار محقق میشود ،و در صورت عدم مدیریت صحیح
فرایند توسعه و ادامه چنین روندی ،آسیبها بتدریج شکل تهدید را به خود گرفته و زمینه عدم امنیت و ناامنی بیشتر
منطقه را فراهم میکند .با بررسی زمینههای ناپایداری در منطقه و شاخصهای امنیتی مناطق روستایی استان سیستان
و بلوچستان مشخص شد که مناطق روستایی در ابعاد محیطی ،اقتصادی و اجتماعی -فرهنگی با آسیبپذیری
مواجهاند که مشکالت متنوعی در زمینه پایداری امنیت ایجاد میکند.
با توجه به اینکه نیمی از جمعیت ساکن استان سیستان و بلوچستان در مناطق روستایی زندگی می کنند و که
عدم توسعه آن مناطق تهدیدی بر امنیت منطقه است و ویژگیهای خاص استان سیستان و بلوچستان نظیر دوری از
مرکز ،تفاوتهای قومی و فرهنگی و تبادالت مرزی غیرقانونی و ...لزوم توجه به امنیت پایدار در مناطق روستایی
استان را نشان میدهد .چرا که غفلت از این امر میتواند زمینه ساز و تقویت کننده ناپایداری منطقه با تقویت یا
ایجاد مسائلی نظیر قاچاق کاال و مواد مخدر ،ناآرامی و شورشها و ناامنی سیاسی و  ...بوده و تهدیدی علیه امنیت
کل منطقه و حتی کشورنیز محسوب شود .یافتههای تحقیق نشان میدهد که ناپداریها و آسیبهای امنیتی مناطق
روستایی استان سیستان و بلوچستان در عمدتاً ابعاد محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و سالمتی -تغذیهای میباشد که در
قالب شکل شماره  4ارائه شده است.
پس از گزارش توسعه انسانی سال « 1994مفهوم امنیت از امنیت کشور به امنیت فردی منتقل شد .و بجای ارتباط
با استفاده از سالح ،با منزلت و زندگی انسانی ارتباط یافت» .چرا که مسائل مربوط به امنیت گستردهتر از فقط «ثبات
کشور» و «چشمانداز نظامی» میباشد و فقر ،کمبود غذا ،زمین و تخریب جنگل ،درگیری اجتماعی و قومی ،و
خشونت سیاسی در ناامنی و تهدید انسان سهیم هستند .امروزه دستیابی به الگوی جدیدی از توسعه پایدار و انسانی
که در آن امنیت انسانی برای تمامی قشرهای جامعه ،تمامی جوامع و تمامی مناطق فراهم شود ،مورد توجه است.
اساس این توجه بر این نکته مبتنی است که امنیت ریشه در محرومیتها و نابرابریهای اقتصادی ،اجتماعی دارد و
امنیت اجتماعی و اقتصادی را باید در توسعه سراغ گرفت نه در اسلحه .لذا توسعه روستایی موفق باید «آزادی از
خواستن» و «آزادی از ترس» را تضمین نماید .توانایی فراهم کردن آزادی از ترس و آزادی از خواستن با توجه به
گستره مفهوم امنیت ،به توانایی برای تضمین تحقق ابعاد مختلف امنیت اقتصادی ،غذایی ،محیطی ،سالمتی ،فردی،
اجتماعی و جنبههای سیاسی بستگی خواهد داشت .پس برنامههای توسعه باید نسبتاً این دو جنبه را به حساب آورند
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تا در دستیابی به آزادی از ترس و آزادی از خواستن برای ایجاد امنیت انسانی و لذت بردن از ثمرات توسعه انسانی
در یک محیط امن سهیم باشند و در صورتی آزادی از ترس و خواستن تضمین میشود که همه ابعاد امنیت را در
برنامهها و سیاست ها لحاظ شده و ابعاد امنیتی در فرایند توسعه یکپارچه شود تا هم دامنه انتخابهای مردم را
گسترش داده و توسعه انسانی برای جوامع صورت گیرد و هم اینکه امنیت حاصل شود و جوامع روستایی بتوانند
انتخاب هایشان را ایمن و آزادانه انجام دهند .لذا از دیدگاه نظریه توسعه و امنیت ،بر سیاستگذاران ،برنامهریزان
توسعه الزم است تا مسائل و جنبههای مربوط به امنیت انسانی را در سیاستگذاری و تدوین برنامهها به حساب

آسیبهاي امنیتی مناطق روستایی استان

غذایی

 ناامنی غذایی دسترسی نامناسب به غذای کافی -کاهش سطح تولیدات مواد غذایی

بهداشت باروری

 نرخ باالی باروری -باروری در سنین پایین

سالمت اجتماعی

 نرخ باالی مرگ و میرنرخ باالی مرگ و میر کودکان کمتر از یکسال امید به زندگی پایین -دسترسی پایین به منابع آب سالم

بهداشت محیط

 دفع غیربهداشتی فاضالب مدیریت غیربهداشتی زباله -مصرف باالی سوختهای فسیلی

محیطی -کالبدی

 دوری از مرکز و انزوای جغرافیایی مخاطرات طبیعی زلزله ،سیل ،خشکسالی ،طوفان -مسکن کم دوام

ناپایداری امنیتی محیطی

اجتماعی ،فرهنگی

 تراکم اندك جمعیت ناپایداری در الگوی اسکان و سکونت سطح سواد پایین -تفاوتهای قوی ،فرهنگی و مذهبی

ناپایداری امنیتی سالمتی

جمعیتی

 جوانی و رشد جمعیت در شرایط اقتصادی نامناسب -مهاجرت باال بیشتر بصورت روستا -شهری

ناپایداری امنیتی اجتماعی

عدالت اقتصادی

 باال بودن سطح فقر -سطح پایین رفاه اقتصادی

تهدیدات امنیتی نظیر ناهنجاريهاي اجتماعی ،ناآرامیها و
شورشها ،جرم و جنایت ،قاچاق كاال و مواد مخدر

وضعیت فعالیت

 نرخ اشتغال پایین نرخ باالی بیکاری اشتغال کاذبغیرقانونی
مرزی
 تبادالتتوزیع درآمد
نابرابری در

ناپایداری امنیتی اقتصادی

بیاورند.

شكل شماره  :4ناپایداري امنیتی مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان (یافتههاي تحقیق)

در نهایت باید گفت که کاهش تهدیدات و آسیب پذیری ناشی از ویژگیهای منطقه از طریق راهبرد توسعه با تأکید
بر راهبرد توسعه روستایی باعث توسعه اقتصادی (کاهش فقر ،)،توسعه اجتماعی (بهبود وضع زندگی ،کاهش
مهاجرت) ،توسعه محیطی (کاهش اثرات مخاطرات طبیعی) و توسعه سالمت و هم تثبیت جمعیت و پایداری
سکونتگاههای روستایی و هم کاهش آسیبپذیریها و زمینه های ایجاد کننده ناامنی شده و در نهایت به امنیت پایدار
منطقه کمک میکند که این امر در شکل شماره  5ارائه شده است.
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توسعه روستایی
سیاستها و برنامهها
گسترش نهادها و
شبکههای اجتماعی محلی

رویکرد اجرایی
پایین به باال و باال به پایین

بكارگیري و تركیب سرمایهها
طبیعی ،اجتماعی ،انسانی ،مالی و فیزیکی

امنیت انسانی
ی






ابعاد:
اقتصادی
غذایی
سالمتی
زیستمحیط





فردی
اجتماعی
سیاسی

توسعه انسانی

مدیریت تهدیدات امنیتی

امنیت اقتصادی

امنیت اجتماعی

امنیت محیطی

شكل شماره  :5چارچوب مفهومی پایداري امنیتی مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان
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