
  1389زمستان شانزدهم، شماره چهارم، سال مواد، سوءمصرف پژوهي اعتياد فصلنامه
 Quarterly Journal of Research on Addiction, Vol. 4, No. 16, Winter 2010 

  مقاله 
  پژوهشي

Research 

57  
57 

 

  
  
  

  

 تطبيقي بررسي (شرقي مرزهاي امنيتي برجغرافياي آن تاثير و طاليي هالل
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  22/06/1389: تاريخ پذيرش    22/04/1389: تاريخ دريافت
  

  چكيده 
ي تهديدي استراتژيكي و چند وجهي است كـه بـه مقتـضيات زمـان           مواد مخدر از نظر آسيب شناس     : هدف

هاي شرقي آن به سبب      طور خاص استان    ايران و به  . شود ها مي  تر از ساير چهره    هاي آن برجسته   يكي از چهره  
هاي توليـد و قاچـاق مـواد مخـدر         ترين كانون   موقعيت جغرافيايي و قرار گرفتن در مجاورت يكي از بزرگ         

ايـن تحقيـق بـر آن اسـت         : روش. هاي اجتماعي در خطر بيشتري قـرار دارد        سبت به آسيب  ن) هالل طاليي (
قاچاق مواد مخدر، متهمين مرتبط بـا مـواد مخـدر، رابطـه             (هاي   هاي اجتماعي با شاخص    برخي از ناهنجاري  

را با استفاده از روش تلفيقـي بـه صـورت تطبيقـي طـي               ) نامشرع، درگيري فردي، راهزني و سرقت به عنف       
هـاي سيـستان و      نتـايج نـشان داد كـه سـاكنان اسـتان          : هـا  يافته.  مورد بررسي قرار دهد    1383-89هاي   الس

بلوچستان در بحث قاچاق مواد مخدر بيشترين آلودگي و استان كرمان در زمينه راهزني از آلودگي بـااليي                  
 درگيري فـردي و رابطـه       هاي سرقت به عنف، تعداد متهمين دستگير شده،        در رابطه با مولفه   . برخودار است 

توسـعه  : گيـري  نتيجـه . نامشروع استان خراسان رضوي بيشترين تاثيرپذيري را از اين همجواري داراست          
هاي اجتماعي و فرهنگي، گسترش مشاركت عمومي جامعه مـورد مطالعـه در    اقتصادي، توجه به زير ساخت 

  .شود هاي اجتماعي و افزايش انسجام اجتماعي پيشنهاد مي فعاليت
 جغرافياي امنيتي، مرزهاي شرقي، هالل طاليي، ناهنجاري، اجتماعي: ها كليد واژه

  

                                                            
 baharanmi-F@yahoo.com: پست الكترونيك. دكتراي جغرافياي سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران: نويسنده مسؤول. 1

   استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران.2
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  مقدمه
هاي رشد و گسترش مواد مخدر در جامعه ايران و قاچاق آن كه هم اكنـون بـه             وجود زمينه 

رود  يك تجارت زيرزميني و نامرئي تبديل شده پيچيدگي اوضاع فعلي را باعث شده و مي              
رغـم تمهيـدات اتخـاذ شـده در ابعـاد            علـي . اسي در جامعه تبديل شـود     تا به يك بحران اس    

گوناگون از جمله تشديد قوانين، مجازات مرتكبين قاچاق مواد مخدر، مجرم شـمردن فـرد     
هـاي   هـا و پـروژه     معتاد، انسداد مرزهاي شرقي، اقدامات پزشـكي و درمـاني و انجـام طـرح              

 راهكارهاي متعدد، هر روز نـسبت بـه         مختلف براي شناخت علل اين پديده و به كارگيري        
قبل شاهد گسترش روز افزون ناامني در مرزهـاي شـرقي كـشور، افـزايش تعـداد معتـادان،                   

هـاي درمـاني،    كاهش متوسط سن اعتياد، بـاالرفتن نـرخ شـيوع اعتيـاد، ناكارآمـدي برنامـه               
 با ايـن    .ايم مان بوده  هاي متعدد امنيتي اقتصادي و اجتماعي آن در جامعه         متحمل شدن هزينه  

نگاه به مختصات و موقعيتي كه جمهوري اسالمي ايران دارد بايـد گفـت كـه مـواد مخـدر                    
ترين تهديد ملي براي جامعه است، و نخستين گام براي مواجهه            ترين و فوري   يكي از جدي  

و مقابله اصولي و بنيادين با اين پديده شوم بررسي كارشناسانه و كاربردي و ارايـه تعريفـي         
  .  روزآمد و كارآمد از تهديدي به نام مواد مخدر استدقيق،

جمهوري اسالمي ايران به سبب موقعيت جغرافيايي و قرار گرفتن در مجاورت يكي از              
ل بـين ايـران و   يـ هالل طاليي منطقـه حا (هاي توليد و قاچاق مواد مخدر      ترين كانون   بزرگ

. رهاي اروپايي واقع شـده اسـت      در مسير ترانزيت مواد مخدر به كشو      ) افغانستان و پاكستان  
رغم مبارزه همه جانبه جمهوري اسالمي ايران با اين پديده خانمان سـوز و تقـديم تعـداد                    به

زيادي شهيد و هزاران نفر جانباز، ايـران بـه دليـل موقعيـت جغرافيـايي و همجـواري بـا دو                      
% 60الي  % 50(ا  الوصول بودن مسير ترانزيت مواد به اروپ       كشور افغانستان و پاكستان و سهل     

. كانون توجـه قاچاقچيـان بـين المللـي مـواد مخـدر بـوده و هـست                 ) مواد مخدر توليد شده   
امروزه نخبگان و نهادهاي تصميم ساز و تدبير پرداز با نوعي فقر شناخت و ضعف تمهيد و                 

 چنـد  تعيـين «تدبير استراتژي و فقدان رويكردي فراگير، و همه سو نگـر و مبتنـي بـر منطـق         
مواجه هستند، در   ) جست و جوي علل و عوامل مختلف و متنوع در پس اين پديده            ( »جانبه
هاي متخذه براي مقابلـه و مبـارزه    ها و تاكتيك  ين فقر، ضعف، فقدان، استراتژ    يجه ا ينت
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اند، و جامعه مـا شـاهد رشـد روز افـزون             با اين تهديد قادر به تامين بهينه اهداف خود نبوده         
  ).1384، يكتاج(رب مواد مخدر بوده است گسترده و عمق تاثيرات مخ

بـه نظـر مـرتن، از       . نظرات مختلفي در ارتباط با تبيين انحرافـات در جامعـه وجـود دارد             
هـا   هاي سرشناس مكتب مانكشناليسم، همـه صـور و اشـكال انحرافـات و كژرفتـاري                چهره

هـا    فرصت او تأكيد خاصي نيز بر روي توزيع      . زاييده ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي است     
هـا در دسترسـي بـه اهـداف و      بين افراد مختلف يك جامعه دارد و عدم توزيع برابر فرصت       

هـاي سـاختي    هاي افراد از ويژگـي   درواقع كنش . داند وسائل را عامل مهمي در انحراف مي      
در عـين حـال، افـراد    . پذيرد كنند تأثير مي اند و زندگي مي جوامعي كه در آن پرورش يافته 

آفريننـد و تـا حـدي نيـز تغييـر            هايـشان دوبـاره مـي       در كـنش   اي سـاختاري را   ه آن ويژگي 
  ). 1387گيدنز، ترجمه صبوري، (دهند  مي

معتقد است براي ايجاد نظم اجتمـاعي در يـك جامعـه ابتـدا بايـد بـه هنجارهـاي              پور  رفيع
هـاي تخصـصي، بطـور متقاعـد و مجـاب            يعني ابتـدا هنجارهـا را بـا روش        . دروني روي آورد  

هـاي غيررسـمي، يـك      سـپس بـا اسـتفاده از فـشارهنجاري و مجـازات           . اي دروني نمود   ندهكن
ميلر معتقد است كه كژ رفتاري نوعي       ). 1385رفيع پور،   (سيستم كنترل دروني به وجود آورد       

واكنش افراطي است كه بـا مناسـبات فرهنگـيِ طبقـات پـايين جامعـه ارتبـاط دارد و در طـي                       
او علت ظهـور و دوام ايـن خـرده فرهنـگ را در              . ستمرار يافته است  ساليان متمادي پيدايي و ا    

داندكه بايد به انجام كارهـاي سـخت، تكـراري و            نياز جامعه به نيروي كارگران نيمه ماهر مي       
  ).1370هاروالمبوس، ترجمه صوفي، (خسته كننده تن داده و بيكاري را تحمل كند 

اولين طرفداران نظريـه  .  برچسب است  نظريه ديگري كه در اين زمينه وجود دارد نظريه        
سازند كه هر كسي زماني در زندگي خود به نوعي            خاطر نشان مي   2 و بكر  1برچسب، لمرت 

از نظـر طرفـداران ايـن نظريـه، ايـن جامعـه             ). 1372ستوده،  (رفتار انحرافي دست زده است      
 نظريه پـردازان    از نظر اين  . كند است كه به تدريج برخي افراد را به گروه منحرفين وارد مي           

هاي جزئي افراد توسط افراد مهم ديگر مانند دوسـتان، خـانواده،             اگر انحرافات و ناهنجاري   
علني و آشـكار شـود، فـرد در وضـعيت روحـي و روانـي                ... كارفرمايان، مقامات مدرسه و   

                                                            
1. Edwin lemert   2. Howard becher 
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كنـد كـه از نظـر تاييـد اجتمـاعي در رتبـه               گيرد و خودش نيز قبـول مـي        ناهنجاري قرار مي  
بـرعكس  . پـذيرد  بنابراين، برچـسب منحـرف را مـي   .  از محكوم كنندگان قرار دارد   تر پايين

اگر موقعيت اجتماعي طوري باشد كه بتواند از خطاهاي كوچـك افـراد صـرف نظـر كنـد        
  .احتمال زيادي دارد كه وي به رفتارهاي بهنجار دست يابد

از يك طـرف    ركلس در تعريف كجروي در نظريه مهار        . نظريه ديگر نظريه مهار است    
پذيرد و از طرف ديگر به متغير دروني موثر بر رفتار كجروانـه بـه نـام     تعريف هيرشي را مي 

  ).1383محسني تبريزي، (كند  برداشت از خود يا خود پنداره توجه مي
ادوين اچ ساترلند از اعضاي مكتـب شـيكاگو بـا         . نظريه ديگر نظريه پيوند افتراقي است     

ي، جرم را به آن چه تفاوت ارتباطات ناميده اسـت، مربـوط             تاسي از نظريات شاو و مك ك      
ــد مــي ــسيار ســاده اســت  . دان اي كــه داراي خــرده  در جامعــه. مفهــوم تفــاوت ارتباطــات ب

هـاي   هـاي اجتمـاعي معمـوالً مـشوق فعاليـت          هاي گونـاگوني اسـت برخـي محـيط         فرهنگ
ز طريـق ارتبـاط بـا    افـراد ا . هاي ديگر چنين نيـستند  غيرقانوني هستند، در صورتي كه محيط    

به نظـر سـاترلند     . شوند ديگران كه حامل هنجارهاي تبهكارانه هستند، بزهكار يا تبهكار مي         
هـاي نخـستين بـه ويـژه گـروه همـساالن فـرا گرفتـه                 بيشتر رفتارهاي بزهكارانه درون گروه    

كند  در اين جا، نظريه يادگيري اجتماعي بيان مي       ). 1387گيدنز، ترجمه صبوري،    (شود   مي
كه اگر رفتار ياد شده با معيارهاي مورد پذيرش او همخواني نداشته باشد، انتظار بازدارنـده                

دارد و اين وضع حتـي در مـواردي كـه            او را از انجام آن كار باز مي       » مالمت نفس «دروني  
. احتمال تنبيه بيروني ضعيف و سود حاصل در خـور توجـه باشـد هـم قابـل مـشاهده اسـت                     

توان او را حامي اصـلي ايـن نظريـه معرفـي              ن زمينه، آلبرت باندورا كه مي     در اي ). 1389بيات،  (
اي خاص معطوف ساخته و مدعي شده است كـه غالـب رفتارهـاي               كرد، توجه خود را به جنبه     

  ).1389بيات، (شود  انسان از طريق مشاهده و در خالل فرايند الگوسازي فراگرفته مي
هـا و    به نظر دوركيم، تخطـي از ارزش      .  است 1نظريه ديگر نظريه پيوند اجتماعي هيرشي     

اگـر  . ها و انتظـارات ديگـران اسـت        قواعد اجتماعي به معناي عمل كردن برخالف خواسته       
اعتنـا باشـد و دربـاره نظرآنـان حـساسيتي نداشـته باشـد،                هاي ديگـران بـي     كسي به خواسته  

                                                            
1. Hirschis Social Bond Theory 



اهللا عزتي  و عزتبهرامي شاه هللا فرخ   

61  
61 

 

ره 
شما

م، 
هار

 چ
ال

س
16

ن 
ستا

 زم
،

13
89

 
V

ol
. 4

, N
o.

 1
6,

 W
in

te
r 

20
10

 

). 2004 و آدلـر،   1آدلـر (تواند هنجارهاي اجتماعي را ناديده بگيـرد         كند كه مي   احساس مي 
نظريه پيوند اجتماعي، نظريه كنترل اجتماعي است كه به طور خاص، به موضوع بزهكاري              

هـاي درونـي و بيرونـي كنتـرل          هـاي اوليـه بـراي فهـم روش         اين نظريه از تـالش    . پردازد مي
  . اجتماعي برخاسته است

قـوع جرمـي را     كند تا و   اين نظريه سعي مي   . نظريه ديگر نظريه فشار عمومي اگنيو است      
همچنـين،  . شـود  تبيين كند كه ناشي از فشاري است كه فرد در زندگي با آن رو بـه رو مـي            

هـاي فـشار، انـواع اصـلي فـشار، رابطـه بـين فـشار و بزهكـاري،              تواند مقيـاس   اين نظريه مي  
هـاي سياسـي را    رويكردهاي تقابلي به فشار، عالم رفتار بزهكارانه يا غير بزهكارانه و نظريـه         

اگنيو بـه پيچيـده بـودن فـشار در جامعـه مـدرن              . يف كند كه ماخذشان اين نظريه است      تعر
  ).1389عليوردي نيا، (تاكيد دارد 

هـاي شـرقي     هاي اجتمـاعي را كـه در اسـتان         اين تحقيق بر آن است برخي از ناهنجاري       
هـد  كند را مورد بررسي قرار داده و به اين سئوال پاسخ د            كشور با آن دست و پنجه نرم مي       

هاي ناشـي    هاي شرقي كشور بيشتر تحت تاثير معضالت و ناهنجاري         كه كدام يك از استان    
 مـورد از معـضالت ناشـي از         5در اين رابطه    . از همجواري با هالل طاليي قرار گرفته است       

بر متهمين مرتبط با مواد مخدر، سرقت به عنف، درگيري فردي، راهزنـي،             (اين همجواري   
هاي سيستان و بلوچـستان، خراسـان رضـوي، خراسـان جنـوبي،              استاندر  ) و رابطه نامشروع  

  . كرمان مورد بررسي تطبيقي قرار گرفته است
هـاي ايـران، پاكـستان و        اي بياباني است كه دور از دسـترس دولـت          هالل طاليي، ناحيه  

ين ناحيه به دليل اين كه محل سوق الجيشي مواد مخدر، محـل توليـد               ا. افغانستان قرار دارد  
 يـي مثلـت طـال   . وئين و انبار تسليحات نطامي است، به هالل يا مثلت طاليي شهرت دارد            هر

 شـد و    يـل  القاعـده تبـد    يهـا   افغان -پس از سقوط طالبان در افغانستان به محل تجمع عرب         
هـا را افـزايش داده       ن اختفـاي آن   ، امكا ين نواح اي يلر و قبا  ي عشا ي و قوم  ي مذهب يندهاپيو

 ي پرسـنل نظـام  يرمكـا  بـا ه ريكـا  آمي ائـتالف بـه رهبـر    يهارو ني يسازكات پا يعمل. است
ن، يهمچنـ . گيرد يانجام م  يي مشرف به مثلث طال    -رستانين و افغانستان در منطقه و ز      كستاپا

                                                            
1. Adler 
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ر  د كـشور  قـي  شر يان در مرزها  ير ا ي اسالم ي جمهور ي انتظام يروهاي ن ينز ات گشت يعمل
مجـاور مرزهـاي شـرقي ايـران        هـاي    استان. گيرد  طاليي صورت مي   ثنواحي مشرف به مثل   

اي در اين نواحي  لهي و قب ي و قوم  ي مذهب يوندهايپ. دقيقاً در نزديكي مثلت طاليي قرار دارد      
هاي غيرقانوني و جنايـات سـازمان يافتـه و           سريال قاچاق مواد مخدر و تسليحات، مهاجرت      

.  اسـت  هاي مخـالف بـه وجـود آورده        توسعه نيافتگي منطقه، محيط مستعدي را براي گروه       
هـاي تروريـستي،    توانـد بـه تبـاني گـروه     هاي قومي بلوچ مـي     نفوذ عوامل القاعده در جنبش    

هاي جنايات سازمان يافته، احزاب ناسيوناليستي افراطي و بنيادگرايي ديني بينجامـد و              شبكه
هـاي مجـاور شـرقي بـاز كنـد           اي سياسي و نظامي در برابـر ايـران در اسـتان            به تدريج جبهه  

وجود نواحي خشك، كويري و بيابـاني مـرزي بـا افغانـستان و پاكـستان                ). 1390زاده،   يقل(
يعني از تايباد و نمكزار خواف تا زابـل و از آن جـا تـا ميرجـاوه و گـواتر شـرايط نامـساعد           

هـاي وسـيع نـواحي       ايـن عرصـه   . طبيعي ولي مساعد براي قاچاقچيان را ايجـاد كـرده اسـت           
. ه مناسبي براي تاخت و تاز قاچاقچيان فراهم كرده است         خشك، كويري و بياباني جوالنگا    

هاي خشك كم آب و گياه و فقير از لحاظ سكنه به ويژه در مناطق جنـوب                   وجود سرزمين 
ــساعدي       ــوژي نام ــي و ژئومرفول ــرايط اقليم ــه از ش ــشور ك ــزي ك ــواحي مرك ــا ن ــرقي ت ش

وزيع مـواد مخـدر بـه    هاي مناسبي براي تسهيل در امر انتقال و ت برخوردارند عوامل و محيط   
هاي داخلي و    از اين رو نقش مهمي در سهولت پخش مواد مخدر به قسمت           . روند شمار مي 

  ).1378كروداني، (ديگر مناطق كشور دارند 
  هاي شرقي نگاه آماري به تقسيمات كشوري استان: 1جدول

 شهر مرزي  آبادي  دهستان  شهر  بخش  شهرستان  جمعيت  مساحت  استان  
  7  7996  222  54  75  23 5593047  313335  خراسان رضوي  
  4  2869  49  23  19  8  600568  95385  خراسان جنوبي  
  6  7402  160  36  67  14 2405742  187502  سيستان و بلوچستان  
  0 11625  143  60  46  17 2652413  180726  كرمان  

كـان و  مسير ايران، آسياي ميانـه، بال   : مسيرهاي عمده قاچاق مواد مخدر در جهان عبارتند از        
ايران در مجاورت منطقه هالل طاليي قـرار دارد          .مسيرهاي انحرافي شمالي، مركزي، و جنوبي     
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همچنـين تـامين كننـده    . كند  درصد ترياك جهان را توليد مي     75كه در آن افغانستان به تنهايي       
لـذا  . ترين مسير بين افغانـستان و اروپاسـت        ايران نزديك .  درصد هروئين اروپا است    80بيش از   

گستردگي . روست مرزهاي شرقي كشور با بيشترين فشار قاچاقچيان بين المللي مواد مخدر روبه
 كيلومتر نيز كشور ما را از نظـر قاچـاق مـواد مخـدر آسـيب      2000مرزهاي ايران با طول حدود  

 ميليون آواره افغاني به دفعات و بصورت مجـاز          3طي دو دهه گذشته بيش از       . پذير كرده است  
تجهيـز  . اند و لـذا بـه تمـام نقـاط آن آشـنايي دارنـد        در اين مرز طوالني تردد كرده     و غير مجاز  

. كند ها در اين كار كمك مي       هاي گرم و وسايل ارتباطي مدرن به آن        قاچاقچيان به انواع سالح   
در حال حاضر، قاچاق موادمخدر در اين مسير به طور عمده از افغانـستان بـه خراسـان صـورت             

اصلي قاچاق در شمال در اطراف تايباد، نزديك به جنوب در اطراف بيرجند، گيرد و مناطق  مي
منطقـه ديگـر در     . و به سمت جنوب در اطراف منطقه زابل در استان سيستان و بلوچستان اسـت              

بخشي . ترين نقطه كشور و در مرز با تركمنستان قرار دارد اطراف سرخس واقع در شمال شرقي
. شـود   هاي حاشيه خليج فـارس قاچـاق مـي         ان از طريق شيخ نشين    از موادمخدر وارد شده به اير     

هاي قاچاق در خارج از ايـران و معمـوالً در پاكـستان، امـارات و سـاير                   سازمان دهندگان شبكه  
اخيـراً افغانـستان بـا انتقـال        : مسير آسياي ميانـه   ). 1380آتشين،  (كشورهاي منطقه استقرار دارند     

تر اين مـاده را بـه كـشورهاي           ه شمال، امكان قاچاق آسان    هاي هروئين سازي خود ب     آزمايشگاه
هـا را فـراهم    آسياي ميانه و نيز دسترسي آسان به مواد شيميايي مورد نياز از طريق اين جمهوري         

. شد در گذشته، ترياك، بيش از هر ماده مخدر ديگر از شمال افغانستان قاچاق مي             . نموده است 
افـزايش خريـد و فـروش و قاچـاق       . مسير افزوده شده اسـت    اما امروزه بر قاچاق هروئين از اين        

هـاي دولتـي     مواد مخدر در كشورهاي آسياي ميانه موجب فساد و رشـوه خـواري در دسـتگاه               
اكثر مسيرهاي قاچـاق مـواد مخـدر از طريـق آسـياي ميانـه، بـه سـمت غـرب و                 . گرديده است 

مواد مخدر . سمت تركيه استفدراسيون روسيه و يا از طريق درياي خزر و كشورهاي قفقاز به 
از افغانستان به منطقه كوهستاني بدخشان و تاجيكستان و از آن جـا بـه قرقيزسـتان، ازبكـستان و                    

همچنين، مستقيماً از افغانستان وارد ازبكستان شده و سپس به مناطق مرزي . رود سپس روسيه مي
توسعه بزرگراه كاراكروم   . ودش  ازبكستان و تركمنستان، و از آن جا به اروپا و آمريكا حمل مي            

از كراچي به آلماتي پايتخت قزاقستان و احيـاي راه ابريـشم كـه آسـيا را بـه خـاور دور وصـل                        
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كنــد قاچــاق مــواد مخــدر را در منطقــه هــالل طاليــي بــيش از پــيش توســعه داده اســت     مــي
ور از مواد مخدر توليد شده در منطقـه هـالل طاليـي، پـس از عبـ      : مسير بالكان ). 1380آتشين،(

هـاي غيرقـانوني ايـن كـشور بـه            شـود و پـس از فـرآوري در آزمايـشگاه           ايران وارد تركيه مـي    
طي . شود بلغارستان، مقدونيه، بوسني و هرزگوين، كرواسي، اسلووني، آلباني و يونان ارسال مي

اي در مسير بالكان جريـان       اي از طريق امكانات جاده     دهه گذشته قاچاق هروئين به طور فزاينده      
انـد   داشته است و با استفاده از همين مسير ترياك و هـروئين بـه ايتاليـا و مقدونيـه ارسـال شـده                       

تركيـه،  ) الـف : مـسيرهاي انحرافـي شـمالي عبارتنـد از        ). 1380مارتين بوث، ترجمـه نـوراي،       (
تركيـه، بلغارسـتان، رومـاني،      )بلغارستان، روماني، مجارستان، اسلووني، چك، آلمان، هلند؛ ب       

) تركيه، بلغارستان، روماني، اوكـراين، لهـستان، آلمـان؛ د         ) ، اتريش، آلمان، هلند؛ ج    مجارستان
مسيرانحرافي مركزي عبـارت اسـت      . تركيه، روماني، مجارستان، اسلواكي، چك، آلمان، هلند      

تركيه، بلغارستان، يوگـسالوي، بوسـني و هرزگـوين، كرواسـي، اسـلووني، ايتاليـا، و مـسير                  : از
  ).1380آتشين، (تركيه، يونان، ايتاليا : رت است ازانحرافي جنوبي عبا

  

  روش 
  جامعه، نمونه و روش نمونه گيري

) كمـي و كيفـي    (روش تحقيق در اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر نوع تلفيقي               
اي، و همچنين با استفاده      روش گردآوري اطالعات به صورت اسنادي و كتابخانه       . باشد  مي

  .رفته استاز پرسشنامه صورت گ
صالح بـوده كـه در زمـان     جامعه آماري اين پژوهش كارشناسان و افراد ذي نفوذ و ذي    

از ايـن ميـان بـه روش        . انـد  هاي شـرقي مـسؤوليت اجرايـي و امنيتـي داشـته            تحقيق دراستان 
صـالح بـراي     نفـوذ و ذي     نفر از كارشناسـان و افـراد ذي        120گيري در دسترس تعداد      نمونه

  . دمطالعه انتخاب شدن
  

  ها يافته
براي بررسي تفاوت ميانگين نمرات نظرات گروه منتخب با حد وسط از آزمـون تـي تـك                  

  . اي به شرح زير استفاده شدنمونه
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  ناهنجاري اجتماعينتايج آزمون تي براي بررسي وضعيت ديدگاه گروه منتخب نسبت به : 2جدول
  داري نيمع  درجة آزادي tآمار  ميانگين تجربي  ميانگين نظري  ها گويه

  001/0  134  88/6  2 62/2  قاچاق مواد مخدر
  062/0  132  88/1  2 15/2  سرقت به عنف
  001/0  134  94/6  2 61/2  رابطه نامشروع
  001/0  131  78/6  2 62/2  درگيري فردي

  001/0  133  01/11  2 90/2  راهزني
  001/0  113  42/13  2 69/2  متهمين مواد مخدر

قاچـاق مـواد مخـدر، رابطـه     (شود تمام موارد    ده مي گونه كه در جدول فوق مشاه       همان
از ديدگاه گروه منتخب نمـرات      ) نامشروع، درگيري فردي، راهزني، و متهمين مواد مخدر       

  . اند و تنها سرقت به عنف تفاوت معناداري نداشته است باالتر از متوسط دريافت داشته

   منتخب  از ديدگاه نمونه»عيهاي اجتما راهكار كاهش آسيب«توزيع فراواني متغير : 3جدول
  فراواني  سطوح

  21  تالش در جهت ارتقاء فرهنگ جامعه
  15  اي، ورزشي، تفريحي و ملي  حرفه-ايجاد مراكز فني

  10  تكميل طرح انسداد مرز
  35  زايي تقويت ابعاد اقتصادي اشتغال

  18 افزايش آگاهي و اعتمادسازي به مراجع دولتي
  15 اعي گسترش عدالت اجتماعيمشاركت مردم در امور اجتم

  7  كنندگان سالح سرد ريزي براي برخورد با سازندگان و حمل برنامه
  6  ازدواج اهل تسنن با تشيع براي رفع اختالفات

  
راهكـار كـاهش    «در متغير   توان مطرح كرد كه بيشترين فراواني         با توجه به جدول فوق، مي     

، پـس از آن     )نفـر 35(ي  بـا فـراوان   » زايـي  غالاشت«هاي   مرتبط با مؤلفه   »هاي اجتماعي  آسيب
بـا  » افـزايش آگـاهي   «و سـپس    ) نفر21(ي  با فراوان » تالش در جهت ارتقاء فرهنگ جامعه     «

  .عنوان شده است) نفر18(ي فراوان
  . شده استارايه     ميزان كشفيات مواد به تفكيك پنج استان در نمودار زير 
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   بر حسب استان1383-89قايسه ميزان كشفيات سالهاي م: 1نمودار

 درصـد   85استان سيستان و بلوچستان در مقايـسه بـا جمعيـت سـاكن در ايـن منطقـه بـا                     
هاي مورد مطالعه بيشترين فراواني را بـه خـود اختـصاص داده       كشفيات موادمخدر طي سال   

و خراسان جنوبي هر    درصد در رتبه بعدي، و دو استان خراسان رضوي          11واستان كرمان با    
دهـد كـه     اين امـر نـشان مـي      . اند درصد كمترين فراواني را به خود اختصاص داده       2كدام با   

  . گردد استان سيستان و بلوچستان مسير اصلي قاچاق مواد مخدر محسوب مي
  .ميزان دستگيرشدگان مواد مخدر به تفكيك پنج استان در نمودار زير ارايه شده است

  
   بر حسب استان1383-89هاي  مقايسه ميزان دستگيرشدگان سال: 2نمودار

درصـد بيـشترين فراوانـي را       64شود استان خراسان رضوي با       گونه كه مشاهده مي     همان
هاي شرقي به خـود اختـصاص داده و          در رابطه با دستگير شدگان مواد مخدر از ميان استان         

 درصـد و اسـتان   11هاي خراسان جنوبي با  به بعدي و استان   درصد در رت   16استان كرمان با    
  .اند  درصد كمترين فراواني را به خود اختصاص داده9سيستان و بلوچستان با 
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  . شده استارايهسرقت به عنف به تفكيك پنج استان در نمودار زير ميزان 

 
  ي ميزان سرقت به عنف برحسب استان مقايسه: 3نمودار

استان  ،  درصد52دهد استان خراسان رضوي  رقت به عنف نشان مياي س نمودار مقايسه
از  درصـد 1و استان خراسان جنوبي     درصد15 استان سيستان و بلوچستان      ، درصد 32كرمان  

ه نـسبت بـه     كـ انـد     بـه خـود اختـصاص داده       1383 -1389هـاي    سرقت به عنف را طي سال     
ز آن اسـتان خراسـان      تـرين فراوانـي و بعـد ا       شيرمـان ب  كن در هر اسـتان      كت سا يجمع

  .رضوي و سيستان و بلوچستان در رتبه بعدي و استان خراسان جنوبي در آخر قرار دارد
  . شده استارايه به تفكيك پنج استان در نمودار زير يهاي فرد ميزان درگيري

 
  هاي فردي برحسب استان ي درگيري مقايسه: 4نمودار

خراسـان  1383-89د طـي سـالهاي      دهـ  هاي فردي نـشان مـي      اي درگيري  نمودار مقايسه 
در   درصـد  9، استان كرمان و سيستان و بلوچستان هر كدام با            رتبه اول   درصد 78رضوي با   

 در رتبه آخر قرار گرفته است كـه نـسبت بـه     درصد4رتبه بعدي و استان خراسان جنوبي با  
وبي  بيشترين فراواني و سپس استان خراسان جنيجمعيت ساكن در هر استان خراسان رضو



   ...شرقي مرزهاي امنيتي برجغرافياي آن تاثير و طاليي هالل 

68  
68 

 

سال 
چهارم، شماره 

16
، زمستان 

1389V
ol. 4, N

o. 16, W
inter 2010 

هـاي آخـر قـرار       هاي سيستان و بلوچستان، كرمان به ترتيـب در رتبـه            و استان  يدر رتبه بعد  
هاي فردي در استان كرمان و سيـستان          بسياري از درگيري  كه  البته الزم به ذكر است      . دارند

  . شود و بلوچستان از طريق ريش سفيدان هر طايفه حل و فصل مي
  . شده استارايهدر نمودار زير ميزان راهزني به تفكيك پنج استان 

 
  ي راهزني برحسب استان مقايسه: 5نمودار

 درصد، سيـستان و   78 كرمان   1383-89دهد كه طي سالهاي      اي نشان مي   نمودار مقايسه 
 درصد و خراسان جنوبي صـفر درصـد از راهزنـي            2 درصد، خراسان رضوي     20بلوچستان  

ن در هراسـتان    كت سـا  يت بـه جمـع    ه نسب كبه خود اختصاص داده     هاي شرقي را     استان
 سيستان و بلوچستان در رتبه بعـدي قـرار            و بعد از آن استان     ين فراوان يشتريرمان ب ك
ين امر نشان دهنده اين موضوع است كه استان كرمان به علت فضاي باز جغرافيـايي                ا. دارد

هنجـاري  و تحت تاثير قرار گرفتن از همجواري با اسـتان سيـستان و بلوچـستان رتبـه اول نا                  
  .هاي شرقي را كسب نموده است راهزني از ميان استان

  . شده استارايهميزان رابطه نامشروع به تفكيك پنج استان در نمودار زير 

 
  ي رابطه نامشروع برحسب استان مقايسه: 6نمودار
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 83دهد خراسان رضـوي      هاي شرقي نشان مي    اي رابطه نامشروع در استان     نمودار مقايسه 
 2 درصـد، واسـتان سيـستان و بلوچـستان     7 درصد، استان كرمان    8ان جنوبي   درصد ، خراس  

 بـه خـود اختـصاص       1383-1389هـاي    هاي رابطه نامشروع را طي سال      از ناهنجاري  درصد
جمعيت سـاكن در هـر اسـتان، خراسـان جنـوبي بيـشترين فراوانـي و                 ه نسبت به    كاند   داده

تان و بلوچـستان كمتـرين فراوانـي را         خراسان رضوي و كرمان در رتبه بعدي و استان سيـس          
  . دارا است

  
  گيري بحث و نتيجه

هـايي اسـت كـه در       هاي تحقيق در مورد برخـي از ناهنجـاري         آنچه كه از نظر گذشت يافته     
هاي شرقي متاثر از همجواري با محور هـالل طاليـي اسـت، و بـه ايـن سـئوال پاسـخ                       استان
هـاي   تحـت تـاثير معـضالت و ناهنجـاري        هاي شرقي بيـشتر       دهد كه كدام يك از استان      مي

ناشي از همجواري با محور هالل طاليي قرار گرفته اسـت كـه بـا اسـتفاده از روش تحقيـق              
  .به سئواالت به صورت توصيفي و استنباطي پاسخ گفته شد) كمي و كيفي(تلفيقي 

ين نتايج تحقيق نشان داد كه استان سيستان و بلوچستان در مقايسه با جمعيت ساكن در ا              
منطقــه بيــشترين تاثيرپــذيري از محــور هــالل طاليــي را داشــته و از ديــدگاه نمونــه تحقيــق 

آن چيزي كـه در ايـن رابطـه         .نيز اين تاثيرپذيري باالتر از حد متوسط بوده است        ) خبرگان(
قابل بحث است اين است كه سيستان و بلوچستان به عنوان كانون تحرك قاچاقچيان است               

د از كشفيات مواد مخدر طي مدت مورد مطالعه به اين استان تعلـق              درص 85اي كه    به گونه 
توان گفت كـه ايـن اسـتان مـامني بـراي قاچـاق و ترانزيـت مـواد مخـدر                      بنابراين مي . دارد

  .گردد محسوب مي
هـاي مـورد مطالعـه نتـايج نـشان داد كـه اسـتان                در رابطه با متهمين دستگير شده در استان       

ترين فراوانـي را بـه خـود اختـصاص داده و در مقايـسه بـا                 درصـد بيـش    64خراسان رضوي بـا     
از . جمعيت ساكن در اين منطقه بيشترين تاثيرپذيري از محـور هـالل طاليـي را داشـته اسـت                  

كرمـان بـا    . نيز اين تاثيرپذيري باالتر از حد متوسط بوده است        ) خبرگان(ديدگاه نمونه تحقيق    
درصد در رتبـه سـوم و اسـتان سيـستان و            11 درصد در رتبه دوم و استان خراسان جنوبي با        16
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با توجه به اينكه استان سيستان و بلوچـستان رتبـه           . درصد در رتبه آخر قرار دارد     9بلوچستان با   
اول كــشف مــواد را دارد و از طرفــي رتبــه آخــر دستگيرشــدگان را دارد ايــن مطلــب نــشان  

  . ن بال صاحب بوده استدهدكه بيشتر مواد مخدر كشف شد، در استان سيستان و بلوچستا مي
اسـتان  ،   درصـد  32اسـتان كرمـان     ،   درصـد  52نتايج نـشان داد اسـتان خراسـان رضـوي           

 از سرقت به عنـف را طـي          درصد 1و استان خراسان جنوبي       درصد 15سيستان و بلوچستان    
 نسبت به فضاي جغرافيايي استان، كرمـان      . اند  به خود اختصاص داده    1383-1389هاي   سال
 و بعد از آن استان خراسان رضوي و سيستان و بلوچستان در رتبـه بعـدي و                  ين درصد بيشتر

نيـز ايـن   ) خبرگـان (استان خراسان جنوبي در رتبه آخر قرار دارد و از ديدگاه نمونه تحقيق        
  . تاثيرپذيري در حد متوسط بوده است

، اســتان كرمــان و سيــستان و  رتبـه اول  درصــد78نتـايج نــشان داد خراســان رضـوي بــا   
 رتبه آخـر     درصد 4در رتبه بعدي و استان خراسان جنوبي با           درصد 9چستان هر كدام با     بلو

ه با توجـه    كاند  به خود اختصاص داده    1383-1389هاي   طي سال  ي فرد يها يگيررا در در  
 جنـوبي درصد و سپس استان خراسـان        بيشترين يبه فضاي جغرافيايي استان، خراسان رضو     

هـاي آخـر قـرار     تان و بلوچستان، و كرمان به ترتيب در رتبه    هاي سيس   و استان  يدر رتبه بعد  
هاي فردي در استان كرمان و سيستان و بلوچـستان از طريـق              درگيرياز   بسياريالبته  . دارند

نيـز ايـن    ) خبرگـان (و از ديدگاه نمونه تحقيق      . شود  ريش سفيدان هر طايفه حل و فصل مي       
  . تاثيرپذيري باالتر از حد متوسط بوده است

، خراســان  درصــد20، سيــستان و بلوچـستان   درصـد 78تـايج نــشان داد اسـتان كرمــان   ن
هـاي   هاي شـرقي طـي سـال        از راهزني استان   درصد، خراسان جنوبي صفر      درصد 2رضوي  

اسـتان،    نـسبت بـه فـضاي جغرافيـايي در هـر           كهاند    را به خود اختصاص داده     1389-1383
سيـستان و بلوچـستان در رتبـه بعـدي قـرار      هـاي    درصد و بعـد از آن اسـتان        كرمان بيشترين 

ين امر نشان دهنده اين موضوع است كه استان كرمان به علت فضاي باز جغرافيايي               ا. دارند
و تحت تاثير قرار گرفتن از همجواري با اسـتان سيـستان و بلوچـستان رتبـه اول ناهنجـاري                    

) خبرگـان (ونه تحقيـق    از ديدگاه نم   .هاي شرقي را كسب نموده است      راهزني از ميان استان   
  . نيز اين تاثيرپذيري باالتر از حد متوسط بوده است



اهللا عزتي  و عزتبهرامي شاه هللا فرخ   

71  
71 

 

ره 
شما

م، 
هار

 چ
ال

س
16

ن 
ستا

 زم
،

13
89

 
V

ol
. 4

, N
o.

 1
6,

 W
in

te
r 

20
10

 

 7، اسـتان كرمـان       درصـد  8، استان خراسان جنوبي     %83نتايج نشان داد خراسان رضوي      
هـاي   هاي رابطه نامشروع را طي سـال       ناهنجاري  درصد 2، استان سيستان و بلوچستان      درصد
فـضاي جغرافيـايي اسـتان، خراسـان        ا توجه بـه      ب كهاند    به خود اختصاص داده    1389-1383

جنــوبي بيــشترين درصــد و خراســان رضــوي و كرمــان در رتبــه بعــدي و اســتان سيــستان و 
 و سيــستان درصــد در اســتان كــاهشعلــت . باشــد بلوچــستان كمتــرين درصــد را دارا مــي

دد استان اهل تسنن بوده و تع     جمعيت اين    اكثربلوچستان ممكن است به اين علت باشد كه         
  .ها اين ناهنجاري را كاهش داده است نآزوجين در بين 

هــاي سيـستان و بلوچــستان در بحـث قاچـاق مــواد مخـدر بيــشترين      در مجمـوع، اسـتان  
در رابطـه   . آلودگي واستان كرمان در خصوص راهزني از آلودگي بااليي برخوردار اسـت           

ردي و رابطه نامـشروع     هاي سرقت به عنف، تعداد متهمين دستگير شده، درگيري ف          با مولفه 
براسـاس  . استان خراسان رضوي بيشترين تاثيرپذيري را از اين همجواري برخـوردار اسـت            

هـاي   ها و مباني نظري اعالمي ساختار اجتمـاعي، درونـي شـدن هنجارهـا، واكـنش                ديدگاه
هاي اجتماعي مـشوق فعاليـت و مباحـث مربـوط بـه مركـز پيرامـون در ايـن            افراطي، محيط 

رسد به عنوان راهكار مد نظر قرار گيرد         آن چيزي كه به نظر مي     . هود بوده است  ها مش  استان
  :به شرح زير است

هاي توسعه از جمله توسعه اجتمـاعي و         توسعه اقتصادي به عنوان زير بناي تمام شاخص       
سزايي با معيشت و توان مالي اقشار جامعـه دارد و از سـويي ديگـر                  سياسي تاثير به  -فرهنگي

توجـه بـه سـاختارهاي      . هـا دارد   نگي با هنجارهاي اجتمـاعي و بـروز ناهنجـاري         رابطه تنگات 
تـر كـرده و گـرايش بـه هنجارهـا            هاي اجتماعي جامعه را قوي     اجتماعي جامعه، زيرساخت  

جلـب حمايـت و اعتمـاد       . اين موضوع در نظريه مرتن نيز تاكيـد شـده اسـت           . شود  بهينه مي 
هاي شـرقي و     ن فرهنگي و اجتماعي در استان     شهروندان از سوي مقامات اجرايي و مسؤولي      

توانـد    هـا مـي     افزايش احساس تعلق بين مردم از طريق مشهود بودن اين اقـدامات و فعاليـت              
هـاي شـرقي خـصوصاً منـاطق         گسترش فرهنگ و آموزش عمومي در بين استان       . مفيد باشد 

ود پيش رو   هاي موج   ساز برخورداري مردم از فرهنگ عمومي و فرصت        مرز نشين كه زمينه   
هاي غني علمي  توجه به پتانسيل. تواند موثر باشد باشد در كاهش اثرپذيري مي  در منطقه مي  
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اي در ايجـاد   هـا كـه نقـش تعيـين كننـده      منـد شـدن ايـن پتانـسيل     و فني مردم منطقه و نظـام      
 .تواند مفيد فايده باشد بسترهاي همگرايي مردم منطقه دارد نيز مي
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