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 چکیده
ای و منطقه)قلمرو حقوقی(   قلمرو تمامیکه ممکن است میان قلمروی موثر ملی ناظر بر این حقیقت است 

فهوم اینجا م وجود نداشته باشد. درانطباقی  )قلمرو مؤثر ملی( تحت کنترل دولت است اثربخشیکه به طور 

ادعای این مقاله چنین  گیرد.مورد سرروال و تحت شررقاا قرار می قلمرو سرررتاسررر دولت بر حقیقی حاکمیت

قلمرو از ناحیه  ناارت مؤثر بر اطق پیرامونی )قومی(،؛ به واسرطه عق  در ناارت مطلو  دولت در من اسرت 

در جامقه ایران بیشتر ریشه در این تقارض از ناحیه قومیت  البتهاست.  عرق  و سسستی دولت مرکزی دچار 

با  اسررت.تر ، حادایرانی در مورد قوم بلوچ نسرربت به سررایر اقوامکه ، دارد ابقاد گوناگون احسرراس محرومیت

های درونی جامقه به دو دسررته درونی و بیرونی، مهمترین دلیش شررکا  های بلوچهای قومتقسرریش شررکا 

های آمایش سرررزمین، های جغرافیایی عررقی ، ناکامی در برنامهطور عمده در بنیانتوان بهقومی بوچ را می

 (فرهنگیو  )اقتصادی، سیاسی، اجتماعی های چندگانهمحرومیت تبعبه و تقارعرات سرایتی دولت در ایران  

ای از دانسرررت. دو عامش ترثیرپییری هویتی )قومی، میهبی و زبانی( از ایالت بلوچسرررتان پاکسرررتان و پاره 

ها هستند. های قومی بلوچدر زمره عوامش بیرونی شرکا   آمیز از سروی کشرورهای رقی ،  تحریک هایکنش

 دهد.نشان میپییر آسی وشکننده در ایران را اجمالً عوامش میکور، اعمال حاکمیت بر قلمروی موثر ملی 

 

 های قومینسبی، شکا  ایران، قوم بلوچ، قلمروی موثر ملی، محرومیت: هاواژهکلید
 

 مقدمه

 ابعاد»شوند: می مطرح هم کنار در اجتماعی قدرت و اجتماعی زندگی از مهمی و متعدد ابعاد ،«قلمرو» مبحث در

 طول در اصااط ح این«. اجتماعی هویت نظیر نمادین ابعاد»و « فضااا کنترل نظیر کارکردی ابعاد»، «زمین مادی نظیر

 شودمی استفاده فضا از هاییبخش مختلف فضایی هایمقیاس ب  اشاره برای و است داشات   مختلفی زمان کاربردهای
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 معمول طورب  مفهوم اینحال اینبا .کنندمی یاد آنها از محل و مکان منطق ، عنوان با معمول طورب  دانانک  جغرافی

 یعنی د؛ دار را آن مالکیت ادعای ساایاساای یا موجودیتی ویژه گروهی ک  شااودمی گفت  زمین سااط  از بخشاای ب 

(. 856: 6831شااود اهاگت، می مرزبندی و محدود طریقی ب  و شااودمی اعمال مالکیت حقوق آن در ک  ایناحی 

حاکمیت حقیقی او در نظارت بر قلمرو و دفاع از مرزها و مردم ساکن واقعیت دولت اکشورملی( بر مبنای تعبیری، ب 

مفهوم حاکمیت دولت با توانایی دفاع از قلمرو و مردمان  بدیهی اساات ک کند. در آن ساارزمین اقلمرو( نمود دیدا می

ار باشد ک  آنجایی اسات ک  دولت از این توانایی و امکانات بروورد  «قلمرو مؤثر ملی»سااکن آن گره وورده اسات.   

و  کشااور امرزهای رساامی(  جغرافیایی محدودهکنترل دقیق و در مجموع حاکمیت واقعی بر  و نظارت قادر باشااد،

 زا چنانچ  این نظارت اک  ناشای از عاعف و گتاتتحی حاکمیت دولت است( بر بخشی   . سااکنین آن داشات  باشاد   

توان قلمرو مؤثر ملی دولت ظر رسمیت حقوقی( میکشاور باشاد، تنها آن محدوده جغرافیایی را در واقعیت ان  از من  

بتاات  ب  توانایی و امکانات در کشااورهای گوناگون متفاوت اساات.  عالی و دقیق دولت نظارتجهت، ازایندانتاات. 

، افغانتااتان، های عااعیف شااده آفریقاییبروی از دولتهای شااکننده؛ عمدتاً دولتا ای از کشااورهادرحالی ک  داره

 هتااتد، بروی از( یا حقوقی فاقد توانایی حاکمیت کامل بر قلمرو سااراسااری کشااور اقلمرو فی یکی ( سااوری  و...

در ورای مرزهای  اقلمروهای ژئودلیتیکی( نفوذ و قلمروهای داری حوزه ،ب  اشاااکال قلمروگتاااترینی   هاا دولات 

های جهانی در بخصوص قدرتای ان  هم  آنها( و های منطق یافت  و قدرت کشورهای توسع  سرزمینی وود هتتند.

رساد در ایران حاکمیت کامل دولت مرک ی بر قلمرو سرزمینی از ناحی  اقوام   ب  نظر میشامار دسات  دوم قرار دارند.   

دچار یک عاعف تاریخی اسات. در مورد قوم بلون نتابت ب  ساایر اقوام ایرانی، این متدل  در ایران امروزی حادتر     

سر است ک  در سرتاواقعیت  این ههای اقوام با دولت مرک ی در ایران نشاان دهند ییابی تاریخی درگیرریشا  اسات.  

خش بالبت  های عمده و توأم با سرکوب را در کار نام  وود دارند. های وقت ایران با اقوام درگیریقرن بیتاتم دولت 

، دردیهای دیانند شاااور ب  دالیلی چند م و ای ت هاا و ن اع حکومات مرک ی باا اقوام   عظیمی از این سااارکوب

کومت حازسویی نهادین  ساوتار  بوده اسات. غیره  بریتانیا و شاوروی( و ا انحی ی دول بیحان  فتنة ی،وودگردانی محل

 ی فضاییعدالتو بی ایناحی های ، یکی از دالیلی است ک  در بتط نابرابریتاکنون شاهمتمرک  در ایران از عصر رعاه

مجموع این عوامل باعث شکل گیری نوعی احتاس دیرامون اثرگذاری باالیی داشات  است.   - و ب  تبع حاکمیت مرک 

هرچند ک  نباید از نقش عوامل ساایاساای و  .فضااایی از ناحی  اقوام ایرانی شااده اساات -محرومیت در عدالت توزیعی

 های جغرافاییکنار گتااتاات در های فضااایی نابرابری، قوم بلوندر مورد نی  غافل ماند. ها ب  اقوام نحر  حکومت

ر مذهّب مج ا ئولوژیک مبتنی بو...( منطبق بر نوعی جبر اید مرک  سیاسی زیاد باافقر منابع، وشکی و کم آبی، فاصل  

   اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنحی و... را در برداشت  است. بعدیهای چندای از محرومیتک  گون ، است

 

 

 

 سؤال تحقیق



 33 6931بهار  ،16 شماره ،شانزدهم سال پژوهشی، –علمی سرزمین،ی جغرافیای فصلنامه
 

های چندگان  قوم بلون را یک متغیر اثرگذار بر اصل حاکمیت و کیفت نظارت دولت محرومیتتوان آیا می -6

 مرک ی بر قلمرو مؤثر ملی دانتت؟  

 

 تحقیق هفرضی

تواند و نارعیاتی می شده نارعایتی ب  منجر عموماً نابرابری ک  است این نتبی محرومیت تدوری اصلی ایده -6

قومی  هاییهای چندگان  قوم بلون ب  این دلیل ک  منتج ب  شکافشک محرومیتبیمنشاء اعتراض و شور  باشد. 

 دهد.است، کیفت حاکمیت و نظارت دولت مرک ی بر قلمروی مؤثر ملی را تحت شعاع قرار می

 

 اهداف و روش تحقیق

های تأثیرگذار بر مطرح شااده اساات. هدف اصاالی دژوهش، شااناسااایی مولف   سااوالاین تحقیق در دی داسااب ب  

ی و عوامل جغرافیای ،تعارعات ساوتی دولتهای محرومیت، های قومی بلون اسات ک  ب  تبع از متاائلی اگون   تنش

دهد.  ارتواند اصاال حاکمیت موثر ملی انظارت حقیقی بر قلمرو( در ایران را تحت شااعاع قر( میعوامل موثر بیرونی

. اط عات مورد اسااتتحلیلی  -توصاایفینوع های کیفی و از در زمره دژوهش اساااس ماهیت و رو این دژوهش بر

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

 

 پبشینه تحقیق

 

 ها(نتایج )یافته هدف سال پژوهشگران

بررسای تأثیر مشااارکت سیاسی   6831 رادکاویانیمراد 

 بر ناحی  گرایی فرهنحی

ها در فرایند توسع  ملی و واگذاری امور فرهنحی امذهبی( مشارکت بلون

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

661.) 

دور و زهرا احمدی

 همکاران

 عوامل ناامنی در ابعادمطاالعا      6831

داوالی و وااارجی در جنوب  

 شرق ایران

، با تقتیم عوامل ناامنی در جنوب شرق ایران ب  دو دست  داولی و بیرونی

 (.44-68ا بیشترین دالیل نامنی را منشاء  بیرونی دانتتند

برزین عرغامی و 

 زادهسلمان انصاری

ها و تهدید های فرصاات برساای 6836

ژئاودلیتیکی قوم بلون از منظر  

 اجتماعی -سیاسی هایشکاف

ی المللی را ناشای و بینهای ب رگ ملی، منطق شلآنها بخش ب رگی از چا

دانند. آنها های مرزی کشورها همتای  میها در جدارهاز عقب  قومیت

های مقطعی کنند و بیشتر ب  شکافواگرایی قومی در ایران را رد می

 .(661-35اجتماعی معتقدند ا -سیاسی

زاده و ابراهیمعیتی 

 همکاران

هااای بااررسااای تااأثیر مؤلفاا   6835

ژئاودالایتیکی و ژئواکونومیکی    

 مناطق مرزی اسااتان ساایتتان و

بر آمیش سااارزمین  بلوچتاااتان

 استان

دهد، متغیرهای ژئواکونومیک دارای بیشترین تأثیر نتایج دژوهش نشان می

آمایش دیرامون و  -های مرک و کاهش شکاف در کاهش دوگانحی منطق 

مذهبی  -این بررسی متغیرهای ژئودلیتیکی قومیسرزمین استان است. در

 (.61 -6دارای اثرمنفی و کاهنده بر آمایش سرزمین استان بودند ا
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 چارچوب مفهومی و نظری

 6«قلمروی مؤثر ملی»حاکمیت دولت و 

های وارجی یا داولی درگیر ت   مداوم برای تحمیل ها اعم از چالشدر رویارویی با چالش همواره هادولت

ای ب  نام منطق  حاشی  در درون کشور آنند ک  منطق آنها در دی(. 634: 6813امویر،  سیطره وود بر قلمرو ملی هتتند

را از کارآمدی بیشتری برووردار کرده ب  سایر مناطق توسع   «منطقة هتت »نداشت  و در مقابل هم  سازوکارهایی ک  

ب  تقویت « مرک گری »کردن نیروهای « مرک گرا»ها مایلند ک  با زدایی کنند. دولتدهند و مناطق حاشی  را تنش

 هدف اساسی هر دولت در مقام مرجع یکپارچحی ملی وود بپردازند و هویت ملی یکتانی را برای ملت تعقیب کنند.

های مختلف سرزمین و افراد مناطق مختلف گتتره دولت تحت نظام آوردن بخشبخشی زمین و مردم، کنار همسازمان

سازماندهی شده واحد است. در هم  این موارد ت   برای کنترل و انحصار کامل روابط سیاسی داولی، یا ب  عبارت 

تواند برای بررسی یک مفهوم جغرافیایی قدیم ک  می .(Dikshit, 1990: 120ا باشدتر ایجاد و حفظ قانون و نظم میساده

است. این مفهوم را « قلمروی مؤثر ملی»طور مفیدی ب  کار گرفت  شود، مفهوم این روند انظارت بر قلمرور( ب 

در باره آمریکای التین دیشنهاد کرد؛ جایی ک  چندین  6درستون یی. جیم دان مطرح آمریکایی، بار جغرافینختتین

 را ب  عنوان« قلمروی موثر ملی»شد. وی طور موثری بر آنها حکومت نمیدولت صاحب نواحی وسیعی بودند ک  ب 

 :James, 1959اکندآن بخش از قلمروی دولت تعریف کرد ک  عم ً ب  حمایت اقتصادی از شهروندان کشور کمک می

برای اینک  دولت » :کنداشاره میوی نامد. می «قلمروی موثر»را، « قلمروی موثر ملی »دویچ، مفهوم نین ک  . همچ(11

های مختلف الزم ااز قبیل قوانین، احکام، مقررات و ...( باید برای اکثر مردم و در زمان دایدار بماند، دستورات آن

ست از حدود احتمالی کتب فرمان برداری عمومی، هم در حدود قلمروی حکومت عبارت ا» :نیاالجرا باشد. بنابرا

و هم در وصوص اشخاصی ک  احتماالً از آن اطاعت  شوداجرا می وصوص سرزمینی ک  آن حکم در آنجا ب  طور موثر

                                                           
1.Effective National Territory 
2.Preston E.James 

حمیدرعا محمدی 

 و ابراهیم احمدی

هااای ایران و دااذیری بلونتااأثیر 6835

اساتان ساایتتان و بلوچتتان از  

هااا و حفرهااای دولتی چااالش

 کشور داکتتان

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

تأثیردذیری قوم بلون از متائل داولی  ،نارعایتی از حکومت داولی

 (.663-618نادذیر است اهمتایحان اداکتتان( اجتناب

محمدرعا 

اصل و امین شعبانی

 هوالسو داشایی

شاااناااسااااایی عواماال مؤثر بر  6831

 وریتم درگیری ددیده ترشاکل 

 استان سیتتان و بلوچتتان

؛ مذهبی اقلیت جنبش؛ منطق  در گراییافراط و گریسلفیدنج عامل 

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

بیشترین نقش را در  حکومت سیاسی مرک  از دوری و جغرافیایی

عهده گیری تروریتم و وشونت در استان سیتتان و بلوچتتان  بر شکل

 .(81-6داشتند ا

اوغلی رعا محمد

یعتوب اصغری 

 نیازی

 باا  گرایش بر ماؤثر  عاواماال  6831

 میان در آمی وشونت رفتارهای

 بلون سااانت شاااهروندان اهل

 زاهدان

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

 بیشترین نتبیادر فرعی  دوم( محرومیت احتاس این تیج  رسیدند ک 

 آشوب مولف  ک  است داشت  وشونت سیاسی متغیرهای بر را تاثیر

 (.31-18ا دهدمی نشان میان این در را تاثیردذیری بیشترین
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 رای ابعاد فرهنحی، اجتماعی، اقتصادی،ا، د«فاصل »ک   ییاز آنجاکند، . وی استدالل می(Deutsh, 1981: 342ا «کنندمی

لت مرک ی بیشتر باشد، احتمال کمتری وجود دارد ک  آنها وهرچ  فاصل  مردم از د ؛جغرافیایی و همچنین طولی است

ها بر از زمانی ک  دولت» فاصل  روانی میان گروها است.، فاصل  فی یکیتر ازمهم از دستورات دولت دیروی کنند و

اند، کاهش احتمال فرمانبرداری با اف ایش فواصل روانی اشت هایشان وجود دهای جمعیتها و تواناییحتب فعالیت

در « قلمروی موثر ملی»اجماالً مفهوم . (Deutsh, 1981: ibidا «ها را محدود کرده استاندازه دولتک  وود  همراه است

ی ک  ب  احقوقی( و منطق اشود ک  ممکن است میان سراسر قلمرو تری ب  این حقیقت مربوط میتعریف کلی و جامع

امر ؛ این(631: 6813مویر، ایعنی قلمروی واقعی( تطابقی وجود نداشت  باشد اطور مؤثری تحت کنترل دولت است 

یک دولت ب  چالش کشیده شود و نظارت دولت بر منطقة واگرا کاهش « قلمرو مؤثر ملی»شود ک  مفهوم سبب می

را در درون فضای یک کشور ظاهر « ایمنطقة حاشی »و  6«هتت   منطق»چنین روندی است ک  مفاهیم  ی یابد. ادام

 . کندمی

 

 اقوام رفتاریهای محرومیت نسبی و کنش

 وود ناتوانی و ععف از ناشی ک  است محرومیتی: زادرون محرومیت -6 :است نوع دو بر نتبی محرومیت اساساً

 از فارغ و وارجی سازوکارهای و عملکرد از ناشی ک  است محرومیتیزا: محرومیت برون -6باشد؛  گروه یا فرد

اساس تدوری محرومیت نتبی بیشتر متمرک  بر نوع دوم محرومیت است؛ محرومیتی  باشد. گروه یا و فرد هایویژگی

 سط  در محرومیت نظری دیدگاه حقیقت،های رفتاری اقوام است. درهای جامع  و واکنشک  ناشی از رفتار و کنش

 ساوتاری منبع اجتماعی، انتداد سطوح روی تاثیرگذاری طریق از اقتصادی نابرابری سطوح ک  است مدعی ک ن

 ک  است این نتبی محرومیت تدوری اصلی است. ایده محرومیت احتاس درنتیج  و ناکامی و فشار تولید برای

 عدم ترمیم و از اص ح ناتوان ک  گیریتصمیم نظام سمت ب  نی  نارعایتی و شده نارعایتی ب  منجر عموماً نابرابری

 حکومت علی  جمعی هایکنش هم موجب آن و (هانارعایتی شود اسیاسی شدنمی معطوف است اجتماعی توازن

 تضاد ایجاد طریق از توانندمی هااست. نابرابری تضاد منبع یک ک  نابرابری است معتقد رگِ .(Gurr, 1970: 115ا شودمی

 وجود سیاسی تحرك امکان اگر اینک  با و نمایند تجلی جنایت و جرم شکل ب  وشود  کلی وصومت ب  تبدیل توزیعی

 منابع ب  نارعایتی، تنها و . ناکامینماید دیدا وارجی تظاهر شور  صورت ب  و شود وشونت ب  تبدیل باشد داشت 

 و سیاسی اجتماعی، هایریش  تواندمی. ناکامی همچنین شودنمی محدود (اقتصادی نابرابری مثلا اقتصادی عوامل و

 اغلب و شده محرومیت احتاس و ناکامی موجد رف نابرابری،صِ از بیش« تبعیض»ر، گِ دید باشد. از داشت  فرهنحی

 نابرابری، از واصی نوع عنوان ب  گروهی تبیعض درحقیقت شود.می آمی وشونت هایکنش و درواشحری ب  منجر

 محرومیت تدوری را ب  همراه دارد. (Gurr, 1968: 56-58ا اجتماعی هایگروه بروی روی بر محدودیتو   انتداد هرگون 

 کاربردنی   اجتماعی مطالعات در های داولیجنگ و قومی هایبحران بعضاً و اعتراعات منشأ تشری  برای نتبی

 برسند نتیج  این ب  مردم ک  گیردمی صورت سیاسی هنحامی هایبحران و شور  دیدگاه، این اساسبر. دارد فراوانی 

                                                           
1.core area 
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 سایر با مقایت  در را وود ک  هاییگروه جهت، همین کنند. ب می امکانات دریافت است، حقشان آنچ  از کمتر ک 

 آورندمی روی جمعی کنش ب  هانارعایتی این رفع برای دندارند،می نفوذ و قدرت فاقد و ایحاشی  ها،گروه

 و حقوق ب  یافتن دست برای مذکور اقوام و هاگروه  (. نتیج  این است ک 36: 6831نیازی، امحموداوغلی و اصغری

البت  . شوندمی متوسل سیاسی وشونت و درواشحری ب  محرومیت، از ناشی سرووردگی دادن یا تتکین بیشتر منافع

 روانی یا ذهنی واکنش بلک  شود،نمی منتهی شور  ب  همیش  و ب  طور متتقیم این کنش جمعی و وشونت سیاسی،

منظر، بدیهی است ازاین (.36: 6835امیری، شود اصالحیمی محتوب کنندهتعیین عامل ک  است شرایط این در قبال

 مورد هایشارز  و زبان و فرهنگ کند احتاس قوم و آن باشد بیشتر قوم یک در محرومیت احتاس می ان هر ک 

 ک  شودمی تشدید قوم آن در قومی رسوم و آداب و فرهنگ حفظ ب  گرایش قرارگرفت  است، اعتناییو بی و تعرض

 وشونت وقوع است ک  آن رگِ تأیید مورد نظر شد. نقط  وواهد متجلی محض مداریقوم صورت ب  افراطی در حالت

انجامید.  وواهد شدید محرومیت مقابل در عق نیغیر هایواکنش ب  معموالً محرومان، از همحنی گروه میان در اولی 

در  داولی وشونت بروز احتمال شود، دانتت  مناسب یا دتندیده امری وشونت ورده فرهنحی یا فرهنگ در چنانچ 

 مناسبی روزنة وشونت وواهد شد. اگر بیشتر کند،می منتقل دذیریجامع  فرآیندهای راه از را فرهنحی چنین ک  جامع 

 قادر داولی وشونت نکنند، تشویق محرومیت هایسرچشم  اص حِ ب  را مقامات چ چنان یا گردد، هاتنش برای

و  قومی اوت ف بروز ب  توانمی جامع  یک هایوشونت جمل  گردد. از تبدیل فعالیت گروهی یک ب  بود وواهد

نویتد: می کرد. وی شروع تبعیضاحتاس  از هاکشمکش این تبیین در رکرد. گِ اشاره مرک ی دولت با اقوام میان تضاد

 رفتاری گروه، آن ب  تعلقاتشان واسطة ب  قومی گروه یک با افراد ک  کندمی دیدا اهمیت زمانی قومی هویت اساساً»

 معرض سرکوب، در وود قومیت دلیل ب  قومی، گروه یک یعنی گیرد؛ صورت دیحر هایبا گروه مقایت  در آمی تبعیض

 .(641: 6831زاده و همکاران، اعباس «بحیرند قرار م ایا و حقوق از بروی از محرومیت یا آزاد
 

 گر  رابرتبا استناد به نظریه محرومیت نسبی تد :مدل نظری پژوهش

 
 

 

 های پژوهشیافته

 های جغرافیاییععف در بنیان
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 از تابعی ملّی، هایساارمای  و منابع امکانات، توزیع، نشااین بلون یةمنطق ةویژب  ایران نواحی دیرامونی ةمطالع در

گرایی در روند در کشاااورهایی مانند ایران ک  تمرک « دیرامون – مرک »قاعده  اسااااساسااات. بر جغرافیایی ةفاصااال

وج  همان می ان تب شود میها از مرک  بیشتر استان ةمی ان فاصل چ  گیری، مشهود است هریمساازی و تصامّ  میمتصاّ 

بر طبق این قاعده در  دیرامونهای طوری ک  اکثر اساااتانیابد، ب ای کاهش میهای توساااع حمایت ولیاان امر برای متّ

 اجتماعات و اىقبیل  ساااوتار ب  همراه همراه و واك آب کمبود و کویر وشااک، اقلیم. اندهای محرومردیف اسااتان

 طرفی. ازتاس شده در این منطق  جغرافیای  جبر نوع  سابب  دراکنده روساتاهاى  و شاهرها  قالب در دراکنده انتاان  

از مناطق روستایی ب  جمعیت  مهاجرت در نهایتعاعف شارایط زیتتی در این منطق  موجب دراکندگی جمعیت و   

 ةتتردی گهاگیری فضای والی از سکن  در جنوب شرق کشور فضاشکل تردیدبی .ها شده استشهرها و سایر استان

اای دی و دبیری،  رارت و... فراهم آورده استنیتی از جمل  قاچاق مواد مخدر، شّد امّهای عّلیتامناسبی را برای فع و

6836 :616  .) 

 

  ی(آمایش سرزمینریزی ای )برنامهمنطقهریزی برنامهنظام ضعف در 

تماماً ا ریافتحی مناطق جغرافیایی ذکر این نکت  عروری است ک  نباید با داك کردن صورت متدل  عدم توسع   

ناظر بر  ب  نوعی افاصل  تا مرک ، فقر منابع، وشک سالی و...( دانتت، زیرا جغرافیایی عقب ماندگی شرایط ناشی از

 عوامل بین متقابل کنش تنظیمآمایش سرزمین عبارتتت از  طبق تعریف،. است هامتدولیتجبر و شان  والی کردن از 

محیطی. درحقیقت  و انتانی استعدادهای از بهین  گیریبهره بر مبتنی سرزمینی سازمان منظور ایجادب  محیطی و انتانی

در  ،ستا و آشتی دادن طبیعت و انتان ری یزمین برقراری تعادل میان زیتتحاهای انتانی از طریق برنام آمایش سر

ای منطق  ری های ک ننام ب  طورکلی، برنام  ری ی آمایش سرزمینی در برجهت رفاه و آرامش بیشتر ساکنین کره زمین. 

 عمده وجوه ععف در سازمان فضایی کشور ب  شکل زیر است طورب  .ایران یک غایب ب رگ است ای درو ناحی 

 : (633: 6838زاده، اابراهیم

 و هاقابلیت امکانات، با متناسب فعالیت و جمعیت دذیر  لحاظ ب  کشور فضایی سازمان اج ای در عدم متعادل. 6

 آنها؛ دذیریتوسع  ظرفیت مجموع در و نتبی هایم یت

 زیتت محیطی هایتعادل داشیدگیهم از درنتیج  و سرزمین، هایقابلیت از گیریهبهر در هماهنحی و عدم توازن.6

 غیراصولی؛ تمرک های دیدایش طبیعی( و و انتانی امحیط زیتت

 با مناطق بروی در هافعالیت از ایداره تطابق عدم و کشور مختلف مناطق بین تخصصی کار تقتیم ععف. 8

 آنها؛ موجود استعدادهای

 ععف همچنین و کشور فضائی سازمان در توسع  دراکنده هایکانون و اصلی مراک  بین ارگانیک دیوندهای . فقدان4

 مجموع در ک  توسع  عمده هایقطب و فضاها بین انرژی انتقال وطوط و ارتباطی وطوط ویژهب  زیربنایی هایشبک 

 ؛ شودمی دیرامون نواحی در توسع  هایقطب و هانکانو توسع  اثرات انتشار عدم باعث
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 بین ستاندهای -داده  رابط  وجود عدم و توسع  مختلف هایکانون و مراک  بین موجود مراتبیسلتل  نظام ععف .5

 ؛ و توسع  اصلی فضاهای درون یافتحی نسازما ععف نی  و کانون، یا مرک  هر درون واحدهای بین همچنین و نهاآ

 تحول و گیریشکل روند در مناطق این ان وای و مختلف اشکال در سرزمین از وسیعی بخش شدن ای. حاشی 1

 در ویژهدایین جمعیتی اروستاها( ب  وسیع مراک  دراکندگی و طبیعی غیر و طبیعی عوامل تأثیر از ناشی فضایی سازمان

 .ایحاشی  مناطق

 و اقتصادی نهادی، اجتماعی، هایشاوص از بتیاری منظر از بلوچتتان و سیتتان استان موجود، آمارهای دایة بر

 و فقر زیرساااوتی، هایمحرومیت از ایمجموع  با اسااتان اساات. این کشااور محروم هایاسااتان وج  ای توسااع 

بر طبق (. 681-681: 6838حاجت، نیا و قادریاحافظاساات  رویارو آموزشاای و بهداشااتی هایمحرومیت نابرابری،

 61تنها و می کنندکشور یعنی در نیم  شمال غربی زندگی  متاحتاز درصد  43 جمعیت دردرصد  31حدود  ها،آمار

این توازن در حال ب  هم  اکنوناند. همجنوبیو کشااور، یعنی نیم  شاارقی  متاااحت درصااد 56جمعیت در درصااد

 هایی ک  در آنها فرصتکنند؛ ب  اساتان ووردن اسات؛ یعنی تعداد بیشاتری از جمعیت، ب  مناطق مرک ی مهاجرت می  

اشااتغال و رشااد و تحصاایل و دیشاارفت وجود دارد؛ مثل تهران، مرک ی، ق وین، البرز، قم، اصاافهان و حتی وراسااان 

 «آیدمناطق کشااور ب  ساامت مناطق بیشااتر توسااع  یافت  می درصااد 43 جمعیت در این درصااد 31رعااوی. دث ثقل

ترتیب مربوط ب  نفر در کیلومتر مربع(، ب  6/61کمترین تراکم جمعیات ابا میانحین  همچنین  .(86 :6834احتاااینی، 

ور حدود بهفت استان وراسان جنوبی، سمنان، سیتتان و بلوچتتان، کرمان، ی د، هرم گان و ای م است. استانهای م 

 حدود سهمی با تهران استاناند. جمعیت کشور را ب  وود اوتصاص داده 14/68درصد( و  1/41نیمی از متااحت ا  

اسرشماری  اسات  داده اوتصااص  ب  وود را جمعیت درصاد کل  61 ب  ن دیک کشاور  متااحت  کل از درصاد  3/1

تواند تا حد میدر هر دو بعد داولی و بیرونی ری ی آمایشااای برنام  لحاظ کردن .(6835عمومی نفوس و متاااکن، 

وچتتان در استان سیتتان و بلزیادی منجر ب  توسع  دایدار اامنیتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و...( این استان شود. 

های دریای عمان و در همتاایحی کشاورهای افغانتتان و داکتتان قرار دارد، استان   جنوب شارقی کشاور و در کران   

و بلوچتاتان از حیث ژئودلیتیکی دارای موقعیت گذرگاهی، بندری و تران یتی اسات. از س  کریدور ب رگ    سایتاتان  

حور م ةسایتاتان و بلوچتتان متیر توسع   .گذردجنوب از این اساتان می  -دنیا دو کریدور و از جمل  کریدور شامال 

دریایی و منطق  آزاد چابهار متیر  ربندشارق و راه سانتی جاده ابریشام اسات. این استان ب  واسط  سواحل مکران و     

اافغانتاتان، داکتتان و آسیای مرک ی( و بتیاری از کشورهای جهان است. همچنین ک    تران یت ب  کشاورهای منطق  

 حالت از را استان اقتصادی این و تران یتی هایظرفیت تواندمی فارس ولیج حوزه با بلوچتتان و سایتتان  مجاورت

. ع وه بر اینها بندر کنارك، بیافریند ایران شااارق جنوب در تران یت منطق  یک و کند تبدیل بالفعل با   باالقوه 

های ژئواکونومیکی استان را دوچندان کرده، ک  با و دهن  گتاترده صانایع انرژی در اساتان قابلیت    های مرزیبازارچ 

 -ای در ابعاد ژئودلیتیکی قومیای و فرامنطق شاااناساااایی نقاط عاااعف در این حوزه و کاهش تهدیدها درون منطق 

ی و همچنین کاهش شکاف بین اتوان ب  یک آمایش سرزمینی مطلوب و کاهش دوگانحی منطق مذهبی و سایاسی می 

 ژه درویکشااور ب  یافتحی ةتوسااع. بدیهی اساات ک  (66: 6835زاده و همکاران، دیرامون دساات یافت اابراهیم -مرک 
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 نی  یملّ قدرت و اف ایش داده اف ایش را یملّ قدرت اساات، ترقوی در آنجا ناامنی و واگرایی عوامل ک  مرزی مناطق

 (.86: 6831، همکاراندور و ا احمدی شودمی یتیکیژئودل وزن اف ایش ب  منجر

 

 ای و فروپاشی نظم حاکم بر سازمان قبیله روند متناقض تکامل دولت

 بودند. آفرین نقش سیاسی -اجتماعی سااوتار  در ایران در ایو قبیل  ایلی هایگروه ، اغلبمدرن دولت ظهور تا

اما با  .برواستند ایقبیل  و ایلی هایگروه از رسیدند، قدرت ب  اس م از دث در ایران ک  هاییحکومت بیشترینحتی 

 سااو، و یک از ساایاسای  سااوتار  و شااکل در هاگروه این تبلور و جهانی فرایندهای تأثیرورود ب  مرحل  جدیدی ب  

 .شدند تبدیل قومی هایگروه ب  ایقبیل  و ایلی هایگروه دیحر، سوی از ایران در ساازی ملت فرایند در تمرک گرایی

قالب  در ای،قبیل  و ایلی هایگروه مرک گری ی همراهب  بیتااتم، قرن اوایل در مدرن دولت شاادید واقع مرک گراییدر

 با متناسب فرهنحی و اجتماعی هایویژه کار عهده از مطلق  دولت و بود سایاسی  سااوتار  و شاکل  در گراییقومیت

  .(34: 6833وعرغامی، اافضلی  برنیامد شرایط زمان

 و صااحرا ترکمن کردسااتان، مناطقی چون در اساا می انق ب دیروزی از دث ایران، در قومی هایبحرانشااک، بی

 نفتی، درآمدهای اف ایش این تاریباست. از دهلوی بوده سالتل   دوران در مدرنی اسایون  فرآیند محصاول  بلوچتاتان 

 -ی اط عات امکانات گتااتر  نظیر مدرنی اساایون هایدیحر جنب  درکنار ایمنطق  هاینابرابری و ناموزون رشااد

 روی بی رشااد و اجتماعی تحرك عمومی، هایآگاهی سااط  و ووانیمی ان کتاب اف ایش مواصاا تی، و ارتباطی

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

 قومی هایگروه بین در« نتاابی محرومیت» تصااور ذهنی و عینی واقعیت توأمان محصااول ایران در اساا می انق ب

این احتاااس محرومیت،  درنتیج . (616: 6811فر، اساالیمی اساات شااده گرجلوه منازع  و تنش صااورت ب  ک  بوده

ود. نصیب از این تغییرات نبب  صورت طبیعی جامع  قومی بلون  نی  بی ب  وود گرفت. سیاسی مطالبات قومی شمایل

، مدرن دولتّ ظهور با ک  بوده است سرداری و یاطایّف  متالط بر جامة بّلون، ساوتار  دهلوی دوم سااوتار  در دولت

 کنترل سعی در مرک ی حکومت تاریخی مختلف هایةدور در شد. گرچ  اسااسی  التدساتخو  تحو  این سااوتار 

ب   آغاز طوایفس رأ در ونبلّ ساارداران مرک ی، حکومت عااعفة دور در اما داشاات، ون رابلّ  ساارداران و طوایف

 با، این سااوتار کماکان دچار تحول شااد تا جایی ک    (Salzmann, 1971: 434ا کردندمی وود نفوذ یحوزه گتاتر  

 جدیدی هایقالب در -کلی رو ب  ععف نهاد؛ ازینرو ساوتار قبلیب  سرداری سنّتی ساوتار اسا می  انق ب دیروزی

ها ب  عنوان یمولوّامروزه (. 15: 6833فرد و امیدی اواج، ادیشااحاهی اساات کرده فعالیت ب  ها آغازلویموّ همچون

 .  فراوان دارندنفوذ باالیی دارند و بر مناسبات اجتماعی تأثیر  ساوتار قومی بلونگروه مرجع در 

 در ایران ی دولتارتعارضات ساخت

بر اساااس دیدگاه دیوان ساااالران ، در طول تاریب دولت در ایران ب  صااورت ساااوتاری اداری عریض و طویل،   

ک   -تاس« فوق تمام جامع » متمرک  و مبتنی بر نظام دیوان سااالری گتترده است. در این دیدگاه دولت قائم ب  ذات 

در  .(66: 6811اهمایون کاتوزیان،  دهندهای ساالط  آن را شااکل میمی مبناء و اهرمنظام دیوان ساااالری و قدرت نظا
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شااود ک  جامع  ب  علت لط بر جامع  ظاهر میاین رویکرد تحلیلی، دولت از آنچ  ب  شااکل ساااوتاری واحد و متااّ 

ل دولت ب  شک دست در مقابلای اجتماعی یکفقدان طبقات و گروهای اجتماعی متاتقل و قدرتمند، ب  شاکل توده  

  لحاظ تاریخی ب  دلیل سلطشود؛ زیرا دولت ب رف ظاهر میبردار صِاراده و فرمانقد قدرت، بیایک هیدت اجتماعی ف

، گیری طبقاتمداوم اقتصاادی، نظامی و نظارتی بر جامع  ب  واساط  تشاکی ت دیوان ساالری، همواره مانع از شکل   

های روستایی سلط  یک در جامع  بوده و بر شاهرها و نواحی اقامت جماعت دار ها متاتقل و ریشا   نهادها و انجمن

نظام سایاسی جمهور اس می ایران از لحاظ صوری  در این توصایف،   .(646-641: 6831اسایف،  جانب  دشات  اسات  

عناصاار فرایند  -جمهوری اساا می ایرانمرکب از عناصاار الحوهای مختلف نظام حکومتی اساات. در ساااوتار نظام  

د ک  شومدنی و غیره مشاااهده می یگرایی، جامع مان، دموکراسای، تمرک گرایی، تمرک  زدایی، کاری مایی، کثرت دارل

های سایاسای تعلق دارند، ب  همین دلیل منشاأ تعارعات ساوتی و رفتاری میان حام ن این    هر کدام از نوعی از نظام

-614:  6836 نیا،احافظ آورندمور کشور را ددید میهای سیاسی و اجرایی در مدیریت اعناصار و گاهی اوقات تنش 

نظمی در سطوح سیاسی، عملیاتی و کارکردی است تعادلی و بیهای تعارض، بیگون  گویای(. وععیت فوق ک  615

های متعدد. در این بین نارعایتی از عملکرد سیاسی دولت، متدولین وود عاملی اسات بر عدم کارایی موفق در زمین  

ری اعتمادی در جامع ، نقد نادذیاف ون بیعدالتی و تبعیض اجتماعی، گتتر  روزی سایاسی وقت کشور، بی ونهادها

توجهی ب  اجرای بروی از اصاول قوانین اساسی بویژه  متادوالن  ب  مردم، بی  متادولین و عدم داساخحویی شافاف و   

ی مذهبی و اقوام ایرانی در نظر گرفت  هااصاااولی ک  ب  صاااراحت حقوق فرهنحی و اجتماعی برای مردم بویژه اقلیت

: 6838اقاسمی،  های واگرایی سایاسای در کشور منجر شود  بخشای از مواردی اسات ک  ممکن اسات ب  ایجاد زمین    

 قوانین و اساااساای قانون در توسااعة برابر و ایمنطق  توازن و تعادل اجتماعی، بر عدالت فراوان تأکید رغمعلی (. 11

 بین های عمیقشکاف دهنده نشان ،فرهنحی -اجتماعی و زیربنایی -اقتصادی توساع   هایشااوص  توساع  کشاور،  

دیرامونی در ایران،  -مشاخصااً سیتتم مرک   باشاد.  می مرک ی بخش یا کشاور  مناطق دیحر و حاشای   یا مرزی مناطق

احتااااس عقب ای و بخش مرک ی گردیده و منجر ب  بر هم ووردن تعادل و توازن در توساااع  میان بخش حاشااای 

مذهبی بتاتر مناسبی را جهت تکوین نواحی بحرانی ددید آورده   -ماندگی از متایر توساع ، در میان گروههای قومی  

ها را باید در مکران، از گوادر تا بند عباس جتتجو نمود. نوار ساحلی جاسک ترین می ان واگرایی بلونهگتترد. است

دشت و ر، بمشهگیرنده باهوک ت، قصر قند، نیککنارك و چابهار( ک  در بر اساتثنای بنادر نظامی و منطق  ب ا تا گوادر

ا منعکث ای راقتصادی و فرهنحی یک دولت و مناطق حاشی  -بشااگرد است، شدیدترین واگرایی میان هتت  سیاسی 

 .(31: 6833، دور و محمدیسازد اکریمیمی

 

 بعدیهای چندگیری محرومیتعدالتی فضایی و شکلبی

 ناشی گیرندمی بر در نی  را دیحری هایشاوص وود ک  کلی عوامل از دست  دو از ایران بر حاکم فضایی عدالتیبی

 عدالتیبی ک  کرد ادعا توانساوت. می انتان عناصر و طبیعی متغیرهای از اندعبارت عوامل از دست  دو شود. اینمی

 مدرن دولت گیریشکل زمان از کشور بر حاکم اقتصادی سیاسی اندیشة و طبیعی هایبنیان در ریش  ایران در فضایی



 55 6931بهار  ،16 شماره ،شانزدهم سال پژوهشی، –علمی سرزمین،ی جغرافیای فصلنامه
 

 دتوحّ گتتت موجب کشور شرق جنوب ،مناطق مرزی در ویژهب  کشور جغرافیایی فضاهای نامتوازن ةعتوسّدارد. 

-681: 6838حاجت، نیا و قادریاحافظ شودمی مناطق این در واگرایان  ب  تحرکات منجر و شده یملّ حیهمبتتّ و

ی و احتاس طرد شدگ ،های فضایی میان نواحی بر بنیاد عدالت جغرافیایی کاست  شوداگر نابرابریگمان بی (.681

ی و گران سیاسمحرومیت کاهش یافت  و از دیدایش و بروز نیروهای واگرا وواهد کاست و در نهایت از تقویت ناحی 

 6و شادفلین 6در نظری  چند عاملی روتچیلد. (614-618: 6831راد، اکاویانی جدایی گ ین جلوگیری وواهد کرد

گرایی نقش دارند. عوامل ذهنی مشتمل بر متغیرهای روانشناوتی، ای از عوامل ذهنی و عینی در قوممجموع 

یین این در تب ایدئولوژیکی، سیاسی و فرهنحی هتتند و عوامل عینی مرتبط با عوامل اقتصادی و اجتماعی هتتند.

های، کافها و شگنجد و مشتمل بر طیفی از محرومیتابلون( نی  در این تعریف می گفت محرومیت قومیموعوع باید 

سید محمود در تشری  وععیت محرومیت چند بعدی در اسان،  اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنحی و... است.

ن چ  ک  برای شود، آوارد استان می هر کتی ک  از بیرون» گوید:حتینی، استاندار اسبق سیتتان و بلوچتتان چنین می

های اقتصادی، زیرساوتی، تأویر در توسع  و نی  از جهت فرهنحی و ها است؛ فاصل کند، همان فاصل او نمود دیدا می

« کندمذهبی است ک  آن استان را ب  صورت مشخص با سایر مناطق متفاوت می -یاجتماعی ک  باعث آن شکاف قوم

 های انواع محرومیت در استان سیتتان و بلوچتتان چنین است:گون در مجموع،  (.88-81: 6834احتینی، 

ب   ،است اقتصاادی  عوامل ملّی همبتاتحی  ایجاد عوامل جمل  از: های اقتصطادی شطکاف و سطط  برخورداری   -6

 افراد ک  است شده موارد مشاهده از بتیاری در باشاد؛ زیرا می عوامل ساایر  از تردررنگ عوامل این نقش ک  ایگون 

 هدفی دارای اقتصااادی نظر از ولی بودند متفاوت از یکدیحر مذهّب و نژاد فرهنگ، زبان، مثل گوناگون جهات از

اند.  گردیده متتقل کشور یک بانی و مم وج همدیحر در تدریج ب  هدف این ب  برای نیل همکاری اثر بر و مشاترك 

همان اندازه عدم بروورداری از (. از طرف دیحر ب 61: 6831شاهیان، ایورد کشورهاست  این جمل  از سوئیث کشور

 میان وشونت و عقب افتادگی اقتصادی رابط  تنحاتنحی گون  است ک زا و متدل  ساز است. اینمنابع اقتصادی چالش

(. در 61: 6815اهانتینحتن،  ثباتی اسااتوجود دارد. فقر ب ی حال هر گون  حکومت اسات. فقر عامل نادایداری و بی 

 این دارد.دی در ملت را عمومی فقر دولت، هر در آنها وجود ک  هتااتند مواردی ؛اقتصااادی هایشااکافاین بین 

 آنها تأثیر وجود اما نیتااتند، دولت برای تهدیدی وود ساایاساای و اجتماعی فرهنحی، های حفره برو ف هاحفره

 از حاکمیت برون در چ  و آیند وجود ب  حاکمیت درون در چ  هاحفره این دهد.می کاهش را حاکمیت اقتدار

فشار اقتصادی . (5: 6835ادیشحاهی فرد،  دارند در دی را دولت حاکمیت فضاای  شادن  کوچک روند شاوند،   ددیدار

ناشای از توازن در توساع  اقتصاادی مناطق مختلف و عدم تناساب تتاهی ت و امکانات ارائ  شااده از سوی دولت      

اشد بهای مختلف، از عناصر اصلی ب  چالش کشیده شدن روابط این گروها و مرک  مییتقوام و قومّمرک ی در میان ا

 (.  41:  6831گذارد امقصودی، مهتری را ب  معرض نمایش می -ک  استقرار روابط مرک  دیرامون یا کهتر

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

                                                           
1.Rothschild 
2.Schoepflin 
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شوند. مل محتوب نمییافت  کا ةشاد ک  بر این اسااس هیچ یک از شاهرستان های استان سیتتان و بلوچتتان توسع   

فت  ترین( یااتوسع  های تهران(، فاصل  سط  توسع  یافتحی و نابرابری بین استان6815-6835ع وه بر این در دوره ا

 درصد 33/611و در مناطق روستایی  درصد 8/651امحروم ترین( در مناطق شهری  و اساتان سایتاتان و بلوچتتان   

 (.611: 6833ازیاری و همکاران،  اف ایش یافت  است

با هدف شااناسااایی و عوامل تعیین کننده  ،(645-688: 6834ا ولیلی عراقی و بروورداری در دژوهشاای توسااط 

( ؛ اساتان سیتتان و بلوچتتان دارای کمترین  تولید سران   6831 -6835های کشاور ا وری، اساتان نابرابری های بهره

ی ارستان دادوری، سیتتان و بلوچتتان و کرهای بهرهن ک  از نظر تمامی شاوصطی این دو دوره بوده است. همچنی

 (.641: 6834، ولیلی عراقی و بروورداریاوری در این برآورد بودند کمترین رشد اقتصادی و بهره

از « کشور استان های در آموز  - انتانی توساع   شااوصاهای   تعیین و بررسای : »در دیحر دژوهش تحت عنوان

های کشور، ب  کمک رو  تلفیقی ( برای مقایتا  توساع  انتاانی اساتان    33 و 15شااوص در دو مقطع زمانیا   616

دهد ک  در متوساط عریب عدم بروورداری بین  آماری چند متغیره اساتفاده شاده اسات. نتایج این تحقیق نشاان می    

های کشور بیشتر شده است. در این ری استانبهبود ب  وجود آمده اسات، اما سط  نابراب  درصاد  6/66اساتانها حدود  

اتوسع  نیافتحی(، در هر دو مقطع زمانی مربوط ب  استان سیتتان  بندی، می ان حداکثر عریب عدم بروورداریتقتیم

بهبود داشت  است. استان تهران هنچنین رتب  اول توسع  یافتحی وود را حفظ  درصد 5/1و بلوچتاتان اسات ک  فقط   

بوده،  درصد 5/65، حدود 6815های های کشور در این برآوردها، طی سالها بین اساتان نابرابری کرده اسات. شادت  

   (.11-18: 6836، زاده و همکارانزینلا اف ایش داشت  است درصد 3/63، ن  تنها کاهش نیافت بلک ، 6833ک  تا سال 

ب اساات. در من لت ب  وجود آورنده تعصااّکند ک  نابرابری این اصاال را مطرح می 6مایر: ی اجتماعیهاشططکاف -2

روعیت را مشاااّ ضب تبعیّبکند و تعصاااب را تولید میض تعصاااّکنند. تبعیّض یکدیحر را تقویت میب و تبعیّتعصاااّ

 ب  دساات هادولت تمامی تقریبا شااود.می هابخشااد و موجب احتاااس تنفر از گروه حاکم و درواشااحری علی  آنمی

 ب  اجتماعی هایحفره از ک  یافت توانمی دولتی را کمتر و هتااتند جتماعیا( اشااکاف هایباحفره مقابل  گریبان

 .(4: 6835فرد، ادیشحاهی باشد امان در دولت، قدرت تهدیدکننده هایحفره اولین عنوان

و  های قومی و توزیع نامتوازن منابعدر اساتان سایتاتان و بلوچتاتان دو صاورت متفاوت هویتی بر اثر سیاست      

امرک ی( برتر در مقابل هویت  هویت رسمی باشد.ها شاکل گرفت  است ک  حامل دو نوع ارز  مختلف می فرصات 

  دلیل ت غیر رسمی بتی سبب شده تا هویّنازل تر قرار گرفت  است. موقعیت این دو صورت هویّ غیر رسامیاحاشی ( 

بیشتری را نتبت ب  آن ابراز نمایند. در مقابل  ن وفاداریآی انتجام درونی شود و حام ن ادر حاشی  قرار گرفتن دار

های فرد گرایان  می ب  دلیل امکان ارتقاء در نظام ساایاساای، اداری و آموزشاای و در نتیج  دذیر  ارز  ت رسااّهویّ

رن دم  اًگرا و نتبتتی و نظام ارزشی فردنّمدار و سا  گرایان ، قومانتاجام وود را از کف بنماید و دو نظام ارزشای جمع  

 (.815-811: 6838اگودرزی،  منطبق برتقتیم بندی قومی منطق  شوند

 نویتد:ا  اقبل از انق ب( ب  زاهدان میدولت آبادی در سفرنام در این باره  

                                                           
1.Meier 
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ام ک  تبعیض کثیفی ب  طور عمنی در اینجا حاکم است بلون ج  واجبات نیتات و من طی همین مدت دریافت  » 

 (. 63: 6838ادولت آبادی،  «قضاوت کثیف !ا  را بیابموواهد ریش دلم می -و دنهانی جریان دارد
کند تغییر جدی حاصل نشده های قومی ک  دولت آبادی ب  آن اشاره میهنوز در این سیاستواقعیت این است ک  

ک   ستها اطوری ک  توزیع نابرابر فرصت ها در استان سیتتان و بلوچتتان ک  نشأت گرفت  از این سیاستاسات. ب  

بلون را در نظام اداری، سیاسی و آموزشی هموار کرده است. و در مقابل رشاد و تحرك اجتماعی گروهای غیر  متایر 

یم و متتقها وواه ب  صورت غیراند. آثار این سیاستگروهای بلون از  منابع ارزشمند اجتماعی و اقتصادی دور مانده

متتقیم و از طریق، کاهش انحی ه آموز ، سهم آنها ب  صورت غیرها، و وواه ساوتن دسترسی بلون داز طریق محدو

 (.  663: 6838اگودرزی،  را آموز  و مشاغل دولتی کاهش داده است

در ارتباط با تفاوت نرخ بیکاری  (45-41: 6813ا توسط استانداری سیتتان و بلوچتتاندر دژوهشای انجام شاده   

ک  است ک  این رقم بتیار ب رگی است. متدل  مهمی درصاد  81نرخ بیکاری بین جوانان بلون » ها آمده اسات:  بلون

در ادام  این تحقیق آمده است:  «در این زمین  وجود دارد جذب کمتر جوانان بلون در ادارات و بخش عمومی اسات. 

داسخحویان بلون  درصد 81ک  میان دو گروه بلون و غیربلون بتایار زیاد اسات، درحالی  تفاوت درصاد بیکاری نی   »

است. این نتبت برای ددران بلون و غیر بلون ب  ترتیب  درصد 46/61ها بیکار بودند، درصاد داساب گویان غیربلون  

ب  هر حال این شکل » گوید:در جایی میکارشناس سرشناس بلون، محمد م زهی دیر .«باشاد می درصاد  6/4و 3/61

ابلوچتتان( است و بیشتر از تهران هدایت  آمی  لطم  وورده، علت آن هم تنها مربوط ب  محیط آنجازندگی متاالمت 

ها را دارا  جمعیت،  نیمی از کل متدولیت درصد 61ها با سایتتانی  .(53شاماره   6833 انداز ایران،اچشام   «شاود می

 درصد66ها را بر عهده دارند. نکت  جالب اینک  ایرانشاهر با  نیم دیحر متادولیت  دبقی  اساتان حدو  % 38باشاند و  می

ها را ب  وود اوتصاص داده است امعاونت توسع  مدیریت و منابع از کل متدولیت درصد5/61جمعیت استان حدود 

   .(6833، یجمهور یاستانتانی ر

 دولت و حکومت با مخالف هایحلق  عمدتاً هادولت سایاسی  های(های اشاکاف حفره: های سطیاسطی  شطکاف  -9

 براندازی هایحلق  تا نیافت  سااازمان هاییقالب در دولت عملکرد بر نقد از آنها تنوع و عملیات ک  دامنة هتااتند

 توج  زیرا انددولت هر برای هاحفره ترینوطرناك همواره سایاسی  هایحفره .اسات  صاورت سایتاتمی    ب  دولت

 آن هدف و فراگیر شدتب  ک  اجتماعی و فرهنحی هایحفره است. برو ف قدرت حاکم  متوج  عناصار آن  تمامی

کنند  ایجاد حاکمیت برای را تهدید و ارعاب مردم ب  وتارت حداقل با سایاسی مایلند  هایساازمان  اعضااء  اند،مردم

 .(5: 6835ادیشحاهی فرد، 

های حیات سیاسی قرار داشت  و امروزه های ایرانی در طول تاریب در حاشی بلون»نویتد: می هاریتوندر این باره  

های ایرانی هرگ  یک تشکل واحد سیاسی یا نظامی واص وود حتی برای یک نی  ب  همین روی  ادام  دارد. بلون

ای و ایلی، وودآگاهی اندك بر نظام قبیل ساوتار اجتماعی مبتنی  (.Harrison, 1981: 212ا« اندمدت کوتاه، ایجاد نکرده

 -و ناهمتانی مذهبی، ان وا، رویکرد شیعی حکومت مرک ی و... در عدم مشارکت سیاسی قوم بلون  دویل بوده است

. اندبلون بودهدیحر استانداران این استان غیر ای ک  از اویل انق ب تا کنون، نختتین استاندار آنها بلون بوده وگون ب 
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های سنی مذهب کمتر در موقعیت دهد در سط  استان و در سط  کشور نخبحان و تکنوکراتشواهد نشان میچنین هم

در ارتباط با حذف  دیرمحمد م زهیاین باره . در(6831اهوشمند، گیرندشغلی و مدیریتی عالی مورد استفاده قرار می

: 6833انداز ایران، اچشم« های ابلون( را وط کشیدنددهطورکلی دور تحصیلکرب »کند: گون  روایت میها اینبلون

 (.53شماره 

وود در انتخابات ریاست  ةها با مشارکت گتتردبلون ک  این است ةآمار انتخابات در ایران نشان دهندهمچنین،  

ان سیتتان و بلوچتتاند. شرکت مردم یتر از گتتره ملّمندامور محلی وود نی  ع ق  ةجمهوری نشان دادند ک  ب  ادر

(. نکت  قابل 666: 6831از میانحین مشارکت ملی باالتر است اکاویانی راد،  درصد 4/66طور متوسط در انتخابات ب 

 ااستاندار اسبق سیتتان و سید محمود حتینی ی نشین است.نّتوج ، رأی باالی جریان اص ح طلبی در مناطق س 
آمارهای انتخابات نماد ووبی برای مشارکت است. از اولین دوره انتخابات ریاست »گوید: در این باره می بلوچتتان(

حالی است ک  در سط  کشور است. این در درصد 84حدود  11جمهوری میانحین مشارکت مردم استان تا دوم ورداد 

ب  آن داسب داده است. برای اولین بار از دوم ورداد این مشارکت در منطق  اف ایش یافت و باید  درصد 11حدود 

 .(86: 6834احتینی، « در دوره اص حات ت   شد تا ب  مردم و عقاید و باروهای آنان احترام گذاشت  شود. شدمی

باالتری  دهند از اقبالانتبت ب  قومیت( نشان می نام دهایی ک  در برنام  های وود تتام  بیشتری البت  باید گفت

ها در انتخابات و گرایش ؛ این متدل  وود عامل اصلی شرکت بلونرندبرای کتب رأی در بلوچتتان برووردا

ااکثریت آراء( در  یازدهم ریاست جمهوری حتن روحانیی عنوان مثال در انتخابات دورهب طلبانة آنها است. اص ح

و بلوچتتان تنها آراء را کتب کرد. یا اینک  سیتتان  درصد 11های سیتتان و بلوچتتان و کردستان با بیش از استان

استانی بود ک  در انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری، معین در آن رأی اول را کتب کرد. این رأی از آنجایی 

 یابد ک  شعار اصلی معین دفاع از حقوق مخذوفین جامع  ایران بود.اهمیت می

تحوالت سایاسی، فرهنحی و اقتصادی  های ایرانی نتابت ب  ساایر اقوام ایرانی، در   توان گفت بلوندر مجموع می

اکارآمدی ی نمرک ی ملّ ةها نتبت ب  هتتو بتتر و چارچوب واقعی واگرایی بلون ةاند. زمینایران نقش کمتری داشات  

ای و حتی ی، ناحی های ک ن ملّها در مدیریتمدت و بویژه ععف در مشارکت دادن بلونهای درازها، طراحیبرنام 

ای بلون ای براسات. تا زمانی ک  ساوتار سیاسی و مدیریتی جمهوری اس می ایران نتواند نقش دای   محلی ایران بوده

، دور و محمدیاکریمی های ملی قائل شااود، واگرایی ژرف قوم بلون همچنان ادام  وواهد داشااتسااازیدر تصاامیم

6833 :31  .) 

 

 عوامل بیرونی تهدید

 ان و پاکستان(سست از ناحیه همسایگان شرقی )افغانستگُ

 دیرامونی هایقدرت و کشورها سیاسی جغرافیای راهبردهای آنک  مکمل سبب ب  ایران سیاسی جغرافیایی فضای

 ناامنی نواحی مرزی ممنوع ، کاالهای ورود مخدر، مواد و تتلیحات قاچاق تروریتتی،مات اقدا تهدیداتی چون است،

 مرزهای امنیّت، افغانتتان جنگ از دث ب  ویژه مذهبی -قومی تحرکات کنار در غیره و مرزبانی داسحاه های ب  حمل  و



 55 6931بهار  ،16 شماره ،شانزدهم سال پژوهشی، –علمی سرزمین،ی جغرافیای فصلنامه
 

 ثبات بی (.665: 6835است امحمدی و احمدی،  انداوت  ب  مخاطره دیش از بیش را ایران شرق و شرقی جنوب

 است. همچنین، شده کشور شرق جنوب در راهبردی هایافغانتتان(، باعث چالش و ایران اداکتتان همجوار کشورهاى

 جنوب شرقی و مرزهای در آنها قومی اقتدار گتتر  و دیرامونی هایحکومت نادایداری و فرایند دمکراسی رشد عدم

: 6831است ااحمدی دور و دیحران،  اف وده منطق  این در ایران امنیتی و جغرافیایی مرزهای دذیریآسیب بر شرقی

 شرایط تحت ک  است واگرایی و همحرا نیروهای دارای وبلوچتتان سیتتان استان ژئودلیتیکی منظر، حوزهایناز. (41

اصل و هتتتند اشعبانی تأثیرگذار منطق  آن امینت بر و هتتند رقابت حال در یکدیحر با دائم و کنندعمل می واص

 ععیف هایاینحون  ارزیابی شده است ک  مرزهای شرقی ایران در همتایحی کشور و دولت(. 6: 6831هوالسو، داشایی

ثباتی هتایحان . در یک ارزیابی کلی تأثیر بیداکتتان و افغانتتان همواره دچار تنش و بحران بوده و هتت ثبات،و بی

 :شرقی ابخصوص داکتتان( در شکل گیری واگرایی قومی ابلون( ب  شرح ذیل است

د در ورای مرز همسایگان های ایران نسطبت به همتایان خو خواهی قومی و احسطا  قرابت بلوچ تأثیر هویت -6

در  نشااینشاارایط موجود و نوع الحوی اسااتقرار قوم بلون در جنوب شاارقی ایران با نیم  دیحر هتاات  بلون :شططرقی

داکتاتان و افغانتاتان، موجب شده قوم بلون ایرانی با همتایان وود در آن سوی مرز بتیار بیشتر از حکومت مرک ی   

در چابهار، دیشین، قصر هند و  6815ک  در ساال   ایزبانان ایرانی ارتباط داشات  باشاند. در آمارگیری نمون   و فارسای 

برابر کتانی بوده  61اند های ایرانی ک  ب  داکتتان متافرت کردهسراوان انجام شد، مشخص شده است ک  شمار بلون

   .(61: 6813اند ادادلی ی دی، برابر افرادی بوده ک  ب  زاهدان رفت  4ک  ب  تهران سفر کرده و 

 6811در نواحی شاااهری بلوچتاااتان انجام شاااده بود، از   6811ری دیحری ک  طی ساااال گیهمچنین در نمون 

ک  تعداد سفرهای همین افراد ب  دیشاور و ب  تهران سفر کرده بودند، درحالی آنها درصاد  1شاونده بلون، تنها  درساش 

ویژه ب ا چتاتان داکتتان ایالت بلودر این بین نکت  مهم تأثیر گذاری  .(61بوده اسات اهمان:   درصاد  53و  48کویت  

ی وحدت ملّ ی وبر تمامیت ارعّ ،و درنتیج  ة آیند ایران است، ک  بر ، بر استان سیتتان و بلوچتتانآن( بخش سرحد

ایران تأثیر وواهد گذاشات. هر دگرگونی ک  منجر ب  تضاعیف حکومت فدرال در داکتاتان و ستت شدن همحرایی    

های اساتان سایتاتان و بلوچتاتان را در بخش سرحد اف ایش     ی  از مرک  بلونآباد شاود، نیروی گر ها و اسا م بلون

وواهد داد. همچنین اساااتقرار و تثبیت یک نظام بنیادگرایی حنفی در هر دو کشاااور داکتاااتان و افغانتاااتان تأثیر  

ور، دساااند اکریمیها را ب  حداکثر وواهد رنهد و واگرایی آننشااین ایران برجای میای بر قلمروهای بلونکنندهویران

 باشد. یملّ و امنّیت ت(. این مهم می تواند مدولی باشد بر تضعیف هوی618ّ: 6813

های ایران بیشاتر در اساتان سایتاتان و بلوچتتان متتقر شدند.     بلون: گری مذهبیظهور رادیکالیسطم و افرایی  -2

های ایران با بلون های همجواری با بلونهای قومی و مذهّبی و بیشااتر مردم این قوم ساا نّی مذهب هتااتند. شااکاف 

ت  گری ی اقوام بلون بر جای گذاشهای سیاسی از نوع تمرک افغانتاتان و داکتاتان تأثیر محتاوسی در ظهور گرایش   

اجتماعی؛ شااااید برای جامع  بلون از جمل  طبق   ةعوامل مذهب و زبانی و بافت ویژباید اعااااف کرد ک    .اسااات

 تر از دذیر  حکومت شایعی است تر و راحتها(، دذیر  حکومت الئیک آساان ا و مولویام ه روشانفکر مذهبی 

بتاایاری از رهبران مذهبی بلون در وارج از کشااور در کشااورهای عربتااتان،    (.16: 6831دور و محمدی، اکریمی
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ت این بازگش . شوندا متأثر میههای علمی آنهای حاکم بر فضای حوزهکنند یا از اندیش داکتاتان و هند تحصایل می  

اند و نی  علمای مدعو داکتااتانی برای آموز  های علمی در کشااوری ک  تحصاایل کردهها با توج  ب  اندووت مولوی

یافت  برای های سازمانترین دوشاش برای فعالیت وهابیان است. اثر این تبلی  علوم دینی در بلوچتاتان ایران، مناساب  

بر تقویت انرژی واگرایی این مناطق نتاابت ب  هتاات  مرک ی حکومت،  امنیت ملی ایران وطرآفرین اساات و ع وه 

های حنفی واور و جنوب واوری ایران شااده است نن سااحل جنوب و بلون های اهل تتاّ موجب اف ایش همحرایی

تبلی  وهابیون مبتنی بر اینک  جمهوری اسااا می ایران یک نظام شااایعی اسااات و ن  یک  .(636: 6813دور، اکریمی

اقالیباف،   ساا می، باعث شااده ک  اشاارار محلی ب  راحتی در قالب مذهب علی  نیروهای دولتی عمل کنند حکومت ا

6815 :661).   

گری لفیها از سها و دیروی آنها و بلونای دشتوننکت  دیحری ک  باید ب  آن توج  شاود دیوندهای قومی و قبیل  

ممکن اساات تهدیداتی جدی علی  مرزهای مشااترك ایران   مورد حمایت طالبان و القاعده در مثلث ط یی اساات ک 

 هایطلبان  و متلحان  قومی، حم ت ایذایی چریکی و سبک و رو  جنگهای جداییمیان، وی  اینددید آورد. در

های مجاور مرزهای شاارقی جمهوری اساا می ایران ب  جهادی از جمل  تهدیدهای وطرناك علی  امنیت قومی اسااتان

های تروریتااتی، های قومی بلون ممکن اساات ب  تبانی گروهد. همچنین، نفوذ عوامل القاعده در جنبشروشاامار می

ای دریج جبه ت یافت ، اح اب ناساایونالیتااتی افراطی، بنیادگرایی دینی و غیره بینجامد و ب های جنایی سااازمانشاابک 

د: گویمی شیرین هانتردر جایی  .قی باز کندهای مجاور شرسایاسی اااا نظامی برای جمهوری اس می ایران در استان 

جنداهلل و رهبر آن، عبدالمالک ریحی، ک  متادولیت کشات  شادن صادها تن از شهروندان غیرنظامی و نیروهای سپاه     »

 اتیهای اط عگرای داکتاتانی و شااید حتی سرویث  های افراطداساداران ایران را برعهده دارند، نی  وابتات  ب  گروه  
 (. Hunter, 2014ا «تندداکتتان هت

کیلومتر مرز مشترك  331وجود: آوری سطاکنین مرزنشطین به افعال ریر مرسوم   یهای مرزی و روچالشبروز  -9

اى و قومی یکتان در دو طرف مرز و مشک ت بین جمهوری اسا می ایران و داکتاتان و وجود بافت حاکم عشایره   

هاى کشاورزی و صنعتی و همچنین کمبود محدودیت زمینة فعالیتکشور همتای  از قبیل عدم نظارت کافی بر مرز و 

هاى اقتصاادی و عدم توساع  در این منطق ، وعاعیت نامتعادل و نابرابر اقتصادی و فرهنحی، فقدان نظام    زیرسااوت 

آوری هاى اویر تبعات گوناگونی از جمل  رویگیرى هماهنگ و کارآمد در این وط  در سااالری ى و تصاامیمبرنام 

احتمالی ب  مبادالت غیررساامی بخش وساایعی از اشااتغال مالی را تأمین و قاچاق کاال و مواد مخدر و ترددهای غیر   

ای . داکتتان ب  عنوان جوالنحاه قاچاقچیان حرف (664: 6835امحمدی و احمدی،  مجاز و... را ب  دنبال داشات  اسات  

ختار و واکتاتری مانند: ویبر، سرحد و مند؛ باعث شده تا  م شاود، وجود مناطق قبایلی وود المللی شاناوت  می و بین

البراتوارهای متعددی برای تولید و تبدیل مواد مخدر در این کشور فعال است. همچنین افغانتتان در همتایحی ایران 

، متیر بعدی درصد 81( با درصد 55ا کند، داکتتان دث از ایرانتریاك دنیا را کشت می درصد 35و داکتتان بیش از 

 (Neill, 2009: 4).انتقال مواد مخدر هتتند 
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نبود شاغل و عدم بروورداری از معیشت کافی باعث شده است ک  تعدادی از مردم سیتتان و بلوچتتان قاچاق   

شاااود و کارکرهای امنیتی مرز را امواد مخادر و کااال( را برگ ینند. این امر موجب عبور و مرور غیر مجاز مرزی می  

گیرد ک  وود دیامدهای امنیتی متعددی را برای حکومت در بر دارد. در این میان امکان سوء استفاده دشمنان نادیده می

گیری افرادی از آنها در عملیات ورابکاران  در دوشش گوناگون همچنین عبور اسلح  نشین بلون و ب  کاراز مردم مرز

 (.668: 6836اای دی و دبیری،  دهداحی  از کشاااور را اف ایش میو اط عات را در بتااایاری از مناطق مرزی این ن

  ب بنا بر موقعیت مرزی اسااتان، حضااور تعداد زیادی از اتباع وارجی ب  ویژه اتباع افغانتااتان و داکتااتان  این، ازغیر

مربوط  ر آمارهایبنا ب شود.قانونی و غیره ب  مثاب  تهدیدی برای استان و کشور ایران محتوب میواسطة ترددهای غیر

نفر دارای تابعیت افغانی 666863نفر جمعیت سرشماری شده استان حدود  6415146از مجموع  6835ب  سرشماری 

 (.6831اهوشمند،  اندتابعیت داکتتانی داشت  4513و 

 

 گیرینتیجه

وودمختاری، جنگ و منازع  و طلبی، ایران بر و ف بتایاری از کشورها با مشک ت عدیده قومی نظیر انواع جدایی 

تواند از ولی نباید از این موعااوع غافل شااد ک  نح  داشااتن اقوام در شاارایط محرومیت می    .غیره مواجه  نیتاات

 نظران، چالش وها و نطق دژوهشااحران و صاااحب. در بتاایاری از تحلیلب رگترین اب ارهای تهدید امنیت ملی باشااد

نحری است. ازینرو واقعحداقلی از  هر دو جنب  داولی و وارجی ب  دور از مشاک ت استان سیتتان و بلوچتتان در  

تبع از دوالت دول همتای  های مذهبی ب چون تنششود در بررسی مشک ت این استان، عوامل وارجی امشاهده می

 ظور این نیتتشود. البت  منو کشورهای ثالث( و عوامل داولی اچون عوامل جغرافیای طبیعی( تا حدودی اغراق می

یای گون  ک  بیان شده،  یکتره ب  جغرافتأثیر نیتاتند، ولی ربط دادن مشک ت این استان را همان ک  عوامل مذکور بی

ویتندگان گون  نطبیعی و عوامل ژئودلیتیکی ادوالت کشاورها( چی ی بیش از داك کردن صورت متدل  نیتت. همان 

نظر نویتندگان دو عامل متقارن مهمتر د عامل قابل و ص  کردن است. ازدر مقال  آوردند مشک ت این استان در چن

تعادلی در نظام نظمی و بیساااوتار متمرک  دولت در ایران باعث بی: ( تعرعااات ساااوتاری دولت6از بقی  هتااتند. 

 دهدهن نشااان ،فرهنحی -اجتماعی و زیربنایی -اقتصااادی توسااع  هایشاااوصای شااده اساات. ری ی منطق برنام 

. در این بین نقش باشاادمی مرک ی بخش یا کشااور مناطق دیحر و حاشاای  یا مرزی مناطق بین های عمیقشااکاف

البت  این متااادل  نی  وابتاات  ب  عامل اول اسااات.  : های چندعاملی( محرومیت6رنگ اساات.  ری ی آمایش کمبرنام 

هایی های قومی، آن دست  از دولتمدیریت بحرانهای موفق در اند. دولتهای اجتماعی هر کشوریها سارمای  قومیت

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 

ن های قومی بلوبرد؛ ازینرو واکنشاجتماعی رنج می -های چند عاملی اقتصادی، سیاسی و فرهنحیاز محرمیت عاملی

ی ب  و هر قومیتی دیحرت بلون های وابتااات  ب  دولت اسااات. اجماالً ب  کار بردن تهدید در باب قومیب  تبع از کنش

این متاادل  ان جار و حث بدب بیحان  را در قومیت  وودی وود، طرد قومیت و القای نادرساات ما در مقابل آنها اساات.
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را در ورای مرزها اساااومین عامل مهم(  ]امنیت[دهد، ازینرو قومیت ب  نبال منبع و حامی امنیت وود؛ آن شاااکل می

 جتتجو کند. 
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