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چکیده
در این پژوهش با استفاده از برنامه توسعه همکاریهای مناطق مرزی ) (CBCبه بررسی عوامل و
محرکهای موثر بر پایداری اتحاد در مناطق مرزی پرداخته شد .تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی
و روش انجام آن ترکیبی (کیفی و کمی) است .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه و مصاحبه بود.
جامعه آماری کارشناسان مختلف در زمینههای تحصیلی علوم سیاسی ،جغرافیا ،اقتصاد ،جامعه-
شناسی ،کارشناسان نیروی انتظامی ،استانداری و فرمانداری در استان سیستان و بلوچستان را
شامل میشد .با استفاده از نمونهگیری هدفمند  70کارشناس انتخاب گردید .برای تجزیهوتحلیل
دادهها ،از آزمونهای توصیفی و مدل رگرسیون لجستیک باینری (روش  -LMنیوتن -مارکارد-
رافسون) استفاده گردید .نتایج نشان داد که در زمینه برنامهریزی برای پایداری اتحاد در استان
سیستان و بلوچستان به جز قرارداد تعیین حقابه رودخانه هیرمند در منطقه سیستان که با کشور
افغانستان در چند دوره زمانی منعقد شد؛طرح یا برنامهای تصویب و اجرا نشد و از بین پنج عامل
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی -مذهبی ،نهادی -ساختاری و سیاسی امنیتی ،سه عامل اقتصادی
( ،)0/478سیاسی -امنیتی ( )0/473و فرهنگی -مذهبی ( )0/363بیشترین اثر را بر پایداری اتحاد
مناطق مرزی در منطقه مورد مطالعه داشتهاند .از نتایج این پژوهش برای توسعه همکاریهای مناطق
مرزی و پایداری انسجام در مناطق مرزی مختلف ایران میتوان استفاده نمود.
کلید واژگان :همکاریهای مرزی ) ،(CBCبرنامهریزی پایدار ،توسعه منطقهای ،انسجام سرزمینی ،استان
سیستان و بلوچستان.

.1نویسنده مسئول :سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،دانشگده جغرافیا و برنامهریزی 09168574731
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عوامل و محرکهای موثر بر پایداری اتحاد مناطق مرزی
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از سالیان گذشته تا کنون ،مناطق مرزی اهمیت زیادی در صحنه بینالمللی و در رابطه با قابلیتهای بالقوه و
یکپارچه خود داشتهاند ) .(Dominguez Castro and Varela Alvarez, 2015: 227این مناطق به دلیل
تماس با محیطهای گوناگون داخلی و خارجی ،از ویژگیهای خاصی برخوردارند (بیگدلو و همکاران:1396 ،
 .) 50وجود مبادالت و پیوندهای فضایی دو سوی مرز و بین کشورهای مجاور ،آسیبپذیریها و تهدیدات
مختلف ،مرزها را به کانونهای حساسی مبدل ساخته است (قالیباف و همکاران .)32 :1387 ،در سالهای اخیر،
همکاری میان مناطق مرزی کشورها به یک مسئله حیاتی برای توسعه پایدار این مناطق تبدیل شده است
) .(Kurowska-Pysz et al, 2018: 1به طوری که تعامالت مرزی منطقهای و فرامنطقهای به واسطه پتانسیل
بالقوهای این مناطق در جهت برنامهریزی برای توسعه و انسجام سرزمینی توجه بسیاری از محققان و دولتها
در سراسر دنیا را به خود جلب کرده است ) .(Castanho et al, 2018: 92این تعامالت زمانی بیشتر نمایان
میشود که بدانیم بیش از نیمی از جمعیت مرزی هر کشور در معرض سیاستهای مشترک دو کشور همسایه و
شکافهای موجود بین آنها قرار دارند ) .(Xia, 2011: 230استمرار و پایداری حیات سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی این مناطق نیز در گرو انسجام مناطق مرزی کشورها میباشد (میرلطفی و همکاران .)57 :1394 ،برای
پایداری انسجام بین مناطق مرزی در زمینههای مختلف سیاسی ،اقتصادی ،محیطی و اجتماعی -فرهنگی،
سیاستها و برنامهریزیهایی در کشورهای مختلف انجام گرفته است ) .(Lee and Na, 2010: 1634به عنوان
مثال در کشورهایی چون مکزیک ،هند و چین ،آرژانتین ،شیلی و برزیل برنامههایی در زمینه پایداری ،انسجام و
تقویت روابط بین ساکنان مناطق مرزی انجام گرفت ) .(Bacova et al, 2015: 254هدف اکثر این برنامهها
پایداری و گسترش همکاریهای مرزی  (CBC)1و پایداری انسجام سرزمینی بوده است (Kurowska-Pysz
) .et al, 2018: 4مفهوم انسجام سرزمینی برای اولین بار در محافل سیاسی -علمی اتحادیه اروپا مورد استفاده
قرار گرفت که هدف آن ایجاد همبستگی ،پیوند و تعهد عاطفی بین اعضای جامعه نسبت به یکدیگر و
همسایگان بود ) .(Medeiros, 2016: 3این ارتباط و پیوند در برگیرنده طیف وسیعی از بازیگران محلی و
منطقهای ) ،(Medeiros, 2011: 145و هدف آن کاهش موانع در مناطق مرزی در امتداد پنج بعد نهادی،
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ،زیست محیطی ،میراث فرهنگی و فناوری میباشد (Castanho et al, 2017:
) .183برای توسعه و پایداری انسجام در مناطق مرزی عوامل و محرکهایی وجود دارد و جهت برنامهریزی و
اتخاذ استراتژی متناسب برای ایجاد پایداری در ابعاد مختلف ،شناسایی این عوامل و محرکها مهم است .از
جمله این پیشنیازها و محرکها میتوان ،به عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی -مذهبی ،ساختاری -نهادی،
سیاسی-امنیتی و فضایی -منطقهای اشاره نمود .برای ایجاد انسجام در مناطق مرزی با مناطق کشورهای
همجوار ،شناسایی این عوامل و محرکها برای برنامهریزی پایدار در مناطق مرزی الزم و ضروری میباشد.
مناطق مرزی ایران نیز به دلیل دور افتادگی از شهرهای بزرگ بیش از هر نقطه دیگر مورد غفلت واقع شدهاند.
وجود اختالفات مرزی با کشورهای مجاور و عدم امنیت این مناطق ،گسترش فعالیتهای سودآور غیرقانونی از
یک سو و عدم تمایل به سرمایهگذاری در بخشهای مولد و عدم توسعه یافتگی از سوی دیگر ،باعث عقب
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برنامه همکاری پایدار مناطق مرزی )(CBC

به طورکلی نظام برنامه ریزی توسعه هر کشور بسته به اهداف ،مکان ،زمان و سطوح مدیریت در آن کشور ،دارای
سلسله مراتب سیستمی است (عندلیب و معطوف .)58 :1388 ،براساس این نظام انواع برنامهریزی ممکن است
به کار گرفته شود (تودارو .)156 :1363 ،از بین انواع برنامهریزیها و با توجه به اهمیت انسجام مناطق مرزی،
نقش حیاتی برنامهریزی پایدار در موفقیت سرزمینها ،پروژهها و استراتژیها و رشد و توسعه پایدار درازمدت
آنها و همچنین دستیابی به مناطق منسجم و پایدار ،میتوان به برنامه همکاری پایدار مناطق مرزی )(CBC
اشاره نمود ) .(Yigitcanlar et al, 2015: 36این استراتژی به عنوان یک مکانیسم برنامهریزی مرزی در جهت
ارتقاء توسعه ارضی مناطق مرزی محسوب میشود ) .(Medeiros, 2014: 365در واقع  CBCبه عنوان یک
راهحل و استراتژی برای توسعه پایدار محلی و منطقهای در مناطق مرزی که میخواهند به توسعه در کلیه ابعاد
برسند در نظر گرفته شده است ) .(Loures, 2014: 73این استراتژی شامل جنبههای کلیدی برنامهریزی
فضایی و همچنین برخی از ابعاد اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و غیره میباشد (Kurowska-Pysz et al,
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ماندن این مناطق از روند توسعه کشور گردیده است (میرلطفی و همکاران .)57 :1394 ،در استان سیستان و
بلوچستان همچنین با توجه به مرزی بودن این منطقه و همسایگی این منطقه با کشورهای ناپایداری چون
افغانستان و پاکستان و با وجود مشکالت مختلف در زمینههای اقتصادی و خشکسالیها ،زمینههای زیادی برای
ایجاد ناپایداری به وجود آمده که نمودهای عینی در این منطقه عبارتاند از :قاچاق مواد مخدر ،قاچاق کاال و
سوخت ،سرقتهای مسلحانه ،آدمربایی ،راهبندان و راهزنی ،شرارت ،عدم وجود امنیت فردی و گروهی در ابعاد
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و مذهبی است (بیگدلو و همکاران .)51 :1396 ،همچنین کمبود توانهای محیطی
و نبود زمینهها و زیر ساختهای مناسب برای توسعه این نواحی ،عالوه بر ناپایداری سکونتگاهها ،امنیت این
مناطق را نیز تحت تأثیر قرار داده است (رضازاده و همکاران .)52 :1393 ،با توجه به وضعیت اقلیمی،
پراکندگی روستاها ،کمبود امکانات و خدمات ،محدودیت منابع طبیعی و شرایط نامساعد آب و هوایی و ناامنی
در منطقه مورد مطالعه ،به نظر میرسد انجام اقدامات و فعالیتهای توسعهای و برنامهریزی پایدار برای توسعه
این منطقه ضروری باشد .یکی از بهترین شیوهها برای توسعه این مناطق ،تأمین امنیت مرزها و مرزنشینان،
برنامه ریزی پایدار برای مناطق مرزی ،ایجاد پایداری اتحاد و انسجام سرزمینی در این منطقه از طریق ایجاد
پیوندهای اقتصادی ،اجتماعی ،مذهبی ،سیاسی و غیره میباشد .ایجاد ارتباط و پیوند بین این منطقه با
کشورهای همجوار ،ضمن برقراری پایداری اتحاد و انسجام بین مناطق مرزی بین دو کشور ،میتواند امنیت در
مناطق مرزی ،توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی و جلوگیری از مهاجرت ساکنان این مناطق به شهرها و
نواحی داخلی کشور را به دنبال داشته باشد .به همین جهت برای برنامهریزی پایدار برای توسعه همکاری
مناطق مرزی الزم است ابتدا عوامل و محرکهای موثر بر پایداری انسجام سرزمینی در مناطق مرزی شناسایی
شوند و با توجه به این عوامل و محرکها برای این منطقه به صورت موردی و برای سایر مناطق کشور به
صورت کلی برنامهریزی نمود .با توجه به اهمیت این موضوع در پژوهش حاضر به بررسی عوامل و محرکهای
موثر بر انسجام سرزمینی و پایداری اتحاد در منطقه مرزی شرق کشور پرداخته شد .لذا برای این پژوهش سوال
زیر مطرح شد :مهمترین عوامل و محرکهای موثر بر پایداری اتحاد در مناطق مرزی کدامند؟
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) .2018: 4پروژه ) (CBCشامل طرح و برنامه فضایی بلندمدت در مناطق مرزی محسوب میشود که هدف آن
کاهش موانع سرمایهگذاری ،بهبود فضایی و توسعه سراسری منطقه مرزی ) ،(Chilla et al, 2012: 963حفظ
محیطزیست ،توسعه مناطق روستایی به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته و انسجام ارکان سیاسی مختلف در این
مناطق میباشد ) .(Baptista et al, 2013: 1برنامهریزی مرزی فقط به استراتژیهایی با مشارکت فعال و
بسیج بازیگران محلی و منطقهای در روند همکاریهای مرزی محدود نمیشود ،بلکه شامل همکاری و مشارکت
بازیگران مختلف محلی و منطقهای در اجرای مراحل برنامه نیز میباشد ) .(Medeiros, 2014: 368سیاست
این برنامه توسعه و احیای مناطق مرزی از طریق سیاستهای همکاری پایدار و پیوند منطقهای است (Loures
) .et al, 2015: 5برنامه و منشور ) (CBCبرای نخستین بار در سال  1981در کنوانسیون کشورهای اروپایی با
هدف توسعه و افزایش رشد و رفاه در مناطق مرزی مطرح شد ) .(Baptista et al, 2013: 3در مرحله بعدی
در کشورهایی چون آرژانتین ،شیلی ،برزیل ،چین و هند (آسیا) مورد استفاده قرار گرفت که تاکید آن بر
همکاری خاص مناطق مرزی در زمینههایی چون همکاری در ابعاد نهادی ،دسترسی ،ارتباط فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی ،فناوری و محیط زیست بود ) .(Kurowska-Pysz et al, 2018: 4اصل اساسی در این
برنامه اشتراک گذاری منابع و پیوند مشترک مناطق مرزی برای رسیدن به توسعه ،انسجام متقابل و توسعه
سطوح مختلف میباشد ) .(Namyslak, 2014:2412اصول دیگر در این برنامه شامل سه اولویت رشد اقتصاد
هوشمند و پایدار مناطق مرزی ،پایداری همکاریها و مشارکت مناطق مرزی با هدف بهبود کیفیت زندگی و
ارتباط متقابل و مشارکت در زمینههای مختلف ،تجاری و خدماتی ،اقتصادی ،نهادی ،ساختاری ،محیط زیستی،
اجتماعی ،فرهنگی و غیره را شامل میشود) .(Castanho et al, 2018: 95معیار مهم در پروژه ) (CBCشامل
پایداری در ابعاد مختلف است .این ابعاد شامل پیوندهای اقتصادی ،نهادی و ساختاری ،پیوندهای اجتماعی-
فرهنگی ،و سیاسی -امنیتی را مشخص مینماید.
ابعاد زیست محیطی این برنامه شامل تمام فرآیندهای زیستی و زمین شناسی و عناصر دخیل در آنها تعریف
شده که شامل استفاده از سوخت پاک ،مخاطرات طبیعی و حفاظت از گیاهان و جانوران است
) .(Spangenberg, 2000: 56هدف از همکاری در این بعد ،حفاظت از سیستمهای زیست محیطی به عنوان
پایه طبیعی و حفظ تمدن بشری است) .(Yigitcanlar et al, 2015: 36در بعد نهادی ،هدف بررسی مشارکت
و نقش گروههای مختلف جامعه ،و همچنین برابری حقوقی ،خدمات اداری و بازیگران اصلی دولتی و غیر دولتی
در ایجاد پایداری در مناطق مرزی تلقی میشود ) .(Williams, 2007: 122در این بعد مشارکت عمومی،
برابری فرصتهای جامعه و اقوام ،و برابری جنسیتی ضامن پایداری اتحاد و انسجام منطقه مرزی میباشند
) .(Castanho, 2017: 159همکاری و مشارکت تمام اقشار و نهادها در این بعد از عوامل مهم پیوند و ایجاد
همگرایی برای دستیابی به توسعه پایدار هستند ) .(Sassen, 2007: 145تمرکز در ابعاد اقتصادی ،که به عنوان
یک زیرسیستم خاص جامعه شناخته شده است با ویژگیهای خاص منطقه شامل بهرهوری ،و درک فردی در
به حداکثر رساندن سود (اهداف و چشمانداز کوتاهمدت) ) ،(Kurowska-Pysz et al, 2018: 6و برآوردن
نیازهای اقتصادی شهروندان در منطقه ،و شامل ارائه فرصتهای شغلی و ایجاد اشتغال پایدار ،تبادل کاالها،
سرمایهگذاری ،افزایش توانایی انعطافپذیری اقتصادی جامعه و همکاریهای اقتصادی (چشمانداز بلندمدت) بود
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جدول ( .)1ابزار و نقش بازیگران در توسعه پایدار در برنامه )(CBC
بازیگران
دولت

دولت محلی (جامعه
مدنی و سازمان
غیردولتی)

معانی (ابزار)

نقش

مقامات حقوقی

تنظیم کننده برنامهها

مقامات مالی

تأمین کننده منابع مالی

مشروعیت سیاسی

میانجی ،هماهنگکننده و سازنده طرح

تخصص/دانش (محلی)

نقش مشورتی و بسیج محلی

اجتماع

شبکههای اجتماعی و ارائه اطالعات

هویت محلی

بهبود پاسخگویی

مشروعیت اجتماعی

سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی /هدف
کاهش محرومیت اجتماعی

منبعBjarstig and Sandstrom, 2017: 61 :

در ایران هر چند در زمینه توسعه همکاریها با کشورهای همسایه قراردادها و تفاهمنامههایی منعقد شده است؛
ولی این قراردادها اکثرا جنبه ملی داشته تا برنامهریزی پایدار همکاری و پایداری اتحاد بین مناطق مرزی .هدف
این تفاهمنامه بیشتر در برگیرنده سیاست کلی کشور بوده نه سیاستها و برنامهریزی برای پایداری همکاری-
های مناطق مرزی.
یکی از بحثهای مهم در پروژه ) (CBCپایداری انسجام و اتحاد در مناطق مرزی میباشد که ابتدا در برنامه-
ریزیهای رسمی اتحادیه اروپا ( )2020 -2014مطرح و مورد بحث قرار گرفت (Van Der Zwet et al,
) .2014:59انسجام یا همبستگی معموالً مفهومی را میرساند که بر پایه آن در سطح یک گروه یا یک جامعه،
اعضا به یکدیگر وابستهاند و به طور متقابل نیازمند یکدیگرند (میرلطفی و همکاران .)62 :1394 ،انسجام برنامه-
ریزی به عنوان توانایی یک سیستم اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به سه هدف ارتقای توانمندی
شهروندان و مشارکت اجتماعی ،ایجاد شبکههای سازمانی در جهت گسترش و کمک به اجرای طرحها و برنامه-
های مختلف توسعه تعریف شده است ) .(Gomez, 2016: 426مفهوم انسجام و اتحاد سرزمینی ابتدا در
محافل سیاسی و علمی اتحادیه اروپا به منظور هماهنگی در سیاستهای سرزمین مورد استفاده قرار گرفت
) .(Medeiros, 2016: 3انسجام سرزمینی عمدتا به عنوان صالحیت سیاسی برای اعمال کنترل بر روی یک
فضای به خاص ،مورد بحث قرار گرفت که با جهانی شدن و نیاز به همکاریهای متقابل در مناطق مرزی
گسترش یافت ) .(Chilla et al, 2012: 961در بحث برنامهریزی منطقهای ،انسجام ارضی به عنوان یک
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) .(Szczepanska-Woszczyna and Kurowska-Pysz, 2016: 58تاکید بعد سیاسی این برنامه نیز از
همبستگی ارضی ،ایجاد امنیت سیاسی ،حصول از توسعه هماهنگ منطقه مرزی و کاهش تفاوتهای منطقهای
حاصل میشود ) .(Medeiros, 2015: 99عوامل فرهنگی -مذهبی ،سیاسی -امنیتی و آمایش فضایی -منطقه-
ای نیز از دیگر ابعاد مهم در این پروژه و برنامه میباشند .هدف از بیان این عوامل در برنامه ) (CBCعالوه بر
پیوند مناطق ،توسعه فضایی و همچنین احیای اقتصادی و اجتماعی و حفظ ارزشهای زیست محیطی در
مناطق مرزی است .از نظر جارستیک و سانسدروم ( )2017مشارکت بازیگران مختلف محلی و منطقهای در
اجرای مراحل برنامه الزم و ضروری میباشد .این بازیگران و نقش و ابزار مورد استفاده در این برنامه در
جدول( )1آورده شد.
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)1- European Commission (EC
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سیاست منطقهای در جهت توسعه منطقهای و همکاریهای منطقهای با هدف پایداری روابط تعریف شده است
) .(Katja et al, 2009: 5در تعریف دیگر ،اتحاد و انسجام سرزمینی روند همکاری ارضی به عنوان یک روش
اساسی سیاسی برای پایداری اتحاد ارضی ،طراحی و مدیریت فرایند همکاریها در برنامهریزی فضایی با هدف
کاهش تمامی موانع و مشکالت ناشی از انواع مرزها و ترویج توسعه مناطق مرزی در نظر گرفته شده است
) .(Knippschil, 2011: 631بر اساس برنامه کمیسیون اروپا ،)2013( 1ابعاد انسجام و پایداری اتحاد شامل:
انسجام اجتماعی ،پایداری اقتصادی ،فرهنگی ،اداره ارضی ،برنامهریزی فضایی ،و بعد پایداری محیط زیست
محیطی میباشند.
ایجاد اتحاد و انسجام سرزمینی در زمینه همکاری و استفاده از منابع و پتانسیلها از عوامل و ارکان مهم در
توسعه همکاریهای پایدار مناطق مرزی ) (CBCمیباشد .در این برنامه پایداری اتحاد با اهداف زیر انجام می-
گیرد:
 )1کاهش مسائل و مشکالت مناطق مرزی ،باز شدن مناطق مرزی برای ساکنان این مناطق؛
 )2ایجاد همکاری در زمینههای مختلف و ایجاد پیوندها و ارتباطات اقتصادی ،اجتماعی و غیره ،از طریق تبادل
گردشگر ،حمل و نقل ،همکاریهای اقتصادی و مشارکت ساکنان منطقه مرزی؛
 )3حفاظت از محیط زیست مناطق مرزی و ارائه راهحلهای فضایی در این زمینه؛
 )4امکان استفاده هر دو منطقه مرزی برای سرمایهگذاریهای مشترک و ادغام فعالیتهای مختلف مناطق
مرزی در جهت تحرک توسعه مناطق مرزی؛
 )5نهادینه کردن همکاریها و حصول اطمینان از تداوم و دوام آن با همراهی سازمانهای دولتی ،دولتهای
محلی و رهبران محلی ) .(Kurowska-Pysz et al, 2018: 4برای رسیدن به این اهداف و برای ایجاد پایداری
و انسجام در مناطق مرزی شناسایی عوامل و محرکهای پایداری و پیشنیازهای همکاریهای مرزی ضرورت
دارد .این عوامل توسط محققان و سازمانهای بینالمللی به صورتهای مختلف بیان شدهاند.
از یک نظر عوامل کلی موثر بر اتحاد در مناطق مرزی را میتوان به صورت زیر تقسیم کرد:
 )1عوامل مرتبط با مشارکت در برقراری اتحاد و انسجام سرزمینی (میزان اعتماد ،کیفیت و پویایی روابط در
زمینههای مختلف؛ وجود ارزشهای مشترک فرهنگی ،زبانی ،ایدئولوژیک و غیره)؛
 )2عوامل مرتبط با پایداری و توسعه منطقه مرزی (استفاده از برنامه  CBCدر سطح منطقه مرزی ،شباهتهای
تاریخی و اجتماعی و اقتصادی ،وضعیت ژئوپلتیک ،سیاستهای مشترک توسعه مرزی و غیره) (Kurowska-
) .Pysz, 2016: 156عامل کلیدی در این برنامه برای ایجاد پایداری اتحاد توسعه همکاری در ابعاد مختلف
میباشد ) .(Herzog, 2000: 142تداوم و توسعه این همکاری (اتحاد) ،در مناطق مرزی تحت تاثیر عوامل
مختلفی قرار دارد .که شناسایی این عوامل و محرکها ضمن توسعه مناطق مرزی میتواند به برنامهریزی در
راستای این عوامل و برای بهبود پایداری اتحاد و انسجام در مناطق مرزی با توجه به منابع و پتانسیلهای
مختلف کمک شایانی داشته باشد .لذا نقطه شروع برای توسعه همکاری ،ایجاد اتحاد در مناطق مرزی و
شناسایی این عوامل و محرکها (هدف این پژوهش) به عنوان یک گام مهم در جهت توسعه مناطق مرزی
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است .این عوامل و محرکها دارای ابعاد و متغیرهای مختلفی بوده و هر یک از محققان با توجه به اهداف
تحقیق خود و زمینه کاری به بررسی عوامل اثرگذار در این زمینه اشاره داشته و اولویتهایی برای این عوامل و
محرکها در نظر گرفتهاند .به عنوان مثال :فولدی ،)2005( 1در مطالعهای سیاستهای اقتصادی ،اشتغال و
امنیت اجتماعی را مهمترین عوامل موثر بر توسعه اتحاد در مناطق مرزی در نظر گرفته است .شیال 2و همکاران
( )2012زمینه سیاسی-حقوقی و همکاریهای متقابل اقتصادی ،اجتماعی ،و زیست محیطی را مهمترین عوامل
پایداری مناطق مرزی میدانند .دسوزا )2013( 3در مطالعه به بررسی عوامل پیوند دهنده همکاری کشورهای
همسایه در اروپا پرداختند و عوامل اقتصادی ،سیاسی ،رهبری محلی و متغیرهای فرهنگی را مهمترین عوامل
تسهیل کننده همکاری مرزی در نظر گرفتند .بهینک 4و همکاران ( )2015عواملی چون حفاظت از محیط
زیست ،ارتباطات فرهنگی و هنری ،ارتباطات ورزشی و تبادل گردشگر ،و ایجاد اتحادیههای مشترک را مهم-
ترین عوامل موثر بر پایداری و توسعه مناطق مرزی در نظر گرفتند .اسونسن )2015( 5عواملی چون پیوندهای
سیاسی ،اقتصادی (صادرات و واردات) ،سرمایه اجتماعی ،دولت محلی ،حمل و نقل را عوامل مهم در پایداری
اتحاد مناطق مرزی و پایداری همکاریها در نظر گرفتند .مدیروس ،)2016( 6انسجام اجتماعی و اقتصادی،
انسجام ارضی ،همکاری ارضی ،حاکمیت ارضی ،پایداری ارضی را مهمترین عوامل انسجام سرزمینی و پایداری
اتحاد در مناطق مرزی در نظر گرفته است .کاستانهو 7و همکاران ( ،)2016چهارده عامل مشارکت منطقهای،
همکاریهای زیست محیطی ،همکاری در پروژههای زیربنایی ،حمل و نقل و ترانزیت ،ارتباط انرژی ،همکاری-
های اقتصادی ،تعهدات و شفافیت سیاسی ،گسترش بازارهای مرزی و منطقهای ،پیوند قومی ،انجام طرحهای
مشترک ،همکاری نهادی (سازمانهای غیر دولتی) ،اصالحات ارضی ،مشارکت دادن شهروندان ،و رفع موانع در
روابط سیاسی را مهمترین عوامل پایداری انسجام و توسعه مناطق مرزی میدانند .استافلن و وناسته،)217( 8
گردشگری و تبادل گردشگر را عامل مهمی در توسعه مناطق مرزی و افزایش پایداری در این مناطق معرفی
نموده و کاستانهو و همکاران ( )2017پیوندهای آموزشی ،مسائل زیست محیطی ،فضای سبز ،جذب سرمایه-
گذاری و اشتغال ،تعهدات سیاسی ،همکاریهای منطقهای ،حمل و نقل عمومی و ترانزیت ،حفظ فرهنگ و
هویت را مهمترین عوامل موثر بر پایداری انسجام سرزمینی و پیوند مناطق مرزی با مناطق مرزی کشورهای
دیگر در نظر گرفتهاند .کروسکاپییازی 9و همکاران ( )2018مجموعهای از شاخصهایی چون اشتغال ،سرمایه-
گذاری در تحقیق و توسعه ،کاهش انتشار گازهای گلخانهای ،همکاری در انرژیهای تجدیدپذیر ،بهرهوری
انرژی ،همکاری آموزشی ،تحصیلی ،ترویج مشارکت بین بازیگران محلی و منطقهای را به عنوان عوامل پایداری
اتحاد و موفقیت در پروژهها و برنامهریزی همکاریهای پایدار مناطق در نظر گرفتهاند جدول(.)2
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شکل ( .)1طرح ستاره ،مدل مفهومی ابعاد پایداری ارضی

روش تحقیق
منطقه مورد مطالعه

استان سیستان و بلوچستان با وسعت حدود  181785کیلومتر مربع معادل  11/5درصد مساحت کشور را به
خود اختصاص داده است .این استان از شمال به استان خراسان جنوبی ،از جنوب به دریای عمان ،از شرق به
کشورهای افغانستان و پاکستان و از غرب به استانهای کرمان و هرمزگان محدود شده است (سالنامه آماری
استان سیستان و بلوچستان .)23 :1394 ،استان سیستان و بلوچستان بر اساس سرشماری نفوس و مسکن
( )1395دارای  2،772،974نفر جمعیت ( 704888خانوار) بوده که از این تعداد  1427332نفر در نقاط
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در یک نتیجهگیری کلی بر اساس آنچه مطرح شد ،باید اذعان داشت که پایداری اتحاد و انسجام سرزمینی یکی
از بحثهای مهم در برنامهریزی پایدار همکاریها در مناطق مرزی ) (CBCمحسوب میشود .هر یک از
محققان نیز با توجه به زمینه کاری خود به بررسی عوامل مختلف در این زمینه پرداخته و عواملی را برای
پایداری اتحاد مناطق مرزی در نظر گرفتهاند .جنبه مشترک در همه مطالعات به پایداری در همه ابعاد
(اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،محیطی و غیره) اشاره داشتهاند .در این زمینه و در راستای پایداری اتحاد،
شناسایی عوامل و محرکهای موثر از گامهای اساسی به شمار میآید .لذا میتوان گفت که مناطق مرزی به
واسطهی شرایط خاص خود بیشتر از نواحی داخلی کشورها در معرض انواع مشکالت قرار دارند .یکی از شروط
اساسی برای برنامهریزی پایدار در مناطق مرزی شناسایی این عوامل و ارائه راهبردهای متناسب با این مناطق
میباشد .چیزی که هدف این پژوهش است .در ایران این گونه برنامهها و قراردادهایی که منعقد گردیده بیشتر
جنبه ملی داشته تا پایداری و توسعه مناطق مرزی .لذا الزم است که در راستای پایداری اتحاد و افزایش
همکاریهای مناطق مرزی ابتدا عوامل و محرکهای پایداری اتحاد شناسایی شوند و با تکیه بر آن عوامل
همکاریهای مشترک صورت پذیرد.
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شکل ( .)2موقعیت سیاسی منطقه مورد مطالعه
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روستایی و  1345642در نواحی شهری سکونت داشتهاند .در این استان به عنوان یک منطقه دارای تنوع قومی
و مذهبی ،اقوام مختلفی زندگی میکنند که بلوچها بیشتر در جنوب و سیستانیها در شمال استان و سایرین
نیز به طور پراکنده در قسمتهای مختلف استان زندگی میکنند .از نظر جمعیتی به ترتیب اکثریت عبارتند از:
بلوچها ،سیستانیها و سایر اقوام (بیرجندیها ،یزدیها ،و غیره) (میرلطفی و همکاران .)63 :1394 ،زبانهای
اصلی در سیستان و بلوچستان بلوچی ،فارسی و براهویی میباشد و لهجههای بلوچی در مناطق بلوچنشین ایران
و پاکستان به مراتب به هم نزدیکترند تا به زبان فارسی (پیشگاهیفرد .)5 :1385 ،از نظر مذهب نیز منطقه
سیستان اکثر اهل تشیع و منطقه بلوچستان اکثرا اهل تسنن میباشند .استان سیستان و بلوچستان 1200
کیلومتر مرز مشترک با کشورهای پاکستان و افغانستان و  300کیلومتر مرز آبی با دریای عمان دارد .همچنین
به دلیل قرار گرفتن در موقعیت راهبردی و ترانزیتی از اهمیت فراوانی برخوردار است به ویژه بندر چابهار که
تنها بندر اقیانوسی ایران و آسانترین و بهترین راه دسترسی کشورهای آسیای میانه به آبهای آزاد است .این
استان دارای  19شهرستان به مرکزیت شهر زاهدان میباشد و از دو ناحیه سیستان و بلوچستان تشکیل یافته
است .منطقه بلوچستان جنوب استان را در برگرفته است و از  14شهرستان (زاهدان ،میرجاوه ،خاش ،سراوان،
ایرانشهر ،نیکشهر ،چابهار ،سرباز ،کنارک ،دلگان ،مهرستان ،سیب و سوران ،قصرقند ،فنوج) تشکیل شده است.
منطقه سیستان نیز شمال استان را در برگرفته است و شامل  5شهرستان (زابل ،زهک ،نیمروز ،هامون و
هیرمند) میباشد شکل(.)2
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جدول ( .)2عوامل و محرکهای موثر بر پایداری اتحاد بین مناطق مرزی با کشورهای همجوار
عامل

اقتصادی
اجتماعی

متغیر

توضیح متغیر

حمل و نقل

تقویت شبکه ارتباطی و ترانزیت بین دو کشور

رفع موانع تجاری

رفع موانع اقتصادی و تجاری مانند تعرفه صادارات و واردات بین مناطق دو کشور

اشتغال

ایجاد زمینه مناسب اشتغال در مناطق مرزی دو کشور

سرمایهگذاری

یکپارچه سازی فعالیتهای سرمایهگذاری در هر دو منطقه مرزی

بازارچههای مرزی

ایجاد بازاچههای مرزی بین دو کشور

تبادل کاالها

تبادل کاالها و تجارت بین دو کشور

آموزش عالی

تبادل دانشجو و آموزش عالی و برگزاری نشستهای علمی

مشارکت اجتماعی

مشارکت بازیگران محلی و منطقهای در روند همکاریها و انجام برنامهها

انسجام اجتماعی

همبستگی و تعهد عاطفی بین اعضای دو جامعه در دو کشور

روابط اجتماعی

قوی یا ضعیف بودن ارتباطات ساکنان با همدیگر

مذهبی

فرهنگی-

اعتماد اجتماعی

میزان اعتماد بازیگران محلی و منطقهای دو سوی مرز نسبت به همدیگر

تبادل خدمات پزشکی

تعامل در ارائه امکانات پزشکی و تبادل پزشک به دو منطقه مرزی

اشتراکات فرهنگی

وجود اشتراکات فرهنگی بین دو کشور

تبادل ورزشکاران

تبادل ورزشکاران و انجام مسابقات ورزشی

پیوند زبانی و قومی

اشتراکات زبانی و وجود پیوند قومی بین ساکنان دو سوی مرز
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تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و روش انجام آن ترکیبی (کیفی و کمی) میباشد .به این دلیل از روش
ترکیبی استفاده شد و از ابزار تحقیقات کیفی مانند مصاحبه در کنار روش کمی و پرسشنامه (با طیف لیکرت)
به منظور کمک به تحلیل دادههای کمی و به دست آوردن اطالعات بهره گرفته و در مورد توضیح منطقه نیز از
طریق شیوههای کیفی به بررسی منطقه پرداخته شد .لذا برای جمعآوری اطالعات و دادهها از هر دو روش
کیفی و کمی استفاده شد .مطالعات نظریهای با استفاده از روش اسنادی گردآوری شد .سطوح و مقیاس دادهها
ترتیبی و فاصلهای بوده ،توزیع متغیرها هم نرمال میباشد .در این تحقیق دادهها از طریق پرسشنامه و مصاحبه
با کارشناسان جمعآوری گردید .جامعه آماری ،شامل کارشناسان در رشتههای مختلف جغرافیا ،مدیریت و
اقتصاد ،علوم سیاسی ،جامعه شناسی ،کارشناسان نیروی انتظامی ،فرمانداریها و استانداری استان سیستان و
بلوچستان است .با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند  70کارشناس برای تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه
انتخاب شد .برای پاسخگویی به سوال تحقیق و تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری (توصیفی و
استنباطی) استفاده گردید .روشهای آماری در نرمافزار  Eviewsنسخه  ،9نرمافزار  Minitabنسخه 16و Spss
نسخه  22انجام شد .برای رسیدن به جواب سوال تحقیق ،ابتدا با استفاده از آزمونهای توصیفی و مقایسه
میانگینها به بررسی مهمترین متغیرهای هر عامل پرداخته شد .در مرحله بعدی و برای بررسی عوامل و
محرکهای موثر بر پایداری اتحاد مناطق مرزی از مدل لجستیک باینری (روش  -LMنیوتن -مارکارد-
رافسون) استفاده شد .در این پژوهش ،بر اساس ادبیات موضوع و بحثهای تعاملی با کارشناسان 30 ،متغیر و
در قالب  5عامل که بر پایداری اتحاد مناطق مرزی با کشورهای همجوار اثرگذار بوده ،شناسایی و مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت (جدول .)2
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وابستگی مذهبی

وابستگی مذهبی بین ساکنان دو سوی مرز

تبادل گردشگر

تبادل گردشگر بین دو کشور

ساختاری -نهادی
سیاسی-امنیتی

کمکهای دولتی
نقش رسانهها

نقش رسانههای ارتباط جمعی در زمینه فواید اتحاد بین دو کشور

همکاری اداری

همکاریهای اداری بین مناطق دو کشور

انجام پروژههای مشترک

اجرای پروژهها و استراتژیهای بلند مدت بین دو منطقه مرزی

همکاری نهادی

همکاری مقامات محلی و مشارک فعاالن دو منطقه

سازمانهای غیردولتی

ایجاد تشکلهای مردم نهاد (NGOها) منطقهای

امنیت سیاسی

وجود امنیت در مناطق مرزی دو کشور

کنترل مرزها

تصویب طرحها و سیاستهای مشترک در مورد کنترل مرزها

اشتغال کاذب و غیرقانونی

همکاری مناطق دو کشور در جلوگیری از اشتغال کاذب و غیرقانونی

رفت و آمدهای غیر قانونی

همکاری دو کشور در زمینه جلوگیری از رفت و آمدهای غیر قانونی

مبارزه با اشرار

همکارای در مبارزه با اشرار و تروریست

رفع تنش آب

مشارکت دو کشور در رفع تنشهای آبی بین مناطق همجوار دو کشور

منبعChilla et al, 2012; De Sousa, 2013; Boehnke et al, 2015; Svensson, 2015; Medeiros, 2017; Kurowska-Pysz et al, 2018:

روایی پرسش نامه با استفاده از روایی محتوا سنجیده و مورد تأیید قرار گرفت ،که توسط افرادی متخصص در
موضوع مورد مطالعه تعیین میشود .به منظور سنجش پایایی ،یک نمونه اولیه شامل  20پرسشنامه پیش-
آزمون گرفته شد و میزان ضریب اعتماد با روش آلفایکرونباخ 1محاسبه شد .آلفای کل برابر  0/82بود (باالتر از
 ،)0/70که نشان دهنده پایایی قابل قبول ابزار سنجش میباشد (جدول .)3
جدول ( .)3میزان آلفای محاسبه شده برای هر عامل
تعداد متغیر

میزان آلفای کرونباخ

عامل
اقتصادی

6

0/89

اجتماعی

6

0/83

فرهنگی -مذهبی

6

0/84

ساختاری -نهادی

6

0/79

سیاسی -امنیتی

6

0/78

کل

30

0/82

منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

1- Cronbach's alpha
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داشتن بستگان

داشتن فامیل و دوستان در در دو سوی مرز
نقش و کمکهای دولت به ایجاد همکاری روستاهای مرزی
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نتایج

قراردادهای توسعه همکاریهای مناطق مرزی (نتایج موردی)

در این مطالعه به دلیل هم مرز بودن استان سیستان و بلوچستان با دو کشور افغانستان و پاکستان به بررسی
پراکندگی زمانی و موضوعی قراردادهای مرزی ایران با همسایگان شرقی پرداخته شد .کشور افغانستان و
پاکستان به لحاظ تاریخی ،فرهنگی و سرزمینی دارای اشتراکات بسیاری با کشور ایران است .اما به رغم این
اشتراکات زیاد ،چالشهای گوناگونی در مسیر همگرایی این دو کشور وجود دارد .درک روابط ایران با این دو
کشور همجوار و حرکت در مسیر توسعه روابط براساس ظرفیتها و نیازهای متقابل ژئوپلیتیکی از موارد مهم
بهبود وضعیت مناطق مرزی (به ویژه منطقه مورد مطاله) و خروج آن از بیثباتی و حرکت به سمت توسعه و در
نتیجه تأمین امنیت مرزهای شرقی ایران و نیز توسعه مناطق شرق و جنوبشرقی ایران است .قراردادها در
قالبهای مختلف معاهده ،پروتکل و موافقتنامه در زمینة موضوعات مختلف بین ایران و همسایگان در مناطق
مرزی شرقی شناسایی شد .از مجموع قراردادها ،تعدادی از آنها با عقد قرارداد بعدی منسوخ و تعدادی از آنها
نیز از نظر زمانی منقضی شـده و کاربرد خود را از دست دادهاند .بررسی این تفاهمنامهها و قراردادها جدول()4
نشان میدهد که اکثر آنها در زمینه همکاریهای اقتصادی ،تجاری و انرژی(به جز قرار داد تعیین حقابه رود
هیرمند در منطقه سیستان) بوده و سیاست کلی کشور در نظر گرفته شده و تفاهمنامههای آنچنانی در زمینه
پایداری در ابعاد مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی ،و زیست محیطی بین استان سیستان و بلوچستان و
مناطق مرزی این دو کشور بسته نشده است .در این قراردادها و تفاهمنامهها توجه چندانی به بحث پایداری
اتحاد و همکاریهای مرزی در استان سیستان و بلوچستان با مناطق کشورهای همسایه در نظر گرفته نشده
است .لذا می توان گفت که اکثر قراردادها بیشتر جنبه ملی داشته و قراردادهای همکاری در زمینه پایداری
همکاری این منطقه با کشورهای مزبور منعقد نشده است .هرچند در برخی قراردادها (مانند تعیین حقابه
رودخانه هیرمند) به دنبال مزایایی برای منطقه مورد مطالعه بوده است.
جدول ( .)4پراکندگی زمانی و موضوعی قراردادهای مرزی ایران با همسایگان شرقی
ردیف

سال

کشور

عنوان

موضوع تفاهم نامه

1

1251

ایران و افغانستان

معاهده  ،1875پاریس :رای
گلداسمیت

تعیین حقابه هیرمند

2

1284

ایران و افغانستان

معاهده  ،1875پاریس
رای مکماهون

تعیین حقابه هیرمند

3

1317

ایران و افغانستان

قرارداد رود هیرمند

تعیین حقابه هیرمند

4

1329

ایران و افغانستان

کمیسیون دلتای رود هیرمند

تعیین حقابه هیرمند

5

1337

ایران و پاکستان

قرارداد مرزی بین
ایران و پاکستان

استفاده محدود از آب برای پاسگاههای مرزی
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برای بررسی یافتههای پژوهش ابتدا با استفاده از اطالعات سازمانی به بررسی قراردادهها و تفاهمنامههای مرتبط
با توسعه همکاری به ویژه قراردادهایی که با کشورهای همجوار با استان سیستان و بلوچستان هستند پرداخته
شد .در مرحله بعدی ضمن مقایسه متغیرهای هر عامل ،به بررسی عوامل و محرکهای موثر بر پایداری اتحاد
در مناطق مرزی پرداخته شد.
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6

1351

ایران و افغانستان

معاهده تقسیم آب رودخانه
هیرمند

تعیین حقابه هیرمند

8

1382

ایران و پاکستان

ترانزیت و حمل و نقل

9

1383

ایران و پاکستان

همکاریهای انتقال انرژی

تفاهم نامه انتقال انرژی (انتقال گاز بین ایران و
پاکستان

10

1390

ایران و افغانستان

همکاریهای دفاعی

اجالس کمیسیون همکاریهای دفاعی

11

1396

ایران و افغانستان

همکاری حمل و نقل

تفاهمنامه همکاری ایران و افغانستان در زمینه
حملو نقل

12

1396

ایران و پاکستان
و افغانستان

همکاریهای اقتصادی و
تجاری

تفاهم نامه تجارت و حمل و نقل ،سرمایه گذاری
و امور زیربنایی ،انرژی

ویژگیهای فردی و زمینهای پاسخگویان

بررسی این توزیع فراوانی بر اساس ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان نشان میدهد که بیشترین فراوانی
گروه سنی ،به سه گروه ،بین  30تا  40 ،40تا  50و  50سال به باال تقسیمشده است؛ بیشترین فراوانی سنی
مربوط به گروه سنی  40تا  50سال ( 84/2درصد) بوده است .از نظر تحصیالت 91/4 ،درصد دارای مدرک
دکترا بودهاند .از نظر جنسیت 95/7 ،درصد مرد و مابقی زن میباشند .از نظر شغل  74/2درصد از پاسخگویان
از اساتید دانشگاههای مختلف استان سیستان و بلوچستان بوده و مابقی شامل کارشناسان استانداری،
فرمانداریها و کارشناسان نیرویهای انتظامی استان بودهاند .از  70نفر پاسخگو  13نفر در رشته جغرافیا
(برنامهریزی روستایی ،برنامهریزی منطقهای و جغرافیایی سیاسی) 13 ،نفر مدیریت و اقتصاد ،علوم سیاسی 13
نفر ،علوم اجتماعی و جامعه شناسی  13نفر ،کارشناسان نیروی انتظامی  7کارشناس 6 ،نفر کارشناسان
فرمانداریها و ادارات دیگر و  5نفر از کارشناسان استانداری استان سیستان و بلوچستان استانداری برای
پاسخگویی به سواالت و مصاحبه حضوری (آزاد) به صورت هدفمند انتخاب شدند (جدول .)5
جدول ( .)5توزیع فراوانی جمعیت مورد مطالعه یا جمعیت هدف
مشخصات پاسخدهنده

بیشترین پاسخگو

تعداد پاسخگو

درصد

سن

50 -40

59

84/2

تحصیالت

دکترا

64

91/4

جنسیت

مرد

67

95/7

تأهل

متاهل

70

100

شغل

استاد دانشگاه

52

74/2

منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

بررسی متغیرهای عامل اقتصادی

تحلیل میانگین عددی متغیرهای عامل اقتصادی با توجه به نمودار گرافیکی شکل( )3و میانگین هر یک از
متغیرها نشان میدهد که همه متغیرهای این عامل در سطح مطلوبی ارزیابی شدهاند .با احتساب دامنه طیفی

Downloaded from jgs.khu.ac.ir at 12:29 IRDT on Saturday July 20th 2019

7

1380

ایران و افغانستان

صادرات ایران به افغانستان

تفاهم نامه اقتصادی و تجاری بین دو کشور
تفاهم نامه ترانزیت و حمل و نقل بین ایران و
پاکستان
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متغیرهای اقتصادی

5

حمل و نقل
رفع موانع تجاری
اشتغال
سرمایه گذاری
بازارچه مرزی
تبادل کاال

4.50
4.25

4
3.65
3.40
3.15

3

Data

3.22

2

1

شکل ( .)3مقایسه متغیرهای عامل اقتصادی

بررسی متغیرهای عامل اجتماعی

تحلیل میانگین عددی متغیرهای عامل اجتماعی با توجه به شکل( )4و میانگین هر یک از متغیرها نشان می-
دهد که به جز متغیرهای میزان اعتماد بازیگران محلی و منطقهای دو سوی مرز نسبت به همدیگر با میانگین
( )2/38و متغیر همبستگی و تعهد عاطفی بین ساکنان مناطق مرزی دو کشور ( ،)2/53میانگین عددی سایر
متغیرها بیش از مطلوبیت عددی  3ارزیابی شده است .در این بین دو متغیر تبادل دانشجو و آموزش عالی و
برگزاری نشستهای علمی ( )4/21و متغیر مشارکت و بسیج بازیگران محلی و منطقهای در روند همکاریها و
انجام برنامههای توسعه ( )3/90نسبت به سایر متغیرها در سطح باالتری قرار داشته متغیر میزان اعتماد
بازیگران محلی و منطقهای نیز در پایینترین سطح میباشند.
متغیرهای اجتماعی

5

آموزش عالی
مشارکت
انسجام
روابط اجتماعی
اعتماد
تبادل خدمات پزشکی

4.21
3.90

3.87

3
2.53

2.38

2

1

شکل ( .)4مقایسه متغیرهای عامل اجتماعی

Data

3.07

4
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که بین  1تا  5و براساس طیف لیکرت در نوسان است ،این میزان برای همه متغیرها بیشتر از مطلوبیت عددی
 3ارزیابی شده است .متغییر سرمایهگذاری در مناطق مرزی با میانگین  4/50و رفع موانع اقتصادی و تجاری
مانند تعرفه صادارات و واردات بین مناطق مرزی دو کشور با میانگین  4/25نسبت به سایر متغیرها در سطح
باالتری قرار داشتهاند .سایر متیرها نیز باالتر از میانگین  3قرار دارند .با این حال در بین متغیرهای عامل
اقتصادی متغیر تبادل کاالها و تجارت بین دو کشور نسبت به متغیرهای دیگر در سطح پایینتری قرار دارد.

129

برنامهریزی پایدار توسعه همکاریهای مناطق مرزی...
بررسی متغیرهای عامل فرهنگی -مذهبی

متغیرهای فرهنگی

5

اشتراکات فرهنگی
تبادل ورزشکار
پیوند قومی -زبانی
وابستگی مذهبی
تبادل گردشگر
بستگان

4.18

4.10

4

3.54
3.33
2.96

3

Data

3.19

2

1

شکل ( .)5مقایسه متغیرهای عامل فرهنگی -مذهبی

بررسی متغیرهای عامل ساختاری -نهادی

تحلیل میانگین عددی عامل ساختاری -نهادی در پایداری همکاری و اتحاد مناطق مرزی در منطقه مورد
مطالعه با توجه به میانگین این متغیرها نشان میدهد که به جز دو متغیرانجام پروژهها و تفاهمنامههای بلند
مدت در زمینه همکاریهای مرزی ( )3/32و متغیر نقش و کمکهای دولت به ایجاد همکاری مرزی (،)3/20
میانگین سایر متغیرها کمتر از مطلوبیت عددی  3ارزیابی شده است .همانطوری که یافتههای شکل ( )6نشان
میدهد ،متغیرهای نقش رسانههای جمعی ( )2/34و همکاریهای نهادی ( )2/48کمترین میانگین عددی را به
خود اختصاص دادهاند.
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تفاوت میانگین و تحلیل میانگین عددی متغیرهای عامل فرهنگی -مذهبی با توجه به میانگین هر یک از
متغیرهای این عامل نشان میدهد که به ترتیب متغیرهای وجود اشتراکات فرهنگی بین دو کشور با میانگین
عددی ( ،)4/18پیوند قومی و زبانی ( )4/10و وابستگی مذهبی بین ساکنان دو سوی مرز ( )3/54نسبت به
متغیرهای دیگر در سطح باالتری قرار گرفته و میانگین عددی آنها نیز باالتر از مطلوبیت عددی  3ارزیابی شده
است .به طور کلی میتوان گفت که به جز متغییر داشتن فامیل و دوستان در دو سوی مرز با میانگین 2/96
که نسبت به سایر متغیرها در سطح پایینتری قرار داشته میانگین سایر متغیرها در سطح نسبتا مطلوبی بود.
میانگین متغیرهای عامل فرهنگی -مذهبی در شکل ( )5آورده شد.
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متغیرهای ساختاری -نهادی

5

4

3.32

2.84

Data

3.20

3
2.71
2.34

2.48

2

1

شکل ( .)6مقایسه متغیرهای عامل ساختاری -نهادی

بررسی متغیرهای عامل سیاسی -امنیتی

نهایتا بررسی متغیرهای عامل سیاسی -امنیتی با توجه به نمودار گرافیکی شکل( )7و میانگین هر یک از
متغیرها نشان میدهد که همه آنها در سطح مطلوبی ارزیابی شدهاند .با احتساب دامنه طیفی که بین  1تا  5و
براساس طیف لیکرت در نوسان است ،این میزان برای همه متغیرها بیش از مطلوبیت عددی  3ارزیابی شده
است .متغییر وجود امنیت در مناطق مرزی با میانگین  4/41و تصویب طرحها و سیاستهای مشترک در مورد
کنترل مرزها با میانگین  4/21نسبت به سایر متغیرها در سطح باالتری قرار داشتهاند .سایر متغیرها نیز باالتر از
میانگین  3قرار دارند .با این حال در بین متغیرهای عامل سیاسی -امنیتی متغیر همکاری مناطق دو کشور در
جلوگیری از اشتغال غیرقانونی نسبت به متغیرهای دیگر در سطح پایینتر میباشد.
متغیرهای سیاسی

5

امنیت سیاسی
کنترل مرزها
اشتغال غیرقانونی
رفت و آمد غیرقانونی
مبارزه با اشرار
تنش آب

4.41
4.21

4

3.98
3.83
3.48

3

Data

3.21

2

1

شکل ( .)7مقایسه متغیرهای عامل سیاسی -امنیتی

بررسی عوامل و محرکهای موثر بر پایداری اتحاد در مناطق مرزی
برای بررسی عوامل و محرکهای موثر بر پایداری اتحاد در مناطق مرزی ،از مدل لجستیک باینری استفاده شد.
و برای سنجش اعتبار و نیکویی مدل است که از نتیجه اجرای
نخستین خروجی در تحلیل مدل ،آماره
آزمون ) HL (Hosmer- Lemeshowبه دست میآید .سطح معنیداری و مقدار این آماره بیانگر معنیداری و
نیکویی برازش آن با دادههای آماری میباشد .جدول(.)6
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کمک های دولتی
نقش رسانه ها
انجام پروژه ها
همکاری اداری
همکاری نهادی
سازمان های غیر دولتی
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جدول ( .)6آزمون HLبرای سنجش اعتبار و معنیداری مدل
9/859

0/376

0/001

منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

در شکل ( ) 8نیز اثرات واقعی (رنگ قرمز) ،برازش شده (رنگ سبز) و اثرات باقیمانده (رنگ آبی) ،ارتباط خطی
بین عوامل و محرکهای موثر بر پایداری اتحاد در مناطق مرزی آورده شده که نشان دهنده برازش مناسب
رابطه خطی و معنیدار بین این عوامل و پایداری اتحاد در مناطق مرزی در استان سیستان و بلوچستان است.

شکل ( .)8برازش مدل عوامل و متغیرهای موثر بر پایداری اتحاد در مناطق مرزی

پس از اطمینان از اعتبار و برازش مدل ،به ارزیابی اثرات مجموعه متغیرهای مستقل (متغیرهای عوامل
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی -مذهبی ،ساختاری -نهادی و سیاسی -امنیتی) در برآورد متغیر وابسته (پایداری
اتحاد) پرداخته شد .نتایج نشان داد که از بین  30متغیر تحقیق 13 ،متغیر (متغیرهای با عالمت **) اثرات
بیشتری با پایداری اتحاد در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان دارند .سطح معنیداری  0/001نشان
میدهد که متغیرهای رفع موانع تجاری ،افزایش سرمایهگذاری در مناطق مرزی ،ایجاد بازارچههای مرزی
مشترک ،آموزش عالی و تبادل دانشجو ،افزایش مشارکت اجتماعی بین مناطق دو طرف مرز ،اشتراکات فرهنگی
بین منطقه مرزی سیستان و بلوچستان و دو کشور افغانستان و پاکستان ،ارتباط پزشکی و تبادل پزشک و
خدمات پزشکی ،وجود پیوند زبانی و قومی ،وابستگی مذهبی ،ایجاد امنیت سیاسی در دو سوی مرز ،کنترل
مرزها و جلوگیری از ناامنی در مرز دو کشور ،و جلوگیری از رفت و آمدهای غیر قانونی و هماهنگی در مبارزه با
اشرار ارتباط مثبت و معناداری (در سطح  )0/01با افزایش انسجام سرزمینی و پایداری اتحاد در منطقه
سیستان و بلوچستان با دو کشور همسایه افغانستان و پاکستان داشتهاند .بررسی یافتهها نشان داد که
کارشناسان به عنوان جامعه آماری پژوهش ،سرمایهگذاری در مناطق مرزی و سرمایهگذاری مشترک در هر دو
منطقه مرزی با ضریب ( )0/886را مهمترین متغیر موثر بر ایجاد پایداری اتحاد در مناطق مرزی دانسته و
معتقد بودند که سرمایهگذاری گروههای مختلف (مردم محلی و دولت ملی و نهادهای غیردولتی) در راستای
ایجاد کسب و کار ،سرمایهگذاری در زمینههایی مانند حمل و نقل ،حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی،
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آماره H-L

آماره 2

سطح معنیداری )(p
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ورزشی ،تفریحی و گردشگری ،برنامهریزی فضایی و برنامهریزی توسعه منطقهای عالوه بر رفع مسائل و
مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی در مناطق مرزی باعث افزایش پایداری اتحاد در این مناطق می-
شود .لذا کارشناسان این متغیر را مهمترین متغیر موثر بر پایداری اتحاد مناطق مرزی در نظر گرفتهاند .با توجه
به اینکه امنیت از مهمترین مؤلفهها برای رسیدن به درجات قابل اتکایی از ثبات است و کسب و حفظ آن
مهمترین اولویت در سیاست داخلی و خارجی دولتهاست ،توسعه و تکامل جامعه به ویژه در مناطق مرزی نیز
وابسته به امنیت در این مناطق است  .همچنین برقراری امنیت در مناطق مرزی ضمن توسعه این مناطق و
ایجاد پایداری و اتحاد در مناطق مرزی ،از مهاجرت به شهرها و نواحی دیگر جلوگیری میکند .لذا کارشناسان
ایجاد امنیت سیاسی در مناطق مرزی با ضریب ( ،)0/756که ایجاد پایداری و توسعه مناطق مرزی وابستگی
زیادی به آن دارد را به عنوان دومین متغیر مهم در نظر گرفتند .با توجه به مصاحبهای که با کارشناسان انجام
گرفت ،آنان اظهار داشتند که اگر امنیت در مناطق مرزی حاکم باشد و این مناطق از هرگونه فعالیتهای
غیرقانونی از قبیل قاچاق کاال و مواد مخدر ،ترددهای غیرمجاز و شرارت به دور باشد ،این امر ضمن ایجاد
پایداری و ایجاد اتحاد در مناطق مرزی دو سوی مرز ،بهنوبه خود باعث توسعه این مناطق و افزایش انگیزه
مرزنشینان برای ماندگاری در منطقه خود میگردد .کارشناسان به عنوان جامعه آماری پژوهش ،اظهار داشتند،
با توجه به موقعیت استراتژیک استان سیستان و بلوچستان و به ویژه بندر مهم این استان (چابهار) و نقشی که
این استان میتواند در روابط تجاری ،توسعه بازارهای اقتصادی افغانستان و پاکستان داشته باشد ،ضروری است
که روابط تجاری و اقتصادی با این کشورها گسترش پیدا کند و ضمن توسعه منطقه سیستان و بلوچستان
باعث افزایش همکاری سه کشور گردد و به نوبه باعث توسعه منطقه سیستان و بلوچستان و افزایش اتحاد و
پایداری در مناطق مرزی این کشورها و منطقه مورد مطالعه گردد .برای تحقق این امر ،رفع موانع اقتصادی و
تجاری مانند کاهش تعرفه صادارات و واردات بین مناطق دو کشور از ضرورتهای مهم میباشد .لذا میتوان
گفت که رفع موانع تجاری با ضریب ( )0/699به عنوان سومین متغیر مهم در زمینه ایجاد پایداری اتحاد و
توسعه همکاریهای مناطق مرزیمحسوب میشود .پاسخگویان معتقد بودند برای ایجاد پایداری اتحاد در مناطق
مرزی استان سیستان و بلوچستان و برقراری امنیت که پیشنیاز توسعه اقتصادی ،اجتماعی در این استان می-
باشد ،ابتدا الزم است که کشورهای ایران ،پاکستان و افغانستان با تصویب طرحها و سیاستهای مشترک در
زمینه کنترل مرزها از زمینههای ایجاد کننده ناپایداری مانند رفت و آمدهای غیرقانونی ،مبارزه با اشرار و
تروریستها در مناطق مرزی مشترک را در برنامههای توسعه منطقهای خود قرار دهند .به همین خاطر تصویب
طرحها و سیاستهای مشترک در مورد کنترل مرزها با ضریب ( )0/643را به عنوان چهارمین متغیر مهم در
نظر گرفتهاند ..استان سیستان و بلوچستان به لحاظ تاریخی ،فرهنگی و سرزمینی دارای اشتراکات بسیاری با
کشورهای پاکستان و افغانستان است .همچنین وجود تشابهات فرهنگی با کشور مناطق مرزی این دو کشور در
نوع پوشش ،ذائقه و برخی آداب و رسوم پیوند زبانی و قومی و وابستگی مذهبی (به ویژه در منطقه بلوچستان)
و غیره ،همه نشان از وجود یک پیوند ناگسستنی تاریخی بین این استان با کشورهای همجوار دارد .اما به رغم
این اشتراکات زیاد فرهنگی ،چالشهای گوناگونی در مسیر همگرایی این دو کشور وجود دارد که باعث بیثباتی
و در نتیجه عدم امنیت مرزهای مشترک است .وجود اشتراکات فرهنگی بین دو کشور یکی از موارد مهم می-
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جدول ( .)7عوامل و متغیرهای موثر بر پایداری اتحاد مناطق مرزی
متغیر

*

0/273

0/039

3/525

0/005

رفع موانع تجاری

**0/699

0/049

9/998

0/000

اشتغال

*0/324

0/041

4/002

0/003

سرمایهگذاری

**

0/058

بازارچههای مرزی

**

تبادل کاالها

*

ارتباطات آموزش عالی

**

0/886
0/463

0/218

0/045
0/037

13/764
6/035
3/001

0/000
0/001
0/005

مشارکت اجتماعی

**0/472

0/047

7/221

0/001

انسجام اجتماعی

0/122

0/035

1/863

0/064

روابط اجتماعی

0/198

0/036

2/879

0/054

اعتماد اجتماعی

0/046

0/030

0/684

0/231

ارتباط پزشکی
ارتباطات ورزشی

*0/219

0/037

3/002

0/005

پیوند زبانی و قومی

**

0/502

0/048

وابستگی مذهبی

**

0/409

تبادل گردشگر

*

0/299

0/044
0/039

8/716
5/210
3/988

0/000
0/001
0/003

نقش دولت

*0/219

0/037

3/002

نقش رسانهها

0/125

0/035

1/872

0/067

همکاری اداری

0/151

0/036

2/388

0/064

*

0/290

0/039

3/845

0/003

پروژههای مشترک
همکاری نهادی

0/103

0/035

1/178

0/054

سازمانهای غیردولتی

0/093

0/034

1/073

0/056

ساختاری -نهادی()0/163

وجود بستگان

0/190

0/036

2/698

0/006
0/005

()0/363

اشتراکات فرهنگی

**0/561

0/049

9/107

0/000

**فرهنگی -مذهبی

0/469

0/047

7/011

0/001

*اجتماعی()0/309

0/548

0/048
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باشد که میتواند باعث ایجاد همبستگی این استان با مناطق مرزی کشورهای همسایه شود .با توجه به این
تفاسیر داشتن اشتراکات فرهنگی با ضریب ( )0/561به عنوان پنجمین اولویت مهم و تاثیرگذار بر ایجاد
پایداری مرزی در نظر گرفته شد .ارتباط آموزش عالی و تبادل دانشجو با ضریب ( ،)0/548پیوندهای زبانی و
قومی منطقه مورد مطالعه با مناطق همجوار در دو کشور پاکستان (بیشتر با منطقه بلوچستان) و افغانستان
(بیشتر با منطقه سیستان) با ضریب ( ،)0/547مشارکت در مناطق مرزی در زمینه مبارزه با اشرار (،)0/475
مشارکت اجتماعی ( )0/472و تعامل در ارائه امکانات پزشکی به دو منطقه مرزی ( )0/469نیز از جمله مهم-
ترین متغیرهای موثر و تاثیرگذار بر ایجاد پایداری اتحاد و انسجام سرزمینی بین منطقه سیستان و بلوچستان
به عنوان منطقه مورد مطالعه و مناطق هم مرز با دو کشور افغانستان و پاکستان بودهاند .سایر متغیرهای
توضیحی در ارتباط با متغیرهای موثر بر پایداری اتحاد در منطقه سیستان و بلوچستان به طور کامل در جدول
( )7آورده شد.

نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال بیستم ،شماره  ،56بهار 99

134

0/049

اشتغال کاذب و غیرقانونی

*

رفت و آمدهای غیر قانونی

**

امنیت سیاسی

مبارزه با اشرار
رفع تنشهای آبی

0/643

0/225

9/447

0/038

0/000
0/005

3/125

0/413

0/044

5/635

0/001

**0/475

0/047

7/321

0/001

*

0/041

0/329

**سیاسی -امنیتی()0/473

کنترل مرزها

**

11/123

0/002

4/218

خالصه مشاهده
مقیاس)30( :C :

0/356

احتمال ورود

0/041

0/001

10/897

تعداد مشاهده

70

میانگین احتمال ورود

5/678

انحراف رگرسیون

0/239

* معنیداری در سطح  5درصد؛ **معنیداری در سطح  1درصد

منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

یافتههای مدل لجستیک در زمینه عوامل و محرکهای کلی موثر بر پایداری اتحاد مناطق مرزی نشان میدهد
که از بین  5عامل در نظر گرفته شده ،سه عامل (عالمت**) بیشترین اثر را بر پایداری اتحاد و انسجام در
استان سیستان و بلوچستان داشتهاند .ضریب هر یک از عوامل و محرکهای کلی نشان داد که عوامل اقتصادی
با ضریب ( ،)0/478سیاسی -امنیتی ( )0/473و فرهنگی -مذهبی ( )0/363بیشترین اثرات را بر پایداری اتحاد
مناطق مرزی داشتهاند .شکل ( )9شدت و ضعف اثرات هریک از  5عامل را نشان میدهد .از بین این عوامل و
محرکها ،بیشترین اثر مربوط به عامل اقتصادی ( ،)0/478و کمترین مربوط به عامل نهادی -ساختاری
( )0/163بوده است .لذا سؤال پژوهش مبتنی بر شناسایی مهمترین عوامل و محرکهای موثر بر پایداری اتحاد
در منطقه مورد مطالعه پاسخ داده شد .این نکته نیز الزم به ذکر است که یکی از شرط کلیدی و مهم برای
توسعه اتحاد مرزی باال بردن آگاهی مردم محلی و آمادهسازی گروههایی چون سرمایهگذاران ،سازمانهای غیر
دولتی به خصوص ایجاد کسب و کار برای مناطق مرزی در سطوح مختلف است .برای تحقق برنامههای
همکاری مناطق مرزی شناسایی عوامل و محرکهای اثرگذار بر این امر از موارد مهم و ضروریات توسعه مناطق
مرزی میباشد.
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شکل ( .)9مقادیر کلی عوامل و محرکهای موثر بر پایداری اتحاد مناطق مرزی
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در سالهای اخیر ،همکاری میان کشور ها برای پایداری اتحاد و انسجام سرزمین به منظور توسعه پایدار در
مناطق مرزی به یک مسئله حیاتی تبدیل شده است .در این راستا ،روشهای مختلفی برای برنامهریزی فضایی
و پایدار به منظور توسعه همکاریهای مناطق مرزی و تحت عنوان برنامه ) (CBCدر کشورهای مختلف (به
ویژه در اروپا) تصویب و اجرا شد .هدف این برنامهها ایجاد پایداری اتحاد و توسعه همکاری نهادهای مختلف در
راستای استفاده از پتانسیل و منابع برای توسعه پایدار همکاریهای مرزی است .قراردادهای بینالمللی مانند
معاهدات ،پروتکلها و موافقتنامههای دو یا چندجانبه از ابزارهای مهم برای پایداری همکاریهای مناطق
مرزی میباشد که موجب کاهش احتمال و شدت اختالف و مناقشه بین کشورهای ذیربط میشوند .نهادینه
کردن این همکاریها (به عنوان یک نتیجه از یک توافق ،معاهده و غیره) از عوامل مهم ثبات اتحاد و حصول
اطمینان از تداوم و دوام آن است .در ایران هر چند در زمینه توسعه همکاریها با کشورهای همسایه قراردادها
و تفاهمنامههایی منعقد شده است؛ ولی این قراردادها اکثرا جنبه ملی داشته تا برنامهریزیهای پایدار و
همکاری و اتحاد بین مناطق مرزی .بررسی تفاهمنامهها و قراردادهایی که مرتبط با استان سیستان و بلوچستان
بوده نیز نشان داد که اکثر آنها در زمینه (به جز قرار داد تعیین حقابه رود هیرمند در منطقه سیستان)
همکاریهای اقتصادی ،تجاری و انرژی بوده و سیاست کلی کشور در نظر گرفته شده و تفاهمنامههای آنچنانی
در زمینه پایداری در ابعاد مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی ،و زیست محیطی بین استان سیستان و
بلوچستان و مناطق مرزی این دو کشور منعقد نشده است .همچنین در این برنامهها در راستای پایداری اتحاد
مناطق مرزی توجه چندانی به نقش دولتهای محلی ،توانهای محلی و ظرفیتهای نهادی برای ارزیابی
نیازهای ساکنان محلی برای همکاریهای مرزی نشده است .برای افزایش اتحاد سرزمینی و ایجاد پایداری اتحاد
در مناطق مرزی و در ابعاد مختلف ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی -امنیتی و غیره ،شناسایی عوامل و محرکهای
موثر در این زمینه برای ثبات اتحاد و حصول اطمینان از تداوم آن از مسائل مهم و ضروری به شمار میرود .در
این پژوهش نیز با توجه به اهمیت این موضوع ،با استفاده از برنامهریزی پایدار توسعه همکاریهای مناطق
مرزی ) ،(CBCبه بررسی عوامل و محرکهای موثر بر پایداری اتحاد مناطق مرزی در استان مرزی سیستان و
بلوچستان در جنوب شرقی کشور پرداخته شد .در زمینه برنامهریزی برای پایداری اتحاد در استان سیستان و
بلوچستان نتایج نشان داد که در زمینه توسعه همکاریهای منطقهای طرح یا برنامهای تصویب و اجرا نشده و
به جز قرارداد تعیین حقابه رودخانه هیرمند در منطقه سیستان که با کشور افغانستان در چند دوره زمانی
منعقد شد سایر تفاهمنامههای همکاری مربوط به سیاستهای کلی کشور بوده و توجه چندانی به پایداری ابعاد
مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی ،و زیست محیطی بین استان سیستان و بلوچستان و مناطق مرزی این دو
کشور بسته نشده است .در زمینه عوامل و محرکهای موثر بر پایداری اتحاد در مناطق مرزی از نظر
کارشناسان ،نتایج نشان داد که از بین  30متغیر مورد نظر ،بیشترین نقش و اثر به ترتیب مربوط به متغیرهای
سرمایهگذاری مشترک در هر دو منطقه ،ایجاد امنیت سیاسی در مناطق مرزی ،رفع موانع تجاری ،تصویب
طرحها و سیاستهای مشترک در مورد کنترل مرزها و وجود اشتراکات فرهنگی بین استان سیستان و
بلوچستان و کشورهای افغانستان و پاکستان بوده و کارشناسان این پنج متغیر را مهمترین متغیرهای اثر بخش
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در ایجاد پایداری اتحاد و توسعه همکاریهای مناطق مرزی در نظر گرفتند .از بین پنج عامل کلی اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی -مذهبی ،نهادی -ساختاری و سیاسی امنیتی ،سه عامل اقتصادی با ضریب (،)0/478
سیاسی -امنیتی ( )0/473و فرهنگی -مذهبی ( )0/363بیشترین اثرات را بر پایداری اتحاد مناطق مرزی
داشتهاند .با توجه به این تفاسیر میتوان گفت که برای نهادینه کردن و توسعه همکاریهای مرزی در استان
سیستان و بلوچستان با کشورهای همجوار باید عالوه بر مشارکت دادن مردم محلی در مناطق مرزی به این
عوامل و محرکها در راستای برقراری اتحاد و برنامهریزی منطقهای در منطقه مورد مطالعه توجه کافی داشت.
در راستای یافتههای این پژوهش پیشنهادات زیر ارائه میگردد :الف) اولین پیشنهادی که برای برنامهریزی در
مناطق مرزی میتوان ارائه نمود این است که در معاهدات و تفاهمنامههایی که با کشورهای همجوار منعقد می-
شود به عوامل و محرکهای منطقهای موثر بر پایداری همکاریها و اتحاد در مناطق مرزی توجه شود و ابتدا
این عوامل و محرکها شناسایی گردند؛ ب) سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصادی در مناطق مرزی و از جمله
در استان سیستان و بلوچستان مانند ایجاد صنایع مختلف با توجه به پتانسیلهای این منطقه ،ایجاد صنایع
روستایی و صنایع خانگی و ایجاد اشتغال در نواحی مرزی استان ضمن کاهش شغلهای کاذب مانند قاچاق کاال
و سوخت و تامین معیشت از راههای نامشروع و پر خطر ،میتواند از رفت و آمدهای غیر قانونی به کشورهای
همجوار بکاهد و باعث افزایش امنیت اقتصادی خانوارها گردد که این امر بهنوبه خود از ناامنیهای موجود در
منطقه مورد مطالعه جلوگیری کرده و زمینه دستیابی به اتحاد و انسجام بیشتر با مناطق مرزی کشورهای
همجوار را فراهم میکند؛ پ) برای توسعه همکاریهای مناطق مرزی و انعقاد تفاهمنامههای مشترک با
کشورهای همسایه ،فقط سیاست های ملی در نظر گرفته نشود و سعی شود که برای ایجاد پایداری همکاری و
پایداری اتحاد بین مناطق مرزی مسائل و مشکالت مناطق مرزی نیز در نظر گرفته شود و به پیوندهای
اقتصادی (مانند حمل و نقل ،رفع موانع تجاری ،نقش بازارچههای مرزی) ،نهادی و ساختاری (مانند همکاری
نهادی ،نقش سازمانهای غیردولتی و مردم محلی) ،پیوندهای اجتماعی -فرهنگی (مانند اشتراکات فرهنگی،
پیوند زبانی و قومی ،وابستگی مذهبی ،روابط اجتماعی و مشارکت دادن مردم محلی در برنامهها) ،مناطق مرزی
کشور با مناطق مرزی کشورهای همجوار نیز توجه ویژهای گردد؛ ت) با توجه به اینکه از نظر کارشناسان
پیوندهای اقتصادی مهمترین عامل پایداری اتحاد میباشد با تقویت شبکه ارتباطی و ترانزیت بین دو کشور
همسایه ،رفع موانع اقتصادی و تجاری مانند تعرفه صادارات و واردات بین مناطق دو کشور ،ایجاد زمینه مناسب
اشتغال در مناطق مرزی ،یکپارچه سازی سرمایهگذاری در سراسر مناطق مرزی ،ایجاد بازارچههای مرزی و
تبادل کاالها (به شرط مشارکت دادن افراد بومی و محلی در مبادالت تجاری) و تجارت بین مناطق همسایه دو
کشور می توان به افزایش پایداری در این مناطق و رونق بخشیدن به معیشت مناطق مرزی (که اغلب با کمبود
گزینه های معیشتی روبرو هستند) و در نتیجه ایجاد ثبات در این مناطق رسید؛ ث) گسترش فعالیتهای
تولیدی کوچک مطابق با ویژگیهای انسانی و محیطی منطقه مورد مطالعه از جمله صنایع کوچک (با توجه به
پتانسیل و ظرفیت منطقه) میتواند ا ز طریق صادرات محصوالت به کشورهای همجوار مسئله اشتغالزایی
خانوارهای ساکن در این منطقه را تا حدودی برطرف نماید .رفع شدن وضعیت اشتغال در این منطقه باعث
کاهش انواع مختلف قاچاق و جلوگیری از رفت و آمدهای غیرقانونی در منطقه میگردد و به نوبه خود این امر
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باعث پایداری امنیت در منطقه مورد مطالعه میشود؛ ج) استان سیستان و بلوچستان دارای تشابهات فرهنگی
زیادی با دو کشور پاکستان (بیشتر با منطقه بلوچستان) و افغانستان (بیشتر با منطقه سیستان) میباشد .اما به
رغم این اشتراکات زیاد فرهنگی ،چالشهای گوناگونی در مسیر توسعه این دو کشور وجود دارد که باعث بی-
ثباتی و در نتیجه کاهش پایداری اتحاد در این منطقه شده است .توجه به عامل اشتراکات فرهنگی -مذهبی و
در نظر گرفتن پیوند زبانی و قومی ،وابستگی مذهبی و داشتن بستگان در مناطق مرزی دو کشور همسایه می-
تواند باعث پیوند بیشتر مناطق مرزی با مناطق مرزی کشورهای همجوار خود گردد .لذا توجه به این عامل در
برنامهریزی منطقهای میتواند به پایداری فعالیتها و برنامه و مهمتر پایداری انسجام سرزمینی کمک شایانی
داشته باشد؛ د) نهایت ًا میتوان گفت که در سایه وجود امنیت بخشهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
نیز توسعه پیدا خواهند کرد و این امر افزایش کیفیت زندگی و رفاه اقتصادی و اجتماعی بهویژه مرزنشینان
کشور عزیزمان که بهعنوان پاسداران کشور بهحساب میآیند را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین میتوان گفت
که شناسایی عوامل ناپایداری امنیت در استان سیستان و بلوچستان مانند اشتغال کاذب و غیرقانونی رفت و
آمدهای غیر قانونی و با کنترل بیشتر مرزها و مبارزه با اشرار در این استان و مناطق مرزی دو کشور همسایه
میتوان باعث ایجاد امنیت و در نتیجه پایداری انسجام مرزی این مناطق گردید .همچنین توصیه میشود
مطالعات بیشتری در مو رد عوامل موثر بر پایداری و انسجام در مناطق مرزی ،مانند رهبری محلی و سنجش
نگرش آنها ،نقش سرمایهگذاری دولت ،نقش سازمانهای غیردولتی و غیره انجام گیرد .بنابراین ضروری است
که در این خصوص دستاندرکاران و برنامهریزان فرآیند توسعه مناطق مرزی به اهمیت نقش عوامل و محرک-
های موثر بر ثبات مناطق مرزی و پایداری همکاریهای منطقهای به ویژه در استان سیستان و بلوچستان (به
علت همسایگی با کشورهای ناپایداری چون افغانستان و پاکستان) توجه کافی داشته باشند .مقایسه نتایج به
دست آمده با تحقیقات پیشین نشان میدهد که در تحقیق حاضر ،عوامل اقتصادی ،فرهنگی -مذهبی و
سیاسی -امنیتی مهمترین عوامل و محرکهای موثر بر پایداری اتحاد در مناطق مرزی هستند .نتایج این این
مطالعه در زمینه عامل اقتصادی با نتایج مطالعه شیال و همکاران ( ،)2012دسوزا ( ،)2013کاستانهو و همکاران
( ،)2017کروسکاپییازی و همکاران ( )2018همسو بوده ،در زمینه عوامل سیاسی -امنیتی با نتایج مطالعه
اسونسن ( )2015و کاستانهو و همکاران ( ،)2016در زمنیه عامل فرهنگی با نتایج مطالعه بهینک و همکاران
( )2015و مدیروس ( ،)2016همسو بود و نتایج این مطالعات را تایید میکند .الزم به ذکر است که در داخل
کشور مطالعهای در این زمینه صورت نگرفته که بتوان نتایج را با آن مقایسه نمود.
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