فصلنامه ژئوپليتيک ت سال هجدهم ،شماره سوم ،پاييز 1401

صص 127-164

داليل ژئوپليتيکي ناامني و توسعهنيافتگي سيستان و بلوچستان بزرگ در قرون
هيجدهم و نوزدهم با رويکرد ژئوپليتيک تاريخي
دکتر حسين وليوند زماني  - دانشيار دانشياه فرماندهي و سکاد آجا ،ت ران ،ايران.
دکتر کامل منيري  -هيئت علمي گروه وپويليکيت ،دانشياه فرماندهي و سکاد آجا ،ت ران ،ايران.
مهدي شعباني  -کارشناسي ارشد مديريت دفاعي دانشياه فرماندهي و سکاد آجا ،ت ران ،ايران.
تاريخ دريافم1400/05/09 :

تاريخ پذيرش1400/09/01:

DOR: 20.1001.1.17354331.1401.18.67.5.5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

چكيده
سيستان و بلوچستان بزرگ در طول تاريخ طوالني خود همواره نقا ژئوپليتيکي براي حکومت مرکزي ايران
داشته است .بازي بزرگ ژئوپليتيکي سده نوزدهم ميالدي بريتانيا و روسيه در سيستان و بلوچستان ،اين منطقه را
دستخوش تغييرات گستردهاي در تمامي ابعاد امنيت اجتماعي ،سياسي و اقتصادي نمود که تأثيرات آن تا زمان
حال نيز وجود دارد .نظريه نظام جهاني امانوئل والراشتاين بر مبناي رقابت بين کشورهاي مختلف در جايگاههاي
متفاوت ارائه گرديده است .رقابت شديد و گسترده بريتانيا و روسيه تزاري در اواخر سده هيجدهم ،سده نوزدهم
و اوايل سده بيستم ميالدي در شرق و جنوبشرقي ايران و مخصوصاً سيستان و بلوچستان بزرگ ،عالوه بر تجزيه
منطقه و تغيير جغرافياي سياسي آن ،اثرات مخربي بر اقتصاد طبيعي و سنتي آن ،محيطزيست ،ناامني و در نتيجه
توسعهنيافتگي اين منطقه داشته است .در اين پژوها از رويکرد کيفي و جهت تجزيه و تحليل دادهها از روش
گراندد تئوري و نرمافزار مکس کيو دي اي  2020استفاده شده است .نتايج اين پژوها حاکي از آن است که
بازي بزرگ ژئوپليتيکي بريتانيا و روسيه در سده نوزدهم ميالدي از داليل عمده ناامني و توسعهنيافتگي سيستان و
بلوچستان بزرگ بوده است.
واژههايکليدي :ژئوپليتيک تاريخي ،توسعهنيافتگي سيستان و بلوچستان بزرگ ،بازي بزرگ.
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 .1مقدمه و تشريح مسئله
سيستان که مراجع قديم عرب آن را سجستان ناميدهاند و از کلمه فارسي سکستان مأخوذ گرديده،
نام جلگهاي است در اطراف درياچه زره و خاور آنکه شامل دلتاي رود هيرمند و رودخانههاي
ديگر ،ميشود( )Bartold,2009:84سرزمين بلوچستان در جنوب سيستان و افغانستان ،از شرق به
پاکستان ،از جنوب به درياي عمان و از غرب به سرزمين پارس قديم و ايران مرکزي محدودشده
است( .)Afshar,1991:25موقعيت و مکان جغرافيايي سيستان و بلوچستان بزرگ ،از ديدگاه
ژئوپليتيک تاريخي از آن جهت حائز اهميت است که مورد توجه امپراتوريهاي بريتانيا و روسيه
در سده نوزدهم ميالدي بود و اين فضاي جغرافيايي به خاطر برخورداري از ويژگيهاي منطقه
حائل درراه وصول به هندوستان ،در سرنوشت ژئوپليتيکي شبهقاره هند امپراتوري بريتانيا ،کمپاني
هند شرقي و قلمروگستري قدرتهايي نظير روسيه و فرانسه از يکسو و ادامه حيات قدرت
سياسي و نظامي حکومت ايران(قاجار) تأثير شگرفي داشت .از سوي ديگر با توجه به موقعيت
ارتباطي ايران در کانون راههاي ارتباطي و مواصالتي اوراسيا ،سيستان و بلوچستان مهمترين نقا
را در ارتباط با شبهقاره(هند) دارد( .)Baghbani and et al,2020:94بريتانيا متقاعد شده بود که
روسها ،سيستان را کليد حقيقي دسترسي به هند ميدانستند و از اينرو ،اهميت استراتژيک
زيادي براي آن قائل بودند .سيستان به دليل موقعيت جغرافيايي و طبيعت مناسب خود در برابر
هرات ،بهحق نام کليد هند را ميگيرد( .)Mojtahedzadeh,2019:404برخي نقاط جغرافيايي براي
جلوگيري از احتمال تماس و درگيري مستقيم ميان قدرتهاي رقيب ،گاه با توافقات دوجانبه
قدرتها و يا گاه با اقدام يکي از آنها ايجاد و بهعنوان فضاهاي حائل ،کارکرد پيدا
ميکنند( .)Hafeznia and et al,2012:4بازي بزرگ سده نوزدهم ميالدي ميان دو قدرت برتر
بريتانيا و روسيه تأثير بسيار زيادي بر وضعيت ژئوپليتيکي منطقه سيستان و بلوچستان بزرگ
به عنوان فضاي جغرافيايي حائل درراه وصول به هندوستان ،داشته است .با انجام اين پژوها با
رويکردي جديد و جهاني به سيستان و بلوچستان و با توجه به نظريه والراشتاين ميتوان به درک
درستي از ريشههاي ناامني و توسعهنيافتگي اين منطقه رسيد .نظريه نظام جهاني والراشتاين
براساس رقابت در اقتصاد جهاني سرمايهداري شکل گرفته است .رقابت در نظام سرمايهداري
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ميان دولتهاي مرکز و نيمهپيرامون از بدو ايجاد آن همواره وجود داشته است .بريتانيا در اواخر
سده هيجدهم و سراسر سده نوزدهم ميالدي به عنوان دولتي مرکزي و روسيه تزاري به عنوان
دولتي نيمهپيرامون در ساختار اقتصاد جهاني سرمايهداري از نظر والراشتاين مورد توجه بودهاند.
نتايج اين رقابت و اهميت هندوستان براي بريتانيا ،وجود فضاي حائل سيستان و بلوچستان بزرگ،
حضور مداوم و پيشروي و سياست الحاق سرزميني روسيه در شرق و جنوبشرقي ايران ،تشديد
اهميت سيستان و بلوچستان براي بريتانيا و در نتيجه حضور مداوم نظامي -امنيتي آن دولت در
منطقه بوده است .تحميل دو قرارداد گلداسميد و مکماهون به ايران در سالهاي  1871و 1905م.
تجزيه سرزميني و جدايي بخاهاي گستردهاي از سيستان و بلوچستان بزرگ توسط بريتانيا را
به دنبال داشت .اين وضعيت ،عالوه بر تأثير زيستمحيطي و هيدروپليتيکي به دليل عدم تطابق
با واقعيت هاي جغرافياي انساني و وجود قوميت بلوچ در دو سوي مرز ،داراي اثرات شگرفي نيز
بر ناامني منطقه بوده است .به اين داليل ضرورت دارد تا مطالعه و پژوهشي از زاويه و نگرشي
جديد در اين زمينه صورت پذيرد تا ابعاد جديدي از نقا اقتصاد جهاني سرمايهداري در ناامني
و توسعهن يافتگي سيستان و بلوچستان بزرگ مشخص گردد .با تکميل سلطه بريتانيا بر سرزمين
هندوستان تا اوايل سده نوزدهم ميالدي ،اهميت اين مستعمره جديد و پيوند آن با اقتصاد و
موجوديت بريتانيا به مراتب بيا از گذشته شد؛ تا جايي که محور اصلي سياست خارجي بريتانيا
در سراسر سده ن وزدهم و اوايل سده بيستم ميالدي حفظ و حراست از هندوستان بود .اين سياست
بر سرزمين هاي مجاور هند و از جمله بلوچستان نيز تأثيرگذار بود؛ به طوري که منجر به الحاق
بخا شرقي بلوچستان به هند -بريتانيا و نيز تشکيل کشور حائل افغانستان و جدايي بخاهاي
گستردهاي از سيس تان و بلوچستان بزرگ گرديد .تغيير جغرافياي سياسي منطقه بر اقتصاد ،امنيت
و قوميت بلوچ ،به عنوان قوميت عمده منطقه ،تأثيرات زيانباري بر جاي نهاد که از داليل اصلي
توسعهنيافتگي سيستان و بلوچستان بزرگ است .اين پژوها با رويکرد ژئوپليتيک تاريخي
والراشتاين و با نگرش به بازي ژئوپليتيکي سده 19م .بريتانيا و روسيه در سيستان و بلوچستان
بزرگ و اين که رقابت در اقتصاد جهاني سرمايهداري بين کشورهاي مرکز و نيمهپيرامون دليل
شکل گيري نظريه والراشتاين گرديده است ،در پي تبيين داليل ژئوپليتيکي توسعهنيافتگي و ناامني
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سيستان و بل وچستان بزرگ در قرون هيجدهم و نوزدهم ميالدي با رويکرد ژئوپليتيک تاريخي
است.
 .2مباني نظري
 .2-1ساختار فضايي اقتصاد -جهاني در سده هيجدهم و نوزدهم ميالدي براساس نظريه والراشتاين

در ساماندهي جغرافيايي جهان در نظريه والراشتاين ،به سه نظام تابعه يا بلوک ،مرکز استثمار
ميکند ،پيرامون استثمار ميشود و نيمهپيرامون هم نقا دوگانهاي را ايفا ميکند؛ يعني هم به
وسيله مرکز استثمار ميشود و هم خودش پيرامون را استثمار ميکند ،تقسيم ميشود( Zaki and

 .)Valigholizade,2015:169-170در نظريه نظام جهاني والراشتاين ايران در سده هفدهم ميالدي
بهعنوان امپراتوري جهاني در عرصه خارجي طبقهبندي ميگردد .عرصه خارجي يک اقتصاد
جهاني معين عبارت است از نظامهاي جهاني ديگري که در آنها اقتصاد جهاني معين داراي نوعي
مناسبات تجاري است( .)Foran,2020:73ولي ايران که در سدههاي شانزدهم ،هفدهم و هجدهم
ميالدي در عرصه خارجي اقتصاد جهاني اروپا قرار داشت و از ديدگاه ايرانيان ،کشور در اوج
قدرت صفويه در قرن هفدهم ،بخشي از هسته غيراروپايي جهان به شمار ميرفت ،در طول سده
نوزدهم به حاشيه نظام جهاني سرمايهداري کشانده شد .ايران اواخر دوره قاجار بهوضوح در
تعريف والراشتاين در حاشيه قرار ميگيرد :حاشيه اقتصاد جهاني ،عبارت است از آن بخا
جغرافيايي که در آن عمدتاً اجناس نامرغوب توليد ميشود(يعني اجناسي که درازاي کار آن مزد
خوبي پرداخت نميشود)؛ اما در عين حال بخا جداييناپذير نظام جهاني تقسيمکار است؛ زيرا
کاالهايي که در اين بخا توليد مي شود ،در مصرف روزمره اهميت زيادي دارد .تبادل فزاينده
مواد خام و اوليه ايران -ترياک ،برنج ،پنبه ،گندم ،توتون و تنباکو ،خشکبار ،گردو ،ابريشم و پشم-
با فرآوردههاي صنعتي اروپا و نيز کنترل اروپاييان بر تجارت ،تعرفهها ،حملونقل دريايي،
حملونقل خشکي ،همه و همه شاخصهاي قدرتمند و نشانههاي آشکار اين الگوي جديد وابسته
شدن و حاشيهاي شدن1است( .)Foran,2020:184بديهي است با توجه به حاشيهاي شدن کشور
ايران ،نقاط دورافتاده اي مانند سيستان و بلوچستان نيز که در سده نوزدهم ميالدي کانون توجه
1.Peripheralization
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نظام سرمايه داري جهاني و امپراتوري بريتانيا بود ،نيز از اين حاشيهاي شدن مستثني نبوده است.
فضايي که با توجه به موقعيت ويژه خود در سر راه وصول به هندوستان ،تمامي خصوصيات
فضاي حائل را در ميان دو ابرقدرت ،يعني بريتانيا و امپراتوري روسيه دارا بود .در سده 19م.
روسها که در دستيابي به شبهقاره هند از راه افغانستان نوميد شدند به فکر دور زدن منطقه
ورود به هند از راه سيستان افتادند و براي گرفتن امتياز بهرهبرداري از ناحيه سيستان از دربار
ايران برنامهريزي کردند و دولت بريتانيا نيز که خطر را پيابيني ميکرد به ايجاد درگيريهاي
محلي در سيستان و زمينهسازي براي از بين بردن نفوذ روسها در اين سرزمين
پرداخت( .)Foran,2020:132-133آنچه در سده نوزدهم و اوايل سده بيستم ميالدي شاهد هستيم
عبارت است از :يک ناحيه پيراموني که داراي دولتي ضعيف بوده و دامنه ضعف آن ،از عدم
وجود آن(يعني يک وضعيت استعماري) تا دولتي که ميزان پاييني از خود فرماني دارد(يعني يک
وضعيت نو استعماري) ،گسترده است( .)Wallerstein,2017:96اين ناحيه پيراموني کشور ايران،
در زمان سلسله قاجار و به ويژه از نيمه دوم سده نوزدهم ميالدي است .عامل خارجي که همان
قدرت بزرگ مرکزي استعمار بريتانيا و نيمهپيراموني روسيه نيز وجود دارد .ناحيه پيراموني
سيستان و بلوچستان بزرگ نيز که داراي موقعيت ژئوپليتيکي ويژهاي براي دو قدرت نامبرده در
راه وصول به هندوستان هست ،موجود بوده و در نهايت روابط اقتصادي ميان اين دولت
مرکزي(بريتانيا) و ناحيه نيمهپيراموني(روسيه) در ذيل اقتصاد جهاني سرمايهداري وجود
دارد( .)Tohidi,2009:40امنيت ،اصطالحي است مُشعر بر فقدان تهديد نسبت به ارزشهاي نادر.
امنيت ميتواند مطلق باشد .به عبارت ديگر ميتوان گفت که آزادي از همه تهديديها ،معادل
امنيت کامل است .در واقع امنيت ،تضمينکننده حيات و بقاي انسان و موجودات زنده
ميباشد( .)Hafeznia,2017,327امنيت اقتصادي عبارت است از« :ميزان حفظ و ارتقاي شيوه
زندگي مردم يک جامعه از طريق تأمين کاالها و خدمات ،هم از مجراي عملکرد داخلي و هم
حضور در بازارهاي بينالمللي( .)Mandel,2008:108امنيت اجتماعي ،ناظر بر آراما و آسايا
و رفاه مادي و معنوي جامعه توأم با عدالت اجتماعي ،فقدان تبعيض و فقر ،برقراري نظم اجتماعي
و پايبندي دولت و حکومت و آحاد ملت به قانون و حقوق قانوني ،روابط حسنه بين گروهها و
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اقشار اجتماعي ،تضمين مالکيت و دارايي آحاد مردم از دستبرد ،حفظ جان ،مال و ناموس مردم
از تعرض ،فقدان ناهنجاري هاي اجتماعي و فساد ،استقرار نظام بهينه تأمين اجتماعي و رسيدگي
به امور نيازمندان و نظاير آن ميباشد( .)Hafenia,2017:331امروزه حکومتهاي ملي در مقايسه
با گذشته با انواع گروههاي مجزا و چالاگر داخلي بيشتري روبرو هستند و مجبورند براي
حمايت از تنوع داخلي ،بدون تقويت روند تجزيه کشور ،با دقت بيشتري عمل
نمايند(.)Mandel,2008:154
 .2-2پيشينه تاريخي

عوامل گوناگوني که بر ژئوپليتيک تاريخي ايران تأثير داشتهاند ،عبارتند از :عوامل جغرافيايي،
انديشه سياسي ،حکومت و گستره تاريخي و سياسي قلمرو ايران زمين .بدون شک تحليل
رخدادهاي تاريخي و سياسي جهان با توجه به شرايط مکاني و زماني امکانپذير و اين موضوع،
رسالت مطالعات ژئوپليتيک تاريخي است .ژئوپليتيک تاريخي در واقع به مطالعه ابعاد فضايي
رخدادهاي تاريخي ميپردازد .قدرتهاي بزرگ برخالف نيروهاي ساکن براي تسخير سرزمين
و تسلط بر آن مدام در حال کشمکا بودهاند .بنابراين ژئوپليتيک در مفهوم تاريخي و سنتي خود
به تقابل تاريخي قدرتها بر کنترل و مالکيت سرزمينها ميپردازد که در آن نيروهاي سياسي هر
طرف از منازعه ،براي رسيدن به اهداف خود از بازنماييهاي گوناگون استفاده ميکردند .از اينرو،
نقا انديشه ها و تفکرات ژئوپليتيک در تکوين تاريخ و ديپلماسي ايران بسيار چشمگير است
(.)Bai,2009:108-109
شکل( :)1عوامل تأثيرگذار ر ژئوپليتيک تاريخي ايران

()Source: Bai,2009:108
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در سده هيجدهم و نوزدهم ميالدي سيستان و بلوچستان بزرگ ابتدا عرصه رقابت بين قدرتهاي
فرانسه ،بريتانيا و روسيه بود که بعد از شکست ناپلئون ،اين منطقه عمالً به عنوان فضاي حائل
هندوستان ،بازي بزرگ ژئوپليتيکي بريتانيا و روسيه را باعث شد که تا قرارداد 1905م .و تقسيم
ايران به عنوان مناطق نفوذ دو قدرت يادشده امتداد يافت.
 .2-2-1ويژگيهاي ژئوپليتيک تاريخي ايران از دوره صفويه به بعد

محور و محتواي ژئوپليتيک ايران در دوره صفويه در عناصري همچون تأسيس دولت ملي و
انديشه هاي مربوط به آن ،يکپارچگي سرزمين ايران ،ايجاد اولين دولت ملي متحد و  ...خالصه
ميشود .ايران مستقل در اين دوره با حدود و ثغور بيشتر ايجاد شد .براندازي نظام ملوک الطوايفي
و چالا هاي ادغام و تمرکز صوفيان در نظام دولتي و کشمکا با قدرتهاي بزرگ فرا منطقهاي
از ويژگيهاي ديگر ژئوپليتيک عصر صفوي است .مهمترين اقدام شاه اسماعيل صفوي ،رسمي
کردن مذهب شيعه بود .در اين دوره جزاير خليجفارس به تصرف نيروهاي پرتغالي درآمد و
ژئوپليتيک تاريخي ايران در معرض ساختار تحميلي جديدي با عنوان استعمار قرار
گرفت( .)Bai,2009:112پس از برچيده شدن حکومت صفويه و قدرت يافتن نادرشاه افشار ،فتح
بخاهاي زيادي بهويژه در شرق ،جنوبشرقي و شمالشرقي ايران و در غرب در همسايگي
عثماني ،باعث شد که قلمرو ژئوپليتيکي و اقتدار ايران تا بدان اندازه برسد که هيچگاه پس از آن
مرزهاي سياسي کشور به آن اندازه توسعه پيدا نکرد .در دوره زنديه ساختار نيروي سياسي
اجتماعي ملوکالطوايفي بر سير نيروها چيره گشت .تغيير ساختار سياسي ملي در اين دوره
مهمترين ويژگي ژئوپليتيک است که بهواقع در آن ساختار نظام سياسي از حالت متمرکز خارج
شد .سرشت و ماهيت ژئوپليتيک دوره قاجاريه ،حاصل تقابل برآيند ساختار سنتي ايران در
مواجهه تمامعيار با مدرنيته غرب بود .شکاف با غرب ،همجواري با کانونهاي بحران ،گستردگي
مرزها با روسيه و عثماني و تالش غرب براي تسلط بر منابع انرژي ،سبب ناپايداري ژئوپليتيک
ايران در اين دوره گشت .عوامل درونمرزي و برونمرزي و به تعبيري فشارهاي افقي و عمودي
توأمان اسباب ناپايداري را فراهم کردند .در دوره قاجار روسيه مهمترين نيروي فرامرزي مؤثر بر
پيکره ژئوپليتيک سرزمين ايران بود تا به آن اندازه که عالوه بر آنکه بحران الحاقگرايي سرزمين
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در روابط دو کشور شکل گرفت ،سرشت حاکميت و نظام سياسي ايران با تزارها آميخت .جدايي
بخاهاي وسيعي از سرزمين تاريخي ايران تحت تأثير تجاوزهاي مکرر روسها و ديپلماسي
بريتانيا در اين زمان اتفاق افتاد .پس از جنگها و در جريان عهدنامههاي گلستان ،ترکمانچاي و
آخال بخاهاي شمالي و تحتفشارها ،سلطهگريها و تفرقهافکنيهاي بريتانياييها ،بخاهاي
شرقي ايران به نام افغانستان و بلوچستانِ بريتانيا(بلوچستان پاکستان) در آنسوي خطکشيهاي
سياسي قرار گرفتند .در انقالب مشروطه بهجاي انقالب بورژوايي با يک حرکت مردمي،
دموکراتيک ،تودهاي و شهري روبهرو هستيم که طبقههاي روبهزوال ماقبل سرمايهداري(پيشهوران)
و دو طبقه خرده سرمايهدار(روشنفکران و طبقه کارگر) در شکلگيري آن نقا داشتند ،اما رهبري
با دو طبقه يا دو گروه(روحانيت و بازرگانان) بود که خود دستخوش تفرقه
بودند( .)Foran,2020:272بدون شک نهضت مشروطه ،ملي و دموکراتيک بود .روسها از تأثير
اين انقالب بر ملتهاي حوزه جنوبي خود ترس داشتند که مبادا چنين نهضتي اسباب تجزيه اين
امپراتوري را فراهم سازد .بدين سبب يکي از عوامل سرکوبي نهضت مشروطه از طرف روسها،
ناشي از تبعات ژئوپليتيکي اين نهضت بود .سرانجام به سبب آثار ژئوپليتيکي نهضت مشروطه
روسها به انهدام آن همت گماردند .در عرصه ژئوپليتيک ايران دوره قاجار در واکنا به نيروهاي
مسلط خارجي تالش زيادي براي گسستن بندهاي سلطه آغاز شد .استراتژي بريتانيا به دليل پرهيز
هرچه بياتر از سرشت حکومت با روسها ،بر محورهاي تضعيف حاکميت مرکزي ،حمايت از
شورشهاي تجزيهطلبانه ،تغييرات مداوم در مرزهاي شرقي و تجزيه افغانستان متمرکز بود.
سرانجام قرارداد  1907م .بين روسيه و بريتانيا نيازهاي ژئوپليتيک دو کشور را در محدوده ايران
ارضا کرد و ايران عمالً به حوزه نفوذ اين قدرتها تبديل شد .از آن پس با تشريک مساعي دو
قدرت ،آزادي عمل دولت ايران هر چه بياتر محدود شد .در واقع ماهيت ژئوپليتيکي درون
مرزي سده اخير ايران بر محور ساخت دولت مطلقه مدرن در درون جامعه مدني ضعيف آن
است .در دوره پهلوي ايران عمالً وارد استراتژي هاي نظامي غرب شده بود .در اين دوره پايه و
اساس استراتژي سياست خارجي ايران بر دو رويکرد مبتني بود .اول موازنه مثبت دوطرفه يا
چندطرفه و ديگري موازنه منفي همهجانبه يا عدمي .نوسازي فرآيند دولتسازي ،ايلزدايي و
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تمرکزگرايي نوين و ورود ايران به فرايند نظام بينالمللي از مهمترين موضوعات ژئوپليتيکي اين
دوره است .در دوره محمدرضاشاه هم ايران تحت تأثير استراتژي قدرتهاي بزرگ و بهخصوص
آمريکا قرار گرفت .ناکارآمدي اين استراتژيها که بر بنيان منابع داخلي استوار نبود بعدها زمينهساز
حذف گفتمان ژئوپليتيک پهلوي از چرخه نظام بينالملل و ظهور انقالب اسالمي در سال 1357
شد(.)Bai,2009:113-114
 .2-3موقعيت ژئوپليتيكي سيستان و بلوچستان

بلوچستان منطقهاي با موقعيتي ژئوپليتيکي که عليرغم مشکالت و مسائل موجود مانند شاخص
توسعه انساني پائين ،مشکالت قوميتي و طبيعي ،با توجه به موقعيت ژئوپليتيک از اواسط سده
نوزدهم ميالدي به عنوان فضاي رقابت و نفوذ نظامي و امنيتي قدرتهاي بزرگ داراي اهميت
بسيار گرديد .دسترسي به درياي عمان و اقيانوس هند ،راه ورود و وصول به هندوستان از طريق
بلوچستان ،آن را در کانون توجه امپراتوري بريتانيا قرارداد؛ تا جايي که بريتانيا عمالً به تسخير و
اشغال منطقه و فرآيند قلمروسازي خود در بلوچستان شرقي اهتمام ورزيد .در بين سرزمينهاي
ايرا ني ،بلوچستان به علت وضعيت خاص جغرافيايي و طبيعت ناسازگار و شرايط اقليمي نامساعد،
شرايط الزم براي تحوالت بزرگ و تأثيرگذار را نداشته است.
جدول( :)1ويژگي ژئوپليتيک تاريخي ايران از تأسيس صفويه تا پايان حكومت پهلوي
ويژگيهاي ژئوپليتيک تاريخي

رديف

سلسله

1

افشاريه

چيرگي ساختار نظامي قبيلگي و فرهنگ نظامي /توسعه قلمرو ژئوپليتيکي

2

زنديه

چيرگي ساختار نيروي سياسي اجتماعي ملوکالطوايفي بر ساير نيروها و خارج شدن

3

قاجاريه

ساختار نظام سياسي ملي از حالت متمرکز
بحران الحاقگرايي سرزميني با روسيه و جدايي بخاهاي شمالي ايران /ديپلماسي
بريتانيا و جدايي بخاهاي شرقي ايران (افغانستان و بلوچستانِ بريتانيا) /فقدان
استراتژي واحد ملي /دگرگونيهاي سريع در ائتالفات بينالمللي /تکثر و پراکندگي
قدرت

()Source:Bai,2009:113
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از لحاظ ژئوپليتيکي ،کم آبي و شرايط نامساعد کشاورزي ،هيچگاه امکانات مالي و اقتصادي الزم
را براي چنين اقدام بزرگي فراهم نساخت .حکمرانان محلي عمدتاً به دنبال دستيابي به قدرت
در سرزمين خود بودند و اساساً فاقد امکانات مالي مورد نياز براي تدارک لشکرکشيهاي بزرگ
به ساير مناطق بودند .ژئوپليتيک انزوا در بلوچستان و وجود دشتهاي وسيع بيآب و علف
ريگ زار بين بلوچستان و کرمان و خراسان و نيز دشت خاران در شرق منطقه سرحد بود.
دوره افول سيستان با در دوره قاجار آغاز و با دخالتهاي روس و انگليس اين منطقه تا اندازه
زيادي از معادالت سياسي و اقتصادي کنار گذاشته شد .از آن هنگام اين سرزمين تعيينکننده
سرنوشت سياسي -اقتصادي خود نبود ،بلکه به تحوالت سياسياي وابسته بود که در پيرامون آن
رخ مي داد .با تشکيل دولت افغانستان و جدا شدن بخا بزرگ سيستان از ايران با داوري
گلداسميد انگليسي در سال 1872م .که همزمان با گسترش نيروهاي انگليسي در هند و
برنامهريزي دولت تزاري روس براي دستيافتن به شبهقاره هند و رويارويي با انگليس بود،
سيستان که براي نفوذ اين دو ابرقدرت موقعيتي استراتژيک محسوب ميشد ،مورد توجه آنها
قرار گرفت(.)Ebrahimi,2016:58
 .2-4سيستان و بلوچستان فضاي جغرافيايي حائل هندوستان

از اواخر سده 18م .با تکميل استعمار هندوستان توسط بريتانيا ،مسأله امنيت پيراموني شبهقاره
هند نيز در اولويت سياست بريتانيا قرار گرفت .بر اين مبنا و با آغاز تهاجمات ناپلئون و اهميت
ايران و بلوچستان به عنوان دروازه هند ،دولت بريتانيا نسبت به تأمين امنيت مناطق پيراموني هند
هوشيار شد( .)Tohidi,2009:22جايگاه استراتژيک و حائلي سيستان و بلوچستان و اهميت آن به
عنوان دروازه ورود ايران به هند و خاور از سده 19م .اين منطقه را عرصه رقابت دو دولت روس
و بريتانيا نموده است .روسها که در دستيابي به شبهقاره هند از راه افغانستان نوميد شدند به
فکر دور زدن منطقه ورود به هند از راه سيستان افتادند و براي گرفتن امتياز بهرهبرداري از ناحيه
سيستان از دربار ايران برنامهريزي کرد و دولت بريتانيا نيز که خطر را پيابيني ميکرد به ايجاد
درگيريهاي محلي در سيستان و زمينهسازي براي از بين بردن نفوذ روس در اين سرزمين
پرداخت ،ولي ،سرانجام اين دو دولت استعماري بر سر سيستان با يکديگر سازش کردند .برآيند
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حضور بريتانيا در سيستان چيزي جز دوپاره شدن آن نبود ،آنهم بهگونهاي که هيچيک از پارههاي
آن تاکنون قدرت و بالندگي خود را بازنيافتهاند ،زيرا حوضه آبريز و آبخيز سيستان و هيرمند به
گونه ساختگي از هم دورماندهاند( .)Ebrahimi,2016:132-133فضاي جغرافيايي حائل بايد
ويژگيهاي ژئوپليتيک ،قوميتي ،استراتژيک ،نظامي و غيره را براي جذب قدرتها دارا باشد .اگر
يک فضاي حائل تنها اندکي از اين ويژگيها را داشت و فاقد اهميت استراتژيک براي قدرتها
باشد ،به شکل فضاي حائل نخواهد بود( .)Hafeznia and et al,2013:17سيستان ايران انبار غله
غرب افغانستان و قسمتهايي از ايران است .گندم آن به يزد ،قندهار و کابل صادر
ميشود( .)Yate,1900: 84بلوچستان براي انگليس از اهميت زيادي برخوردار بود ،چون هند از
راه خشکي با بندرهاي درياي عرب و خليجفارس و شرق ايران و ترکمنستان از طريق بلوچستان
مرتبط ميشد .گذشته از همه از طريق اين راهها کاالهاي ترانزيت صنعتي انگليس به شرق ايران
و آسياي ميانه صادر ميشد( .)Pikulin,2018:162-63در اواخر سده 19م .ارزش واردات روسيه
به شرق ايران(بلوچستان و سيستان) ،حدود يک ميليون ليره استرلينگ در سال تخمين زده ميشد.
در مقابل صادرات شرق ايران به روسيه در سال به حدود يک و نيم ميليون ليره استرلينگ بالغ
ميشد .در رابطه با تجارت با هندوستان نيز اين مبلغ هيچ زمان از نيم ميليون ليره استرلينگ کمتر
نبوده است( .)Dickson,2013:200در دوره قاجاريه نيز اين منطقه از جهت مسير بازرگاني و
فعاليت هاي تجاري قابل توجه بوده است و محصوالتي از ايران و افغانستان و آسياي ميانه با شتر
و اسب و االغ به سند و هندوستان از اين سرزمين جابجا ميشد .موقعيت مشرف به دريا بودن
منطقه ،در نگاه استعماري دولتهاي غربي اهميت ويژهاي يافت ،زيرا بلوچستان از طرفي معبر و
دروازه ورود به خليجفارس بوده و از سويي همجوار با هندوستان و افغانستان ،شمالشرقي و
قسمتهاي مرکزي و غرب ايران ،آسياي مرکزي ،از مسير خشکي از هندوستان و بالعکس را دارا
بوده است .گذرگاه هايي واقع در اين منطقه چون تنگه بوالن ،و موال و غيره  ،هند و سند را از
مسير قندهار از سويي به کابل و از طرفي از جانب سيستان به هرات ،خراسان و آسياي مرکزي
مرتبط مي گردانيد .به اين جهات بلوچستان و مناطق شرقي ايران مورد توجه ملل اروپايي از جمله
بريتانياييها ،پرتغاليها ،هلنديها ،فرانسويها ،آلمانها و روسها و غيره جهت راهيابي به آسيا
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و دست يابي و استيال بر منابع ثروت اين قاره ،به ويژه هندوستان و چين واقع گرديد .تهاجم و
نفوذ آنها که از دوره صفويه آغاز شده بود ،با تحوالتي در اروپا و توسعه دامنه رقابتهاي
استعماري آنها درآسيا ،در دوره قاجاريه بيا از پيا گسترش يافت .در دوره قاجاريه ،در بخا
شرقي بلوچستان شبکه معامالت تجاري تا آسياي ميانه ادامه داشت و اکثراً تجار افغاني با شتر و
االغ کار حمل و نقل کاالهاي تجاري را انجام ميدادند .کاروانها از معبر گومل به پنجاب و از
مسير بوالن و موال به سند مي رفتند .راه ديگري از کالت و بيله به سونيماني براي حمل و نقل
دريايي بود و از بندر سونيماني کاال با کشتي به بندر کراچي و بمبئي حمل ميگرديد .بنادر پسني،
گوادر ،اوماره و جاسک از ديگر مراکز تجاري مکران در کنار درياي عمان و اقيانوس هند بود.
ماهي خشک به سريالنکا و هنگکنگ صادر ميگرديد و محصوالت ديگري مانند حصير و خرما
به ساير بنادر از کراچي گرفته تا سواحل شرقي آفريقا صادر ميکردند .همجواري با هندوستان و
مشرف بودن به آبهاي آزاد ،توسعه نفوذ کشورهاي اروپايي در منطقه ،اهميت و رونق راههاي
دريايي ،حائل بودن آن با هند به عنوان مستعمره بريتانيا از جمله متغيرهايي موثر در توجه و نفوذ
دولتهاي اروپايي و سرانجام تجزيه و جدايي بخشي از اين منطقه گرديد(Ebrahimi,2016:66-
.)67

 .2-5موقعيت استراتژيک سيستان و بلوچستان بزرگ از نظر بريتانيا

بريتانيايي ها از اهميت نظامي و استراتژيک بلوچستان ،مخصوصاً بخا شمالي آن که کم و بيا
با راههاي زميني مناسب با اين کشورها مرتبط ميشد و از طريق آنها به آسياي ميانه راه مييافت،
آگاه بودند .بلوچستان براي انگلسيها از اهميت ويژهاي برخوردار بود .در قسمت جنوب
بلوچستان در سواحل درياي عرب و خليجفارس که راههاي دريايي از اروپا به هند و از هند به
ايران مرتبط ميشد ،انگليسي ها مواضع خود را قبالً استحکام بخشيده بودند .در قيامهاي ملي-
مردمي سرتاسري ضد انگليسي سالهاي 1857 -1859م .که به غير از بلوچستان ،بياتر سرزمين
هند را در برگرفت ،بلوچان عليه استعمارگران انگليس قيام نکردند .عالوه بر اين ،بلوچان با
گروهي مرکب از هزار اسبسوار در هجوم به دهلي عليه قيامکنندگان شرکت کردند .قيامهاي
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ملي -مردمي اين سالها انگليسيها را موقتاً واداشت که از تالش الحاق زمينهاي پشتونها و
بلوچان صرفنظر کنند و سياست مرزهاي پنهاني را پيا ببرند(.)Pikolin,2018:168
 .2-6امنيت (اقتصادي ،اجتماعي و سياسي)

در جنوب شرق ايران ،مناطق مرزي استان سيستان و بلوچستان يکي از بارزترين موارد نابرابري
فضايي را به لحاظ توسعه اقتصادي در کشور را داراست که به دليل دورافتادگي ،پرت بودن ،در
حاشيه بودن و به ويژه گسستگي فضاي سرزميني آن از بقيه کشور ،تأثيرگذاري اين منطقه در
مقياس کشوري را بسيار کم رنگ کرده و باعث شده که اين استان يکي از مناطقي باشد که با
توجه به قابليتهاي طبيعيا و سياستهاي اقتصادي حاکم بر کشور ،جزو توسعهنيافتهترين
استانهاي کشور شود( .)Daraei,2012:96عدم تجانس مذهبي و قومي بين اين قسمت از کشور
و قسمت مرکزي ايران ،همواره از علل واگرايي محسوب ميشود .در کنار عوامل انساني ،عوامل
بازدارنده جغرافيايي و طبيعي نيز تأثير فراوان داشته و دارد .به طوري که اين منطقه توسط بيابانها
و کويرهاي لوت و مرکزي از هسته اصلي جدا افتاده است( .)Akhiari and Pourali,2007:30در
ميان مراکز استانها ،زاهدان دورترين فاصله را با تهران دارد .بُعد مسافت برهمکنا فضاها و
حجم ارتباطات را تقليل ميدهد و در نتيجه فرايند ادغام اجتماعي اقوام مختلف ملت و نيز اتصال
فضاهاي جغرافيايي را دچار مشکل مي سازد .قرار گرفتن فضاهاي گسترده و مثلثي شکل کويرهاي
داخلي ايران ميان بلوچستان و بخا مرکزي کشور ،باعث دورافتادگي جغرافيايي اين منطقه شده
و به آن موقعيت کامالً حاشيهاي داده ا ست .انزواي جغرافيايي در کنار ساير عوامل متمايزکننده،
موجب شده است که بلوچها در سرنوشت ملي کمتر شريک باشند و در تحوالت بزرگ درون
جامعه ملي ايران ،نقا قابل توجهي برعهده نداشته باشند( .)Hafeznia,2020:174مشارکت
سياسي پائين مردم اين ناحيه نشاندهنده بحراني بودن وضعيت امنيت در اين منطقه ميباشد.
همچنانکه هماکنون سيستان و بلوچستان در رده مناطق بحراني و خفيف قرار ميگيرد .امنيت
ملي با توسعه و عدالت سرزميني رابطه مستقيم دارد .نابرابريهاي توسعه بين منطق مرکزي و
پيراموني ميتوانند شکافهاي سياسي را عميقتر نمايد .اين موضوع در کشورهايي مانند ايران
که از تنوع قومي -مذهبي برخوردارند ،اهميت بيشتري مييابد .هماکنون در ايران نواحي بحراني
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متعددي وجود دارد که عمدتاً منطبق بر حاشيه است و در اين ميان استان سيستان و بلوچستان
در رده نواحي بحراني دائمي و خفيف قرار ميگيرد .بنابراين با توجه به مسائل مطرح شده از
جمله عدم تجانس زباني ،قومي و مذهبي ،محروميت طبيعي ،انزواي جغرافيايي و دوري از مرکز
و نرخ مشارکت پائين ،اين ناحيه از کشور کمتر در انديشه جداييطلبي و تأسيس دولت مستقل
ملي بوده است .بنابراين ،تغيير نگرش بخا مرکزي نسبت به آن ،برقراري عدالت اجتماعي و
توزيع عادالنه ثمرات توسعه ملي ،تا اندازه زيادي ميتواند به ايجاد و حفظ امنيت ملي کمک
نمايد( .)Etaat and mousavi,2011:84-85يکي از مهمترين عواملي که امنيت يک کشور را مورد
تهديد قرار ميدهد ،وجود نابرابريهاي فضايي بين مناطق مختلف جغرافيايي آن کشور است؛
چنان که اين نابرابريها ،به ويژه بين مناطق مرکزي و پيراموني ميتواند شکافهاي سياسي را
عميقتر کند و نارضايتي ناحيهاي را موجب گردد( .)Etaat and Mousavi,2011:76هيچيک از
نواحي حاشيهاي و مرکزي ايران ،نسبت به هسته تشکيلدهنده دولت به اندازه بلوچستان
شاخصهاي واگرا و مرکزگريز ندارند .ضعف توانهاي محيطي منطقه بلوچستان ،دوري از مرکز،
قرار نداشتن در مسير راههاي ارتباطي اصلي شمال -جنوب کشور ،همسايگي با نواحي فقيرنشين
دو کشور فقير افغانستان و پاکستان پائين بودن ضريب امنيتي ،طايفه محوري ،نابرخورداري از
توزيع فرصتها در گستره مالي از مهمترين بسترهاي محيطي ،محلي ،منطقهاي و ملي بروز پديده
تروريسم در منطقه جنوبخاوري ايران است( .)Khaledi,2016:161-162در گستره سرزميني
ايران با افزايا فاصله از اقتدار و حاکميت حکومت کاسته ميشود و اين امر در نواحي حاشيهاي
و مرزي به حداکثر خود ميرسد ،اين کاها توانايي در کنترل ،مديريت و نظارت بر نواحي
دورافتاده زمينه را براي واگرايي از قانون و حکومت مرکزي فراهم ميآورد که يکي از نتايج آن
شکلگيري و فعاليت اشرار و گروهکهاي تروريستي است .جنوبشرقي ايران يکي از اين مناطق
است که فاصله و انزواي جغرافيايي در شکلگيري و فعاليت گروههاي تروريستي تأثير زيادي
داشته است(.)Izadi and Dabiri,2012:104
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شكل( :)2نقشه خط مرزي گلداسميد و هولديچ در بلوچستان

))Source: Mojtahedzadeh,2007:270

 .2-7گرايشات قومي بلوچستان و امنيت اجتماعي

براي آنکه به چگونگي تأثير گرايشات بلوچ در امنيت اجتماعي پيببريم ،ابتدا ميبايست عوامل
موثر در ظهور تحرکات قومي بلوچستان را بشناسيم:
الف) نقش نخبگان در گرايشات قومي بلوچستان

در بلوچستان ايران نفوذ نخبگان به شکل سنتي جامعه بلوچ ،موثرتر از نخبگان تحصيلکرده
غيرقومي بوده است .چرا که در طوايف بلوچ ساختار قدرت چنان است که روساي طوايف(که
به آنها سردار گفته ميشود) نقا فعالتري در حرکتهاي قومي داشتهاند .نخبگان قومي در
بلوچستان ،عموماً با طرح عامل مذهب و عقبماندگي اقتصادي بلوچستان مدعي خودمختاري
در منطقه بوده اند و براي بسيج مردم عليه دولت ،نخست بر اختالفات مذهبي ميان شيعه و سني
انگشت ميگذارند(.)Mozaffari,2012:7
ب) فقر اقتصادي و وضع معيشتي نامناسب طوايف

اسکان عشاير در دوران پهلوي ،باعث شد دامداري که شغل اصلي عشاير اين منطقه بود ،بر اثر
يکجانشيني آنها ،مان ند کشاورزي شرايط بدي داشته باشد .در چنين شرايطي که فقر اقتصادي
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دامان بسياري از طوايف منطقه را ميگيرد ،روسا و طوايف براي گرفتن امتيازات از دولت مرکزي،
جهت باالبردن قدرت اقتصادي خود و در نهايت تحکيم موقعيتشان با دولت مرکزي با انگيزه
قويتري برخورد ميکنند .قبل از انقالب اسالمي تا زماني که دولت به سران طوايف امتيازاتي
اقتصادي و سياسي ميداد ،آنها وفادار بودند .اما پس از پيروزي انقالب اسالمي ،رژيم حاضر
نبود به سرداران بلوچ به عنوان واسطه ميان مردم طوايف و دولت امتياز دهد .بنابراين از به
رسميت شناختن سران طوايف به عنوان نمايندگان مناطق طايفهاي خودداري کرد که خود منجر
به باالگرفتن تعارضات ميان طوايف و دولت شد( .)Mozaffary,2012:8در مجموع ميتوان گفت
ناامني و فعاليتهاي اشرار و گروهکهاي تروريستي در اين منطقه تا حدودي ناشي از سطح
پايين توسعه پيامدهاي ناشي از آن مانند :فقر ،احساس تبعيض ،واگرايي از حکومت مرکزي،
بياعتمادي به سياسيتهاي نظام ،نارضايتي عموم ،قاچاق و ...ميباشد( Izadi and

.)Dabiri,2012:107
پ) ضعف شبكههاي ارتباطي

نبودِ راه هاي مناسب در منطقه بلوچستان  ،سبب عزلت و جدايي مردم اين منطقه از نقاط ديگر
کشور شده است .فاصله زياد شهرها و روستاهاي اين منطقه از ساير نقاط کشور و باالبودن هزينه
حمل و نقل خود عامل مهمي در جهت عدم ارتباط ساکنين منطقه با ساير اقوام ساکن در نقاط
ديگر است .اين امر در عمل گروه هاي قومي و ملي و محلي را نسبت به يکديگر اجنبي و نه
هموطن مينم ايد و هويت بومي و محلي بيشتر از هويت ملي استحکام پيدا
ميکند(.)Mozaffari,2012:8
ت) نقش مهاجرت ساکنين بلوچستان در گرايشات قومي

گروه هاي قومي تأثيرات مهمي بر امنيت شهرهاي بزرگ دارند که نتيجه ،واقعه مهمي در
رويکردهاي جامعهشناختي است که از آن تحت عنوان مهاجرت ياد ميشود
( .)Ghooshchi,2008:32جغرافياي طبيعي ،شرايط اجتماعي ،فقر اقتصادي و عواملي نظير
وضعيت مرزها اين منطقه را با مشکالت اساسي و نگرانيهاي ساکنين در تأمين معيشت روبرو
کرد .در چنين شرايطي ،ساکنين منطقه به مهاجرت اقدام کردهاند .اين مهاجران خود را با با ساير
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اقوام برخوردار از مزيت ها و امکانات مقايسه کرده و عمدتاً با تحريک برخي نخبگان ،ضعفهاي
مديريتي در منطقه ناشي را از نوعي سوءظن و جبههگيري دولت مرکزي نسبت به خود ميپندارند.
اين طرز تفکر نسبت به سوگيري خصمانه دولت ،موجب به وجود آمدن تضاد در ميان قوم مهاجر
و حاشيهنشين شهرها با دولت مرکزي مي شود که پتانسيل ناامني و تحرکات قومي را در خود
دارد (.)Mozaffari,2012:9
ث) نقش مناسبات دولتهاي مرکزي با طوايف بلوچستان

به طورکلي ،تا قبل از ظهور دولت پهلوي ،سرداران طوايف و ايالت در بلوچستان نقا مهمي
در تحوالت سياسي و اجتماعي منطقه داشتند .اهميت گروههاي خودمختار ايلي در ايران را
ميتوان تا جايي ديد که اغلب سلسله هاي ايراني را رهبران پرقدرت ايلي بنيان نهادند .پس از
روي کار آمدن رضاشاه ،وي به وفاداري اسمي اين روسا و مالياتهايي که به دولت مرکزي
ميپرداختند ،راضي نبو د .رضاشاه براي از ميان برداشتن نيروهاي تمرکز گريز قدرتمندي که
تهديدکننده اقتدار دولت مدرن بودند ،به خلع سالح نيروهاي نظامي روساي ايالت پرداخت .پس
از انقالب اسالمي که سياست دولت مرکزي با امتياز دادن به خوانين و روسا مخالفت داشت،
قدرت اين نخبگان سنتي پايان يافت .بنابراين عده بسياري از آنها مخالف دولت شدند و با
سلطنتطلبان يا ساير گروههاي داخلي و خارجي مخالف دولت ،عليه آن طغيان کردند
(.)Mozaffari,2012:10
ت)گرايشات قومي در بلوچستان و بعد خارجي امنيت

در دوران قاجار عليرغم تالشهاي حکومت براي سلطه کامل بر بلوچستان ،قدرت روساي
محلي بلوچ و روساي طوايف از بين نرفت .تالشهاي قاجارها با آغاز بازي بزرگ در آسيا و
اشغال بلوچستان شرقي از سوي نيروهاي انگليسي همزمان شد .لذا سرداران قدرتمندي در
بخاهاي مختلف بلوچستان وجود داشتند که از طرف انگليسيها حمايت ميشدند .پس از
تأسيس دولت جديد پاکستان ،سرداران بلوچ ،تمايل داشتند موقعيت خود را در برابر دولت
مرکزي حفظ کنند و هر زمان که کنترل دولت ايران بر بلوچستان کمتر ميشد ،انگليسيها با
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سرداران بلوچ همانند مقامات خودمختار برخورد ميکردند و ترجيح ميدادند با آنها وارد معامله
شوند تا با دولت ايران(.)Mozaffari,2012:13
ژئوکالچر سيستان و بلوچستان بزرگ عاملي براي توليد ناامني

از نظر والراشتاين فرهنگ داراي دو کاربرد است که در هر دو تعريف کاربردي از فرهنگ ،اقتصاد
جهاني سرمايه داري براي مهار تناقضات موجود در خود ،از آن استفاده ميکند« .در کاربرد اول از
فرهنگ آن را مجموعه مشخصههايي که گروهي را از گروه ديگر متمايز ميسازند و در کاربرد
دوم فرهنگ را مجموعه پديدههايي که از مجموعهاي ديگر از پديدهها در هر يک از گروهها
متفاوت(عاليتر) هستند ،تعريف ميکنيم .نژادگرايي /قومگرايي در حکم ايدئولوژي ،تناقض
موجود در ايجاد دولتهاي داراي حاکميت در چهارچوب نظامي بينالدولي را که دربردارنده
تقسيم کار واحد است ،کنترل و مهار ميکند .زيرا نژادگرايي /قومگرايي دقيقاً آن چيزي است که
به نابرابريهاي واقعي ،يعني سلسله مراتب موجود(حتي با وجود جابجاييهاي مداوم) چه در
چارچوب نظام جهاني به عنوان يک کل و چه در چهارچوب هر يک از دولتهاي داراي
حاکميت ،مشروعيت ميبخشند»(.)Wallerstein,2014:229
با انعقاد قرارداد گلداسميد که منجر به تجزيه مناطق سيستان و بلوچستان شد ،نظم طبيعي اين
منطقه براي هميشه از بين رفت .اما به رغم اين اتفاق ،نابوديِ نظم طبيعي سبب نشد نظم سياسي-
اجتماعي اين منطقه يک سره از بين برود .با نابودي نظم طبيعي دو منطقه سيستان و بلوچستان،
بديهي بود که نظم سياسي -اجتماعي متناسب با آن ديگر قابل استمرار نيست .در يک نگاه کلي
و فراگير ،تاريخ سيستان و بلوچستان را ميتوان به دو دوره تقسيم کرد :دوره اول که از زمانهاي
دور آغاز ميشود و تا حدود سال  1300خورشيدي استمرار مييابد و دوره دوم که از همان
حدود شروع شده و همچنان ادامه دارد .مهمترين تفاوت اين دو دوره را ميتوان در اين موضوع
جستجو کرد که در دوره نخست ،در سيستان و بلوچستان هم مانند بسياري از مناطق ايران ،يک
توازن و تعدل نسبتاً طبيعي وجود داشت .نظم هاي سنتي سيستان و بلوچستان داراي چهار رکن
اساسي بودند که عبارت بودند از .1 :بنيان اجتماعي .2 .بنيان معيشتي.3 .بنيان معرفتي .4 .بنيان
سياسي .اين چهار وجه چنان در يکديگر تنيده شده بودند که ميتوان ادعا کرد پيکره واحدي را
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تشکيل ميدادند .نظمهاي سنتي سيستان و بلوچستان تا اواخر دوره قاجار و به طور مشخص
وقوع جنبا مشروطهخواهي ،با نظم سياسي مستقر در مرکزيت سياسي -اداري کشور همنوا و
همساز بودند .از آن دچار تغيير شد .نظر به تحول سياسي ساختار کشور در مناسبات نظمهاي
سنتي با نظم سياسي -اداري مرکز اختالل پديد آمد .اختالل پديد آمده حاکي از يک بحران بود،
بحراني که نظم سنتي اين دو منطقه ،به تدريج در مقابل آن سپر انداخت و از حل آن عاجز ماند.
ريشه اين عجز و ناتواني را بايد در ماهيت تغييري جستجو کرد که ساختار سياسي ايران را
متحول کرده بود و آن نه در سنت ،بلکه در «تجدد» ريشه داشت .در دوره پهلوي ،به شيوهاي
تدريجي ،نقطه عطفي در تاريخ و فرهنگ سيستان و بلوچستان رخ ميدهد؛ بدين معني که ما از
يک پارادايم فرهنگي جدا شده و به پارادايم فرهنگي جديدي گام مينهيم .دراين فرايند ،مدارس
جديد و توسعه آموزش و پرورش بر مبناي تعليمات نوين وجهه همت قرار گرفته بود .در اين
پارادايم تازه ،مولفههاي تجدد بود که به عناصر سنت ما نظم ميبخشيد و از آنها روايت جديدي
ارائه ميکرد( .)Siasar,2020:174-175بلوچها برخالف سيستانيها ،قومي مستقل بودند که زبان،
مذهب ،شعائر و آداب و رسومي متفاوت از پارسها داشتند و اين مسئله آنها را به سوي
تمايزخواهي و انسدادطلبي رهنمون ميکرد(.)Siasar,2020:90-91
 .3روششناسي
زماني که همه مفاهيم مربوط به يک پديده هنوز مشخص نشدهاند يا دستکم در مکان مورد
مطالعه خاص ،مشخص نيست يا اگر مشخص شدهاند ،هنوز روابط بين اين مفاهيم به خوبي
درک نشده اند ،ما از روش پژوها کيفي جهت درک بهتر اين پديدهها استفاده
ميکنيم( .)Hooman,2019:8اين پژوها داراي رويکرد کيفي بوده و از روش نظريه دادهبنياد

1

به عنوان روش پژوها استفاده ميکند .محورهاي کليدي در اين راهبرد ،کدها(شناسهها) ،مفاهيم
و مقولهها ،اعم از فرعي و اصلي است که توالي آنها در شکل( )3نشان داده شده است.

1. Grounded Theory
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شكل( :)3مسير تكامل نظريه در راهبرد مفهومسازي نظريه دادهبنياد

()Source: Danaeifard,2005:60

روش تحقيق ،روش گراندد تئوري ،نظريه مبنايي يا دادهبنياد است .رويکرد پژوها نيز کيفي
خواهد بود .در اين روش تحقيق ،از مفاهيمي مانند اقتصاد ،امنيت و قوميت ،به ساختن استفاده و
سپس در مراحل بعدي به مقولهسازي و تعيين ويژگيها و ابعاد آنها پرداخته خواهد شد .جامعه
آماري اين پژوها  10نفر از اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي سراسر کشور در
رشتههاي جغرافياي سياسي ،تاريخ و جغرافياي انساني هستند که از طريق روش نمونهگيري
نظري(از روشهاي نمونهگيري هدفمند)  1انتخاب شدهاند.
شكل( :)4ژئوکالچر سيستان و بلوچستان و تأثير دولت مدرن بر آن

در نمونهگيري هدفمند که در پژوها کيفي بکار ميرود( ،)Kursol,2015:154هدف پژوهاگر
انتخاب مواردي است که با توجه به هدف پژوها ،سرشار از اطالعات باشد و پژوهاگر را در
1. Purposeful Sampling
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شکل دادن الگوي نظري خود ياري دهد و اين کار تا جايي ادامه مييابد که طبقهبندي مربوط به
داده ها و اطالعات اشباع و نظريه موردنظر با تمام جزئيات و با دقت تشريح
شود( .)Mohebzadegan and et al,2013:9به منظور انجام نمونهگيري در اين پژوها ،از روش
نمونهگيري نظري استفاده شد .نمونهگيري نظري نوعي نمونهگيري هدفمند است که پژوهاگر
را در خالل کشف نظريه يا مفاهيمي ياري ميکند که ارتباط نظري آنها با نظريه در حال تکوين
به اثبات رسيده است(.)Danaeifard and et al,2012:18
در واقع ،زماني که همه افراد مورد مطالعه کساني هستند که بايد پديده مورد مطالعه را تجربه
کرده باشند ،ميتوان از نمونهگيري معيار استفاده کرد .در اين مورد استراس و کوربي ن 1به
نمونهگيري نظري اشاره ميکنند( .)Kursol,2015:157راهنماي نمونهگيري نظري ،پرساها و
مقايسه هايي است که در خالل تجزيه و تحليل مفاد مصاحبهها با افراد آشکار و موجب کشف
مقولههاي مناسب ،ويژگيها و ابعاد آنها ميشود( .)Danaeifard and et al,2012:12دادهها از
طريق فرايند کدگذاري و مبتني بر طرح نظاممند نظريه دادهبنياد مورد تجزيه و تحليل قرار
ميگيرد(« .)Strauss and Corbin,2014:87کدگذاري نشانگر عملياتي است که طي آن دادهها
خرد ميشوند ،مفهومپرداري ميشوند و آنگاه به روشهاي جديد دوباره به يکديگر متصل
ميشوند»(.)Strauss and Corbin,2014:57
الف) کدگذاري باز:

کدگذاري باز عبارت از روند خردکردن ،مقايسهکردن ،مفهومپردازيکردن و مقولهبنديکردن
داده هاست .اين روش از مفاهيم شروع شده و در نهايت به کشف مقوله ميانجامد( Strass and

 .)Corbin,2014:61در کدگذاري باز اين پژوها ،تعداد  348کد باز از متن اسناد و مدارک و نيز
مصاحبه با صاحبنظران در ارتباط با مفهوم امنيت و ناامني در سيستان و بلوچستان بزرگ و با
استفاده از نرمافزار مکس کيو دي اي  2020استخراج گرديد که نمونهاي از کد گذاري باز براساس
خروجي نرمافزار به شرح جدول ذيل ميباشد:

1.Strauss and Corbin
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جدول( :)2کدهاي باز مربوط به طبقه اشتباه در سياستگذاري
)Percentage (valid

Percentage

Frequency

28/57

18/18

2

نگرش مرکز -پيرامون دولت ايران

28/57

18/18

2

غفلت از منطقه

14/29

9/09

1

توسعه نيافتگي و روابط مرکز -پيرامون

14/29

9/09

1

الگوي بسيط متمرکز ريشه تمامي مشکالت

14/29

9/09

1

عدم درک ايران از موقعيت استراتژيک منطقه

14/29

9/09

1

سياستهاي اشتباه قوميتي

14/29

9/09

1

رهاشدگي منطقه

14/29

9/09

1

خارج ساختن ايران از طرح کمربند جاده

14/29

9/09

1

عدم توانايي بکارگيري ظرفيت هاي منطقه

14/29

9/09

1

تعبير نادرست از توسعه اقتصادي منطقه

14/29

9/09

1

ناچيز بودن سرمايه گذاري دولتي و خصوصي

100/00

63/64

7

)DOCUMENTS with code(s

-

36/36

4

)DOCUMENTS without code(s

-

100/00

11

ANALYZED DOCUMENTS

.1کدگذاري سطح دوم

در اين مرحله کدگذاري ،کدهاي مشابه در يک طبقه قرار گرفتند ،به طوري که چند کد به يک
مقوله با انتزاع باالتري نسبت به مرحله قبل قرار گرفتند .در نهايت تعداد  60مقوله سطح اول در
کدگذاري سطح دوم مشخص گرديد .سپس خصوصيات و ابعاد هريک معلوم شد.
.2شكلدهي طبقات

پس از تعيين مقوالت ،مرحله ساخت طبقات فرعي نظريه است که طبقات فرعي اين پژوها
تعداد  14طبقه معرفي گرديد .بعد از شکلدهي طبقات فرعي ،طبقات اصلي نظريه تشکيل ميشود
که طبقات اصلي در اين تحقيق  4طبقه هستند که خصوصيات و ابعاد آنها به شرح ذيل ميباشد:
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جدول( :)3خصوصيات و ابعاد طبقات اصلي
خصوصيات

ابعاد

طبقه اصلي

رديف

استمرار

با فواصل زماني در نيمه دوم سده 19م

سيستان و بلوچستان در

طول زمان

ميان مدت

سياست جهاني

دامنه و وسعت

زياد

شدت

باال

استمرار

هميشه

طول زمان

طوالني

دامنه و وسعت

زياد

شدت

باال

استمرار

اغلب

سرمايهداري و توسعهنيافتگي

طول زمان

طوالني

3

سيستان و بلوچستان

دامنه و وسعت

زياد

شدت

باال

استمرار

اغلب

4

ژئوکالچر سيستان و

طول زمان

ميان مدت

بلوچستان

دامنه و وسعت

زياد

شدت

باال

1

توسعهنيافتگي منطقه
2

ب)کدگذاري محوري

کدگذاري محوري عبارت از سلسله رويههايي که با آنها پس از کدگذاري باز با برقراري پيوند
بين مقوالت به شيوههاي جديدي اطالعات با يکديگر ربط مييابند .اين کار با استفاده از يک
پارادايم (مدل الگويي يا سرمشق) که متضمن شرايط علي ،ايده محوري ،زمينه ،شرايط ميانجي
(دخيل) ،راهبردهاي(اس تراتژهاي) کنا/کنا متقابل و پيامدهاست ،صورت ميگيرد( Strass

.)and Corbin,2014:97
 .1شرايط علّي

به حوادث يا وقايعي داللت دارد که به وقوع يا رشد پديدهاي منتهي ميشود .در اين پژوها
شرايط علّي منتهي به پديده محوري ژئوپليتيک تاريخي سيستان و بلوچستان بزرگ ،عبارت است
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از :طبقه توسعه نيافتگي سيستان و بلوچستان در نظريه والراشتاين ،سرمايهداري و توسعهنيافتگي
سيستان و بلوچستان با زيرطبقات(کدهاي طبقات پايينتر) اقتصاد جهاني در نظريه والراشتاين،
اولين تماس ايران با اقتصاد جهاني ،روسيه دولتي نيمهحاشيهاي ،ايران سده  16تا 18م امپراتوري
جهاني ،حاشيهاي شدن ايران از سده 19م ،سده  18زمينهساز حاشيهاي شدن و نيز طبقه
توسعهنيافتگي سيستان و بلوچستان در نظريه والراشتاين با زير طبقات تبيين توسعهنيافتگي منطقه،
استعمار و بازکردن مناطق براي بازار و در نهايت طبقه اصلي ژئوکالچر سيستان و بلوچستان با
زير طبقات سرمايهداري جهاني عامل اختالفات ،ژئوکالچر موثر بر امنيت استان ،نظام جهاني عامل
قومگرايي در منطقه و نيز طبقه بازي ژئوپليتيکي نظام سرمايهداري با زير طبقات رقابت روسيه و
بريتانيا عامل توسعهنيافتگي منطقه ،اهميت منطقه براي بريتانيا و روسيه ،همبستگي نظريه
والراشتاين و بازي بزرگ ،سرمايه علت اصلي عدم توسعه منطقه ،تبيين تغييرات سياسي منطقه با
نگاه والراشتاين ،نگرش والراشتاين به سيستان در بستر هند و رقابت سرمايهداري عامل نظريه
والراشتاين و نيز طبقه بازي ژئوپليتيکي نظام سرمايهداري با زير طبقات رقابت بريتانيا و روسيه
عامل توسعهنيافتگي منطقه ،اهميت منطقه براي بريتانيا و روسيه ،ژئوپليتيک سرمايهداري و نظريه
والراشتاين و نيز طبقه همبستگي ناامني و توسعهنيافتگي با زير طبقات اشتباه در سياستگذاري،
قوميت بلوچ عامل توسعهنيافتگي ،ناامني عامل توسعهنيافتگي ،همبستگي اقتصاد و امنيت و
پيراموني بودن سيستان و بلوچستان در اقتصاد جهاني ميباشد.
 .2پديده اصلي (محوري)

حادثه ،اتفاق يا واقعهاي است که سلسله کنا/کنا متقابل به آنها رهنمون ميشوند تا آنها را
اداره کرده يا با آنها به صورتي برخورد کنند يا اينکه سلسله رفتارها بدانها مرتبطاند .پديده
اصلي يا محوري ،ايده يا اتفاق اصلي است که سلسله کناها /کناهاي متقابل(راهبردها) براي
کنترل و اداره کردن آنها معطوف ميگردد و بدان مربوط ميشوند( Strauss and

 .)Corbin,2014:101در اين پژوها پديده اصلي(محوري) ژئوپليتيک تاريخي سيستان و
بلوچستان بزرگ است که خود داراي زير طبقات ژئوپليتيک تاريخي منطقه از صفويه تا پهلوي،
لزوم بررسي ژئوپليتيک تاريخي منطقه در  500سال ،تبيين ژئوپليتيک تاريخي منطقه با نظريه
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والراشتاين ،نقا انديشهها و تفکرات ژئوپليتيک ،تحليل رخدادهاي تاريخي با توجه به زمان و
مکان ،تقابل قدرتها بر سر مالکيت سرزمينها و رويکرد محلي ،منطقهاي و جهاني است.
 .3شرايط ميانجي

شرايط ميانجي ،شرايط ساختاري ميباشند که به پديدهاي تعلق دارند بر راهبردهاي(استراتژيهاي)
کنا  /کنا متقابل اثر ميگذارند .آنها راهبردها(استراتژيها) را در درون زمينه خاصي سهولت
ميبخشند و يا آنها را محدود و مقيد ميکنند .در اين تحقيق شرايط ميانجي عبارتند از :نفوذ
بريتانيا عامل تجزيه منطقه ،بازي بزرگ عامل تجزيه منطقه ،شکننده بودن منطقه ،چرخههاي
هژمونيک ،سرمايهداري عامل شکاف قومي ،برتري تجاري اقتصادي بريتانيا در ايران ،ناآگاهي
ايرانيان از مفاهيم نوين مرز و عدم رضايت ايران از طرح مکماهون ميباشد.
 .4زمينه (بستر حاکم)

سلسله خصوصيات ويژهاي که به پديدهاي داللت ميکند؛ يعني محل حوادث و وقايع متعلق به
پديدهاي در طول طيف بُعدي .زمينه نشانگر يک سلسله شرايط خاصي است که در آن راهبردهاي
(استراتژيهاي) کنا  /کنا متقابل صورت ميگيرد .در اين پژوها ،زمينه مورد نظر عبارت
از :طبقه اصلي سيستان و بلوچستان در سياست جهاني با زير طبقات سيستان و بلوچستان ورودي
به هند ،سياست تهاجمي روسيه ،حفاظت از هند ،سيستان و بلوچستان فضاي حائل هند ،رقابت
قدرت هاي جهاني و نيز طبقه وضعيت خاص جغرافيايي و طبقه اصلي نقا استراتژيک سيستان
و بلوچستان با زيرطبقات موقعيت ژئواستراتژيک استان ،موقعيت ژئوپليتيکي سيستان و
بلوچستان ،نقا ژئواکونوميک منطقه ،اهميت اقتصادي منطقه ،نقا فرهنگي تاريخي منطقه،
نقا ارتباطي منطقه ،پايين بودن شاخصهاي توسعه انساني ،پيراموني بودن سيستان و بلوچستان
در اقتصاد جهاني ،نفوذ ايران در منطقه تعامل نظم سنتي با نظام سياسي تا اواخر قاجار ،تعمال
سيستانيها با دولت مدرن ،تعارض بلوچها با دولت مدرن ،دولت مدرن عامل تعارض در منطقه،
پيدايا پارادايم فرهنگي جديد ،دولت مدرن عامل وجود هويت قومي ،تغيير ساختار سنتي منطقه
و دولت مدرن عامل تخاصم در منطقه ميباشد.
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 .5راهبردهاي کنش /کنش متقابل

عبارت از راهبردهاي(استراتژي هاي) ايجاد شده براي کنترل ،اداره و برخورد با پديده محوري
تحت شرايط مشاهده شده است .در اين پژوها راهبردهاي کنا/کنا متقابل عبارت از:
استراتژي سرزمين سوخته ،قرارداد گلداسميد ،بحران ژئوپليتيکي در منطقه ،بينتيجه بودن
مذاکرات درباره آب هيرمند ،فعاليت بريتانيا در منطقه ،همکاري فئوداليسم منطقه با سرمايهداري،
تصميم بريتانيا براي اشغال سيستان و ژئوپليتيک راهآهن و تلگراف است.
.6پيامدها

نتيجه اعمال(کناها) و عکسالعملهايي(واکناها) است که در مقابله با يا جهت اداره و کنترل
پديدهاي صورت ميگيرد( .)Strauss and Corbin,2014:97-98اين مرحله از پژوها به ترکيب
و تلفيق مقوالت حاصل شده از مرحله کدگذاري باز اختصاص دارد :در اين تحقيق ،پيامد،
توسعهنيافتگي سيستان و بلوچستان بزرگ است که شامل طبقه اصلي توسعه نيافتگي منطقه با زير
طبقات مقوالت پيراموني بودن سيستان و بلوچستان در اقتصاد جهاني ،اشتباه در سياستگذاري،
ناامني عامل توسعهنيافتگي  ،همبستگي ناامني و توسعهنيافتگي  ،قوميت بلوچ عامل توسعهنيافتگي
منطقه ،اختالفات مذهبي ،وضعيت خاص جغرافيايي و شکننده بودن منطقه ،است.
پ)کدگذاري انتخابي

مرحله آخر کدگذاري به نظريهپردازي اختصاص دارد .نظريه مجموعهاي از مفاهيم و روابط بين
آنها براي توضيح و تبيين پديده مورد بررسي است( .)Hatch,2006:5روند ساخت تئوري در
اين مرحله شامل انتخاب مقوله اصلي به طور منظم(سيستماتيک) و ارتباط دادن با ساير مقولهها،
اعتبار بخشيدن به روابط و پرکردن جاهاي خالي با مقوالتي است که نياز به اصالح و گسترش
بيشتر دارند( .)Strauss and Corbin,2014:118در اين گام مقوله اصلي بايد مانند خورشيدي در
رابطه منظم و سيستماتيک نسبت به سيارههايا باشد .هرگونه ارتباط دادن مقوالت به مقوله
اصلي(محوري) نيز به وسيله پارادايم -شرايط ،زمينه ،راهبردها ،پيامدها -صورت
ميگيرد( .)Strauss and Corbin,2014:126عالوه بر موارد ذکر شده جهت انجام مراحل
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کدگذاري از نرمافزار مکس کيو دي اي  2020که جهت انجام نظريه دادهبنياد(گراندد تئوري)
طراحي گرديده ،استفاده شده است.
 .4تجزيه و تحليل
انگليسيها ،اوجگيري احساسات ضد ايراني را در بين بلوچان رشد ميدادند و تشويق ميکردند.
م أموران انگليس ،کارگزاران ديپلماتيک و بازرگاني براي بدنامي و خدشهدار کردن مقامات و
دستگاه رهبري دولت ايران در بين بلوچان و به نفع خودشان از هيچ نيرو و سرمايهاي دريغ
نمي کردند .حتي نماينده رسمي انگليس ،معاون شاه بريتانيا در هند ،لرد کرزن با اقدامات خصمانه،
علناً عليه حکومت ايران برخاست .او نوشت« :حکومت ايران با باج و خراج و ظلم و ستمگري
به کلي کشور(بلوچستان ايران) را تاراج و ورشکسته کرده است .در جوار آن ،نصف ديگر
بلوچستان (هند) تحت حمايت و مراقبت مادرانه حکومت بريتانيا ،پرخير و برکت ميشود .حتي
رهبران قبايل بلوچ و خان کالت از اينکه تابع انگليساند ،قانع و هستند .انگليسيها همزمان با
دادن رشوه ،بعضي از سردارها و خانهاي بلوچستان ايران را تابع خود ميکردند .اين سردارها و
فئودالها از حکومت انگليس کمکهاي مالي دائمي براي حفاظت خطوط تلگراف ميگرفتند.
گذشته از اين کمک هاي مالي ،فرمانداران بلوچستان ايران از بانک انکليس  12ميليون تومان
ساالنه دريافت ميکردند .سرداران بلوچ که از انگليسيها کمکهاي مالي دريافت ميکردند و به
انگليس گرايا داشتند ،علناً از دستورات و قوانين دولت ايران سرپيچي ميکردند .حاکمان
انگليسي از يک طرف سرداران بلوچ را به خود جذب ميکردند و همزمان به دولت ايران براي
سرکوب قبايل بلوچ کمک ميکردند .چنانکه در سال 1901م .گروه اعزامي سرکوبگر ايران
عليه سرداران سرکا به درخواست فرماندار کل کرمان از دسته ارتا هند انگليس به فرماندهي
سرهنگ شاورس حمايت کرد .دسته نظامي انگليس به فرماندهي شاورس ،دو قريه بزرگ مگس
و ايرافشان بلوچ ها را با آتا توپخانه کامالً با خاک يکسان کردند .سربازان سرهنگ شاورس
زماني کهبه خاک بلوچستان ايران داخل شدند ،دست به غارت قريههاي بلوچ زدند .آنها حتي
به مردم غيرنظامي حمله آنها را غارت ميکردند .اما شاورس مسئوليت غارت ،ستم و زورگويي
را نميپذيرفت و دولت ايران را متهم به اين اقدامات کرد .فشار ستم مالياتي و بيدادگري حاکمان
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ايران ،همه اين موارد باعث تشديد نارضايتي مردم بلوچستان و مبارزه آنها عليه خودسري
حاکمان ايران شد( .)Piculin,2018: 332-334حضور نظامي و اقتصادي بريتانيا در اواخر سده نوزدهم
و اوايل سده بيستم ميالدي در سيستان و بلوچستان بزرگ ،پيامدهاي جدي امنيتي را به دنبال داشت که
بروز ناامني در سطح وسيع ،تحريک قبايل بلوچ منطقه و ادعاي خودمختاري آنها از نمونههاي بارز اين
امر است .تحميل دو قرارداد گلداسميد در سالهاي  1871و 1872م .و مکماهون در سال 1905م.
توسط بريتانيا ،موجب جدايي بخاهاي قابل توجه سيستان و بلوچستان بزرگ از ايران گرديد .اين
جدايي نهتنها موجب تجزيه سرزميني شد ،بلکه اثرات تخريبي بسيار گستردهاي نيز بر جغرافياي انساني،
قوميتي و زيستمحيطي و به تبع آن امنيتي منطقه برجاي گذاشت.

 .5يافتههاي تحقيق
قسمتي از خروجي نرمافزار مکس کيو دي اي  2020درباره کدهاي باز و کدهاي سطح اول در
ارتباط با مفهوم امنيت و ناامني در سيستان و بلوچستان بزرگ به شرح جداول ذيل است:
مقوله سطح اول شرايط اقليمي عامل ناامني :اين مقوله شامل مفاهيم دورافتادگي منطقه با فراواني
 ،2درصد  18/18و درصد اعتبار  ،100ويژگي اقليمي بياباني با فراواني  ،1درصد  9/09و درصد
اعتبار  ،50شرايط اقليمي با فراواني  ،1درصد  9/09و درصد اعتبار  ،50پديده غارت ناشي از
وضعيت اقليمي با فراواني ،1درصد  9/09و درصد اعتبار 50و شرايط محيطي با فراواني  ،1درصد
 9/09و درصد اعتبار ،50است(جدول.)4
جدول( :)4شرايط اقليمي عامل ناامني
)Percentage (valid

Percentage

Documents

100/00

18/18

2

دورافتادگي منطقه

50/00

9/09

1

ويژگي اقليمي بياباني

50/00

9/09

1

شرايط اقليمي

50/00

9/09

12

پديده غارت ناشي از وضعيت اقليمي

50/00

9/09

1

شرايط محيطي

100/00

18/18

2

)DOCUMENTS with code(s

-

81/82

9

)DOCUMENTS without code(s

-

100/00

11

ANALYZED DOCUMENTS
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مقوله سطح اول عامل خارجي توليد ناامني :اين مقوله شامل مفاهيم دخالت کشورهاي منطقه و
فرامنطقهاي با فراواني  ،2درصد  18/18و درصد اعتبار  66/67و مشکالت مرزي و هيدروپليتيکي
با همسايگان با فراواني  ،1درصد  9/09و درصد اعتبار  ،33/33است که مفهوم(کد) دخالت
کشورهاي منطقه و فرامنطقهاي با توجه به اينکه از دو سند مجزا استخراج گرديده است ،داراي
بيشترين اعتبار ميباشد(.جدول )5
جدول( :)5آمار کدهاي مقوله عامل خارجي توليد ناامني
Percentage
)(valid
66/67

Percentage

Documents

18/18

2

دخالت کشورهاي منطقه و فرامنطقه اي

33/33

9/09

1

مشکالت مرزي و هيدروپليتيکي با

100/00

27/27

3

)DOCUMENTS with code(s

-

72/73

8

)DOCUMENTS without code(s

-

100/00

11

ANALYZED DOCUMENTS

همسايگان

مقوله سطح اول ناامني عامل توسعهنيافتگي :همانطور که در جدول  8مشخص است اين مقوله
شامل همبستگي اقتصاد و امنيت با فراواني  ،5درصد  45/45و درصد اعتبار  ،83/33مفهوم عامل
خارجي توليد ناامني با فراواني  ،3درصد  27/27و درصد اعتبار  ،50ناامني در نتيجه عدم توجه
دولت ،با فراواني  ،2درصد  18/18و درصد اعتبار  ،33/33مفاهيم قاچاق و بروز ناامني در شهرها،
ضعيف بودن بنيان شهرها ،بلوچستان واگراترين و مرکز گريزترين ناحيه ايران ،مهاجرت اقوام،
مهاجرت افغانان ،شرايط طبيعي و موقعيت جغرافيايي ،عدم وجود شهرهاي بزرگ ،کاها پيوند
اقوام منطقه با ايران ،مجاورت با محور قاچاق مواد مخدر ،ناپايداري سياسي کشورهاي همسايه
و جنگ ايران و عراق هريک با فراواني  ،1درصد  9/09و درصد اعتبار  ،16/67است.
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شكل( :)5پارادايم (مدل الگويي) مقوله محوري نظريه مبنايي
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جدول( :)6کدهاي مربوط به مقوله ناامني عامل توسعهنيافتگي
)Percentage (valid

Percentage

Documents

83/83

45/45

5

همبستگي اقتصاد و امنيت

50/00

27/27

3

عامل خارجي توليد ناامني

33/33

18/18

2

ناامني در نتيجه عدم توجه دولت

16/67

9/09

1

قاچاق و بروز ناامني در شهرها

16.67

9/09

1

ضعيف بودن بنيان شهرها

16.67

9/09

1

بلوچستان واگراترين و مرکزگريزترين ناحيه ايران

16.67

9/09

1

مهاجرت اقوام

16.67

9/09

1

مهاجرت افغانان

16.67

9/09

1

شرايط طبيعي و موقعيت جغرافيايي

16.67

9/09

1

عدم وجود شهرهاي بزرگ

16.67

9/09

1

کاها پيوند اقوام منطقه با ايران

16.67

9/09

1

مجاورت با محور قاچاق مواد مخدر

16.67

9/09

1

ناپايداري سياسي کشورهاي همسايه

16.67

9/09

1

جنگ ايران و عراق

100/00

54/55

6

)DOCUMENTS with code(s

-

45/45

5

)DOCUMENTS without code(s

-

100/00

11

ANALYZED DOCUMENTS

جدول( :)7خصوصيات و ابعاد ناامني اقتصادي در سيستان و بلوچستان
ناامنـــي اقتصــــــادي
خصوصيات

حضور قدرتهاي سلطهگر

وجود تفاوتهاي

همجواري با کشورهاي

(حاشيهاي) بودن

قاچاق کاال و

فرامنطقهاي و مافياي

مذهبي و قومي در

بيثبات و ناامن افغانستان

پيراموني
در اقتصاد جهاني

مواد مخدر

موادمخدر

استان

و پاکستان

سرمايهداري
ابعاد

اغلب

اغلب

اغلب

اغلب

اغلب

شديد

شديد

شديد

شديد

شديد

با دامنه وسيع

با دامنه وسيع

با دامنه وسيع

با دامنه وسيع

با دامنه وسيع

طوالنيمدت

طوالنيمدت

طوالنيمدت

طوالنيمدت

طوالنيمدت
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جدول( :)8خصوصيات و ابعاد ناامني اجتماعي در سيستان و بلوچستان
ناامنـــي اجتمــــاعي
خصوصيات

فقر اقتصادي و وضع

ضعف شبکههاي

مهاجرت ساکنين

تعارض بلوچها با

معيشتي نامناسب طوايف

ارتباطي

بلوچستان

دولت مدرن

اغلب

اغلب

اغلب

اغلب

اغلب

شديد

شديد

شديد

شديد

شديد

با دامنه وسيع

با دامنه وسيع

با دامنه وسيع

با دامنه وسيع

با دامنه وسيع

طوالنيمدت

طوالنيمدت

طوالنيمدت

طوالنيمدت

طوالنيمدت

ابعاد

شرايط اقليمي

جدول( :)9خصوصيات و ابعاد ناامني سياسي در سيستان و بلوچستان
ناامنـــي سيــــاسي
ناپايداري

دخالت کشورهاي

خصوصيات
مشکالت هيدروپليتيکي

عدم توجه

سياسي

منطقهاي و

تعارض بلوچها با

و مرزي با همسايگان

دولت

کشورهاي منطقه

فرامنطقهاي

دولت مدرن

اغلب

اغلب

اغلب

اغلب

اغلب

شديد

شديد

شديد

شديد

شديد

با دامنه وسيع

با دامنه وسيع

با دامنه وسيع

با دامنه وسيع

با دامنه وسيع

طوالنيمدت

طوالنيمدت

طوالني مدت

طوالنيمدت

طوالنيمدت

ابعاد

 .6بيان نظريه
تقابل قدرتها بر سر مالکيت سرزمينها و رويکرد محلي ،منطقهاي و جهاني در ژئوپليتيک
تاريخي مطرح ميباشد .اين مقوله اصلي(ژئوپليتيک تاريخي سيستان و بلوچستان بزرگ) بررسي
طوالنيمدت( 500ساله) نقا عوامل ژئوپليتيکي در سرنوشت سيستان و بلوچستان در يک روند
تاريخي است .در اين دوره  500ساله ،نظام اقتصاد جهاني سرمايهداري به تدريج و با کشف
دنياي جديد و تصرف مناطق مهم و وسيعي از قارههاي آمريکا و آسيا متولد شد .طي سدههاي
 17 ،16و 18م .نظام سرمايه داري به گسترش خود در جهان ادامه داد؛ در حالي که ايران به عنوان
امپراتوري جهاني در اين دوره طوالني در عرصه اقتصاد جهاني سرمايهداري به حيات خود ادامه
ميداد .اين حضور طوالنيمدت ايران در عرصه نظام سرمايهداري ،زمينه الزم را براي پيراموني
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شدن آن در سده 19م .به وجود آورد .دولت بريتانيا در جهت حفظ حياتيترين مستعمرات خود
يعني هندوستان ،اقدام به اشغال سرزمينهاي استراتژيک حاشيه هند و از جمله سيستان و
بلوچستان نمود که طي دو قرارداد گلداسميد و مکماهون بخاهاي وسيعي از منطقه تجزيه
شد.
شكل( :)6پارادايم (مدل الگويي) مقوله اصلي در نظريه مبنايي

در اين ميان ،ناامني و تأثيرات منفي آن بر توسعه استان را نبايد ناديده گرفت .عدم توازن امنيت
و توسعه در استان در کنار همبستگي ناامني و توسعهنيافتگي و شرايط اقليمي و جغرافيايي استان
نيز از عوامل موثر بر ژئوپليتيک تاريخي استان است .شاخصهاي توسعه انساني بسيار پايين
منطقه نيز از جمله عوامل تأثيرگذار بر اقتصاد و نيز ژئوپليتيک تاريخي استان است .قوميت بلوچ
به عنوان قوميت عمده منطقه به دليل زندگي قبيلهاي و پراکندگي و سبک خاص زندگي خود،
جزو شرايط علي ژئوپليتيک تاريخي سيستان و بلوچستان بزرگ است .پديده غارت ،همکاري
بلوچها با سرمايهداري جهاني و شورشها و ناآراميهاي به وجود آمده در طي سنوات گذشته
در منطقه را با نسبت زيادي ميتوان به قوميت بلوچ پيوند داد .با روي کارآمدن دولت مدرن
برآمده از اقتصاد جهاني سرمايه داري ،نظم سنتي منطقه سيستان و بلوچستان که در تعامل کامل
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با نظام سياسي کشور بود ،از بين رفت و به تعارض و تخاصم با دولت مدرن تبديل گرديد .به
وجود آمدن هويت قومي و قوميت ،توسط نظام سرمايهداري در پيوند با همين تخاصم بود.
قوميت بلوچ به سبب تمايزات فرهنگي ،مذهبي و اجتماعي خود ،نتوانست تعامل با دولت مدرن
را بپذيرد و اين تعامل تبديل به تعارض و تخاصم شد که تاکنون نيز ادامه دارد .رقابت در نظام
سرمايهداري ،عامل به وجود آمدن نظريه نظام جهاني والراشتاين است.
نظام سرمايهداري جهاني ب راي کسب بازارهاي تازه فروش کاالهاي خود ،اقدام به اشغال
سرزمينهاي گسترده اي در آسيا و از جمله بلوچستان نمود .سيستان وبلوچستان به عنوان دروازه
ورودي به هندوستان در راستاي استراتژي بزرگ بريتانيا که حفاظت از هندوستان از نيمه سده
19م .داراي اهميتي استراتژيک گرديد .پيشروي روسيه در پي شکست در جنگ کريمه و سياست
تهاجمي اين کشور به سمت جنوب ،سيستان و بلوچستان را به عنوان فضاي جغرافيايي حائل
هند داراي اهميتي صدچندان گردانيد .پيامد مهم اين دو استراتژي(حفظ و حراست از هندوستان
و سرزمين سوخته) ،ناامني ،اقتصاد با کارکردي ضعيف و بسيار ابتدايي و طبيعي و در عين حال
قوميت بلوچ با ادعاي جديد هويت قومي و در تعارض و تخاصم با دولت مرکزي است.
 .7نتيجهگيري
پژوهشگر بعد از بررسي و مطالعه اسناد و مدارک و همچنين نظرات صاحبنظران به نتايج مشروحه
ذيل دست يافت:
 شرايط اقليمي سيستان و بلوچستان از مهمترين عوامل توليد ناامني در اين استان است .انزواي
جغرافيايي ،دورافتادگي ،کويري بودن ،شرايط محيطي و عدم وجود راههاي ارتباطي مناسب،
از مواردي است که زمينه الزم براي ناامني در استان را فراهم مينمايد.
 ناامني عامل توسعهنيافتگي در استان است .قرار گرفتن در محور قاچاق مواد مخدر ،حاشيهاي
بودن ،مشکالت هيدروپليتيکي با همسايگان ،عدم ثبات سياسي همسايگان ،دخالت کشورهاي
منطقهاي و فرامنطقه اي و مهاجرت اقوام مختلف از مواردي هستند که باعث گسترش ناامني
در استان ميشود.
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 عدم توازن امنيت و توسعه در استان را ميتوان از زمينههاي ناامني در منطقه دانست .امنيت را
ميتوان از ملزومات توسعه در استان دانست .بدون امنيت و در شرايط ناامني نميتوان به
توسعه واقعي دست يافت .سرمايهگذاري هاي خارجي و داخلي بدون وجود امنيت در منطقه،
تحقق نمييابد.
 وضعيت مرزهاي استان سيستان و بلوچستان به دليل مجاورت با کشورهاي افغانستان و پاکستان
و عدم ثبات سياسي در اين دو کشور و نيز عدم کنترل صحيح و مشخص نبودن مرزها ،شرايط
بسيار ناامني را به منطقه تحميل نموده است .وضعيت مرزي استان در کشور نيز از جمله
زمينههايي است که امنيت آن را با مشکالت و چالاهاي جدي مواجه ساخته است.
 ژئوکالچر سيستان و بلوچستان ،يکي از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر امنيت استان است .مطابق
نظريه نظام جهاني والراشتاين ،اقتصاد جهاني سرمايهداري در جهت به حداکثر رساندن انباشت
سرمايه و سود ،مخصوصاً در اواخر سده 19م .اقدام به استعمار و اشغال مناطق مختلفي در
جهان نمود که بلوچستان به دليل نقا فضاي حائل جغرافيايي هندوستان در اين روند استعمار
از اهميت ويژهاي براي نظام سرمايهداري و در رأس آن دولت بريتانيا داشته است .با روي کار
آمدن دولت مدرن برآمده از نظام سرمايهداري جهاني در اوايل سده اخير خورشيدي ،تعارض
دولت مدرن با قوميتهاي موجود در سيستان و بلوچستان ،سبب بروز ناامني در منطقه گرديد
که اين امر به توسعهنيافتگي آن کمک شاياني نموده است.
 حضور و نفوذ دو قدرت جهاني بريتانيا و روسيه در سيستان و بلوچستان و رقابت آن دو دولت
با يکديگر ،در ت وليد ناامني در منطقه نقا بسزايي بازي کرده است .بازي بزرگ ژئوپليتيکي
بريتانيا و روسيه در منطقه سيستان و بلوچستان در پي کسب منافع و نفوذ بيشتر ،به قيمت
ناامني و در نهايت توسعهنيافتگي آن تمام شده است.
 مجموعهاي از شرايط و عوامل بر امنيت سيستان و بلوچستان تأثيرگذار بودهاند که منجر به
توسعهنيافتگي آن شده است؛ شرايط اقليمي و جغرافيايي ،موقعيت مرزي ،دخالت و نفوذ
قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي و البته مهمترين علت با توجه به نظريه نظام جهاني
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والراشتاين ،دولت مدرن برآمده از اقتصاد جهاني سرمايهداري است که ريشه تمامي اين مسائل
و مشکالت امنيتي در پيوند با آن است که منجر به توسعهنيافتگي منطقه گرديده است.
 سياستها و استراتژيهاي دولت بريتانيا از سده 19م .در سيستان و بلوچستان در رقابت با
روسيه تزاري و تحميل قراردادهاي مختلف گلداسميد و مکماهون عالوه بر اقتصاد منطقه و
تجزيه منطقه ،امنيت آن را نيز هدف گرفته بود .مشکالت هيدروپليتيکي با افغانستان بر سر
حقابه رود هيرمند ،عالوه بر خسارات سنگين به اقتصاد و نظم طبيعي منطقه ،با توجه به ادعاها
و تهاجمات به مرزهاي منطقه ،يکي از عواملي ميباشد که تأثير بسيار نامطلوبي بر امنيت استان
گذاشته است.
 با توجه به اين که سياست خارجي افغانستان پس از قرارداد گندمک در دست بريتانيا بود ،بروز
ناامنيهاي زمينهساز قراردادهاي گلداسميد و مکماهون ،که نتيجهاي جز خسران و مشکالت
الينحل براي منطقه در پي نداشت ،مشکالتي که تا زمان حال نيز همچنان دامنگير سيستان و
بلوچستان است ،ميتوان نفوذ و گسترش حضور اقتصاد جهاني سرمايهداري را در منطقه و در
نتيجه تأييدي بر نظريه والراشتاين در سيستان و بلوچستان مشاهده نمود.
 .8قدرداني
نگارندگان بر خود الزم ميدانند از حمايتهاي مادي و معنوي دانشگاه فرماندهي و ستاد ارتا
جمهوري اسالمي ايران و همچنين هيأت تحريريه و کادر اجرايي فصلنامه ژئوپليتيک بابت انتشار
اين مقاله کمال تشکر را داشته باشند.
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