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واکاوی زمینههای تهدید «قلمروی مؤثر ملّی» در ایران از منظر شکافهای قومی
(مورد پژوهی :قوم بلوچ)
2

سیدهادی زرقانی ،1ابراهیم احمدی

1دانشیار جغرافیای سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
2دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله9217/07/22 :

تاریخ پذیرش مقاله9217/99/26 :

چکیده
قلمروی موثر ملی ناظر بر این حقیقت است که ممکن است میان تمامی قلمرو (قلمرو حقوقی) و منطقهای
که به طور اثربخشی تحت کنترل دولت است (قلمرو مؤثر ملی) انطباقی وجود نداشته باشد .در اینجا مفهوم
حاکمیت حقیقی دولت بر سرررتاسررر قلمرو مورد سرروال و تحت شررقاا قرار میگیرد .ادعای این مقاله چنین
اسرت؛ به واسرطه عق در ناارت مطلو دولت در مناطق پیرامونی (قومی) ،ناارت مؤثر بر قلمرو از ناحیه
دولت مرکزی دچار عرق و سسستی است .البته این تقارض از ناحیه قومیت در جامقه ایران بیشتر ریشه در
ابقاد گوناگون احسرراس محرومیت دارد ،که در مورد قوم بلوچ نسرربت به سررایر اقوام ایرانی ،حادتر اسررت .با
تقسرریش شررکا های قومی بلوچها به دو دسررته درونی و بیرونی ،مهمترین دلیش شررکا های درونی جامقه
قومی بوچ را میتوان بهطور عمده در بنیانهای جغرافیایی عررقی  ،ناکامی در برنامههای آمایش سرررزمین،
تقارعرات سرایتی دولت در ایران و بهتبع محرومیتهای چندگانه (اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی)
دانسرررت .دو عامش ترثیرپییری هویتی (قومی ،میهبی و زبانی) از ایالت بلوچسرررتان پاکسرررتان و پارهای از
کنشهای تحریکآمیز از سروی کشرورهای رقی  ،در زمره عوامش بیرونی شرکا های قومی بلوچها هستند.
اجمالً عوامش میکور ،اعمال حاکمیت بر قلمروی موثر ملی در ایران را شکننده وآسی پییر نشان میدهد.
کلیدواژهها :ایران ،قوم بلوچ ،قلمروی موثر ملی ،محرومیت نسبی ،شکا های قومی

مقدمه
در مبحث «قلمرو» ،ابعاد متعدد و مهمی از زندگی اجتماعی و قدرت اجتماعی در کنار هم مطرح میشوند« :ابعاد
مادی نظیر زمین»« ،ابعاد کارکردی نظیر کنترل فضااا» و «ابعاد نمادین نظیر هویت اجتماعی» .این اصااط ح در طول
زمان کاربردهای مختلفی داشات است و برای اشاره ب مقیاسهای فضایی مختلف بخشهایی از فضا استفاده میشود
 . نویسنده عهدهدار مکاتبات:
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ک جغرافیدانان ب طور معمول با عنوان منطق  ،مکان و محل از آنها یاد میکنند .بااینحال این مفهوم ب طور معمول
ب بخشاای از سااط زمین گفت میشااود ک گروهی ویژه یا موجودیتی ساایاساای ادعای مالکیت آن را دارد؛ یعنی
ناحی ای ک در آن حقوق مالکیت اعمال میشااود و ب طریقی محدود و مرزبندی میشااود اهاگت.)856 :6831 ،
ب تعبیری ،واقعیت دولت اکشورملی) بر مبنای حاکمیت حقیقی او در نظارت بر قلمرو و دفاع از مرزها و مردم ساکن
در آن ساارزمین اقلمرو) نمود دیدا میکند .بدیهی اساات ک مفهوم حاکمیت دولت با توانایی دفاع از قلمرو و مردمان
سااکن آن گره وورده اسات« .قلمرو مؤثر ملی» آنجایی اسات ک دولت از این توانایی و امکانات برووردار باشد ک
قادر باشااد ،نظارت و کنترل دقیق و در مجموع حاکمیت واقعی بر محدوده جغرافیایی کشااور امرزهای رساامی) و
سااکنین آن داشات باشاد .چنانچ این نظارت اک ناشای از عاعف و گتاتتحی حاکمیت دولت است) بر بخشی از
کشاور باشاد ،تنها آن محدوده جغرافیایی را در واقعیت ان از منظر رسمیت حقوقی) میتوان قلمرو مؤثر ملی دولت
دانتاات .ازاینجهت ،نظارت عالی و دقیق دولت بتاات ب توانایی و امکانات در کشااورهای گوناگون متفاوت اساات.
درحالی ک دارهای از کشااورها اعمدتاً دولتهای شااکننده؛ بروی از دولتهای عااعیف شااده آفریقایی ،افغانتااتان،
سااوری و )...فاقد توانایی حاکمیت کامل بر قلمرو سااراسااری کشااور اقلمرو فی یکی یا حقوقی) هتااتد ،بروی از
دولاتهاا نی ب اشاااکال قلمروگتاااتری ،داری حوزه و قلمروهای نفوذ اقلمروهای ژئودلیتیکی) در ورای مرزهای
سرزمینی وود هتتند .کشورهای توسع یافت و قدرتهای منطق ای ان هم آنها) و بخصوص قدرتهای جهانی در
شامار دسات دوم قرار دارند .ب نظر میرساد در ایران حاکمیت کامل دولت مرک ی بر قلمرو سرزمینی از ناحی اقوام
دچار یک عاعف تاریخی اسات .در مورد قوم بلون نتابت ب ساایر اقوام ایرانی ،این متدل در ایران امروزی حادتر
اسات .ریشا یابی تاریخی درگیریهای اقوام با دولت مرک ی در ایران نشاان دهنده این واقعیت است ک در سرتاسر
قرن بیتاتم دولتهای وقت ایران با اقوام درگیری های عمده و توأم با سرکوب را در کار نام وود دارند .البت بخش
عظیمی از این سااارکوبهاا و ن اع حکومات مرک ی باا اقوام و ای ت ب دالیلی چند مانند شاااور های دیدردی،
وودگردانی محلی ،فتنة انحی ی دول بیحان ابریتانیا و شاوروی) و غیره بوده اسات .ازسویی نهادین ساوتار حکومت
متمرک در ایران از عصر رعاهشاه تاکنون ،یکی از دالیلی است ک در بتط نابرابریهای ناحی ای و بیعدالتی فضایی
و ب تبع حاکمیت مرک  -دیرامون اثرگذاری باالیی داشات است .مجموع این عوامل باعث شکل گیری نوعی احتاس
محرومیت در عدالت توزیعی -فضااایی از ناحی اقوام ایرانی شااده اساات .هرچند ک نباید از نقش عوامل ساایاساای و
نحر

حکومتها ب اقوام نی غافل ماند .در مورد قوم بلون ،نابرابریهای فضااایی در کنار گتااتااتهای جغرافایی

افقر منابع ،وشکی و کم آبی ،فاصل زیاد با مرک سیاسی و )...منطبق بر نوعی جبر ایدئولوژیک مبتنی بر مذهّب مج ا
است ،ک گون ای از محرومیتهای چندبعدی اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنحی و ...را در برداشت است.

سؤال تحقیق
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 -6آیا میتوان محرومیت های چندگان قوم بلون را یک متغیر اثرگذار بر اصل حاکمیت و کیفت نظارت دولت
مرک ی بر قلمرو مؤثر ملی دانتت؟
فرضیه تحقیق
 -6ایده اصلی تدوری محرومیت نتبی این است ک نابرابری عموماً منجر ب نارعایتی شده و نارعیاتی میتواند
باشد .بیشک محرومیتهای چندگان قوم بلون ب این دلیل ک منتج ب شکافهایی قومی

منشاء اعتراض و شور

است ،کیفت حاکمیت و نظارت دولت مرک ی بر قلمروی مؤثر ملی را تحت شعاع قرار میدهد.
اهداف و روش تحقیق
این تحقیق در دی داسااب ب سااوال مطرح شااده اساات .هدف اصاالی دژوهش ،شااناسااایی مولف های تأثیرگذار بر
تنشهای قومی بلون اسات ک ب تبع از متاائلی اگون های محرومیت ،تعارعات ساوتی دولت ،عوامل جغرافیایی و
عوامل موثر بیرونی) میتواند اصاال حاکمیت موثر ملی انظارت حقیقی بر قلمرو) در ایران را تحت شااعاع قرار دهد.
در زمره دژوهشهای کیفی و از نوع توصاایفی -تحلیلی اساات .اط عات مورد

این دژوهش براساااس ماهیت و رو

نیاز ب شیوه اسنادی و با مراجع ب منابع معتبر چون کتب ،مقاالت و گ ار های معتبر گردآوری شده است.

پبشینه تحقیق
پژوهشگران

سال

هدف

نتایج (یافتهها)

مراد کاویانیراد

6831

بررسای تأثیر مشااارکت سیاسی

مشارکت بلونها در فرایند توسع ملی و واگذاری امور فرهنحی امذهبی)

بر ناحی گرایی فرهنحی

ب آنها باعث کاست شدن ناحی گرایی فرهنحی قوم بلون است ا -661

زهرا احمدیدور و

6831

.)661
همکاران

مطاالعا

عوامل ناامنی در ابعاد

داوالی و وااارجی در جنوب

با تقتیم عوامل ناامنی در جنوب شرق ایران ب دو دست داولی و بیرونی،
بیشترین دالیل نامنی را منشاء بیرونی دانتتند ا.)44-68

شرق ایران
برزین عرغامی و

6836

سلمان انصاریزاده

برساای فرصااتها و تهدید های

آنها بخش ب رگی از چالشهای ب رگ ملی ،منطق ای و بینالمللی را ناشی

ژئاودلیتیکی قوم بلون از منظر

از عقب قومیتها در جدارههای مرزی کشورها همتای میدانند .آنها

شکافهای سیاسی -اجتماعی

واگرایی قومی در ایران را رد میکنند و بیشتر ب شکافهای مقطعی
سیاسی -اجتماعی معتقدند ا.)661-35

عیتی ابراهیمزاده و
همکاران

6835

بااررسااای تااأثیر مؤلف ا هااای

نتایج دژوهش نشان میدهد ،متغیرهای ژئواکونومیک دارای بیشترین تأثیر

ژئاودالایتیکی و ژئواکونومیکی

در کاهش دوگانحی منطق و کاهش شکافهای مرک  -دیرامون و آمایش

مناطق مرزی اسااتان ساایتتان و

سرزمین استان است .دراین بررسی متغیرهای ژئودلیتیکی قومی -مذهبی

بلوچتاااتان بر آمیش سااارزمین

دارای اثرمنفی و کاهنده بر آمایش سرزمین استان بودند ا.)61 -6

استان
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حمیدرعا محمدی

6835

و ابراهیم احمدی

تااأثیردااذیری بلون هااای ایران و

نتایج دژوهش نشان میدهد ،با وجود عقب مذهبی و قومی و در سای

اساتان ساایتتان و بلوچتتان از

نارعایتی از حکومت داولی ،تأثیردذیری قوم بلون از متائل داولی

چااالش هااا و حفرهااای دولتی

همتایحان اداکتتان) اجتنابنادذیر است ا.)663-618

کشور داکتتان
شاااناااسااااایی عواماال مؤثر بر

دنج عامل سلفیگری و افراطگرایی در منطق ؛ جنبش اقلیت مذهبی؛

6831

محمدرعا
شعبانیاصل و امین

شاکلگیری ددیده تروریتم در

تفاوت قومی – مذهبی با حکومت مرک ی؛ جنبش اقلیت قومی و ان وای

داشایی هوالسو

استان سیتتان و بلوچتتان

جغرافیایی و دوری از مرک سیاسی حکومت بیشترین نقش را در
شکلگیری تروریتم و وشونت در استان سیتتان و بلوچتتان بر عهده
داشتند ا.)81-6

رعا
یعتوب
نیازی

محمداوغلی
اصغری

6831

عاواماال ماؤثر بر گرایش ب ا

آنها س فرعی اصلی را مطرح کردند .در نتیج با تأیید هر س فرعی ب

رفتارهای وشونتآمی در میان

این تیج رسیدند ک احتاس محرومیت نتبیادر فرعی دوم) بیشترین

شاااهروندان اهل سااانت بلون

تاثیر را بر متغیرهای وشونت سیاسی داشت است ک مولف آشوب

زاهدان

بیشترین تاثیردذیری را در این میان نشان میدهد ا.)31-18

چارچوب مفهومی و نظری
حاکمیت دولت و «قلمروی مؤثر ملی»

6

دولتها همواره در رویارویی با چالشها اعم از چالشهای وارجی یا داولی درگیر ت

مداوم برای تحمیل

سیطره وود بر قلمرو ملی هتتند امویر .)634 :6813 ،آنها در دیآنند ک منطق ای ب نام منطق حاشی در درون کشور
نداشت و در مقابل هم سازوکارهایی ک «منطقة هتت » را از کارآمدی بیشتری برووردار کرده ب سایر مناطق توسع
دهند و مناطق حاشی را تنشزدایی کنند .دولتها مایلند ک با «مرک گرا» کردن نیروهای «مرک گری » ب تقویت
یکپارچحی ملی وود بپردازند و هویت ملی یکتانی را برای ملت تعقیب کنند .هدف اساسی هر دولت در مقام مرجع
سازمانبخشی زمین و مردم ،کنار همآوردن بخشهای مختلف سرزمین و افراد مناطق مختلف گتتره دولت تحت نظام
سازماندهی شده واحد است .در هم این موارد ت

برای کنترل و انحصار کامل روابط سیاسی داولی ،یا ب عبارت

سادهتر ایجاد و حفظ قانون و نظم میباشد ا .)Dikshit, 1990: 120یک مفهوم جغرافیایی قدیم ک میتواند برای بررسی
این روند انظارت بر قلمرور) ب طور مفیدی ب کار گرفت شود ،مفهوم «قلمروی مؤثر ملی» است .این مفهوم را

نختتینبار جغرافیدان مطرح آمریکایی ،درستون یی .جیم

6

در باره آمریکای التین دیشنهاد کرد؛ جایی ک چندین

دولت صاحب نواحی وسیعی بودند ک ب طور موثری بر آنها حکومت نمیشد .وی «قلمروی موثر ملی» را ب عنوان
آن بخش از قلمروی دولت تعریف کرد ک عم ً ب حمایت اقتصادی از شهروندان کشور کمک

میکندا James, 1959:

 .)11همچنین ک دویچ ،مفهوم «قلمروی موثر ملی » را« ،قلمروی موثر» مینامد .وی اشاره میکند« :برای اینک دولت
دایدار بماند ،دستورات آن ااز قبیل قوانین ،احکام ،مقررات و  )...باید برای اکثر مردم و در زمانهای مختلف الزم
االجرا باشد .بنابراین« :حدود قلمروی حکومت عبارت ا ست از حدود احتمالی کتب فرمان برداری عمومی ،هم در
وصوص سرزمینی ک آن حکم در آنجا ب طور موثر اجرا میشود و هم در وصوص اشخاصی ک احتماالً از آن اطاعت

1

.Effective National Territory
.Preston E.James

2
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میکنند» ا .)Deutsh, 1981: 342وی استدالل میکند ،از آنجایی ک «فاصل » ،دارای ابعاد فرهنحی ،اجتماعی ،اقتصادی،
جغرافیایی و همچنین طولی است؛ هرچ فاصل مردم از دولت مرک ی بیشتر باشد ،احتمال کمتری وجود دارد ک آنها
از دستورات دولت دیروی کنند و مهمتر ازفاصل فی یکی ،فاصل روانی میان گروها است« .از زمانی ک دولتها بر
حتب فعالیتها و تواناییهای جمعیتهایشان وجود داشت اند ،کاهش احتمال فرمانبرداری با اف ایش فواصل روانی
همراه است ک وود اندازه دولتها را محدود کرده است» ا .)Deutsh, 1981: ibidاجماالً مفهوم «قلمروی موثر ملی» در
تعریف کلی و جامعتری ب این حقیقت مربوط میشود ک ممکن است میان سراسر قلمرو احقوقی) و منطق ای ک ب
طور مؤثری تحت کنترل دولت است ایعنی قلمروی واقعی) تطابقی وجود نداشت باشد امویر)631 :6813 ،؛ اینامر
سبب میشود ک مفهوم «قلمرو مؤثر ملی» یک دولت ب چالش کشیده شود و نظارت دولت بر منطقة واگرا کاهش
یابد .ادام ی چنین روندی است ک مفاهیم «منطق هتت » 6و «منطقة حاشی ای» را در درون فضای یک کشور ظاهر
میکند.

محرومیت نسبی و کنشهای رفتاری اقوام
اساساً محرومیت نتبی بر دو نوع است -6 :محرومیت درونزا :محرومیتی است ک ناشی از ععف و ناتوانی وود
فرد یا گروه باشد؛  -6محرومیت برونزا :محرومیتی است ک ناشی از عملکرد و سازوکارهای وارجی و فارغ از
ویژگیهای فرد و یا گروه باشد .اساس تدوری محرومیت نتبی بیشتر متمرک بر نوع دوم محرومیت است؛ محرومیتی
ک ناشی از رفتار و کنشهای جامع و واکنشهای رفتاری اقوام است .درحقیقت ،دیدگاه نظری محرومیت در سط
ک ن مدعی است ک سطوح نابرابری اقتصادی از طریق تاثیرگذاری روی سطوح انتداد اجتماعی ،منبع ساوتاری
برای تولید فشار و ناکامی و درنتیج احتاس محرومیت است .ایده اصلی تدوری محرومیت نتبی این است ک
نابرابری عموماً منجر ب نارعایتی شده و نارعایتی نی ب سمت نظام تصمیمگیری ک ناتوان از اص ح و ترمیم عدم
توازن اجتماعی است معطوف میشود اسیاسی شدن نارعایتیها) و آن هم موجب کنشهای جمعی علی حکومت
میشود ا .)Gurr, 1970: 115گِر معتقد است ک نابرابری یک منبع تضاد است .نابرابریها میتوانند از طریق ایجاد تضاد
توزیعی تبدیل ب وصومت کلی شود و ب شکل جرم و جنایت تجلی نمایند و با اینک اگر امکان تحرك سیاسی وجود
داشت باشد تبدیل ب وشونت شود و ب صورت شور

تظاهر وارجی دیدا نماید .ناکامی و نارعایتی ،تنها ب منابع

و عوامل اقتصادی امثل نابرابری اقتصادی) محدود نمیشود .ناکامی همچنین میتواند ریش های اجتماعی ،سیاسی و
فرهنحی داشت باشد .از دید گِر« ،تبعیض» بیش از صِرف نابرابری ،موجد ناکامی و احتاس محرومیت شده و اغلب
منجر ب درواشحری و کنشهای وشونتآمی میشود .درحقیقت تبیعض گروهی ب عنوان نوع واصی از نابرابری،
هرگون انتداد و محدودیت بر روی بروی گروههای اجتماعی

ا )Gurr, 1968: 56-58را ب

همراه دارد .تدوری محرومیت

نتبی برای تشری منشأ اعتراعات و بعضاً بحرانهای قومی و جنگهای داولی در مطالعات اجتماعی نی کاربرد
فراوانی دارد .براساس این دیدگاه ،شور

و بحرانهای سیاسی هنحامی صورت میگیرد ک مردم ب این نتیج برسند
1

.core area
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ک کمتر از آنچ حقشان است ،امکانات دریافت میکنند .ب همین جهت ،گروههایی ک وود را در مقایت با سایر
گروهها ،حاشی ای و فاقد قدرت و نفوذ میدندارند ،برای رفع این نارعایتیها ب کنش جمعی روی میآورند
امحموداوغلی و اصغرینیازی .)36 :6831 ،نتیج این است ک گروهها و اقوام مذکور برای دست یافتن ب حقوق و
منافع بیشتر یا تتکین دادن سرووردگی ناشی از محرومیت ،ب درواشحری و وشونت سیاسی متوسل میشوند .البت
این کنش جمعی و وشونت سیاسی ،همیش و ب طور متتقیم ب شور

منتهی نمیشود ،بلک واکنش ذهنی یا روانی

در قبال این شرایط است ک عامل تعیینکننده محتوب میشود اصالحیامیری .)36 :6835 ،ازاینمنظر ،بدیهی است
ک هر می ان احتاس محرومیت در یک قوم بیشتر باشد و آن قوم احتاس کند فرهنگ و زبان و ارز هایش مورد
تعرض و و بیاعتنایی قرارگرفت است ،گرایش ب حفظ فرهنگ و آداب و رسوم قومی در آن قوم تشدید میشود ک
در حالت افراطی ب صورت قوممداری محض متجلی وواهد شد .نقط نظر مورد تأیید گِر آن است ک وقوع وشونت
اولی در میان گروه همحنی از محرومان ،معموالً ب واکنشهای غیرعق نی در مقابل محرومیت شدید وواهد انجامید.
چنانچ در فرهنگ یا ورده فرهنحی وشونت امری دتندیده یا مناسب دانتت شود ،احتمال بروز وشونت داولی در
جامع ک چنین فرهنحی را از راه فرآیندهای جامع دذیری منتقل میکند ،بیشتر وواهد شد .اگر وشونت روزنة مناسبی
برای تنشها گردد ،یا چنانچ مقامات را ب اص حِ سرچشم های محرومیت تشویق نکنند ،وشونت داولی قادر
وواهد بود ب یک فعالیت گروهی تبدیل گردد .از جمل وشونتهای یک جامع میتوان ب بروز اوت ف قومی و
تضاد میان اقوام با دولت مرک ی اشاره کرد .گِر در تبیین این کشمکشها از احتاس تبعیض شروع کرد .وی مینویتد:
«اساساً هویت قومی زمانی اهمیت دیدا میکند ک با افراد یک گروه قومی ب واسطة تعلقاتشان ب آن گروه ،رفتاری
تبعیضآمی در مقایت با گروههای دیحر صورت گیرد؛ یعنی یک گروه قومی ،ب دلیل قومیت وود در معرض سرکوب،
آزاد یا محرومیت از بروی از حقوق و م ایا قرار بحیرند» اعباسزاده و همکاران.)641 :6831 ،
مدل نظری پژوهش :با استناد به نظریه محرومیت نسبی تدرابرت گر

یافتههای پژوهش
ععف در بنیانهای جغرافیایی
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در مطالعة نواحی دیرامونی ایران ب ویژة منطقةی بلون نشااین ،توزیع امکانات ،منابع و ساارمای های ملّی ،تابعی از
فاصااالة جغرافیایی اسااات .براسااااس قاعده «مرک – دیرامون» در کشاااورهایی مانند ایران ک تمرک گرایی در روند
تصاّمیمساازی و تصامّیمگیری ،مشهود است هر چ می ان فاصلة استانها از مرک بیشتر میشود ب همان می ان توج
متّولیاان امر برای حمایتهای توساااع ای کاهش مییابد ،ب طوری ک اکثر اساااتانهای دیرامون بر طبق این قاعده در
ردیف اسااتانهای محروماند .اقلیم وشااک ،کویر و کمبود آب و واك همراه ب همراه ساااوتار قبیل اى و اجتماعات
انتاان دراکنده در قالب شاهرها و روساتاهاى دراکنده سابب نوع جبر جغرافیای در این منطق شده است .ازطرفی
عاعف شارایط زیتتی در این منطق موجب دراکندگی جمعیت و در نهایت مهاجرت جمعیت از مناطق روستایی ب
شهرها و سایر استانها شده است .بیتردید شکلگیری فضای والی از سکن در جنوب شرق کشور فضاهای گتتردة
و مناسبی را برای فعالیتهای عّد امّنیتی از جمل قاچاق مواد مخدر ،شّرارت و ...فراهم آورده است اای دی و دبیری،
.)616 :6836

ضعف در نظام برنامهریزی منطقهای (برنامهریزی آمایش سرزمینی)
ذکر این نکت عروری است ک نباید با داك کردن صورت متدل عدم توسع یافتحی مناطق جغرافیایی را تماماً
ناشی از شرایط عقب ماندگی جغرافیایی افاصل تا مرک  ،فقر منابع ،وشک سالی و )...دانتت ،زیرا ب نوعی ناظر بر
جبر و شان والی کردن از متدولیتها است .طبق تعریف ،آمایش سرزمین عبارتتت از تنظیم کنش متقابل بین عوامل
انتانی و محیطی ب منظور ایجاد سازمان سرزمینی مبتنی بر بهرهگیری بهین از استعدادهای انتانی و محیطی .درحقیقت
آمایش سرزمین برقراری تعادل میان زیتتحاهای انتانی از طریق برنام ری ی و آشتی دادن طبیعت و انتان است ،در
جهت رفاه و آرامش بیشتر ساکنین کره زمین .ب طورکلی ،برنام ری ی آمایش سرزمینی در برنام ری های ک ن منطق ای
و ناحی ای در ایران یک غایب ب رگ است .ب طور عمده وجوه ععف در سازمان فضایی کشور ب شکل زیر است
اابراهیمزاده:)633 :6838 ،
 .6عدم متعادل در اج ای سازمان فضایی کشور ب لحاظ دذیر

جمعیت و فعالیت متناسب با امکانات ،قابلیتها و

م یتهای نتبی و در مجموع ظرفیت توسع دذیری آنها؛
.6عدم توازن و هماهنحی در بهرهگیری از قابلیتهای سرزمین ،و درنتیج از همداشیدگی تعادلهای زیتت محیطی
امحیط زیتت انتانی و طبیعی) و دیدایش تمرک های غیراصولی؛
 .8ععف تقتیم کار تخصصی بین مناطق مختلف کشور و عدم تطابق دارهای از فعالیتها در بروی مناطق با
استعدادهای موجود آنها؛
 .4فقدان دیوندهای ارگانیک بین مراک اصلی و کانونهای دراکنده توسع در سازمان فضائی کشور و همچنین ععف
شبک های زیربنایی ب ویژه وطوط ارتباطی و وطوط انتقال انرژی بین فضاها و قطبهای عمده توسع ک در مجموع
باعث عدم انتشار اثرات توسع کانونها و قطبهای توسع در نواحی دیرامون میشود؛
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 .5ععف نظام سلتل مراتبی موجود بین مراک و کانونهای مختلف توسع و عدم وجود رابط داده  -ستاندهای بین
آنها و همچنین بین واحدهای درون هر مرک یا کانون ،و نی ععف سازمان یافتحی درون فضاهای اصلی توسع ؛ و
 .1حاشی ای شدن بخش وسیعی از سرزمین در اشکال مختلف و ان وای این مناطق در روند شکلگیری و تحول
سازمان فضایی ناشی از تأثیر عوامل طبیعی و غیر طبیعی و دراکندگی وسیع مراک دایین جمعیتی اروستاها) ب ویژه در
مناطق حاشی ای.
بر دایة آمارهای موجود ،استان سیتتان و بلوچتتان از منظر بتیاری از شاوصهای اجتماعی ،نهادی ،اقتصادی و
توسااع ای ج و اسااتانهای محروم کشااور اساات .این اسااتان با مجموع ای از محرومیتهای زیرساااوتی ،فقر و
نابرابری ،محرومیتهای بهداشااتی و آموزشاای رویارو اساات احافظنیا و قادریحاجت .)681-681 :6838 ،بر طبق
آمارها ،حدود  31درصد جمعیت در  43درصد از متاحت کشور یعنی در نیم شمال غربی زندگی می کنند و تنها61
درصااد جمعیت در 56درصااد متاااحت کشااور ،یعنی نیم شاارقی و جنوبیاند .هماکنون این توازن در حال ب هم
ووردن اسات؛ یعنی تعداد بیشاتری از جمعیت ،ب مناطق مرک ی مهاجرت میکنند؛ ب اساتانهایی ک در آنها فرصت
اشااتغال و رشااد و تحصاایل و دیشاارفت وجود دارد؛ مثل تهران ،مرک ی ،ق وین ،البرز ،قم ،اصاافهان و حتی وراسااان
رعااوی .دث ثقل 31درصااد جمعیت در این  43درصااد مناطق کشااور ب ساامت مناطق بیشااتر توسااع یافت میآید»
احتاااینی .)86 :6834 ،همچنین کمترین تراکم جمعیات ابا میانحین  61/6نفر در کیلومتر مربع) ،ب ترتیب مربوط ب
هفت استان وراسان جنوبی ،سمنان ،سیتتان و بلوچتتان ،کرمان ،ی د ،هرم گان و ای م است .استانهای م بور حدود
نیمی از متااحت ا  41/1درصد) و  68/14جمعیت کشور را ب وود اوتصاص دادهاند .استان تهران با سهمی حدود
 1/3درصاد از کل متااحت کشاور ن دیک ب  61درصاد کل جمعیت را ب وود اوتصااص داده اسات اسرشماری
عمومی نفوس و متاااکن .)6835 ،لحاظ کردن برنام ری ی آمایشااای در هر دو بعد داولی و بیرونی میتواند تا حد
زیادی منجر ب توسع دایدار اامنیتی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و )...این استان شود .استان سیتتان و بلوچتتان در
جنوب شارقی کشاور و در کران های دریای عمان و در همتاایحی کشاورهای افغانتتان و داکتتان قرار دارد ،استان
سایتاتان و بلوچتاتان از حیث ژئودلیتیکی دارای موقعیت گذرگاهی ،بندری و تران یتی اسات .از س کریدور ب رگ
دنیا دو کریدور و از جمل کریدور شامال -جنوب از این اساتان میگذرد .سایتاتان و بلوچتتان متیر توسعة محور
شارق و راه سانتی جاده ابریشام اسات .این استان ب واسط سواحل مکران و بندر دریایی و منطق آزاد چابهار متیر
تران یت ب کشاورهای منطق اافغانتاتان ،داکتتان و آسیای مرک ی) و بتیاری از کشورهای جهان است .همچنین ک
مجاورت سایتتان و بلوچتتان با حوزه ولیج فارس میتواند ظرفیتهای تران یتی و اقتصادی این استان را از حالت
باالقوه با بالفعل تبدیل کند و یک منطق تران یت در جنوب شااارق ایران بیافریند .ع وه بر اینها بندر کنارك،
بازارچ های مرزی و دهن گتاترده صانایع انرژی در اساتان قابلیتهای ژئواکونومیکی استان را دوچندان کرده ،ک با
شاااناساااایی نقاط عاااعف در این حوزه و کاهش تهدیدها درون منطق ای و فرامنطق ای در ابعاد ژئودلیتیکی قومی-
مذهبی و سایاسی میتوان ب یک آمایش سرزمینی مطلوب و کاهش دوگانحی منطق ای و همچنین کاهش شکاف بین
مرک  -دیرامون دساات یافت اابراهیمزاده و همکاران .)66 :6835 ،بدیهی اساات ک توسااعة یافتحی کشااور ب ویژه در
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مناطق مرزی ک عوامل واگرایی و ناامنی در آنجا قویتر اساات ،قدرت ملّی را اف ایش داده و اف ایش قدرت ملّی نی
منجر ب اف ایش وزن ژئودلیتیکی میشود ا احمدیدور و همکاران.)86 :6831 ،

روند متناقض تکامل دولت و فروپاشی نظم حاکم بر سازمان قبیلهای
تا ظهور دولت مدرن ،اغلب گروههای ایلی و قبیل ای در ایران در سااوتار اجتماعی -سیاسی نقش آفرین بودند.
حتی بیشترین حکومتهایی ک در ایران دث از اس م ب قدرت رسیدند ،از گروههای ایلی و قبیل ای برواستند .اما با
ورود ب مرحل جدیدی ب تأثیر فرایندهای جهانی و تبلور این گروهها در شااکل و سااوتار ساایاسای از یک سااو ،و
تمرک گرایی در فرایند ملتساازی در ایران از سوی دیحر ،گروههای ایلی و قبیل ای ب گروههای قومی تبدیل شدند.
درواقع مرک گرایی شاادید دولت مدرن در اوایل قرن بیتااتم ،ب همراه مرک گری ی گروههای ایلی و قبیل ای ،در قالب
قومیتگرایی در شاکل و سااوتار سایاسی بود و دولت مطلق از عهده کار ویژههای اجتماعی و فرهنحی متناسب با
شرایط زمان برنیامد اافضلی وعرغامی.)34 :6833 ،
بیشااک ،بحرانهای قومی در ایران ،دث از دیروزی انق ب اساا می در مناطقی چون کردسااتان ،ترکمن صااحرا و
بلوچتاتان محصاول فرآیند مدرنی اسایون در دوران سالتل دهلوی بوده است .ازاین تاریب اف ایش درآمدهای نفتی،
رشااد ناموزون و نابرابریهای منطق ای درکنار دیحر جنب های مدرنی اساایون نظیر گتااتر

امکانات اط عاتی -

ارتباطی و مواصاا تی ،اف ایش می ان کتابووانی و سااط آگاهیهای عمومی ،تحرك اجتماعی و رشااد بیروی
مصرفگرایی وی

انتظارات و توقعات را دامن زده است .ازسویی ،روابط قومی در اولین سالهای دث از دیروزی

انق ب اسا می در ایران محصااول توأمان واقعیت عینی و ذهنی تصااور «محرومیت نتاابی» در بین گروههای قومی
بوده ک ب صااورت تنش و منازع جلوهگر شااده اساات اساالیمیفر .)616 :6811 ،درنتیج این احتاااس محرومیت،
مطالبات قومی شمایل سیاسی ب وود گرفت .ب صورت طبیعی جامع قومی بلون نی بینصیب از این تغییرات نبود.
در دولت دهلوی دوم سااوتار متالط بر جامة بّلون ،ساوتار طایّف ای و سرداری بوده است ک با ظهور دولتّ مدرن،
این سااوتار دساتخو

تحوالت اسااسی شد .گرچ در دورةهای مختلف تاریخی حکومت مرک ی سعی در کنترل

طوایف و ساارداران بلّون را داشاات ،اما در دورة عااعف حکومت مرک ی ،ساارداران بلّون در رأس طوایف آغاز ب
گتاتر

حوزهی نفوذ وود میکردند ا ،)Salzmann, 1971: 434این سااوتار کماکان دچار تحول شااد تا جایی ک با

دیروزی انق ب اسا می ساوتار سنّتی سرداری ب کلی رو ب ععف نهاد؛ ازینرو ساوتار قبلی -در قالبهای جدیدی
همچون موّلویها آغاز ب فعالیت کرده اساات ادیشااحاهیفرد و امیدی اواج .)15 :6833 ،امروزه مولوّیها ب عنوان
گروه مرجع در ساوتار قومی بلون نفوذ باالیی دارند و بر مناسبات اجتماعی تأثیر فراوان دارند.

تعارضات ساختاری دولت در ایران
بر اساااس دیدگاه دیوان ساااالران  ،در طول تاریب دولت در ایران ب صااورت ساااوتاری اداری عریض و طویل،
متمرک و مبتنی بر نظام دیوان سااالری گتترده است .در این دیدگاه دولت قائم ب ذات «فوق تمام جامع » است -ک
نظام دیوان ساااالری و قدرت نظامی مبناء و اهرمهای ساالط آن را شااکل میدهند اهمایون کاتوزیان .)66 :6811 ،در
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این رویکرد تحلیلی ،دولت از آنچ ب شااکل ساااوتاری واحد و متااّلط بر جامع ظاهر میشااود ک جامع ب علت
فقدان طبقات و گروهای اجتماعی متاتقل و قدرتمند ،ب شاکل تودهای اجتماعی یکدست در مقابل دولت ب شکل
یک هیدت اجتماعی فاقد قدرت ،بیاراده و فرمانبردار صِرف ظاهر میشود؛ زیرا دولت ب لحاظ تاریخی ب دلیل سلط
مداوم اقتصاادی ،نظامی و نظارتی بر جامع ب واساط تشاکی ت دیوان ساالری ،همواره مانع از شکلگیری طبقات،
نهادها و انجمنها متاتقل و ریشا دار در جامع بوده و بر شاهرها و نواحی اقامت جماعتهای روستایی سلط یک
جانب دشات اسات اسایف .)646-641 :6831،در این توصایف ،نظام سایاسی جمهور اس می ایران از لحاظ صوری
مرکب از عناصاار الحوهای مختلف نظام حکومتی اساات .در ساااوتار نظام جمهوری اساا می ایران -عناصاار فرایند
دارلمان ،دموکراسای ،تمرک گرایی ،تمرک زدایی ،کاری مایی ،کثرتگرایی ،جامع ی مدنی و غیره مشاااهده میشود ک
هر کدام از نوعی از نظامهای سایاسای تعلق دارند ،ب همین دلیل منشاأ تعارعات ساوتی و رفتاری میان حام ن این
عناصار و گاهی اوقات تنشهای سیاسی و اجرایی در مدیریت امور کشور را ددید میآورند احافظنیا-614 :6836 ،
 .)615وععیت فوق ک گویای گون های تعارض ،بیتعادلی و بینظمی در سطوح سیاسی ،عملیاتی و کارکردی است
وود عاملی اسات بر عدم کارایی موفق در زمین های متعدد .در این بین نارعایتی از عملکرد سیاسی دولت ،متدولین
ونهادهای سایاسی وقت کشور ،بیعدالتی و تبعیض اجتماعی ،گتتر

روزاف ون بیاعتمادی در جامع  ،نقد نادذیری

متادولین و عدم داساخحویی شافاف و متادوالن ب مردم ،بیتوجهی ب اجرای بروی از اصاول قوانین اساسی بویژه
اصاااولی ک ب صاااراحت حقوق فرهنحی و اجتماعی برای مردم بویژه اقلیتهای مذهبی و اقوام ایرانی در نظر گرفت
بخشای از مواردی اسات ک ممکن اسات ب ایجاد زمین های واگرایی سایاسای در کشور منجر شود اقاسمی:6838 ،
 .)11علیرغم تأکید فراوان بر عدالت اجتماعی ،تعادل و توازن منطق ای و توسااعة برابر در قانون اساااساای و قوانین
توساع کشاور ،شااوصهای توساع اقتصادی -زیربنایی و اجتماعی -فرهنحی ،نشان دهنده شکافهای عمیق بین
مناطق مرزی یا حاشای و دیحر مناطق کشاور یا بخش مرک ی میباشاد .مشاخصااً سیتتم مرک  -دیرامونی در ایران،
منجر ب بر هم ووردن تعادل و توازن در توساااع میان بخش حاشااای ای و بخش مرک ی گردیده و احتااااس عقب
ماندگی از متایر توساع  ،در میان گروههای قومی -مذهبی بتاتر مناسبی را جهت تکوین نواحی بحرانی ددید آورده
است .گتتردهترین می ان واگرایی بلونها را باید در مکران ،از گوادر تا بند عباس جتتجو نمود .نوار ساحلی جاسک
تا گوادر اب اساتثنای بنادر نظامی و منطق کنارك و چابهار) ک در برگیرنده باهوک ت ،قصر قند ،نیکشهر ،بمدشت و
بشااگرد است ،شدیدترین واگرایی میان هتت سیاسی -اقتصادی و فرهنحی یک دولت و مناطق حاشی ای را منعکث
میسازد اکریمیدور و محمدی.)31 :6833 ،

بیعدالتی فضایی و شکلگیری محرومیتهای چندبعدی
بیعدالتی فضایی حاکم بر ایران از دو دست از عوامل کلی ک وود شاوصهای دیحری را نی در بر میگیرند ناشی
میشود .این دو دست از عوامل عبارتاند از متغیرهای طبیعی و عناصر انتان ساوت .میتوان ادعا کرد ک بیعدالتی
فضایی در ایران ریش در بنیانهای طبیعی و اندیشة سیاسی اقتصادی حاکم بر کشور از زمان شکلگیری دولت مدرن
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دارد .توسّعة نامتوازن فضاهای جغرافیایی کشور ب ویژه در مناطق مرزی ،جنوب شرق کشور موجب گتتت وحّدت
و همبتتّحی ملّی شده و منجر ب تحرکات واگرایان در این مناطق میشود احافظنیا و قادریحاجت-681 :6838 ،
 .)681بیگمان اگر نابرابری های فضایی میان نواحی بر بنیاد عدالت جغرافیایی کاست شود ،احتاس طرد شدگی و
محرومیت کاهش یافت و از دیدایش و بروز نیروهای واگرا وواهد کاست و در نهایت از تقویت ناحی گران سیاسی و
جدایی گ ین جلوگیری وواهد کرد اکاویانیراد .)614-618 :6831 ،در نظری چند عاملی روتچیلد 6و شادفلین

6

مجموع ای از عوامل ذهنی و عینی در قوم گرایی نقش دارند .عوامل ذهنی مشتمل بر متغیرهای روانشناوتی،
ایدئولوژیکی ،سیاسی و فرهنحی هتتند و عوامل عینی مرتبط با عوامل اقتصادی و اجتماعی هتتند .در تبیین این
موعوع باید گفت محرومیت قومی ابلون) نی در این تعریف میگنجد و مشتمل بر طیفی از محرومیتها و شکافهای،
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنحی و ...است .در تشری وععیت محرومیت چند بعدی در اسان ،سید محمود
حتینی ،استاندار اسبق سیتتان و بلوچتتان چنین میگوید« :هر کتی ک از بیرون وارد استان میشود ،آن چ ک برای
او نمود دیدا میکند ،همان فاصل ها است؛ فاصل های اقتصادی ،زیرساوتی ،تأویر در توسع و نی از جهت فرهنحی و
اجتماعی ک باعث آن شکاف قومی -مذهبی است ک آن استان را ب صورت مشخص با سایر مناطق متفاوت میکند»
احتینی .)88-81 :6834 ،در مجموع ،گون های انواع محرومیت در استان سیتتان و بلوچتتان چنین است:
 -6سطط برخورداری و شطکافهای اقتصطادی :از جمل عوامل ایجاد همبتاتحی ملّی عوامل اقتصاادی است ،ب
گون ای ک نقش این عوامل دررنگتر از ساایر عوامل میباشاد؛ زیرا در بتیاری از موارد مشاهده شده است ک افراد
از جهات گوناگون مثل زبان ،فرهنگ ،نژاد و مذهّب از یکدیحر متفاوت بودند ولی از نظر اقتصااادی دارای هدفی
مشاترك و بر اثر همکاری برای نیل ب این هدف ب تدریج در همدیحر مم وج و بانی یک کشور متتقل گردیده اند.
کشور سوئیث از جمل این کشورهاست ایورد شاهیان .)61 :6831 ،از طرف دیحر ب همان اندازه عدم بروورداری از
منابع اقتصادی چالشزا و متدل ساز است .اینگون است ک میان وشونت و عقب افتادگی اقتصادی رابط تنحاتنحی
وجود دارد .فقر ب ی حال هر گون حکومت اسات .فقر عامل نادایداری و بیثباتی اساات اهانتینحتن .)61 :6815 ،در
این بین شااکافهای اقتصااادی؛ مواردی هتااتند ک وجود آنها در هر دولت ،فقر عمومی ملت را در دیدارد .این
حفرهها برو ف حفره های فرهنحی ،اجتماعی و ساایاساای وود تهدیدی برای دولت نیتااتند ،اما تأثیر وجود آنها
اقتدار حاکمیت را کاهش میدهد .این حفرهها چ در درون حاکمیت ب وجود آیند و چ در برون از حاکمیت
ددیدار شاوند ،روند کوچک شادن فضاای حاکمیت دولت را در دی دارند ادیشحاهی فرد .)5 :6835 ،فشار اقتصادی
ناشای از توازن در توساع اقتصاادی مناطق مختلف و عدم تناساب تتاهی ت و امکانات ارائ شااده از سوی دولت
مرک ی در میان اقوام و قومّیتهای مختلف ،از عناصر اصلی ب چالش کشیده شدن روابط این گروها و مرک میباشد
ک استقرار روابط مرک دیرامون یا کهتر -مهتری را ب معرض نمایش میگذارد امقصودی.) 41 : 6831 ،

در تحقیقی با عنوان « :کاربرد تحلیل عاملی در تبیین الحوی فضاایی توساع و توسع نیافتحی شهری  -منطق ای
در ایران » 85 .شااوص در مؤلف های آموزشای ،اقتصاادی ،اجتماعی ،اشتغال ،بهداشتی ،ارتباطات و جمعیتی بررسی
1

.Rothschild
.Schoepflin

2
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شاد ک بر این اسااس هیچ یک از شاهرستان های استان سیتتان و بلوچتتان توسعة یافت کامل محتوب نمیشوند.
ع وه بر این در دوره ا ،)6815-6835فاصل سط توسع یافتحی و نابرابری بین استانهای تهران اتوسع یافت ترین)
و اساتان سایتاتان و بلوچتتان امحروم ترین) در مناطق شهری  651/8درصد و در مناطق روستایی 611/33درصد
اف ایش یافت است ازیاری و همکاران.)611 :6833 ،
در دژوهشاای توسااط ولیلی عراقی و بروورداری ا ،)645-688 :6834با هدف شااناسااایی و عوامل تعیین کننده
نابرابری های بهرهوری ،اساتانهای کشاور ا )6831 -6835؛ اساتان سیتتان و بلوچتتان دارای کمترین تولید سران
طی این دو دوره بوده است .همچنین ک از نظر تمامی شاوصهای بهرهوری ،سیتتان و بلوچتتان و کردستان دارای
کمترین رشد اقتصادی و بهرهوری در این برآورد بودند اولیلی عراقی و بروورداری.)641 :6834 ،

در دیحر دژوهش تحت عنوان« :بررسای و تعیین شااوصاهای توساع انتانی  -آموز

در استان های کشور» از

 616شااوص در دو مقطع زمانیا  15و  )33برای مقایتا توساع انتاانی اساتانهای کشور ،ب کمک رو

تلفیقی

آماری چند متغیره اساتفاده شاده اسات .نتایج این تحقیق نشاان میدهد ک در متوساط عریب عدم بروورداری بین
اساتانها حدود  66/6درصاد بهبود ب وجود آمده اسات ،اما سط نابرابری استانهای کشور بیشتر شده است .در این
تقتیمبندی ،می ان حداکثر عریب عدم بروورداری اتوسع نیافتحی) ،در هر دو مقطع زمانی مربوط ب استان سیتتان
و بلوچتاتان اسات ک فقط  1/5درصد بهبود داشت است .استان تهران هنچنین رتب اول توسع یافتحی وود را حفظ
کرده اسات .شادت نابرابریها بین اساتانهای کشور در این برآوردها ،طی سالهای  ،6815حدود  65/5درصد بوده،
ک تا سال  ،6833ن تنها کاهش نیافت بلک  63/3 ،درصد اف ایش داشت است ازینلزاده و همکاران.)11-18 :6836 ،
 -2شططکافهای اجتماعی :مایر 6این اصاال را مطرح میکند ک نابرابری در من لت ب وجود آورنده تعصااّب اساات.
تعصااّب و تبعیّض یکدیحر را تقویت میکنند .تبعیّض تعصااّب را تولید میکند و تعصاابب تبعیّض را مشا اّروعیت
میبخشااد و موجب احتاااس تنفر از گروه حاکم و درواشااحری علی آنها میشااود .تقریبا تمامی دولتها دساات ب
گریبان مقابل باحفرههای اشااکاف) اجتماعی هتااتند و کمتر دولتی را میتوان یافت ک از حفرههای اجتماعی ب
عنوان اولین حفرههای تهدیدکننده قدرت دولت ،در امان باشد ادیشحاهیفرد.)4 :6835 ،
در اساتان سایتاتان و بلوچتاتان دو صاورت متفاوت هویتی بر اثر سیاستهای قومی و توزیع نامتوازن منابع و
فرصاتها شاکل گرفت است ک حامل دو نوع ارز

مختلف میباشد .هویت رسمی امرک ی) برتر در مقابل هویت

غیر رسامیاحاشی ) نازل تر قرار گرفت است .موقعیت این دو صورت هویّتی سبب شده تا هویّت غیر رسمی ب دلیل
در حاشی قرار گرفتن دارای انتجام درونی شود و حام ن آن وفاداری بیشتری را نتبت ب آن ابراز نمایند .در مقابل
هویّت رسااّمی ب دلیل امکان ارتقاء در نظام ساایاساای ،اداری و آموزشاای و در نتیج دذیر

ارز های فرد گرایان

انتاجام وود را از کف بنماید و دو نظام ارزشای جمعگرایان  ،قوممدار و سانّتی و نظام ارزشی فردگرا و نتبتاً مدرن
منطبق برتقتیم بندی قومی منطق شوند اگودرزی.)815-811 :6838 ،

در این باره دولت آبادی در سفرنام ا

اقبل از انق ب) ب زاهدان مینویتد:
1

.Meier
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«بلون ج واجبات نیتات و من طی همین مدت دریافت ام ک تبعیض کثیفی ب طور عمنی در اینجا حاکم است
و دنهانی جریان دارد -دلم میوواهد ریش ا

را بیابم! قضاوت کثیف» ادولت آبادی.)63 :6838 ،

واقعیت این است ک هنوز در این سیاستهای قومی ک دولت آبادی ب آن اشاره میکند تغییر جدی حاصل نشده
اسات .ب طوری ک توزیع نابرابر فرصت ها در استان سیتتان و بلوچتتان ک نشأت گرفت از این سیاستها است ک
متایر رشاد و تحرك اجتماعی گروهای غیربلون را در نظام اداری ،سیاسی و آموزشی هموار کرده است .و در مقابل
گروهای بلون از منابع ارزشمند اجتماعی و اقتصادی دور ماندهاند .آثار این سیاست ها وواه ب صورت غیرمتتقیم و
از طریق محدود ساوتن دسترسی بلونها ،و وواه ب صورت غیر متتقیم و از طریق ،کاهش انحی ه آموز  ،سهم آنها
را آموز

و مشاغل دولتی کاهش داده است اگودرزی.)663 :6838 ،

در دژوهشای انجام شاده توسط استانداری سیتتان و بلوچتتان ا )45-41 :6813در ارتباط با تفاوت نرخ بیکاری
بلونها آمده اسات « :نرخ بیکاری بین جوانان بلون  81درصاد است ک این رقم بتیار ب رگی است .متدل مهمیک
در این زمین وجود دارد جذب کمتر جوانان بلون در ادارات و بخش عمومی اسات ».در ادام این تحقیق آمده است:
«تفاوت درصاد بیکاری نی میان دو گروه بلون و غیربلون بتایار زیاد اسات ،درحالیک  81درصد داسخحویان بلون
بیکار بودند ،درصاد داساب گویان غیربلونها  61/46درصد است .این نتبت برای ددران بلون و غیر بلون ب ترتیب
 61/3و 4/6درصاد میباشاد» .دیرمحمد م زهی کارشناس سرشناس بلون ،در جایی میگوید« :ب هر حال این شکل
زندگی متاالمتآمی لطم وورده ،علت آن هم تنها مربوط ب محیط آنجا ابلوچتتان) است و بیشتر از تهران هدایت
میشاود» اچشامانداز ایران 6833 ،شاماره  .)53سایتتانیها با  61درصد جمعیت ،نیمی از کل متدولیت ها را دارا
میباشاند و  % 38بقی اساتان حدود نیم دیحر متادولیتها را بر عهده دارند .نکت جالب اینک ایرانشاهر با 66درصد
جمعیت استان حدود 61/5درصد از کل متدولیتها را ب وود اوتصاص داده است امعاونت توسع مدیریت و منابع
انتانی ریاست جمهوری.)6833 ،
 -9شطکافهای سطیاسطی :حفرههای اشاکافهای) سایاسی دولتها عمدتاً حلق های مخالف با حکومت و دولت
هتااتند ک دامنة عملیات و تنوع آنها از نقد بر عملکرد دولت در قالبهایی سااازمان نیافت تا حلق های براندازی
دولت ب صاورت سایتاتمی اسات .حفرههای سایاسی همواره وطرناكترین حفرهها برای هر دولتاند زیرا توج
تمامی عناصار آن متوج قدرت حاکم است .برو ف حفرههای فرهنحی و اجتماعی ک ب شدت فراگیر و هدف آن
مردماند ،اعضااء ساازمانهای سایاسی مایلند با حداقل وتارت ب مردم ارعاب و تهدید را برای حاکمیت ایجاد کنند
ادیشحاهی فرد.)5 :6835 ،
در این باره هاریتون مینویتد« :بلونهای ایرانی در طول تاریب در حاشی های حیات سیاسی قرار داشت و امروزه
نی ب همین روی ادام دارد .بلون های ایرانی هرگ یک تشکل واحد سیاسی یا نظامی واص وود حتی برای یک
مدت کوتاه ،ایجاد نکردهاند» ا .)Harrison, 1981: 212ساوتار اجتماعی مبتنی بر نظام قبیل ای و ایلی ،وودآگاهی اندك
و ناهمتانی مذهبی ،ان وا ،رویکرد شیعی حکومت مرک ی و ...در عدم مشارکت سیاسی قوم بلون دویل بوده است-
ب گون ای ک از اویل انق ب تا کنون ،نختتین استاندار آنها بلون بوده و دیحر استانداران این استان غیربلون بودهاند.
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همچنین شواهد نشان میدهد در سط استان و در سط کشور نخبحان و تکنوکراتهای سنی مذهب کمتر در موقعیت
شغلی و مدیریتی عالی مورد استفاده قرار میگیرند اهوشمند .)6831،دراین باره دیرمحمد م زهی در ارتباط با حذف
بلونها اینگون روایت میکند« :ب طورکلی دور تحصیلکردههای ابلون) را وط کشیدند» اچشمانداز ایران:6833 ،
شماره .)53
همچنین ،آمار انتخابات در ایران نشان دهندة این است ک بلونها با مشارکت گتتردة وود در انتخابات ریاست
جمهوری نشان دادند ک ب ادرة امور محلی وود نی ع ق مندتر از گتتره ملّیاند .شرکت مردم سیتتان و بلوچتتان
در انتخابات ب طور متوسط  66/4درصد از میانحین مشارکت ملی باالتر است اکاویانی راد .)666 :6831 ،نکت قابل

توج  ،رأی باالی جریان اص ح طلبی در مناطق سنّی نشین است .سید محمود حتینی ااستاندار اسبق سیتتان و
بلوچتتان) در این باره میگوید « :آمارهای انتخابات نماد ووبی برای مشارکت است .از اولین دوره انتخابات ریاست
جمهوری میانحین مشارکت مردم استان تا دوم ورداد  11حدود  84درصد است .این درحالی است ک در سط کشور
حدود  11درصد است .برای اولین بار از دوم ورداد این مشارکت در منطق اف ایش یافت و باید ب آن داسب داده
میشد .در دوره اص حات ت

شد تا ب مردم و عقاید و باروهای آنان احترام گذاشت شود» احتینی.)86 :6834 ،

البت باید گفت نام دهایی ک در برنام های وود تتام بیشتری انتبت ب قومیت) نشان میدهند از اقبال باالتری
برای کتب رأی در بلوچتتان برووردارند؛ این متدل وود عامل اصلی شرکت بلونها در انتخابات و گرایش
اص حطلبانة آنها است .ب عنوان مثال در انتخابات دورهی یازدهم ریاست جمهوری حتن روحانی ااکثریت آراء) در
استانهای سیتتان و بلوچتتان و کردستان با بیش از  11درصد آراء را کتب کرد .یا اینک سیتتان و بلوچتتان تنها
استانی بود ک در انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری ،معین در آن رأی اول را کتب کرد .این رأی از آنجایی
اهمیت می یابد ک شعار اصلی معین دفاع از حقوق مخذوفین جامع ایران بود.
در مجموع میتوان گفت بلونهای ایرانی نتابت ب ساایر اقوام ایرانی ،در تحوالت سایاسی ،فرهنحی و اقتصادی
ایران نقش کمتری داشات اند .زمینة و بتتر و چارچوب واقعی واگرایی بلونها نتبت ب هتتة مرک ی ملّی ناکارآمدی
برنام ها ،طراحیهای درازمدت و بویژه ععف در مشارکت دادن بلونها در مدیریتهای ک ن ملّی ،ناحی ای و حتی
محلی ایران بوده اسات .تا زمانی ک ساوتار سیاسی و مدیریتی جمهوری اس می ایران نتواند نقش دای ای برای بلون
در تصاامیمسااازیهای ملی قائل شااود ،واگرایی ژرف قوم بلون همچنان ادام وواهد داشاات اکریمیدور و محمدی،
.)31 :6833

عوامل بیرونی تهدید
گُسست از ناحیه همسایگان شرقی (افغانستان و پاکستان)
فضای جغرافیایی سیاسی ایران ب سبب آنک مکمل راهبردهای جغرافیای سیاسی کشورها و قدرتهای دیرامونی
است ،تهدیداتی چون اقدامات تروریتتی ،قاچاق تتلیحات و مواد مخدر ،ورود کاالهای ممنوع  ،ناامنی نواحی مرزی
و حمل ب داسحاه های مرزبانی و غیره در کنار تحرکات قومی -مذهبی ب ویژه دث از جنگ افغانتتان ،امنیّت مرزهای
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جنوب شرقی و شرق ایران را بیش از دیش ب مخاطره انداوت است امحمدی و احمدی .)665 :6835 ،بیثبات
کشورهاى همجوار ایران اداکتتان و افغانتتان) ،باعث چالشهای راهبردی در جنوب شرق کشور شده است .همچنین،
عدم رشد فرایند دمکراسی و نادایداری حکومتهای دیرامونی و گتتر

اقتدار قومی آنها در مرزهای شرقی و جنوب

شرقی بر آسیبدذیری مرزهای جغرافیایی و امنیتی ایران در این منطق اف وده است ااحمدی دور و دیحران:6831 ،
 .)41ازاینمنظر ،حوزه ژئودلیتیکی استان سیتتان وبلوچتتان دارای نیروهای همحرا و واگرایی است ک تحت شرایط
واص عمل میکنند و دائم با یکدیحر در حال رقابت هتتند و بر امینت آن منطق تأثیرگذار هتتتند اشعبانیاصل و
داشاییهوالسو .)6 :6831 ،اینحون ارزیابی شده است ک مرزهای شرقی ایران در همتایحی کشور و دولتهای ععیف
و بیثبات ،داکتتان و افغانتتان همواره دچار تنش و بحران بوده و هتت .در یک ارزیابی کلی تأثیر بیثباتی هتایحان
شرقی ابخصوص داکتتان) در شکل گیری واگرایی قومی ابلون) ب شرح ذیل است:
 -6تأثیر هویتخواهی قومی و احسطا

قرابت بلوچهای ایران نسطبت به همتایان خود در ورای مرز همسایگان

شططرقی :شاارایط موجود و نوع الحوی اسااتقرار قوم بلون در جنوب شاارقی ایران با نیم دیحر هتاات بلوننشااین در
داکتاتان و افغانتاتان ،موجب شده قوم بلون ایرانی با همتایان وود در آن سوی مرز بتیار بیشتر از حکومت مرک ی
و فارسایزبانان ایرانی ارتباط داشات باشاند .در آمارگیری نمون ای ک در ساال  6815در چابهار ،دیشین ،قصر هند و
سراوان انجام شد ،مشخص شده است ک شمار بلونهای ایرانی ک ب داکتتان متافرت کردهاند  61برابر کتانی بوده
ک ب تهران سفر کرده و  4برابر افرادی بوده ک ب زاهدان رفت اند ادادلی ی دی.)61 :6813 ،
همچنین در نمون گیری دیحری ک طی ساااال  6811در نواحی شاااهری بلوچتاااتان انجام شاااده بود ،از 6811
درساششاونده بلون ،تنها  1درصاد آنها ب تهران سفر کرده بودند ،درحالیک تعداد سفرهای همین افراد ب دیشاور و
کویت  48و  53درصاد بوده اسات اهمان .)61 :در این بین نکت مهم تأثیر گذاری ایالت بلوچتاتان داکتتان اب ویژه
بخش سرحد آن) ،بر استان سیتتان و بلوچتتان ایران است ،ک بر آیندة و درنتیج  ،بر تمامیت ارعّی و وحدت ملّی
ایران تأثیر وواهد گذاشات .هر دگرگونی ک منجر ب تضاعیف حکومت فدرال در داکتاتان و ستت شدن همحرایی
بلونها و اسا مآباد شاود ،نیروی گری از مرک بلونهای اساتان سایتاتان و بلوچتاتان را در بخش سرحد اف ایش
وواهد داد .همچنین اساااتقرار و تثبیت یک نظام بنیادگرایی حنفی در هر دو کشاااور داکتاااتان و افغانتاااتان تأثیر
ویرانکنندهای بر قلمروهای بلوننشااین ایران برجای مینهد و واگرایی آنها را ب حداکثر وواهد رساااند اکریمیدور،
 .)618 :6813این مهم می تواند مدولی باشد بر تضعیف هویّت و امنّیت ملّی باشد.
 -2ظهور رادیکالیسطم و افراییگری مذهبی :بلونهای ایران بیشاتر در اساتان سایتاتان و بلوچتتان متتقر شدند.
بیشااتر مردم این قوم ساانّی مذهب هتااتند .شااکافهای قومی و مذهّبی و همجواری با بلونهای ایران با بلون های
افغانتاتان و داکتاتان تأثیر محتاوسی در ظهور گرایشهای سیاسی از نوع تمرک گری ی اقوام بلون بر جای گذاشت
اسااات .باید اعااااف کرد ک عوامل مذهب و زبانی و بافت ویژة اجتماعی؛ شااااید برای جامع بلون از جمل طبق
روشانفکر مذهبی ام ها و مولویها) ،دذیر

حکومت الئیک آساانتر و راحتتر از دذیر

حکومت شایعی است

اکریمیدور و محمدی .)16 :6831 ،بتاایاری از رهبران مذهبی بلون در وارج از کشااور در کشااورهای عربتااتان،
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داکتاتان و هند تحصایل میکنند یا از اندیش های حاکم بر فضای حوزههای علمی آنها متأثر میشوند .بازگشت این
مولویها با توج ب اندووت های علمی در کشااوری ک تحصاایل کردهاند و نی علمای مدعو داکتااتانی برای آموز
علوم دینی در بلوچتاتان ایران ،مناسابترین دوشاش برای فعالیت وهابیان است .اثر این تبلی های سازمانیافت برای
امنیت ملی ایران وطرآفرین اساات و ع وه بر تقویت انرژی واگرایی این مناطق نتاابت ب هتاات مرک ی حکومت،
موجب اف ایش همحراییهای اهل تتاّنن سااحل جنوب و بلونهای حنفی واور و جنوب واوری ایران شااده است
اکریمیدور .)636 :6813 ،تبلی وهابیون مبتنی بر اینک جمهوری اسا ا می ایران یک نظام شااایعی اسااات و ن یک
حکومت اساا می ،باعث شااده ک اشاارار محلی ب راحتی در قالب مذهب علی نیروهای دولتی عمل کنند اقالیباف،
.)661 :6815
نکت دیحری ک باید ب آن توج شاود دیوندهای قومی و قبیل ای دشتونها و بلونها و دیروی آنها از سلفیگری
مورد حمایت طالبان و القاعده در مثلث ط یی اساات ک ممکن اساات تهدیداتی جدی علی مرزهای مشااترك ایران
ددید آورد .دراینمیان ،وی

های جداییطلبان و متلحان قومی ،حم ت ایذایی چریکی و سبک و رو

جنگهای

جهادی از جمل تهدیدهای وطرناك علی امنیت قومی اسااتانهای مجاور مرزهای شاارقی جمهوری اس ا می ایران ب
شاامار میرود .همچنین ،نفوذ عوامل القاعده در جنبشهای قومی بلون ممکن اساات ب تبانی گروههای تروریتااتی،
شاابک های جنایی سااازمانیافت  ،اح اب ناساایونالیتااتی افراطی ،بنیادگرایی دینی و غیره بینجامد و ب تدریج جبه ای
سایاسی اااا نظامی برای جمهوری اس می ایران در استانهای مجاور شرقی باز کند .در جایی شیرین هانتر میگوید:
« جنداهلل و رهبر آن ،عبدالمالک ریحی ،ک متادولیت کشات شادن صادها تن از شهروندان غیرنظامی و نیروهای سپاه
داساداران ایران را برعهده دارند ،نی وابتات ب گروههای افراطگرای داکتاتانی و شااید حتی سرویثهای اط عاتی
داکتتان هتتند» ا.)Hunter, 2014

 -9بروز چالشهای مرزی و روی آوری سطاکنین مرزنشطین به افعال ریر مرسوم :وجود 331کیلومتر مرز مشترك
بین جمهوری اسا می ایران و داکتاتان و وجود بافت حاکم عشایرهاى و قومی یکتان در دو طرف مرز و مشک ت
کشور همتای از قبیل عدم نظارت کافی بر مرز و محدودیت زمینة فعالیتهاى کشاورزی و صنعتی و همچنین کمبود
زیرسااوت هاى اقتصاادی و عدم توساع در این منطق  ،وعاعیت نامتعادل و نابرابر اقتصادی و فرهنحی ،فقدان نظام
برنام ری ى و تصاامیمگیرى هماهنگ و کارآمد در این وط در سااالهاى اویر تبعات گوناگونی از جمل رویآوری
احتمالی ب مبادالت غیررساامی بخش وساایعی از اشااتغال مالی را تأمین و قاچاق کاال و مواد مخدر و ترددهای غیر
مجاز و ...را ب دنبال داشات اسات امحمدی و احمدی .)664 :6835 ،داکتتان ب عنوان جوالنحاه قاچاقچیان حرف ای
و بینالمللی شاناوت میشاود ،وجود مناطق قبایلی وود مختار و واکتاتری مانند :ویبر ،سرحد و مند؛ باعث شده تا
البراتوارهای متعددی برای تولید و تبدیل مواد مخدر در این کشور فعال است .همچنین افغانتتان در همتایحی ایران
و داکتتان بیش از  35درصد تریاك دنیا را کشت میکند ،داکتتان دث از ایران ا 55درصد) با  81درصد ،متیر بعدی
انتقال مواد مخدر هتتند

).(Neill, 2009: 4
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نبود شاغل و عدم بروورداری از معیشت کافی باعث شده است ک تعدادی از مردم سیتتان و بلوچتتان قاچاق
امواد مخادر و کااال) را برگ ینند .این امر موجب عبور و مرور غیر مجاز مرزی میشاااود و کارکرهای امنیتی مرز را
نادیده می گیرد ک وود دیامدهای امنیتی متعددی را برای حکومت در بر دارد .در این میان امکان سوء استفاده دشمنان
از مردم مرزنشین بلون و ب کار گیری افرادی از آنها در عملیات ورابکاران در دوشش گوناگون همچنین عبور اسلح
و اط عات را در بتااایاری از مناطق مرزی این ناحی از کشاااور را اف ایش میدهد اای دی و دبیری.)668 :6836 ،
غیرازاین ،بنا بر موقعیت مرزی اسااتان ،حضااور تعداد زیادی از اتباع وارجی ب ویژه اتباع افغانتااتان و داکتااتان ب
واسطة ترددهای غیرقانونی و غیره ب مثاب تهدیدی برای استان و کشور ایران محتوب میشود .بنا بر آمارهای مربوط
ب سرشماری  6835از مجموع  6415146نفر جمعیت سرشماری شده استان حدود 666863نفر دارای تابعیت افغانی
و  4513تابعیت داکتتانی داشت اند اهوشمند.)6831 ،

نتیجهگیری
ایران بر و ف بتایاری از کشورها با مشک ت عدیده قومی نظیر انواع جداییطلبی ،وودمختاری ،جنگ و منازع و
غیره مواجه نیتاات .ولی نباید از این موعااوع غافل شااد ک نح داشااتن اقوام در شاارایط محرومیت میتواند از
ب رگترین اب ارهای تهدید امنیت ملی باشااد .در بتاایاری از تحلیلها و نطق دژوهشااحران و صاااحبنظران ،چالش و
مشاک ت استان سیتتان و بلوچتتان در هر دو جنب داولی و وارجی ب دور از حداقلی از واقعنحری است .ازینرو
مشاهده میشود در بررسی مشک ت این استان ،عوامل وارجی اچون تنشهای مذهبی ب تبع از دوالت دول همتای
و کشورهای ثالث) و عوامل داولی اچون عوامل جغرافیای طبیعی) تا حدودی اغراق میشود .البت منظور این نیتت
ک عوامل مذکور بیتأثیر نیتاتند ،ولی ربط دادن مشک ت این استان را همانگون ک بیان شده ،یکتره ب جغرافیای
طبیعی و عوامل ژئودلیتیکی ادوالت کشاورها) چی ی بیش از داك کردن صورت متدل نیتت .همانگون نویتندگان
در مقال آوردند مشک ت این استان در چند عامل قابل و ص کردن است .از نظر نویتندگان دو عامل متقارن مهمتر
از بقی هتااتند )6 .تعرعااات ساااوتاری دولت :ساااوتار متمرک دولت در ایران باعث بینظمی و بیتعادلی در نظام
برنام ری ی منطق ای شااده اساات .شاااوصهای توسااع اقتصااادی -زیربنایی و اجتماعی -فرهنحی ،نشااان دهنده
شااکافهای عمیق بین مناطق مرزی یا حاشاای و دیحر مناطق کشااور یا بخش مرک ی میباشااد .در این بین نقش
برنام ری ی آمایش کمرنگ اساات )6 .محرومیتهای چندعاملی :البت این متااادل نی وابتاات ب عامل اول اسااات.
قومیتها سارمای های اجتماعی هر کشوریاند .دولتهای موفق در مدیریت بحرانهای قومی ،آن دست از دولتهایی
هتااتند ک قومیت را فرصاات قلمداد کرده و آن را یک ساارمای اجتماعی بدانند .نحاه امنیتی و ایدئولوژك ب قومیت
تهدیدی بر علی این سرمای اجتماعی و تهدید ب رگتری بر علی منافع و امنیت ملی کشور است .قوم بلون بیش از هر
عاملی از محرمیتهای چند عاملی اقتصادی ،سیاسی و فرهنحی -اجتماعی رنج میبرد؛ ازینرو واکنشهای قومی بلون
ب تبع از کنشهای وابتااات ب دولت اسااات .اجماالً ب کار بردن تهدید در باب قومیت بلون و هر قومیتی دیحری ب
وودی وود ،طرد قومیت و القای نادرساات ما در مقابل آنها اساات .این متاادل ان جار و حث بدب بیحان را در قومیت
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شاااکل میدهد ،ازینرو قومیت ب نبال منبع و حامی امنیت وود؛ آن ]امنیت[ را در ورای مرزها اساااومین عامل مهم)
جتتجو کند.
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