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Abstract 
This article investigates that in what discourse the social issues of the border 
dwellers do not become problematic. We have chosen the theory of 
Orientalism (internal) in order to explain the non-problematization of social 
issues. According to this theory, the general approach of the center is 
alienation in the peripheral (border) areas, and by creating dualities 
(linguistic, ethnic and religious), it attempts to securitization of space and 
implement the policy of assimilation. The general research method is the 
historical-documentary method. The analysis of media representation shows 
that out of 781 search items (from 2000 to 2021), the most news about the 
economic field with 456 news (58%), followed by the security field with 283 
news (36%) and then the social and cultural issues of the border dwellers are 
only 28 news (3.5%), which is an indication of the non-existence of the 
social issues of the border dwellers. According to the findings, the most 
prominent social issues of the border areas are massive migrations, the 
existence of multidimensional poverty, high illiteracy rate, educational 
situation and inappropriate health treatment situation. The main issue in the 
current policies is, first, the approach of alienation, and at a lower level, the 
emphasis is on economic factors and solutions. Economic solutions have not 
been successful due to weak laws and implementation defects. The 
suggestion of this research is to adopt a pluralistic approach and 
simultaneously pay attention to the internal capabilities of bordering regions, 
villages and cities, such as paying attention to the agricultural economy, 
expanding welfare services (educational and health), expanding the 
individual capabilities of people and paying attention to the social 
development of these areas. 
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و  یا رسانه ییبازنما ،یساز یگری: دنانیمرزنش یمسائل اجتماع

 فضا یساز یتیامن

 

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یاسیس شناسیجامعه یدکتر یدانشجو   خواهیوسفیسارا 
 

 

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یاسیس شناسیجامعه یدکتر یدانشجو   یاهلل قاسم روح
 

 چکیده
 شیود   بررسي این موضوع است که در چه گفتماني مسائل اجتماعي مرزنشینان، پرابلمتیک نمیي هدفِ مقاله 

تببین پرابلماتیک نشدن مسیائل اجتمیاعي انتخیا      منظور بهداخلي( را ) يشناسی شرقهینظر بخش مباني، در

ت و بیا ایایاد   میرزی( اسی  ) يرامیون یپسازی در مناطق یگرید ایم  طبق این نظریه، رویکرد کلي مرکز،کرده

 روش زنید  سیازی میي  سازی فضا و اجرای سیاست همسانبه امنیتي دست زباني، قومیتي و دیني(،ها )دوگانه

جسیتاو  میورد   187دهد که از ای نشان ميي بازنمایي رسانهبررس اسنادی است -کلي تحقیق روش تاریخي

ی امنیتیي  حیوزه  ازآن پی   %(،58خبر ) 054ی اقتصادی با (، بیشترین اخبار در مورد حوزه7011تا  7711از )

%( قرار دارد که خیود  7.5خبر ) 38ی اجتماعي و فرهنگي مرزنشینان تنها با %( و سپ  حوزه74خبر ) 387با 

تیرین مسیائل اجتمیاعي    های تحقیق بیزر  یافته طبق نشاني از مسئله نبودن مسائل اجتماعي مرزنشینان است 

آموزشي و وضعیت  تیوضع سوادی باال،بي نرخ فقر چندبعدی، وجود های گسترده،رتمهاج مناطق مرزی:

سیازی  ی اول رویکرد دیگیری درجه در های فعلي،اصلي در سیاست مسئله درماني نامناسب است -بهداشتي

ی اقتصیادی نییز بیه دلییل     راهکارهیا  بر عوامل و راهکارهای اقتصادی اسیت   دیتأکتر است و در سطح پایین

این پژوهش اتخیا  رویکیرد تکگرگیرا و توجیه      شنهادیپ اند عف قوانین و نقص اجرایي، به موفقیت نرسیدهض

 و شیهرهای مرزنشیین چیون توجیه بیه اقتصیاد کشیاورزی،        روستاها ق،های دروني مناطتوانمندیبه  زمان هم

توسعه اجتماعي  های فردی مردم و توجه بهقابلیت گسترش آموزشي و بهداشتي(،) يرفاهخدمات  گسترش

 این مناطق است 

  .فضا یساز یتیرسانه و امن ،یگرید ،یمرز، مسائل اجتماع :ها واژهکلید
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 طرح مسئله

 هادولت بیروني اقتدار حدود تعیین از آنکه بیش مرز نوین مفهوم ی سیاسياندیشه در

 ایمحدوده در داخل مرزها حاکم در قدرت برای بازنمایي تگبیت است باشد، مفهومي

ی ، در دورهدرواقعاند  گرفته قرار تصادفي به شکلي هامرزبندی درون این در که مردمي

 ملي اقتدار و حاکمیت اعمال محدوده که جهت این به مرزی مناطق و مدرنیته، مرزها

 گردیده کشور سرزمیني قلمرو مگابه بهها آن توجه خاصي به تأمین امنیت همواره هستند

ملت در ایران و -است  با توجه به مسائل متعدد و خاص مناطق مرزی، وضعیت دولت

 شرایط اقلیمي، پرداختن به مقوله مرز و توجه به ابعاد ناشناخته آن ضرورت دارد 

ایران با  است  جهان در همسایه تعداد رکورددار روسیه، از پ  و چین به همراه ایران

 مرزهای در (  ایرانKarimipour, 2000:140دارد )آبي  و خشکي مرز مستقل کشور 75

 آن کیلومتر 3111 که است، مشترك مرز کیلومتر 8155 دارای ماموعاً دریایي و زمیني

 مرز کیلومتر 7817 شامل زمیني مرزهای  است زمیني مرز آن کیلومتر 4155 و دریایي مرز

ان مرزی وجود دارد که است 74در ایران،   است خشکي مرز کیلومتر 0743 و ای رودخانه

 5ها جمعیتي بین گیرد  ساکنان مرزنشین این استاننیمي از جمعیت کشور را در برمي باًیتقر

های مرزی، جمعیت باالی مناطق دهند  مساحت باالی استانمیلیون را تشکیل مي 71تا 

 مرزی خود یکي از دالیل اصلي اهمیت مقوله مرز و مسائل مرتبط با آن است 

 مسئله این  است کشور مرکز از دوری مرزی، مناطق اصلي های ویژگي از یکي

 مناطق برای را نامطلوبي پیامدهای شود، مي ناشي مرزی مناطق طبیعت از که جغرافیایي

 نسبت مناطق این بودن ای حاشیه و شدید محرومیت آن، ترین مهم که دارد همراه به مرزی

 از دوری معنای به که کشور، جغرافیایي مرکز از دوری  است کشور توسعه امواج به مسیر

 مناطق شود مي باعث است، اجرایي و قضایي اداری، سیاسي، گیری قدرت و تصمیم مراکز

در ادامه به برخي از مسائل   گیرند قرار داخلي توسعه های برنامه جریان در کمتر مرزی

 کنیم اشاره مي ها در زیست مرزنشیناناجتماعي مناطق مرزی و میزان اهمیت آن

اند و نیمي از مهاجران های مرزی ساکن شدهحدود نیمي از جمعیت کشور در استان



 3411 زمستان | 59شماره | بیست و هشتم سال |فصلنامه علوم اجتماعی  | 344

 با که دانست ایپیچیده پدیده توانمي را مهاجرت ها هستند کشور نیز مربوط به این استان

 و تطبیق نوع یک عنوان به مهاجرت است  ارتباط در اقتصادی شرایط و فرهنگ زمان،

 از که فرهنگي تحوالت و اجتماعي اقتصادی، نیازهای به پاسخ در اجتماعي سازگاری

آید پدید مي الملليبین یا و ملي محلي، سطح در شود،مي ناشي جمعیتي تغییرات جریان

(Sheikhi, 2000:159بر  ) 73حدود  7785-7715ی دوره طي سرشماری، نتایج اساس 

 511میلیون و  5حدود  11-7785ی ، در دورهاند جاشده جابهمیلیون نفر مهاجر در کشور 

هزار نفر بوده است  رقم مهاجرت برای  711میلیون و  0به  7711-15هزار نفر و در دوره 

 751میلیون و  3هزار نفر،  071میلیون و  5های مذکور به ترتیب های مرزی طي دورهاستان

مهاجرت باالی مردمِ این مناطق و  بنابراین،؛ هزار نفر بوده است 801میلیون و  7هزار نفر و 

 ترین مسائل اجتماعي مرزنشنیان است خالي از سکنه شدن این نواحي یکي از مهم

 کشور با کشورهای اطراف از نوع مرزهای تحمیلي است  مرزهای از طرفي مرزهای

 تعییناجباری  توافق با باطني تمایل بدون و ناخواسته طور به که هستند مرزهایي از تحمیلي

 نظرات و کننده نیتأم و گرفته شکل درگیری و جنگ از غالباً بعد مرزها است  این شده

و  ناخواسته خورده شکست کشور جانب از آن پذیرش ؛ وبود فاتح کشور هایخواسته

ی ترکمانچا عهدنامه انعقاد با که غربي کشور شمال مرزهای مانند؛ است بوده تحمیلي

 داشتن با و بوده زبان یک با نژاد یک از که مردمي ترتیب است  بدین شده مرزبندی

 دو دسته به مرزی خط عبور اثر اند، درکرده زندگي با هم هالسا فرهنگ مشترك،

 ( Sanaei, 2005:20برند )مي سر به جداگانه حکومت لوای تحت یک هر و شده میتقس

مناطق مرزی، در های شدید اقتصادی و میزان باالی بیکاری در وجود محرومیت

افزایش عبور غیرمااز افراد، قاچاق کاال و سایر اموری که با منافع ملي کشورها در تضاد 

های باالی مناطق دارای شاخص شده اناامکند  بر اساس مطالعات است، نمود پیدا مي

 ,Andalibنیافته برخوردارند )امنیتي باالتری نسبت به مناطق توسعه بیضراتوسعه، از 

های های دیگر که استان(  وضعیت معیشتي نامناسب، در کنار انواع محرومیت2001:196

ها درگیر هستند، ضرورت بررسي مسائل این مناطق را مرزی و مناطق مرزنشین با آن
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های کند  عالوه بر مهاجرت، وضعیت مناطق مرزی در دیگر شاخصخاطرنشان مي

آموزشي مناطق مرزی با کمبود امکانات  هایاجتماعي نیز نامناسب است  از منظر شاخص

استان  73ها از میانگین کشور باالتر است  سوادی این استانهستند  نرخ بي رو روبهشدیدی 

سوادی استاني مگل استان سیستان و سوادی باالتر از میانگین دارند و نرخ بيمرزی نرخ بي

منظر  از درصد( است  73.7دو برابر میانگین کشوری ) باًیتقردرصد(  37.8بلوچستان )

ها و مناطق مرزی از وضعیت مناسبي برخوردار نیستند  اغلب های بهداشتي نیز استانشاخص

هایي مگل تعداد تخت فعال بیمارستاني و یا تعداد پزشک به هر صد ها در شاخصاین استان

و از امکانات و تاهیزات پزشکي و  تر بودههزار نفر جمعیت از میانگین کشوری پایین

بهداشتي الزم در این مناطق محروم هستند  وضعیت معیشتي نامناسب این مناطق )فقر و نرخ 

 کند ها را بازتولید ميبیکاری باال( نیز مزید بر علت شده و مسائل اجتماعي آن

-فته به شمار ميیانیافته و کمتر توسعهمناطق توسعه از مرزی طور که  کر شد، مناطقهمان

تر هستند   تاکنون اگر توجهي شده باشد به ابعاد روند و نسبت به مناطق داخلي محروم

به دلیل عدم اهمیت به ابعاد دیگر  اتفاقاًی این مناطق تمرکز شده است که اقتصادی توسعه

باید به اند  در حقیقت ابتدا یي نبردهجا بهچون مسائل اجتماعي، راهکارهای اقتصادی نیز راه 

ای مسائل اجتماعي مرزنشینان نظری میپارادااین مسئله پرداخت که در چه گفتمان یا 

های اقتصادی و امنیت قرار ی حوزهچرا این مسائل در سایه اساساًشود  پرابلماتیک نمي

 گیرد  در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم مي

 پیشینه پژوهش -1

اکگر مطالعاتي که در خصوص مناطق مرزی و مرزنشینان صورت گرفته است، به مسائل و 

 تیامنبر  مؤثرپردازند  مسائلي چون عوامل  موضوعات اقتصادی و یا امنیتي این مناطق مي

(Ghadermazi et al., 2019 اقتصاد مناطق ،)یمرز (Lotfi & Musizadeh, 2018 ،)

 Jumapour) نانیمرزنشهای  (، تعاونيZare et al., 2015) یمرزهای  بازارچه

&Talebi,2012های قاچاق  (، عوامل و زمینه( کاالAslani et al., 2015،) عوامل 

(، مشارکت مرزنشینان در Ramezani & Ghasemi, 2021) یاقتصادبازدارنده توسعه 
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 صورت گرفته است  در (Zibande & Faiz Bakhsh, 2015) یمرزجلوگیری از جرائم 

ها را در مناطق  ی کالن پژوهش یعني امنیت و اقتصاد بیشترین پژوهش حقیقت، دو حوزه

ی اجتماعي بیشتر به  های مرتبط با حوزه اما پژوهش؛ اند مرزی به خود اختصاص داده

 احساس (،Rezapour, 2016) ياجتماعی سرمایه اجتماعي و امنیت  موضوعاتي چون رابطه

 Fatuhiمرز )های زیسته مرزنشینان از  (، تاربهMalek Hosseini, 2015) ياجتماعامنیت 

& Fazli, 2019 نانیمرزنش( و سناش اعتماد اجتماعي بین (Naimi & Mehdizad, 

تری با موضوع این  اند  در ادامه به نتایج دو پژوهش که ارتباط نزدیک ( پرداخته2017

 پردازیم  پژوهش دارند، مي

( به Saidipour & Mirzaei, 2012« )اجتماعي شهرهای مرزی و مسائل»در مقاله 

شده  موردی استان سیستان و بلوچستان پرداخته طور بهموضوع مسائل اجتماعي مرزنشینان، 

درگیر مسائل اجتماعي گوناگوني  ها آننواحي که مردمان  ازجملهاست  به نظر نویسندگان 

سایر شهرها را مورد  ها آنماعي امنیت و مسائل اجت متعاقباًهستند، شهرهای مرزی هستند که 

به مسائل اجتماعي مرزنشینان است، اما  پرداختندهد  با اینکه این مقاله مدعي قرار مي ریتأث

ناامني مناطق مرزی باعث  ها آنسناد  به نظر آن بر امنیت مي ریتأثی این مقوله را از زاویه

اهمیت مسائل اجتماعي در روند  ها آنشود  به نظر نگراني مرزنشینان و دولت مرکزی مي

محققان قرار گرفته است  روش تحقیق این  موردتوجهتوسعه جوامع و امنیت مرزنشینان 

دهد نشان مي ها آنهای بوده است  یافته اول دستای و استفاده از منابع پژوهش کتابخانه

هم چون که ساکنان مرز، اعتماد زیادی نسبت به یکدیگر دارند و وجود برخي مسائل م

قاچاق انسان، مشروبات الکلي و ورود کاالهای نامتعارف فرهنگي معضالت فراواني چون 

 آورده است  ارمغاناعتیاد و فساد اخالقي برای جوانان این شهرها به 

 Shatrian et« )اقتصادی مرزنشینان بر قاچاق کاال-اجتماعي تیوضع ریتأث»در مقاله 

al., 2011های سعه نامتوازن در کشور که موجب نابرابری( نویسندگان به موضوع تو

پردازند  شود، ميباعث قاچاق کاال مي اهیدرنتفضایي، اجتماعي و اقتصادی شده و 

ای و پیمایش اناام شده است  این پژوهش راهکارهایي پژوهش مذکور با روش کتابخانه
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مرزنشینان  اجتماعي-آمایشي برای کاهش قاچاق کاال از طریق بهبود وضعیت اقتصادی

مندی از خالقیت و ی مناسب برای بهرهارائه داده است این راهبردها شامل: ایااد زمینه

در  ژهیو بههای زودبازده، گسترش مبادالت اقتصادی ي و بنگاهنیکارآفرنوآوری جوانان در 

ی با جوار همبخش کشاورزی، استفاده از موقعیت اقتصادی و ژئواستراتژیک منطقه در 

گذاری در منطقه با استفاده همسایه، ایااد شرایط مناسب برای گسترش سرمایه کشورهای

 طور که مشخص است،ها است  همانسازی قیمتاز نیروهای متخصص و بومي، شفاف

هایي که منار به  واسطه به موضوع مسائل اجتماعي مرزنشینان و سیاست پژوهشي بي کمتر

اند  یکي از علل اصلي ضرورت  سانه پرداختهشود و بازنمایي این موضوعات در ر آن مي

 پژوهش اخیر نیز همین مورد است 

 مبانی نظری -3

پردازیم و سپ  سازی )خلق دیگری( ميابتدا به تعریف مفاهیم مرز و دیگری ارتباط نیدرا

 اساساًدر همین چارچو  گرفته )سازی صورت چارچو  گفتماني که در آن دیگری

گیرد( را های امنیتي و اقتصادی قرار ميی مقولهمسائل اجتماعي مرزنشینان نیز در سایه

 کنیم تشریح مي

 تعریف مفهوم مرز

های سرزمیني گیری دولتی تعریف کرد که با شکلا يساختگتوان خطوط مرز را مي

همواره  های قومي، فرهنگي و مذهبي یک منطقه،و بدون در نظر گرفتن همساني اادشدهیا

زا و خطرآفرین برای تمامیت ارضي سرزمین ظاهر شده است عاملي تنش صورت به

(Saremi et al., 2016 در تعاریف علمي بر این گزاره توافق وجود دارد که مرز به خطي  )

با مظاهر  تواند يم، این خط شود يم اطالقپیراموني برای جداسازی سیاسي دو سرزمین 

 Heidariقراردادی بین دو واحد سیاسي ترسیم شود ) صورت بهو یا  ها کوهطبیعت مانند 

Sarban, 2016افزاری افزاری، تعریف نرم(  همچنین در مقابل تعریف قراردادی و سخت

های فرهنگي، قومیتي، گرایيکه در آن مرزها بر اساس هم قرارگرفته دیتأکمرز مورد 
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در مقابل  گرید عبارت ؛ به(Saremi et al., 2016شوند )زباني، مذهبي و     تعریف مي

های فضایي بندیکه کارکرد بنیادی مرزها را تقسیم 7تعاریف کالسیک مانند مایکل فوچر

گیرد و الملل در نظر ميو زماني در روابط اقتصادی، سیاسي، نظامي و    در روابط بین

دارد،  دیتأکالملل به اهمیت مرزها در جنگ و صلح در روابط بین 3همچون دانیل کوالرد

و به  شده خارجافزاری جدید، مطالعات مرزی از حوزه خاص جغرافیایي در تعاریف نرم

( و همچنین از مبحث Moraczewska, 2010است )ای انتقال یافته مطالعات چندرشته

توانند نقش فضایي به مبحث کاربردی شیفت یافته است  مورازوسکا معتقد است مرزها مي

؛ المللي ایفا کنندو حتي در سطح بین جوار همقراری صلح میان دو کشور مهمي در بر

 زمان هم صورت بهها در جریان اتخا  سیاست در خصوص مرزها دولت گرید عبارت به

زنند  به نظر مورازوسکا در فضای المللي رقم ميسیاست خارجي خود را نیز در فضای بین

های فراملي و ، پروسهشدن يجهانایي چون توان نقش فاکتورهالمللي معاصر نميبین

 را در تعریف مرزها نادیده انگاشت  7قلمروزدایي

 سازی )خلق دیگری(تعریف مفهوم دیگری

سازی یا خلق دیگری، بیش از هر جا در قرابت در این مطلب خاستگاه نظری مفهوم دیگری

ردگیری این مفهوم در مبحث شود  های پساساختارگرایي و پسااستعماری دنبال ميبا تئوری

تواند ما را به یک مبنای نظری گویا رهنمون سازد  گفتمان عبارت از یک گفتمان فوکو مي

گیرد و نظام معنایي ست که به دلیل غلبه نوعي از نظام اجتماعي یا نظام شناختي، شکل مي

که با همدستي  شده کنترلرساند  این نظام معنایي به بازتولید و دوام آن نظام، خدمت مي

ی بازنمایي در یک جامعه را به عهده دارد و به کنترل و شود وظیفهدانش و قدرت خلق مي

( طبق قاعده Abbaszadeh, 2011زند )ها و ابزار برای بازنمایي دست ميمرزبندی شیوه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Micael Foucher 

2. Daniel Colard 

3. Deterritorialization 

هت حرکت به سوی جهانی شدن و درجهای مردم سیاسی برای انگیزه دادن به توده ها و واحدهایتمایل دولت

 گیری از دستاوردهای آنبهره
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 عنوان بهبندی دانش مدرن اگر چیزی فوکو، در صورت 7ماندگاریی درونشناسانهروش

 عنوان بهقلمرو پژوهش برساخته شده باشد، تنها به این دلیل است که روابط قدرت آن را 

تواند بر چیزی اعمال شود که ی ممکن به وجود آورده است و قدرت فقط ميیک ابژه

ی های گفتمان قادر به بررسي آن باشد  پزشکي و سیاست نمونههای دانش و رویهتکنیک

ای میان قدرت و دانش به برساخت مدلي از پزشکي در همدستي  اند ارتباطخوبي از این 

-های جدید مردم در محیطی اقتصادی تودهانسان سالم که به تضمین فایده عنوان بهانسان 

ای که فاقد سالمت و فاقد چنین شد و در مقابل آن، دیگریهای شهری متمرکز منتهي مي

آوری دانش همانند ابزارهای ارهای جمعسازی با ابزی بود دست زد، این دیگریا دهیفا

 Foucault, 1995 andها، دستگاه مشاهده و مداخله همراه بوده است  )نظارت بر جمعیت

2006) 

نظریات جدید پساساختارگرایي در نقد عقل مدرن، حقیقت و  شدن مطرحبعد از 

و  ها کرده لیتحصپردازان کشورهای مستعمره و تا حدودی پیشرفت غربي بسیاری از نظریه

ای را تحت عنوان پسااستعمارگرایي شکل دادند  روشنفکران این کشورها، انتقادات پیچیده

های ای دانش و هویتدر اصل ایده نقد پسااستعماری محدود کردن بازاندیشي ریشه

 ,Peetاند )شده دییتأاجتماعي است که توسط استعمارگرایي و سلطه غر  تصویب و 

ای از رای بررسي ابعاد سیاسي و فرهنگي مناسبات قدرت بین منطقه(  سعید ب1999:192

نظریه گفتمان فوکو استفاده کرد و معتقد بود که تقابل دوگانه مانند شرق/غر  تمامي 

کند  سعید بر این باور بود که تعبیر تعامالت بین اروپاییان و ملل دیگر را تعیین مي

دیگری  عنوان بهیر ضد و نقیص از اروپا های مربوط به شرق به روشن شدن تصو نظریه

(  وی همچنین در بسط نظریه خود با Peet, 1999:194کرد )مکاني و فرهنگي خود کمک 

را ابزاری برای تگبیت هویت « سازیدیگری»گیری از آراء دریدا در با  نظام معنایي، بهره

آورد  در نظرگاه دریدا خلق  حسا  بهگرایي در غر  ی تقویت گفتمان مليخود و الزمه

های دوتایي در معناسازی و و پرورش یک معنا در یک گفتمان، نیازمند اختیار کردن تقابل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 immanence 
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برای برساخت آنچه هست ناگزیر به تولید آنچه نیست  گرید عبارت بهتولید دیگری است، 

ی نظریه در« خلق دیگری»ی (  بر همین مبنا و بر مبنای نظریهEagleton, 1983هستیم )

ها در ایران در برای تبیین استراتژی دولت« سازیدیگری»ي، در این مقاله مفهوم شناس شرق

-شوند بهره گرفته ميهای قومیتي و مذهبي را شامل مياقلیت غالباًرابطه با مرزنشینان که 

 شود 

 نظریه خلق دیگری 3-0

مرز، نظریات متعددی مطرح ها در برخورد با مسائل مربوط به های دولتدر مورد سیاست

های های ساختاری جامعه و انحصار موقعیتشده است  در این راستا عمده نظریات به جنبه

و  زیآم ضیتبعاند  توزیع اجتماعي از سوی اعضای گروه مرکزی و حاکم تمرکز کرده

های رفاهي، علمي، فرصت ازجملههای اجتماعي، اقتصادی و سیاسي غیرعادالنه فرصت

ها و در نظران در اعتماد گروهکه به ظن صاحب است يموضوعاتگي و منزلتي از فرهن

های ایااد همبستگي ملي در یک هویت سرزمیني و یا ایااد ناسیونالیسم قومي در گروه

 رگذاریتأث، اند متفاوتدر قومیت، مذهب و فرهنگ با مرکزنشینان  عموماًمرزنشین که 

و رائي  نمونه نظریات محرومیت نسبي تد رابرت گر وانعن بهتوان مي ارتباط نیدرااست  

ماندگي از قوم مرکز و مقایسه میزان ارضای مان و هوندریش که بر اساس آن احساس عقب

شود، همچنین نیازهای خود در برابر قوم غالب منار به نارضایتي و احساس فرودستي مي

آمیز تقسیم تبعیض ریتأثبال که به نظریات معروف به استعمار داخلي کویوگلو، هشتر و پیتر 

منابع و امکانات اقتصادی، فرهنگي و سیاسي و عدم مبادله بر اساس عدالت توزیعي در 

اند، اشاره کرد  به دیگر سخن آنچه ورزیده دیتأکها ایااد نارضایتي و بحران در میان گروه

دو کشور و ایااد مناطق که با برقراری مرز میان  است نیاپردازان قرار دارد نظریه مدنظر

ي در مقایسه با مرکز در کنار خطرات و افتگین توسعهای، محرومیت و احساس حاشیه

 Salehi Amiri, 2006دهند )ترین نکات منفي مرزها را تشکیل ميتهدیدات امنیتي مهم

and Mir Lotfi, 2014 and Kazemi, 2016 ) 

مطالعه و تدقیق در نظریات در پژوهش حاضر وقوف بر نظریات پیشین و همچنین 
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شناسي در خصوص رابطه دولت و جدیدتر محقق را به کاربست چارچو  نظری شرق

های رفاهي ها در ارتباط با مدیریت و کنترل امنیت مرز سوق داده است  نتایج سیاستگروه

های فرهنگي و آموزشي و برخوردهای سیاسي و ی توزیع منابع، همچنین استراتژیو نحوه

ها در ایران، در مواجهه نظری مي در مدیریت و کنترل مرزها از سوی دولتنظا

ی آید هم بازگو کنندهاشاره دارد که به نظر مي« خلق دیگری»شناسانه به مفهوم  شرق

را  موردنظردر این حوزه است و هم زوایای جدیدی از موضوع  شده عنوانتر نظریات پیش

شناسي ادوارد سعید پرداخته و سپ  ی شرقبه شرح نظریه گیرد  بر همین مبنا ابتدادر بر مي

ها در جمهوری اسالمي ایران ها و رویکرد مدیریتي دولتهای نظری آن با سیاستبه قرابت

شناسي سعید بیش و پیش از هر دیدگاهي منبعث از پارادایم پردازیم  نظریه شرقمي

ی سوژه نزد فوکو دو معنا دارد، اولین از آرای فوکو است  واژه متأثرپساساختارگرایي و 

دومین  که يدرحالی دیگری داللت دارد،  لهیوس بهتحمیل و سلطه  عنوان بهمعنا به قدرت 

بنابراین تبارشناسي چگونگي برساختن ؛ ی هویت فردی لهیوس بهمعنا به محدود شدن 

ها مشارکت سوژه نعنوا بهکه ما چگونه در برساختن خود ی دیگران و این لهیوس بهها  سوژه

 دهد ي قرار ميموردبررسکنیم را مي

 مانند بهآید های نظام کیفری به وجود ميی تکنیک لهیوس بهبزهکار فردی است که 

ناپذیری او نه نتیاه شکست سیستم شخصیتي که با امر بهناار مطابقت نداشته و اصالح

علق داشتنش به طبقه پایین جامعه آمیز آن بود زیرا به مدد تندامتگاه بلکه محصول موفقیت

های قانونيتوانست برای تحذیر پرولتاریا از بيشکني سیاسي مفیدی بود که ميمظهر قانون

بزهکار به کار  –زندان  –های پلی  ها و حفظ چرخهسیاسي، زیر نظر گرفتن جماعت

کند، ما با محبوس کردن گر عمل ميگرفته شود  انقیاد از طریق کردارهای تقسیم

 ,Simons) میهستکنیم که عاقل با نام دیوانگان خود را متقاعد مي همنوعانمان

مندی دیگری، یعني کساني که از قانون عنوان به(  دیوانگان، بزهکاران و    را 2013:170

تخطي از امر بهناار،  درواقعشود و قانون اخالقي پنداشته مي عنوان بهبورژوایي و هر آنچه 

گونه از نهادهای انضباطي )بیمارستان، زندان، مدرسه، الازایر زنداناند، در یک مامعکرده
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سازی، خوانشي ی درك فوکویي از دیگریکنیم  الزمهارتش و   ( محبوس و ماازات مي

ی آن ساختار زبان حامل اجزای ثابت و پایدار نبوده و گفتماني از معرفت است که بر پایه

های متفاوت معاني متفاوتي را بیان ها و مکانکلمات و مفاهیم بسته به زمان ارتباطات

توان نمایانگر تبیین زبان در ارتباطات غیرکالمي و در کنند  گفتمان را همچنین مي مي

ها و عالمات و ارتباطات اجتماعي غیرقابل تقلیل به ورای کلمات و عبارات بلکه در کنش

 تعیین ها راآن هویت و نکرده صحبت هاسوژه درباره هاگفتمانگفتار و سخن، درك کرد  

 پنهان را خود مداخله سازندگى، این فرایند در و بوده هاسوژه سازنده کنند، بلکهنمي

 و تشکیالتى اعمال درون از بلکه زبان، درون از نه مفاهیم و معانى ،رو نیازا « دارند مى

 (Foucault, 1969)  شوند يم حاصل یکدیگر، با افراد سیاسى-اجتماعى ارتباطات

های پسااستعماری برجسته تئوری پرداز هینظر عنوان بهادوارد سعید منتقد ادبي فلسطیني 

ی گفتماني فوکو و مفهوم هژموني ها لیتحلبا استفاده از  اش يشناس شرقی در نظریه

مکاني و  ازنظردیگری و بدیل خود  عنوان بهی برساخته غربیان از شرق ها تقابلگرامشي به 

ي به گفتمان غربي که توسط شناس شرق  ادوارد سعید در کتا  معروفش پردازد يمفرهنگي 

 ازنظرشرق را چه به لحاظ سیاسي و چه  ها نیدکترنهادها، واژگان، دانش، تصورات و 

 (Said, 1978) کند يم، اشاره آورد يم هني و فرهنگي برساخت و به وجود 

های متفکران غربي نقدی فراهم ساخت که بر اساس آن مطالعات و تئوری سعید

ی برآمده از گفتمان قوم محور غربي تقلیل داده شد  بر ها یيبازنمابه  صرفاًی شرق درباره

ي در نهادهای آکادمیک غربي جریان داشت شناس شرق عنوان بهمبنای این نظر، آنچه 

رساندند  به باور ودند که به تقویت هویت غربي یاری ميبا واقعیتي ب ارتباط يبی ها برساخته

داشت « دیگری»یي، نیاز به برساخت نوعي گرا يملسعید غر  در جریان تقویت گفتمان 

که با تمیز دادن خود از آن به انساام جامعه غربي دامن بزند  در این نگاه، غر  مبادرت 

دیگری خود کرد که شرق در آن سنخیتي با شرق  عنوان بهبه ساختن تصویری از شرق 

ی واقعي نداشت  سعید در ساخت و پرداخت نظریه خود همچنین از نظریه دریدا درباره

ی گیری معنا بهره جسته است که در آن هر چیزی با مشخص کردن فاصلهفرایند شکل
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د سازای غایب و فاقد امکان سخن گفتن، معنای خود را برميخود با دیگری

(Abbaszadeh, 2011ادوارد سعید در نظریه  ) ی ها لیتحلبا استفاده از  اش يشناس شرقی

مکاني و  ازنظردیگری و بدیل خود  عنوان بهی برساخته غربیان از شرق ها تقابلگفتماني، به 

  بدیلي که هرچه غر  در مسیر پیشرفت، توسعه، عقالنیت، انسانیت و پردازد يمفرهنگي 

ی جا به کند يمشتابان حرکت کرده و پیشتازی  طور بهه سمت مدرنیته آرماني ب کالم کدر ی

ي، سکون، عقالنیت ستیزی قدم ماندگ عقبی سو بهمعکوس یعني  کامالًآن شرق در جهتي 

خالصه در ایستایي سنت از حرکت باز ایستاده است و احتیاج به کمک  طور بهبرداشته و 

 Said, 1978 andواند به پیشرفت و توسعه برسد  )دنیای غر  و افکار غربي دارد تا بت

Peet, 1999 ) 

طرد هویت فرهنگي و مذهبي اقوام مرزنشین که به علت تفاوت با مرکزنشینان 

به شکل توزیع نابرابر امکانات و منابع و  تنها نهشود  نوعي تهدید به آن نگریسته مي عنوان به

گویانه و خودمحورانه در فضای فرهنگي ایااد فضای امنیتي، بلکه با تولید دانش تک

مگال میزان پرداختن به زندگي مرزنشینان  طور بهکشور نیز همراه بوده است )در این مورد 

تر دیده در کتب درسي بسیار ناچیز است( و در مقابل پرورش فرهنگ و گفتار قومیتي کم

بررسي محتواهای شناسي، به ی خود، گفتمان شرقشده است  سعید در شرح و بسط نظریه

ما نیز  مدنظرپردازد  موضوع  ی محققان و نویسندگانِ فضاهای آکادمیک مي دشدهیتول

مواجه با نوعي تبیین آکادمیک در خلق دیگری در مواجهه با قومیت و مذهب غیر در 

فضای اندیشگي ایران است  از میزان بسیار اندك پرداختن به مرزنشینان در منابع درسي 

تا ورود  ل خودمحورانه زبان و گویش قوم مرکز به کل اقوام، گرفتهمدارس و تحمی

نشین/شهرستاني، به های شهری/روستایي، متن/حاشیه، مدرن/سنتي، پایتختدوگانه

نیافتگي این مناطق که به ها در خصوص علل توسعهمطالعات دانشگاهي و پژوهش

های ای از مصداقمونهتواند ناناامد، ميآمیز این اقوام ميشماری خشونتکوچک

 برشمرده شود « دیگری فروتر»سازی فرهنگي و برساخت دیگری

سازی و نگاه شود فرایند دیگریهای مناطق مرزی که باعث ميیکي دیگر از ویژگي
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ی امنیت و ضرورت ایااد امنیت در مرزهاست  بر نظامي در آن تشدید شود مقوله-امنیتي

توان  ریزی برای مناطق مرزی نمي انب مختلف برنامهکسي پوشیده نیست که در بررسي جو

ناپذیری با امنیت  اجتنا  طور بهپوشي کرد  بحث امنیت مرزی که  از مقوله امنیت چشم

بدون  درواقعاست   اغماض رقابلیغای مهم، حساس و  کشور گره خورده است، مسئله

ریزی و صحبت از  امهگونه برن آن در کل کشور، هیچ اهیدرنتداشتن امنیت چه در مرز و 

موشکافانه  لیوتحل هیتاز منظور بهپذیر نیست  از همین رو،  توسعه پایدار و متوازن امکان

آن در  نیتأم نحوه، ناگزیریم به مبحث امنیت و  مسئله مرز و انتخا  استراتژی مناسب امنیتي

 خصوص بهنواحي مرزی نیز توجه داشته باشیم  رویکردهای متفاوتي نسبت به مقوله مرز، 

ي طورکل بهدر کشورهای خاورمیانه با توجه به موقعیت استراتژیک آن وجود دارد که 

 محور و تلفیقي  ها را به سه دسته تقسیم کرد: استراتژی تهدیدمحور، فرصتتوان آن مي

 مناطق و مرزها بودن تهدیدزا بر استراتژی این مبنای و پایه تهدیدمحور: رویکرد 

 مرزها با رابطه در ها فرصت مقابل در تهدیدها به توجه نگرش این در  است استوار مرزی

 نظامي های شیوه قالب در مرز مدیریت و کنترل چارچو  استراتژی، این در  است پررنگ

و  اداره در راهکارها و ها سیاست متولي انتظامي، و نظامي نیروهای و شود مي محقق امنیتي و

 بود  خواهند کنترل مرزها

 به توجه که قبلي استراتژیبرخالف  استراتژی این محور: در فرصت رویکرد 

 رسیدن برای مرزها مطلو  مدیریت به اصلي توجه و اولویت داد، مي قرار مبنا را تهدیدات

 های بخش همه در ها فرصت خلق های زمینه که شود مي تالش بنابراین  ها است فرصت به

 بسیاری ها، بخش این در مناسب توسعه با و شود فراهم امنیتي و سیاسي اقتصادی، فرهنگي،

 در مرزها قرارگرفتن تفکر، این  بر اساس بروند بین از و شوند برطرف تهدیدزا عوامل از

 نابودی و ها فرصت رفتن ازبین موجب نظامي شدید های کنترل و انتظامي و امنیتي حصار

 معیو  چرخة یک شاهد اهیدرنت که شود مي منطقه بالفعل و بالقوه های ظرفیت و امکانات

 بود  خواهیم مرزی مناطق در فقر و نیافتگي توسعه

 مرز مدیریت در فرصت و تهدید های جنبه تمام نگرش این تلفیقي: در رویکرد 
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 بالقوه های ظرفیت که حال درعین راهبرد، این برمبنای  شودگرفته مي نظر در زمان همطور  به

 پیراموني و مرزی مناطق اجتماعي فرهنگي و اقتصادی، توسعه و رشد برای موجود بالفعل و

 خواهد نیز کشور توسعه و ملي قدرت تولید برای عاملي که- شود مي گرفته نظر در ها آن

اندازند  مي مخاطره به مناطق این در را ملي منافع که هایي آسیب و تهدیدزا عوامل از -بود

 توسعه و عمران به مربوط اجرایي اقدامات و ای مقابله های سیاست یعني شود؛ نمي غفلت نیز

 ( Aslani et al., 2014:33-34شوند ) مي دنبال زمان هم یا گونه به مرزی مناطق

تر بر جامعه ما کمگرایانه در دهد که شیوه تقویت گفتمان مليآنچه رفت نشان مي

در میان  خصوص بهها و مناصب توزیع برابر امکانات و منابع، تخصیص بدون تبعیض سِمت

ها در ترویج های فرهنگي با ایااد فضای آزاد برای قومیتمذاهب، توجه به تفاوت

گذاری برای فرهنگي به معنای سیاست 7سازیاعتقاداتشان، تمرکز داشته و به سمت همسان

بسط فرهنگ قوم مرکز و مذهب غالب گرایش داشته است  برخالف هدف این  ترویج و

های رادیکال که به گرایيای چون قومها و مشکالت عدیدهگفتمان، بیشتر موجب چالش

اناامد )در باالترین سطح(، ایااد احساس رنج دور های سیاسي برای حکومت ميهزینه

ی مرکزستیزی و همراه نشدن با گفتمان حیهی روبودن از مرکزیت توجه، تشدید فزاینده

مرزی که به ایااد فضای امنیتي نظامي و  جرائمو باال رفتن میزان  مرکز )در سطح متوسط(

 هایي ازین دست شده است مدیریت تنبیهي و تهدید محور )در سطح عمومي( و چالش

گیری گفتماني است اندرکار بوده، شکلسازی دستدیگری که در همسان سازوکار

بدیل فرهنگي و مکاني برای قوم مرکزی در  عنوان بهکه پیشرفت و توسعه مناطق مرزی را 

شود که مناطق مرکزی در مسیر به نحوی برساخت مي کهنظر گرفته است  از این مسیر 

کند شتابان حرکت کرده و پیشتازی مي طور بهپیشرفت، توسعه، عقالنیت و مدرنیته آرماني 

ي، سکون و ماندگ عقبغ از میزان تفاوت آن در واقعیت(، در مقابل با برچسب فار)

شود منار به ساختن ها و روستاها که مناطق مرزی شامل آن ميستیزی به شهرستانعقالنیت

سازی شدید )مدرن یعني مناطق مرکزی شود  حاصل این دوقطبيدوگانه سنتي و مدرن مي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Assimilation 
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های یا مرزی( استدالل الزم را برای از بین بردن فرهنگ در برابر سنتي یعني مناطق حاشیه

کند  این نگاه خودبرترانگارانه در ها( مهیا ميماندگي آنعلت عقب عنوان بهاین مناطق )

ی ها یساز شهیکلها بخصوص های توسعه، در نهادهای آکادمیک، در رسانهبرنامه

 شود تلویزیوني و امگالهم دنبال مي

شود، ای حاصل ميجویيچنین برتری اهیدرنت« خلق دیگری»ی به ظن نظریه آنچهاما 

-گرایي در اقوام بلکه به خلق گفتماني وارونه با واکنشنه تگبیت هویت خود و تقویت ملي

های مفرط که سازیها همچنین به دیگریهای تند ایدئولوژیک و قطبي شدن دوتایي

 (Abbaszadeh, 2011اناامد  )يسازد، مشناخت صحیح دیگری را مختل مي

سازی به معنای اتخا  سیاست هضم و جذ  اقلیت در جامعه برتر و ایااد همسان

ها و حقوق قومي و گروهي های جامعه بدون در نظر گرفتن ویژگيتاان  در میان گروه

(Salehi Amiri, 2006 و )به معنای تالش در تطابق دادن اقلیت با اکگریت در  نیهمچن

شناس است  میلتون ام  گوردون، جامعه کاررفته بهسطوح مختلف فرهنگي و اجتماعي 

ی در جامعه تمرکز کرده و این سیاست را با ساز همسانآمریکایي بر شکست سیاست 

 (  Nourbakhsh, 2008داند )مقاومت اقلیت برای حفظ حقوق و فرهنگ خود مواجه مي

تواند به شیوه غیرمستقیم و با عدم تالش سازی از سوی گروه حاکم ميبر این اساس همسان

برای ارتقا اقتصادی گروه اقلیت محقق شود یعني قرار گرفتن گروه اقلیت در تنگناهای 

آمیز گروه حاکم در توزیع منابع و امکانات رفاهي، قوم اقتصادی در اثر برخورد تبعیض

که آمد در این شرایط  طور همانرا مابور به همانند شدن با گروه مرکز کند،  فرودست

واکنش گروه اقلیت به تالش برای محافظت از حیات فرهنگ خویش حتي تا رادیکالیزه 

رود و اگر کسي از میان قوم ضعیف با گروه حاکم همراه شود با واکنش شدن پیش مي

(  بر اساس نظریات Salehi Amiri, 2006شد )کیشان خود مواجه خواهد منفي هم

سیاست مدیریت  عنوان بهسازی را توان نتیاه گرفت جوامعي که همسانمطروحه مي

زنند، مرحله اول سازی در دو مرحله دامن ميگزینند به دیگریاختالفات میان اقوام برمي

فرودست شماری فرهنگ قوم اقدام برای اجرای این سیاست، با نادیده گرفتن و کوچک
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شود و در مرحله بعد در وضعیتي قوم برتر ساخته مي« دیگری»همراه خواهد بود و طي آن 

سرکو  این مقاومت  انیدر جر، گروه حاکم گرفته شکلکه مقاومت از سوی قوم اقلیت 

 سازی شدت ببخشد ناگزیر است به دیگری

که بر  شنهادشدهیپ پردازان، الگوی تکگرگرا از سوی نظریهساز همساندر مقابل الگوی 

های فرهنگي و مذهبي به یک نظام گرا، الحاق تمام گروهمبنای آن در جامعه کگرت

ی ها و حقوق همهشود که متضمن حفظ و حراست از ارزشاجتماعي به نحوی دنبال مي

ها اعم از اقلیت و اکگریت است  در رویکرد تکگرگرا همزیستي و مشارکت میان گروه

های همراه است و با نوعي اشتراك سازماني میان گروه جداکنندهمرزهای ها با حفظ گروه

اقتصادی که هر گروه در آن به حقوق -ها را حول یک ساختار مشترك سیاسيمتمایز آن

 ( Salehi Amiri, 2006آورد  )خود نائل آید، گرد هم مي

رویکرد  عنوان بهتواند ساز و خلق دیگری، ميالگوی تکگرگرا در برابر الگوی همسان

و پارادایم فکری جایگزینِ رویکرد موجود مطرح و اتخا  شود  با انتخا  این رویکرد و 

-توان امیدوار بود که در سطح پایینها و مناطق مرزی ميتغییر نگاه در سطح کالن به استان

ی اجتماعي و حل مسائل اجتماعي به توسعه اادشدهیاریزی نیز تغییرات تر و برنامه

مرزنشینان بیاناامد  اجتماعي کردن فضای امنیتي موجود در مناطق مرزی و مشروعیت 

بخشیدن به تکگر فرهنگي، زباني و قومي که در این نواحي وجود دارد، هم امنیت اجتماعي 

نظامي  امنیت نیتأمکرده و هم با کاهش مسائل اجتماعي در  نیتأمساکنان این مناطق را 

کننده و ی تبیینای از نظریهخواهد بود  در جدول زیر، خالصه مؤثرمرزها و کشور نیز 

 شود ها ارائه ميهای میاني و اثرات و نتایج این سیاستسیاست
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 های سطح میانی و نتایج: رویکرد سیاست خلق دیگری، سیاست0جدول 

Table 1. Another production approach, intermediate policies and results 
 نتایج و بازخوردها های سطح میانیسیاست رویکرد اصلی

سیاست خلق 

 دیگری

 سازی:اتخا  سیاست همسان

ی برای ترویج فرهنگ قوم گذار هیسرما* 

 مرکز

* نادیده انگاشتن یا فرو انگاری فرهنگ 

 اقلیت

 خودبرترانگارانهسازی * بدیل

های تند در سطح باالتر: خلق گفتماني وارونه با واکنش

 اهیدرنتها و ایدئولوژیک و قطبي شدن دوتایي

های سیاسي برای ی رادیکال که به هزینهها یيگرا قوم

 اناامدحکومت مي

ی مرکز ستیزی  هیروحی در سطح متوسط: تشدید فزاینده

تبدیل مرز از  اهیدرنتو همراه نشدن با گفتمان مرکز و 

 اجتماعي به فضای سیاسي-فضای فرهنگي

 ایااد فضای امنیتي و نظامي:

* تمرکز بیشتر بر محافظت نظامي از مرزها 

تر در ایااد امنیت گذاری کمو سرمایه

غیرنظامي در اثر تهدیدانگاشتن مرزنشینان به 

نژادی این قوم با مردم کشورهای بهانه هم

 و جرم خیزی مناطق مرزی جوار هم

مرزی که به  جرائمدر سطح عمومي: باال رفتن میزان 

ایااد فضای امنیتي نظامي و مدیریت تنبیهي و تهدید 

 زندمحور دامن مي

 اتخا  سیاست تبعیضي:

در خصوص توزیع  زیآم ضیتبع* برخورد 

 منابع و امکانات و مناصب

مقایسه ایااد رنج عدم دسترسي به امکانات بخصوص در 

 با مرکزنشینان

 ایااد رنج دور بودن از مرکزیت توجه

 روش پژوهش -0

است  با بررسي تاریخي روند مسائل اجتماعي  7اسنادی-روش کلي تحقیق روش تاریخي

گیری این مسائل در یک ، به توصیف و تبیین علل شکل11و  81ی مرزنشینان در دهه

تاریخي و استفاده از روش تاریخي بررسي فرایند تاریخي پرداخته خواهد شد  پژوهش 

ی رویدادها، تحوالت و تاار  گذشته، محک زدن دقیق شواهد مربوط به روایي نقادانه

(  Kerlinger, 1997:481-482منابع اطالعاتي در گذشته و تفسیر این شواهد است )

ی اطالعات به گردآور دوم دستو یا  اول دستبا رجوع به منابع و اسناد تاریخي  اهیدرنت

ها از تحلیل محتوا و بخشي فراتحلیل )استفاده از پرداخته خواهد شد  در تحلیل اسناد و داده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. The historical method 
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ها  و در برخي بخش 7تحلیل و نتایج تحقیق دیگران( و گردآوری اطالعات از تحلیل ثانویه

 شود های آماری نیز استفاده مي از تحلیل

 های تحقیقیافته -9

تر توصیف دقیق ازآن پ د خبری مسائل اجتماعي مرزنشینان و در این بخش ابتدا به رص

وضعیت مسائل اجتماعي مناطق مرزی پرداخته و پ  از شرح دقیق این وضعیت به علل 

پردازیم  هدف از رصد ها و بیان راهکارهای جایگزین ميایااد این معضالت، نقد سیاست

های اصلي بین برخي از رسانهخبری موضوع پژوهش یعني مسائل اجتماعي مرزنشینان در 

ای از مناطق مرزی است  اینکه در مورد این مناطق چه کشور یافتن وضعیت بازنمایي رسانه

ی بهتر موضوع مقایسه منظور بهاند  ای تبدیل شدهموضوعاتي به محور اصلي بازنمایي رسانه

های خبری در رسانه« مرزنشینان»، ابتدا به جستاوی واژه شده مطرحی ي در زمینهموردبررس

ی: اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي، حوزه 5ي در موردبررسایم  خبرهای مذکور پرداخته

ي در این بخش شامل موردبررسهای اند  رسانهزیستي و سیاسي تقسیم شدهامنیتي، محیط

خبرگزاری دانشاویان ایران )ایسنا(، خبرگزاری جمهوری اسالمي ایران )ایرنا( و 

 3شگاه خبرنگاران جوان بوده است  نتایج این جستاو در جدول شماره خبرگزاری با

 است  مشاهده قابل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Secondary analysis 
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 ایسنا، ایرنا و خبرنگاران جوان هایخبرگزارینتایج رصد خبری  .1جدول 

Table 2. The results of news monitoring of news agencies ISNA, IRNA 

and Young Journalists Club 
 موضوعات محوری زمان تعداد هاحوزه

 456 اقتصادی
 الي 7711از آ ر 

 7011خرداد 

نامه فعالیت کولبری؛ قاچاق کاال؛ ساماندهي مبادالت کاال؛ آئین

قاچاق سوخت؛ اشتغال مرزنشینان )ارائه تسهیالت و    (؛ 

های مواصالتي در های مرزی؛ توسعه راهساماندهي بازارچه

مرزنشینان؛ دستگیری صیادان مرزها؛ خدمات الکترونیکي به 

 غیرمااز

-اجتماعي

 فرهنگي
28 

 7787از مرداد 

 الي

 7011خرداد 

خدمات بهداشتي و درماني؛ خطر وضعیت بهداشتي همسایگان 

برای مرزنشینان )عراق(؛ جلوگیری از بیماری )آنفوالنزا(؛ امنیت 

اجتماعي؛ مباحث آموزشي و کمبود امکانات آموزشي؛ 

 فرهنگيجلوگیری از تهاجم 

 283 امنیتي
 الي 7787از مهر 

 7011خرداد 

ایااد امنیت پایدار از طریق تعامل با مرزنشینان؛ وضعیت مطلو  

امنیت مرزها؛ نقش مرزنشینان در مبارزه با قاچاق کاال؛ قاچاق 

سوخت؛ قاچاق موادمخدر؛ تعامل با کشورهای همسایه برای 

اتباع کشورهای حفظ امنیت؛ رزمایش مشترك؛ ورود غیرمااز 

ی همسایه؛ انسداد مرز )بودجه و   (؛ جنایات تروریستي؛ جشنواره

 امنیت ریتأثامنیت مرز؛ نقش رسانه بر 

-محیط

 زیستي
14 

الي  17از مرداد 

 7011خرداد 
 زدایيمقابله با ریزگردها، افزایش دما، بیایان

 - - - سیاسي

 781 ماموع
الي  7711از آ ر 

 7011خرداد 
 

ی جستاو، بیشترین اخبار مورد نتیاه 187شود از که در جدول باال مشاهده مي طور همان 

درصد از کل اخبار مربوط به مرزنشینان با  58خبر یعني  054ی اقتصادی با در مورد حوزه

های مرزی و    اهم موضوعاتي چون ساماندهي مبادالت مرزی، اشتغال مرزنشینان، بازارچه

اما در ؛ درصد کل اخبار قرار دارد 74خبر یعني  387ی امنیتي با حوزه ازآن پ است  

درصد( وجود داشته که  7.5خبر ) 38ی اجتماعي و فرهنگي مرزنشینان تنها حوزه
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موضوعات متفاوتي چون وضعیت بهداشت و آموزش مرزنشینان و تهاجم فرهنگي در این 

درصد( خبر و  7.1خبر ) 70با  ستیز طیمحی در انتها نیز حوزه نواحي پرداخته است 

های بزر  و ی مرزنشینان در رسانهی سیاست بدون خبر قرار دارند  جستاوی واژهحوزه

تواند در نشان دادن رویکرد غالب و نگاه رایج به مسائل اصلي مرزنشینان معتبر کشور مي

ی باالترین های امنیتي و اقتصاد کر شد، حوزه تر شیپطور که کمک شایاني کند  همان

مسائل اجتماعي و  ازجملهها های خبری را داشته و از مسائل کلیدی دیگر حوزهتوجه رسانه

 غفلت شده است  شدت بهفرهنگي 

کند که یکي از مسائل اساسي ما در برخورد با مشکالت مي دییتأنتایج این جستاو 

بر  دیتأکضوع است  های رایج و مرسوم به مومرزنشینان رهایي از این رویکردها و نگاه

 ؛ واناامدسازی فضا و ایااد دیگری )مرزنشینان( ميابعاد امنیتي مناطق مرزی به امنیتي

راهکار  عنوان بهبر یک عامل )اقتصادی( چه در بررسي مسائل آن و چه  ازحد شیب دیتأک

اساسي شود که از مسائل ی ساکنین این مناطق موجب مينیافتهاز وضعیت توسعه رفت برون

دیگر ابعاد حیات اجتماعي و زیست جمعي و اثرات آن بر ایااد این مسائل و یا انتخا  

راهکار غفلت شود  مسائل اقتصادی مرزنشینان از اهمیت باالیي برخوردار  عنوان بهها آن

های اجتماعي، بر این مسائل و غفلت از مسائل اساسي حوزه ازحد شیب دیتأکاست، اما 

بودگي مانند مهاجرت، وضعیت بهداشتي و آموزشي نامساعد، اقلیت فرهنگي و سیاسي

کند، مشکلي را حل نمي تنها نهی امور منطقه فرهنگي و یا عدم مشارکت سیاسي در اداره

 اناامد بلکه به بازتولید وضعیت کنوني مي

سي برر گرید عبارت بههای مرزی، یا تر وضعیت اقتصادی استانتبیین دقیق منظور بهاما 

ی اقتصادی های مرزی در مقولههای دولت مرکزی نسبت به استانها و برنامهنتایجِ سیاست

و پیامدها و اثرات وضعیت اقتصادی بر مسائل اجتماعي به شاخص نرخ بیکاری در این 

های مختلفي جزو باالترین های مختلف، استانپردازیم  در طول سالمناطق جغرافیایي مي

اند  جدول ههای مرزی کشور غالب بودها استانکه در بین آن اندبودهنرخ بیکاری کشور 

های مرزی های گذشته و وضعیت استانای از باالترین نرخ بیکاری در سالنمونه 7شماره 
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 ها است در این سال

 0350-0011نرخ بیکاری در سه استان اول مرزی،  .3جدول 

Table 3. Unemployment rate in the first three border provinces, 2012-

2022 
 استان سوم مرزی استان دوم مرزی استان اول مرزی میانگین کشور استان سال

 15.5گیالن:  16.1کرمانشاه:  17.2ایالم:  12.1 1931

 13.6کردستان:  13.8 ایالم: 14.6کرمانشاه:  10.4 1931

 12.4گلستان:  14.2خراسان شمالي:  15.7 کرمانشاه: 10.6 1939

 13.3خراسان رضوی:  13.3کردستان:  17.6کرمانشاه:  11 1931

 15.7اردبیل:  16.3:کردستان 25.1 کرمانشاه: 12.6 1931

 14.3آ ربایاان غربي:  14.7خوزستان:  21.6 کرمانشاه: 12.1 1931

 15.7خوزستان:  16: بلوچستانسیستان و  18.7کرمانشاه:  12 1931

 14.4کردستان:  14.5خوزستان:  15.7کرمانشاه:  10.6 1931

 13.2آ ربایاان غربي:  13.5هرمزگان:  14.9 کرمانشاه: 9.6 1933

 12.6خوزستان:  14.9کرمانشاه:  15.8هرمزگان:  9.2 1111

 Statistical Center of Iran, www.amar.org.irمنبع: 

-، به سه استان اول مرزی از منظر نرخ بیکاری در چند سال اخیر پرداخته7در جدول شماره 

های مرزی با میانگین شود اختالف نرخ بیکاری استانطور که مشاهده ميایم  همان

های غیرمرزی باالترین نرخ ها، استانکشوری بسیار باال بوده است )البته در بعضي از سال
استان با رتبه باال در بیشترین نرخ  5در  غالباًهای مرزی اند، اما استانیکاری را داشتهب

های مرزی، به تبیین بهتر وضعیت اقتصادی و معیشتي استان منظور بهاند(  بیکاری بوده
 پردازیم ی مرزی ميها استانهای شرایط شهرستان

http://www.amar.org.ir/
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 های مرزی در کشورهای استاننرخ بیکاری و رتبه شهرستان .0جدول 

Table 4. Unemployment rate and ranking of border provinces in the 

country 

 نرخ استان رتبه شهرستان
نوع 

 شهرستان
 نرخ استان رتبه شهرستان

نوع 

 شهرستان

 سردشت -77  38.6 کرمانشاه اسالم آباد غر  -7
آ ربایاان 

 مرزی 23 غربي

 مرزی 36.2 کرمانشاه ثالث باباجاني -3
مساد  -70

 سلیمان
  22.7 خوزستان

  22.4 اردبیل خلخال -75 مرزی 32.6 کرمانشاه جوانرود -7

  21.5 خوزستان هفتگل -71  31.5 کرمانشاه روانسر -0

  21.4 خوزستان اللي -78  29.7 کرمانشاه هرسین -5

 مرزی 21.4 گلستان گمیشان -78 مرزی 28.6 کردستان مریوان -4

 مرزی 21.3 کرمانشاه سر پل  ها  -1 مرزی 28.2 کرمانشاه پاوه -1

 ملکان -31  25.8 کرمانشاه گیالنغر  -1
آ ربایاان 
  21.2 شرقي

 میانه -37  24.3 آ ربایاان شرقي هشترود -77
آ ربایاان 

  21.1 شرقي

 مرزی 20.4 بوشهر دیلم -33  24.1 کرمانشاه ، کرمانشاه73

 Report of Literacy and illiteracy ranking of the country's provinces(2020)منبع: 

های مرزنشین های استانشود، شهرستانمشاهده مي 0که در جدول شماره  طور همان

شهرستان اول کشور از این  33در  که یطور بهباالترین نرخ بیکاری را در کشور دارند  
شهرستان یعني  8قرار دارند و از این تعداد نیز های مرزنشین شهرستان در استان 31منظر، 
شهرستان با نرخ بیکاری باال در مرز قرار داشته و شهر مرزی محسو   31درصد از  01

های ای که باید به آن توجه کرد، یکپارچگي واقعیت اجتماعي است  پدیدهشوند  نکته مي
کنش و اثرگذاری یت، برهمشوند و در واقعتنها یک عامل ایااد نمي ریتأثاجتماعي تحت 

دهند  در این موضوع نیز، های اجتماعي را شکل ميهای تحلیلي بر یکدیگر پدیدهحوزه
شهرهای مرزی که نمود آن  خصوص بههای مرزنشین، وضعیت نامناسب اقتصادی استان

ها است بر پدیدآوری مسائل اجتماعي اثرگذار است  یکي از نرخ بیکاری باالی آن

های مرزی مسائل اجتماعي گسترش فقر است  در ادامه به وضعیت فقر در استانترین  مهم
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 پردازیم مي
ی رهیافت درآمدمحور، رویکرد جا بهدر رویکردهای جدیدتر سناش فقر 

ی سناش فقر با درآمد و حتي شکل جا به درواقعهای انساني مطرح شده است   قابلیت
کودکان و   توجه شده است   ریوم مر ، هیذسوءتغسوادی، توزیع آن به مواردی مانند بي

های توسعه و رفاه از دیدگاه آمارتیا سن و با بیان مفهوم قابلیت، دیدگاه ریتأثتحت 

محوری یا همان قابلیت محوری سوق داده شد  قابلیت به این معنا درآمدمحوری به انسان
های مختلفي برای قادر به اناام دادن آن هستند یا خیر، یعني امکان واقعاًاست که افراد 

 سناش قابلهای فراروی از فقر تنها با میزان درآمد بنابراین قابلیت؛ انتخا  داشته باشند
است نیست و مواردی مانند سواد، سالمتي، تغذیه مناسب و    بر قابلیت افراد اثرگذار 

(Khalaj &Yousefi,2014:50-51 ) های کشور با طبق همین دیدگاه به بررسي استان
سالمتي، آموزش و استاندارد زندگي  مؤلفهرویکرد قابلیت محور و با بررسي سه 

 ضر  حاصلی چندبعدایم  فقر از دو بٌعد میزان و شدت تشکیل شده است که فقر  پرداخته

ای کشور را هاستان شده لیتعدنسبت سرشمار  5میزان و شدت فقر است  جدول شماره 
 دهد نشان مي

 0389های کشور، شده در استاننسبت سرشمار تعدیل .9جدول 

Table 5. Adjusted census ratio in the provinces of the country, 2007 
 فقر استان فقر استان فقر استان

 0.042 مرکزی 0.031 سمنان 0.015 تهران
 0.042 زناان 0.032 آ ربایاان شرقي 0.017 مازندران
 0.043 آ ربایاان غربي 0.035 کرمانشاه 0.021 بوشهر
 0.044 کهگیلویه و بویراحمد 0.036 خوزستان 0.024 قزوین
 0.045 کردستان 0.037 گیالن 0.024 قم
 0.054 خراسان شمالي 0.038 خراسان رضوی 0.025 گلستان
 0.065 هرمزگان 0.039 لرستان 0.028 اصفهان
 0.073 خراسان جنوبي 0.039 اردبیل 0.029 فارس
 0.081 کرمان 0.040 چهارمحال و بختیاری 0.029 ایالم
 0.141 سیستان و بلوچستان 0.040 یزد 0.030 همدان

 0.036های غیرمرزی:  میانگین استان 0.054های مرزی:  میانگین استان

 Khalaj and Yousefi,2014منبع: 
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میزان و شدت فقر به  ضر  حاصلاز  شده لیتعدگونه که بیان شد، نسبت سرشمار همان

دهنده گستردگي فقر هم بنابراین هرچه مقدار این شاخص بیشتر باشد، نشان؛ آیددست مي

های مرزی ها است  اکگریت استانشدت محرومیت آن ازنظرتعداد فقیران و هم  ازنظر

های مرزی و  ن استانی بین میانگی  کشور دارای باالترین میزان شاخص فقر هستند  با مقایسه

و  1.150های مرزی  شود  میانگین این نسبت در استان غیرمرزی این تفاوت بیشتر نمایان مي

برابر فقیرتر از  7.5های مرزی  یعني میانگین استان؛ است 1.174های غیرمرزی  برای استان

 های مرزی، اینهای غیرمرزی هستند  عالوه بر وجود و گسترش فقر در استان استان

 ازجملهی اجتماعي دیگر این مسائل اقتصادی با مشکالت عدیده ریتأثها تحت  استان

 پردازیم اند  در ادامه به وضعیت مهاجرتي این مناطق ميمهاجرت مواجه شده

مناطق مرزی و خالي شدن این مناطق از  خصوص بههای مرزی و مهاجرت از استان

و مقصد، طرد اجتماعي  مبدأفرهنگي  سکنه موجب معضالت متعدد اجتماعي مگل تفاوت

شود  یکي از پیامدهای اصلي مهاجرت از نشیني، تبعیض در مقصد و    مي، حاشیهمبدأدر 

مناطق مرزی، خالي شدن این مناطق از سکنه است که متعاقب آن کنترل امنیت این مناطق 

مرکزی دشوار برای سیستم  شدت بهچه امنیت نظامي و چه جلوگیری از قاچاق کاال و    

 ساله دهدهد  روندهای های مرزی را نشان ميشود  نمودار زیر روندهای مهاجرتي استانمي

 کنیم مهاجرت را در جدول زیر مشاهده مي
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 51-59و  89-51های مرزی، در دو دوره ای از موازنه مهاجرتی استان. نمونه0شکل 

Fig 1. An example of the migration balance of the border provinces, in 

two periods: 2007-2012 and 2012-2017 

 
 Statistical Center of Iran, Population and Housing Censuses 2017 and 2012منبع: 

استان مرزی کشور در  74استان مرزی از  1، شود يمکه در نمودار باال مشاهده  طور همان

از  شده خارجهر دو دوره یعني به مدت ده سال موازنه مهاجرتي منفي داشته و مهاجرین 

ی زماني بوده و سه استان نیز حداقل در یک دوره واردشدهاستان بیشتر از مهاجرین 

های استان دارای مهاجرت معکوس بوده است  با توجه به اینکه اکگریت شده يبررس

استان غیر مرزی موازنه مهاجرتي مگبت دارند( و  8غیرمرزی موازنه مهاجرتي مگبت دارند )

 دیمؤگیرد، این آمار های مرزی صورت ميهای معکوس از مناطق و استانبیشتر مهاجرت

از منظر مسائل اجتماعي  و چههای مرزی چه به لحاظ اقتصادی وضعیت نابسامان استان

های مرزی، آمار استان سیستان و توصیف بهتر وضعیت مهاجرتي استان ورمنظ بهاست  

مشخص  3گونه که در نمودار شماره کنیم  همانتر بررسي ميدقیق طور بهبلوچستان را 
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نفر حاصلِ موازنه مهاجرتي  -38505است، از حاصل موازنه مهاجرتي کل استان، تعداد 

درصد از  85اکگریت خروج مهاجرین یعني  گرید عبارت ؛ بههای مرزنشین استشهرستان

اند، از حاصل موازنه مهاجرتي استان، یعني کساني که از استان مهاجرت کرده

 های مرزنشین صورت گرفته است  شهرستان

 0389-51. تعداد خالص مهاجران استان سیستان و بلوچستان طی دوره 1شکل 

Fig 2: The net number of immigrants in Sistan and Baluchistan 

province during the period 2007-2012 

 
 Statistical Yearbook of the country (2016), Statistics Center of Iranمنبع: 

اشاره شد، نرخ باالی بیکاری و وضعیت معیشتي و اقتصادی نامناسب  تر شیپطور که همان
مستقیم بر مسائل اجتماعي اثرگذار است  یکي از پیامدهای جدی  طور بههای مرزی استان

ها و مناطق مرزی به سمت مرکز کشور است  از دیگر عوامل آن نیز مهاجرت باالی استان
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کننده وضعیت نابسامان مناطق مرزی، کمبود امکانات و منابع ضروری زندگي است  تشدید
های مرزی، کمبود سازی از استانگریهای کالن یعني دی، از پیامدهای سیاستدرواقع

رفاهي در این مناطق است  همین ضعف منابع و امکانات نیز بر تشدید -امکانات خدماتي
مهاجرت نیز اثرگذار است  در ادامه وضعیت خدمات  ازجملهمسائل اجتماعي استان 

 های رفاهيیکي از شاخص عنوان بههای مرزی را آموزشي و بهداشتي مناطق و استان

سواد به جمعیت کل، یکي از  کنیم  نسبت جمعیت بيضروری و حداقلي زندگي بررسي مي
است   اجتماعي، دستیابي به رفاه و توسعه هایآموزش، آسیب زمینه در های مهمشاخص

های کلیدی محسو  هزاره نیز از شاخص یتوسعه هایشاخص یماموعه در ،رو نیازا
ساله و بیشتر )یا  4سواد المللي نسبت افراد بيهای بینوصیهشود  بر این اساس مطابق با تمي

سوادی )یا ی نرخ بي محاسبهساله و بیشتر جهت  4ساله و بیشتر( به کل جمعیت  4باسواد 
 رود نرخ باسوادی( به کار مي

 0359ساله و بیشتر کشور،  6سوادی جمعیت بندی نسبت بی. رتبه3شکل 

Fig 3. Ranking of the illiteracy ratio of the country's 6-year-old and 

older population, 2016 

 
 Report of Literacy and illiteracy ranking of the country's provinces(2020)منبع: 

های مشخص است، وضعیت سواد عمومي در استان وضوح بهگونه که در نمودار باال همان

استان که  71تر است  از نامناسب مراتب بهها مرزی نسبت به میانگین کشور و دیگر استان
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های مرزی استان جزو استان 73ها از میانگین کشوری باالتر است، سوادی آننرخ بي

سوادی درصد( نرخ بي 15استان مرزی ) 74استان از  73، گرید عبارت ؛ بهشوندمحسو  مي

وضعیت نامناسب امکانات و منابع آموزشي  دیمؤباالتر از میانگین کشوری دارند  این آمار 

ها است که حتي در آموزش و گسترش سواد عمومي نیز به شدت مشکل در این استان

 دارند 

ر کنیم که داما اگر همین آمار را نسبت به تفکیک جنسي بازآرایي کنیم، مشاهده مي

های تر است  در تمام این استانوخیم مراتب بهسوادآموزی وضعیت زنان نسبت به مردان 

سوادی در سوادی در آن باالتر از میانگین نرخ کشوری است، نرخ بيمرزی که نرخ بي

از  مراتب بههای مرزی ، وضعیت قشر زنان در استاندرواقعدو برابر مردان است   باًیتقرزنان 

های بررسي مسائل اجتماعي این مناطق و شناسایي گروه منظور بهتر است  دیگر اقشار وخیم

دیده و یا در معرض آسیب، زنان از اولویت باالتری برخوردار هستند  قشری که هم آسیب

زیستي و    با دیگر اقشار سهیم در تحمل رنج مسائلي چون فقر، مهاجرت، مسائل محیط

ها خورداری از منابع و امکانات آموزشي و بهداشتي نسبت به دیگر گروهاست و هم در بر

 تری دارد وضعیت نامناسب

 های مرزی باالتر از میانگین به تفکیک مرد و زنسوادی استاننرخ بی .6جدول 

Table 6. The illiteracy rate of the border provinces is higher than the 

average by males and females 

 زن مرد کل استان
 15.8 8.9 12.3 کشور
 16.4 8.9 12.7 گیالن

 16.9 9.5 13.2 خراسان جنوبي
 17.5 9.9 13.7 خوزستان
 18.4 9.4 13.9 گلستان
 19.4 10.8 15.1 ایالم
 20.1 10.6 15.3 شرقيآ ربایاان 
 20.4 10.6 15.4 کرمانشاه
 21.3 12.1 16.7 خراسان شمالي
 22.9 11.2 16.9 اردبیل
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 زن مرد کل استان
 24.3 11.7 17.9 آ ربایاان غربي
 25 12.1 18.5 کردستان

 29.1 18.7 23.8 سیستان و بلوچستان
 Report of Literacy and illiteracy ranking of the country's provinces(2020)منبع: 

ی مرزی، استان سیستان و ها استانتر امکانات آموزشي بررسي وضعیت دقیق منظور به

شود  در سال ی جغرافیایي مقابل هم بررسي ميبلوچستان و آ ربایاان غربي از دو نقطه

که  نفر است 37.7های تحصیلي( آموز به معلم )در تمام دورهمیانگین کشوری دانش 7715

نفر است   31.5و در استان سیستان و بلوچستان  35خص برای آ ربایاان غربي همین شا

های سیستان و بلوچستان و آ ربایاان شود، استانگونه که در نمودار زیر مشاهده ميهمان

ها که نشانگر امکانات و فضای آموزشي است، از میانگین کشوری غربي در تمامي شاخص

 تری دارند وضعیت نامناسب
 0359های آموزشی دو استان سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی، شاخص. 0شکل 

Figure 4. Educational indicators of two provinces of Sistan and 

Baluchistan and West Azarbaijan, 2016 

 
 Statistical Yearbook of the country (2016), Statistics Center of Iranمنبع: 
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های درس پرداخته شد، عالوه بر آموز به کالسها به نسبت تعداد دانششاخصدر این 
مگال در استان  طور بهها و مدارس نیز توجه کرد  آمارهای کمي باید به کیفیت این کالس

کالس  150هزار و  78از ماموع نوسازی این استان،  رکلیمدسیستان و بلوچستان به ا عان 
بودند، سازی  کالس درس نیازمند تخریب، بازسازی و مقاومهزار  71درس استان، بیش از 

های درصد از کالس 31و حداقل  شده یيشناساکالس کپری در این استان  751حدود 

استان  وپرورش آموزشیا به گفته معاون پژوهشي  ( ISNA,2017استان چندپایه هستند )
هزار کالس درس است تا به استاندارد کشوری  5آ ربایاان غربي، این استان نیازمند 

 ( IRNA,2016دست یابد )
نباید فراموش کنیم که آمار موجود مربوط به کودکاني است که امکان تحصیل 

 عالوه بر این آمار، باید تعداد کودکان بازمانده از تحصیل را نیز بر که يدرصورتداشتند، 
مگال در استان سیستان و  طور بهی مرزی اضافه کرد  ها استانشرایط نامساعد آموزشي 

تا  4بلوچستان به ا عان نماینده این استان در مال  شورای اسالمي تخمین تعداد افراد بین 

هزار نفر است  آمار باالی این کودکان  771اند، نزدیک به سال که از تحصیل بازمانده 78
دهد که بالغ بر آموز در این استان نشان ميهزار نفری کنوني دانش 437معیت با توجه به ج

 Khaneدرصد از جمعیت در سن تحصیل در این استان از تحصیل محروم هستند ) 74

Mellat News Agency,2016های بهداشتي و وضعیت توزیع (  در بخش بعدی به شاخص
 پردازیم رزی ميمنابع و امکانات بهداشتي و درماني در مناطق م

دهنده وضعیت های توسعه است که نشانوضعیت بهداشتي و درماني از دیگر شاخص
امکانات الزم برای زندگي حداقلي است  نمودار زیر شاخص نسبت پزشک به صد هزار 

-دهد  همان( قرار دارند نشان مي58.4تر از میانگین کشور )هایي که پاییننفر را در استان

های مرزی از وضعیت نامناسبي در این شاخص استان از استان 4هویداست طور که 
 برخوردار هستند 

  



 3411 زمستان | 59شماره | بیست و هشتم سال |فصلنامه علوم اجتماعی  | 311

تر از میانگین های پایین: وضعیت شاخص پزشک به صد هزار جمعیت در استان9شکل 

 0359کشور،

Figure 5: Status of physician index per hundred thousand population in 

provinces lower than the country's average, 2016 

 
 Statistical Yearbook of the country (2016), Statistics Center of Iranمنبع: 

بیمارستاني  7شاخص بعدی در بررسي فضا و امکانات بهداشتي و درماني تعداد تخت فعال

تخت  دهنده این است که به ازای هر هزار نفر جمعیت چه تعدادیاست  این شاخص نشان

استان مرزی کشور  73شود، مشاهده مي 4گونه که در نمودار شماره فعال وجود دارد  همان

ها از میانگین های مرزی شاخص تخت فعال بیمارستاني آندرصد از استان 81یعني حدود 

هایي همچون سیستان و بلوچستان و بوشهر کشوری کمتر است  این شاخص برای استان

های فعال بیمارستاني نشان از نگین کشور است  کمبود تعداد تختنیمي از میا باًیتقر

های سالمت، بهداشت و درمان دارد  همین مسئله خود ها از شاخصهمحرومیت این استان

 شود بیشتر، مهاجرت و    مي ریوم مر  ازجملهموجب بسیاری از معضالت دیگر 
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 0359های مرزی، . اندکس تخت فعال استان6شکل 

Fig 6. Active bed index of border provinces, 2016 

 
 Statistical Yearbook of the country (2016), Statistics Center of Iranمنبع: 

های کشور های بهداشتي و درماني استانبه بررسي شاخص 7714در پژوهشي که در سال 

 21 اساس کشور را بر هایپرداخته و در ماله بهدات و توسعه منتشر شده است، استان

 نظیر روش چندمعیاره گیریتصمیم یها کیتکن از با استفاده درماني- بهداشتي شاخص

قرار داده است  حاصل بررسي  یبند سطحو  يموردبررس تاپسی  و آنتروپي دهيوزن

 75شود  طبق این بررسي در بین های کشور از این منظر در جدول زیر مشاهده مياستان

؛ استان مرزی قرار دارد 71های بهداشتي و درماني، کشور از منظر شاخصاستان آخر 

ای مناسبي در این حوزه های مرزی وضعیت توسعهدرصد از استان 47، گرید عبارت به

های به نیمي از استان هاحتي شاخص بهداشتي و درماني اغلب آن که یطور بهندارند، 
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 های کشوربندی استانهای بهداشتی و درمانی و رتبهشاخص ضریب توسعه .7جدول 

Table 7. Development coefficient of health and treatment indicators and 

ranking of the country's provinces 
 رتبه نهایی ضریب توسعه استان رتبه نهایی ضریب توسعه استان

 17 0.315 آ ربایاان شرقي 1 0.569 گیالن
 18 0.312 قزوین 2 0.541 سمنان
 19 0.312 خراسان رضوی 3 0.531 یزد

 20 0.312 مرکزی 4 0.467 و بویر احمد هیلویکهگ
 21 0.303 هرمزگان 5 0.457 مازندران

 22 0.296 خراسان شمالي 6 0.414 چهارمحال و بختیاری
 23 0.295 اردبیل 7 0.390 ایالم
 24 0.294 البرز 8 0.362 اصفهان

 25 0.283 لرستان 9 0.359 خراسان جنوبي
 26 0.272 کرمان 10 0.354 زناان
 27 0.270 آ ربایاان غربي 11 0.351 همدان
 28 0.262 کردستان 12 0.343 بوشهر
 29 0.257 کرمانشاه 13 0.338 تهران
 30 0.247 خوزستان 14 0.336 فارس
 31 0.231 سیستان و بلوچستان 15 0.326 گلستان
    16 0.316 قم

 Yazdani, Mohammad Hassan and Faramarz Montazer (2017)منبع: 

دهد که این ميهای مرزی و مناطق مرزنشین نشانبررسي وضعیت و مسائل اجتماعي استان

هایي که در فرهنگ، مذهب و جغرافیای خود )دوری از مرکز( و تفاوت ریتأثمناطق تحت 

یافته های توسعهوجود داشته وضعیت متفاوتي از مرکز و استانها نسبت به مرکز قومیت آن

ها و سیاست ریتأثطور که باالتر  کر شد، این مناطق تحت کنند  همانرا تاربه مي

ی اقتصادی و اجتماعي که بر ها اشاره شده است، با مسائل عدیدهرویکردهایي که به آن

ها و مشارکت اقتصادی ری باالی این استانهستند  نرخ بیکا رو روبهیکدیگر اثرگذار بوده، 

تعداد باالی  ریتأثهایي که مشارکت اقتصادی باال است، بیشتر تحت ها )در استانپایین آن

-ها دارد  همانبیکاران است و نه شاغلین( نشان از وضعیت اقتصادی و معیشتي نامناسب آن
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سوادی، رده، مهاجرت، بيطور که دیدیم این عوامل مسائل اجتماعي مهمي چون فقر گست

-کمبود امکانات و منابع بهداشتي و درماني، وضعیت آموزشي نامساعد و وضعیت رفاهي

ی اجتماعي و خدماتي ضعیفي را به وجود آورده است  وجود پایدار این مسائل عمده

های مرزی دارد و لزوم های فعلي برخورد با استاناقتصادی نشان از عدم موفقیت سیاست

 کند ها را گوشزد ميری و تغییر آنبازنگ

 گیری بحث و نتیجه

های مرزی )به سبب گونه که در مباني نظری گفته شد، رویکرد تهدید محور به استانهمان

سازی مرکز تحت وجود مرز در این مناطق(، نگاه نظامي به امنیت و همچنین نگرش دیگری

کشور از عوامل اصلي وضعیت فعلي های های قومي، مذهبي و فرهنگي حاشیهتفاوت ریتأث

ی کنندهی کالن ترسیمها میپارادا، این رویکردها و گرید عبارت ؛ بهاین مناطق است

ها و نحوه ها، برنامههای اجرایي در این مناطق است  بازنمود این سیاستها و برنامهسیاست

مهاجرت و    ( )فقر،  ادشدهتوزیع امکانات را ما در بروز و گسترش مسائل اجتماعي ی

 کنیم مشاهده مي

مگال در بررسي نکاه تک بٌعدی و تنها نظامي به امنیت مرزی، توجه به پژوهش  طور به

در مورد اثرات احداث دیوار مرزی در استان سیستان و بلوچستان مفید خواهد  شده اناام

 17ر سال بود  طبق پژوهشي که به تحلیل اثرات اقتصادی و اجتماعي احداث دیوار مرزی د

ی  نهیدرزم، افتهی کاهشهای اقتصادی، معیشتي و درآمد مرزنشینان است، فعالیت شده اناام

هزار  1اثرات اجتماعي تمایل به مهاجرت افزایش )بعد از احداث دیوار و بسته شدن مرز 

اند( و میزان اوقات فراغت )مسافرت، مهماني و    ( خانوار سیستاني مهاجرت کرده

است  تنها اثر مگبت احداث این دیوار کمي کاهش قاچاق سوخت و  افتهی اهشکمرزنشینان 

 ( Mir Lotfi, 2014:109-112مواد مخدر بوده است )

ها دیگر پاسخگو نیست و امروزه، نگاه امنیتي و نظامي صِرف به مرز که يدرصورت

استفاده نشود، های مناطق مرزی ها و فرصتشود از پتانسیلباعث مي که نیاعالوه بر 

 طور بههایي که شود  پژوهشای نیز ميموجب بروز مسائل و مشکالت عدیده
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ها به رویکردهای مرکز صورت گرفته پدیدارشناختي به تاربه زیسته مرزنشینان و نگاه آن

وجود احساس قوی دیگربودگي و تبعیض یافتگي در بین مردم این مناطق  دیمؤاست، 

 در کنند که مردم این مناطقمي دییتأ(، Zokaei & Aram, 2014 -) ها پژوهشاست  این 

 و دهندها ميآن به را جدیدی معنای شانزندگي هایسختي و مشکالت فهم برای تالش

 مرزهای هویت تیدرنها که دهندمي شکل دیگران و خود بین را روابطي طریق این از

ابزاری  عنوان به هاسختي و مشکالت شرایطي چنین کنند  درمي بازنمایي را ها آن قومي

 دلیل که شودمي توجیه چنین و شوندمي کاربرده به دیگری از خود بودن متفاوت بیان برای

 که است این بر فرض و دارند دیگران با که است هایيتفاوت همین این مشکالت،

ی مرز سو آنبا ساکنان »، «هستیم متفاوت فرهنگي لحاظ به»، «هستیم اقلیت»ما  که یيازآناا

 احساس ایااد باعث امر این .است شده گونهبدین تمانیوضع« فرهنگمان مشترك است

 تصور چنین مردم مرزنشین ،درماموع دیگربودگي در بین مردم این مناطق شده است 

 تمتفاو دیگران از که هاست آن فرهنگ و زبان ها نتیاهنابرابری و تبعیض این که کنندمي

 دگرگوني و استحاله دچار روزمره زندگي در زندگي مرزنشیني هایچالش بنابراین، .است

 عواملي واردشدن با هاو محرومیت هاچالش .کنندمي کسب جدیدی معنای و شده

 شوند مي گرفته در نظر مرزی علیه اجتماعات تهدیدی عنوان به زبان و فرهنگ همچون

 بیان برای تنها نه خود زندگي وضعیت مقایسه در حقیقت، ساکنان مناطق مرزی به

 را بودنشان متفاوت هایيمقایسه چنین طریق یک از پرداخته، بلکه شان يزندگ کمبودهای

 هایها ویژگيشود آنموجب مي« آنهایي-ما»گیری روابط کنند  شکلمي بیان دیگران از

 ریتأثساکنان این مناطق تحت  کنند بازنمایي  مرزبندی همین طریق از را خودشان اجتماع

-ی دائم خود با استانسازی مرکز خود نیز به این نگاه دامن زده و با مقایسهرویکرد دیگری

طرف مرز، علت مرکزی و وضعیت رفاهي و خدماتي ساکنان آن افتهی توسعههای 

ي ما شاهد درون گرید عبارت ؛ بهدانندي خود را همین نگاه دیگرساز مرکز ميماندگ عقب

ی این رویکرد و ای هستیم  ادامهشدن و بازتولید این نگاه دیگربودگي در مناطق حاشیه

ای به رادیکالیزه شدن وضعیت تقویت و بازتولید آن، چه از طرف مرکز و چه نقاط حاشیه
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اساسي در رویکرد کلي  دنظریتادبنابراین ؛ و تقابل بیشتر حاشیه با مرکز منار خواهد شد

 روری است به مقوله مرز ض

های متعددی صورت در بررسي عوامل اثرگذار بر امنیت مرز و مناطق مرزی پژوهش

های اقتصادی و تقویت توانمندی ریتأثگرفته که نگاه نظامي به مرز را نقض کرده و به 

ها بیشتر به نقش دارد  در این پژوهش دیتأکاجتماعي مرزنشینان بر حفظ امنیت نقاط مرزی 

های مرزی در حضور و عدم مهاجرت مرزنشینان اشتغال و گسترش بازارچهرونق اقتصادی، 

گسترش امنیت توجه شده است  توجه به رونق اقتصادی و وضعیت  اهیدرنتاز این مناطق و 

معیشتي مرزنشینان یکي از راهکارهای اصلي حفظ جمعیت، همکاری بیشتر مردم برای 

 ست حفظ امنیت و گسترش امکانات رفاهي و خدماتي ا

های جایگزین نیز از نگاه تک عاملي و البته نباید فراموش کرد که در پیشنهاد سیاست

بر یک عامل پرهیز کرد  نقش عوامل اقتصادی چه به ا عان مردم این مناطق و چه از  دیتأک

نگاه نظری بر کاهش مسائل اجتماعي و بهبود شرایط زندگي ساکنان این مناطق 

ی این مناطق نیز توجه کرد  در به دیگر ابعاد الزمِ توسعه زمان همانکارناشدني است اما باید 

 ق،های دروني مناطتوانمندیبه  زمان همقتصاد مرزی، باید حقیقت در کنار توجه به ا

و شهرهای مرزنشین چون توجه به اقتصاد کشاورزی، گسترش خدمات رفاهي  روستاها

قرار  موردتوجههای فردی مردم این مناطق نیز )آموزشي و بهداشتي( گسترش قابلیت

های مدون در اتخا  برنامههای مرزی و بگیرد  نقش دولت در تغییر رویکرد رایج به استان

های پیشنهادی در قالب جدول شماره ی این مناطق انکارناشدني است  سیاستبحث توسعه

 بندی شده است جمع 8

 ها و راهکارهای پیشنهادیسیاست .8جدول 

Table 8. Suggested policies and solutions 

 های پیشنهادیها و برنامهسیاست سطوح و ابعاد

و پاردایمي 

 رویکردی

 تغییر رویکرد تهدیدمحور به رویکرد تلفیقي به مرز - 7

 تغییر رویکرد نظامي به امنیت، توجه به ابعاد اجتماعي و اقتصادی امنیت - -3

 ها در حفظ امنیتبر مشارکت مرزنشینان و ایااد لوازم مشارکت آن دیتأک -7
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 های پیشنهادیها و برنامهسیاست سطوح و ابعاد

 اجتماعي

 بر توسعه اجتماعي مناطق مرزی دیتأک -7

 امکانات و منابع آموزشي گسترش -3

 تاهیز و گسترش امکانات بهداشتي و درماني -7

-های قوميگیری از توان قبایل و طوایف مرزنشین جهت مدیرت و رفع بحرانبهره -0

 مذهبي

 مذهبي مرزنشینان عقاید و ورسوم آدا  به احترام و توجه و شهروندی حقوق رعایت -5

 با کارکرد اجتماعي و فرهنگي نهاد مردمهای نهادسازی و توسعه سازمان -4

 اقتصادی

 روستاییان با تاارت حق دادن اولویت همچنین و مرزی بازارچه گسترش و توسعه -7

 و درآمد افزایش جهت مرز حاشیه روستاییان به مشخص هایالکا تبادل اجازه -3

 تهاجرم از جلوگیری

 مربوط به آنسازی قوانین های مرزنشیني و شفافگسترش تعاوني -7

 جمعیت واردات به و مقررات صادرات با آشنایي و تاارت هایروش آموزش -0

 منطقه در ساکن

 توجه به اقتصاد سنتي )کشاورزی( منطقه و رفع معضالت آن -5

 تعارض منافع
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