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 چكيده

 يرانا يحکومت مرکز يبرا يتيکيخود همواره نقا ژئوپل يطوالن يخبلوچستان بزرگ در طول تارو  يستانس

منطقه را  ينو بلوچستان، ا يستاندر س يهو روس يتانيابر يالديسده نوزدهم م يتيکيبزرگ ژئوپل يداشته است. باز

آن تا زمان  يراتنمود که تأث يو اقتصاد ياسيس ي،اجتماع يتابعاد امن يدر تمام ياگسترده ييراتدستخوش تغ

 هاييگاهمختلف در جا يکشورها ينرقابت ب يمبنا بر ينامانوئل والراشتا ينظام جهان يهوجود دارد. نظر يزحال ن

سده نوزدهم  يجدهم،در اواخر سده ه يتزار يهو روس يتانياو گسترده بر يداست. رقابت شد يدهمتفاوت ارائه گرد

 يهو بلوچستان بزرگ، عالوه بر تجز يستانو مخصوصاً س يرانا يشرقشرق و جنوب در يالديم يستمسده ب يلو اوا

 يجهو در نت يناامن يست،زيطآن، مح يو سنت يعيبر اقتصاد طب يآن، اثرات مخرب ياسيس يايجغراف ييرمنطقه و تغ

ها از روش داده يلو تحل يهو جهت تجز يفيک يکردپژوها از رو ينا منطقه داشته است. در ينا يافتگينتوسعه

از آن است که  يپژوها حاک ينا يجاستفاده شده است. نتا  2020 يا يد يوافزار مکس کو نرم يگراندد تئور

و  يستانس يافتگينو توسعه يعمده ناامن يلاز دال يالديدر سده نوزدهم م يهو روس يتانيابر يتيکيبزرگ ژئوپل يباز

 . بلوچستان بزرگ بوده است
 

 .بزرگ يو بلوچستان بزرگ، باز يستانس يافتگينتوسعه يخي،تار يتيکژئوپل :کليديهايواژه
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 مسئله يحو تشر مقدمه .1

اند و از کلمه فارسي سکستان مأخوذ گرديده، سيستان که مراجع قديم عرب آن را سجستان ناميده

هاي خانهکه شامل دلتاي رود هيرمند و روداي است در اطراف درياچه زره و خاور آنجلگه نام

سرزمين بلوچستان در جنوب سيستان و افغانستان، از شرق به  (Bartold,2009:84)شودديگر، مي

 محدودشدهپاکستان، از جنوب به درياي عمان و از غرب به سرزمين پارس قديم و ايران مرکزي 

موقعيت و مکان جغرافيايي سيستان و بلوچستان بزرگ، از ديدگاه  .(Afshar,1991:25)است

هاي بريتانيا و روسيه امپراتوري توجه موردحائز اهميت است که  جهت آن ازئوپليتيک تاريخي ژ

هاي منطقه به خاطر برخورداري از ويژگيدر سده نوزدهم ميالدي بود و اين فضاي جغرافيايي 

ني قاره هند امپراتوري بريتانيا، کمپابه هندوستان، در سرنوشت ژئوپليتيکي شبه وصول درراهحائل 

قدرت  سو و ادامه حياتهايي نظير روسيه و فرانسه از يکهند شرقي و قلمروگستري قدرت

)قاجار( تأثير شگرفي داشت. از سوي ديگر با توجه به موقعيت سياسي و نظامي حکومت ايران

ين نقا ترهاي ارتباطي و مواصالتي اوراسيا، سيستان و بلوچستان مهمارتباطي ايران در کانون راه

بريتانيا متقاعد شده بود که  .(Baghbani and et al,2020:94))هند( داردقارهدر ارتباط با شبهرا 

، اهميت استراتژيک رونيا ازدانستند و ها، سيستان را کليد حقيقي دسترسي به هند ميروس

زيادي براي آن قائل بودند. سيستان به دليل موقعيت جغرافيايي و طبيعت مناسب خود در برابر 

برخي نقاط جغرافيايي براي  .(Mojtahedzadeh,2019:404)گيردنام کليد هند را مي حقبههرات، 

هاي رقيب، گاه با توافقات دوجانبه جلوگيري از احتمال تماس و درگيري مستقيم ميان قدرت

عنوان فضاهاي حائل، کارکرد پيدا ها ايجاد و بهها و يا گاه با اقدام يکي از آنقدرت

بزرگ سده نوزدهم ميالدي ميان دو قدرت برتر  بازي .(Hafeznia and et al,2012:4)کنندمي

بريتانيا و روسيه تأثير بسيار زيادي بر وضعيت ژئوپليتيکي منطقه سيستان و بلوچستان بزرگ 

با  پژوهاعنوان فضاي جغرافيايي حائل درراه وصول به هندوستان، داشته است. با انجام اين به

توان به درک د و جهاني به سيستان و بلوچستان و با توجه به نظريه والراشتاين ميرويکردي جدي

نيافتگي اين منطقه رسيد. نظريه نظام جهاني والراشتاين هاي ناامني و توسعهدرستي از ريشه

داري داري شکل گرفته است. رقابت در نظام سرمايهبراساس رقابت در اقتصاد جهاني سرمايه
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پيرامون از بدو ايجاد آن همواره وجود داشته است. بريتانيا در اواخر مرکز و نيمه هايميان دولت

سده هيجدهم و سراسر سده نوزدهم ميالدي به عنوان دولتي مرکزي و روسيه تزاري به عنوان 

اند. داري از نظر والراشتاين مورد توجه بودهپيرامون در ساختار اقتصاد جهاني سرمايهدولتي نيمه

اين رقابت و اهميت هندوستان براي بريتانيا، وجود فضاي حائل سيستان و بلوچستان بزرگ،  نتايج

شرقي ايران، تشديد حضور مداوم و پيشروي و سياست الحاق سرزميني روسيه در شرق و جنوب

امنيتي آن دولت در  -اهميت سيستان و بلوچستان براي بريتانيا و در نتيجه حضور مداوم نظامي

م. 1905و  1871هاي ماهون به ايران در ساله است. تحميل دو قرارداد گلداسميد و مکمنطقه بود

اي از سيستان و بلوچستان بزرگ توسط بريتانيا را هاي گستردهتجزيه سرزميني و جدايي بخا

محيطي و هيدروپليتيکي به دليل عدم تطابق زيستبه دنبال داشت. اين وضعيت، عالوه بر تأثير 

هاي جغرافياي انساني و وجود قوميت بلوچ در دو سوي مرز، داراي اثرات شگرفي نيز با واقعيت

بر ناامني منطقه بوده است. به اين داليل ضرورت دارد تا مطالعه و پژوهشي از زاويه و نگرشي 

داري در ناامني جديد در اين زمينه صورت پذيرد تا ابعاد جديدي از نقا اقتصاد جهاني سرمايه

يافتگي سيستان و بلوچستان بزرگ مشخص گردد. با تکميل سلطه بريتانيا بر سرزمين نو توسعه

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 

وزدهم و اوايل سده بيستم ميالدي حفظ و حراست از هندوستان بود. اين سياست در سراسر سده ن

هاي مجاور هند و از جمله بلوچستان نيز تأثيرگذار بود؛ به طوري که منجر به الحاق بر سرزمين

هاي بريتانيا و نيز تشکيل کشور حائل افغانستان و جدايي بخا -بخا شرقي بلوچستان به هند

تان و بلوچستان بزرگ گرديد. تغيير جغرافياي سياسي منطقه بر اقتصاد، امنيت اي از سيسگسترده

باري بر جاي نهاد که از داليل اصلي و قوميت بلوچ، به عنوان قوميت عمده منطقه، تأثيرات زيان

اين پژوها با رويکرد ژئوپليتيک تاريخي   نيافتگي سيستان و بلوچستان بزرگ است.توسعه

م. بريتانيا و روسيه در سيستان و بلوچستان 19گرش به بازي ژئوپليتيکي سده والراشتاين و با ن

پيرامون دليل داري بين کشورهاي مرکز و نيمهبزرگ و اين که رقابت در اقتصاد جهاني سرمايه

نيافتگي و ناامني گيري نظريه والراشتاين گرديده است، در پي تبيين داليل ژئوپليتيکي توسعهشکل
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وچستان بزرگ در قرون هيجدهم و نوزدهم ميالدي با رويکرد ژئوپليتيک تاريخي سيستان و بل

 است. 

 . مباني نظري 2

 هاني در سده هيجدهم و نوزدهم ميالدي براساس نظريه والراشتاينج -ايي اقتصاد. ساختار فض2-1

استثمار در ساماندهي جغرافيايي جهان در نظريه والراشتاين، به سه نظام تابعه يا بلوک، مرکز 

کند؛ يعني هم به اي را ايفا ميپيرامون هم نقا دوگانهشود و نيمهمي کند، پيرامون استثمارمي

 Zaki and)شودکند، تقسيم ميشود و هم خودش پيرامون را استثمار ميوسيله مرکز استثمار مي

Valigholizade,2015:169-170).  هفدهم ميالدي در نظريه نظام جهاني والراشتاين ايران در سده

. عرصه خارجي يک اقتصاد گرددبندي ميي جهاني در عرصه خارجي طبقهامپراتور عنوانبه

ها اقتصاد جهاني معين داراي نوعي هاي جهاني ديگري که در آنجهاني معين عبارت است از نظام

جدهم هفدهم و ه  ،هاي شانزدهمولي ايران که در  سده .(Foran,2020:73)مناسبات تجاري است

ن، کشور در اوج ميالدي در عرصه خارجي اقتصاد جهاني اروپا قرار داشت و از ديدگاه ايرانيا

رفت، در طول سده يي جهان به شمار ميراروپايغقدرت صفويه در قرن هفدهم، بخشي از هسته 

در  وضوحبهايران اواخر دوره قاجار داري کشانده شد. نوزدهم به حاشيه نظام جهاني سرمايه

گيرد: حاشيه اقتصاد جهاني، عبارت است از آن بخا ريف والراشتاين در حاشيه قرار ميتع

کار آن مزد  يدرازا)يعني اجناسي که شوددتاً اجناس نامرغوب توليد ميجغرافيايي که در آن عم

است؛ زيرا  کارميتقسنظام جهاني  ريناپذييجدابخا  حال نيع درشود(؛ اما خوبي پرداخت نمي

شود، در مصرف روزمره اهميت زيادي دارد. تبادل فزاينده يي که در اين بخا توليد ميکاالها

 -ترياک، برنج، پنبه، گندم، توتون و تنباکو، خشکبار، گردو، ابريشم و پشم -مواد خام و اوليه ايران

 دريايي، ونقلحملها، هاي صنعتي اروپا و نيز کنترل اروپاييان بر تجارت، تعرفهبا فرآورده

هاي آشکار اين الگوي جديد وابسته هاي قدرتمند و نشانهخشکي، همه و همه شاخص ونقلحمل

اي شدن کشور بديهي است با توجه به حاشيه .(,2020:184Foran)است 1اي شدنشدن و حاشيه

اي مانند سيستان و بلوچستان نيز که در سده نوزدهم ميالدي کانون توجه ايران، نقاط دورافتاده
                                                           

1.Peripheralization 
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نبوده است.  يمستثنشدن  ايداري جهاني و امپراتوري بريتانيا بود، نيز از اين حاشيهسرمايهنظام 

فضايي که با توجه به موقعيت ويژه خود در سر راه وصول به هندوستان، تمامي خصوصيات 

م. 19در سده فضاي حائل را در ميان دو ابرقدرت، يعني بريتانيا و امپراتوري روسيه دارا بود. 

قاره هند از راه افغانستان نوميد شدند به فکر دور زدن منطقه يابي به شبها که در دستهروس

برداري از ناحيه سيستان از دربار ورود به هند از راه سيستان افتادند و براي گرفتن امتياز بهره

هاي ريکرد به ايجاد درگيبيني ميو دولت بريتانيا نيز که خطر را پيا ندريزي کردايران برنامه

در اين سرزمين  هاسازي براي از بين بردن نفوذ روسيستان و زمينهسمحلي در 

نچه در سده نوزدهم و اوايل سده بيستم ميالدي شاهد هستيم آ .(Foran,2020:132-133)پرداخت

و دامنه ضعف آن، از عدم  عبارت است از: يک ناحيه پيراموني که داراي دولتي ضعيف بوده

)يعني يک ميزان پاييني از خود فرماني داردک وضعيت استعماري( تا دولتي که )يعني يوجود آن

اين ناحيه پيراموني کشور ايران،  .(Wallerstein,2017:96)است وضعيت نو استعماري(، گسترده

ويژه از نيمه دوم سده نوزدهم ميالدي است. عامل خارجي که همان در زمان سلسله قاجار و به

پيراموني روسيه نيز وجود دارد. ناحيه پيراموني تعمار بريتانيا و نيمهقدرت بزرگ مرکزي اس

 اي براي دو قدرت نامبرده درسيستان و بلوچستان بزرگ نيز که داراي موقعيت ژئوپليتيکي ويژه

ابط اقتصادي ميان اين دولت رو تينها درراه وصول به هندوستان هست، موجود بوده و 

داري وجود ذيل اقتصاد جهاني سرمايه)روسيه( در پيرامونيهبريتانيا( و ناحيه نيم)مرکزي

هاي نادر. شعر بر فقدان تهديد نسبت به ارزشامنيت، اصطالحي است مُ .(Tohidi,2009:40)دارد

ها، معادل توان گفت که آزادي از همه تهديديديگر مي عبارتتواند مطلق باشد. به امنيت مي

کننده حيات و بقاي انسان و موجودات زنده ، تضميندر واقع امنيت امنيت کامل است.

ميزان حفظ و ارتقاي شيوه »امنيت اقتصادي عبارت است از:  .(Hafeznia,2017,327)باشدمي

زندگي مردم يک جامعه از طريق تأمين کاالها و خدمات، هم از مجراي عملکرد داخلي و هم 

نيت اجتماعي، ناظر بر آراما و آسايا ام. (Mandel,2008:108)الملليحضور در بازارهاي بين

و رفاه مادي و معنوي جامعه توأم با عدالت اجتماعي، فقدان تبعيض و فقر، برقراري نظم اجتماعي 

ها و و پايبندي دولت و حکومت و آحاد ملت به قانون و حقوق قانوني، روابط حسنه بين گروه
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دستبرد، حفظ جان، مال و ناموس مردم اقشار اجتماعي، تضمين مالکيت و دارايي آحاد مردم از 

هاي اجتماعي و فساد، استقرار نظام بهينه تأمين اجتماعي و رسيدگي از تعرض، فقدان ناهنجاري

هاي ملي در مقايسه امروزه حکومت .(Hafenia,2017:331)باشدبه امور نيازمندان و نظاير آن مي

يشتري روبرو هستند و مجبورند براي گر داخلي بهاي مجزا و چالابا گذشته با انواع گروه

حمايت از تنوع داخلي، بدون تقويت روند تجزيه کشور، با دقت بيشتري عمل 

 .(Mandel,2008:154)نمايند

 پيشينه تاريخي .2-2

اند، عبارتند از: عوامل جغرافيايي، عوامل گوناگوني که بر ژئوپليتيک تاريخي ايران تأثير داشته

گستره تاريخي و سياسي قلمرو ايران زمين. بدون شک تحليل انديشه سياسي، حکومت و 

پذير و اين موضوع، رخدادهاي تاريخي و سياسي جهان با توجه به شرايط مکاني و زماني امکان

رسالت مطالعات ژئوپليتيک تاريخي است. ژئوپليتيک تاريخي در واقع به مطالعه ابعاد فضايي 

بزرگ برخالف نيروهاي ساکن براي تسخير سرزمين هاي پردازد. قدرترخدادهاي تاريخي مي

اند. بنابراين ژئوپليتيک در مفهوم تاريخي و سنتي خود و تسلط بر آن مدام در حال کشمکا بوده

پردازد که در آن نيروهاي سياسي هر ها ميها بر کنترل و مالکيت سرزمينبه تقابل تاريخي قدرت

رو، کردند. از اينهاي گوناگون استفاده مياز بازنمايي طرف از منازعه، براي رسيدن به اهداف خود

 گير استها و تفکرات ژئوپليتيک در تکوين تاريخ و ديپلماسي ايران بسيار چشمنقا انديشه

(Bai,2009:108-109).  
 يرانا يخيتار يتيک ر ژئوپل يرگذارعوامل تأث (:1)شکل

 
(Source: Bai,2009:108) 
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هاي ميالدي سيستان و بلوچستان بزرگ ابتدا عرصه رقابت بين قدرت سده هيجدهم و نوزدهم در 

فرانسه، بريتانيا و روسيه بود که بعد از شکست ناپلئون، اين منطقه عمالً به عنوان فضاي حائل 

م. و تقسيم 1905هندوستان، بازي بزرگ ژئوپليتيکي بريتانيا و روسيه را باعث شد که تا قرارداد 

 ق نفوذ دو قدرت يادشده امتداد يافت. ايران به عنوان مناط

 هاي ژئوپليتيک تاريخي ايران از دوره صفويه به بعد. ويژگي2-2-1

تأسيس دولت ملي و  همچونمحور و محتواي ژئوپليتيک ايران در دوره صفويه در عناصري 

صه هاي مربوط به آن، يکپارچگي سرزمين ايران، ايجاد اولين دولت ملي متحد و ... خالانديشه

الطوايفي بيشتر ايجاد شد. براندازي نظام ملوک  ثغور و حدودشود. ايران مستقل در اين دوره با مي

ي امنطقه فراهاي بزرگ هاي ادغام و تمرکز صوفيان در نظام دولتي و کشمکا با قدرتو چالا

مي ترين اقدام شاه اسماعيل صفوي، رسهاي ديگر ژئوپليتيک عصر صفوي است. مهماز ويژگي

به تصرف نيروهاي پرتغالي درآمد و  فارسجيخلکردن مذهب شيعه بود. در اين دوره جزاير 

ژئوپليتيک تاريخي ايران در معرض ساختار تحميلي جديدي با عنوان استعمار قرار 

پس از برچيده شدن حکومت صفويه و قدرت يافتن نادرشاه افشار، فتح . (Bai,2009:112)گرفت

شرقي ايران و در غرب در همسايگي شرقي و شمالدر شرق، جنوب ژهيوبههاي زيادي بخا

 آن از پسگاه عثماني، باعث شد که قلمرو ژئوپليتيکي و اقتدار ايران تا بدان اندازه برسد که هيچ

مرزهاي سياسي کشور به آن اندازه توسعه پيدا نکرد. در دوره زنديه ساختار نيروي سياسي 

سير نيروها چيره گشت. تغيير ساختار سياسي ملي در اين دوره  الطوايفي براجتماعي ملوک

در آن ساختار نظام سياسي از حالت متمرکز خارج  واقعبهترين ويژگي ژئوپليتيک است که مهم

شد. سرشت و ماهيت ژئوپليتيک دوره قاجاريه، حاصل تقابل برآيند ساختار سنتي ايران در 

هاي بحران، گستردگي جواري با کانون. شکاف با غرب، همبا مدرنيته غرب بود اريعتماممواجهه 

انرژي، سبب ناپايداري ژئوپليتيک  منابعمرزها با روسيه و عثماني و تالش غرب براي تسلط بر 

مرزي و به تعبيري فشارهاي افقي و عمودي مرزي و برونايران در اين دوره گشت. عوامل درون

بر  مؤثرترين نيروي فرامرزي ند. در دوره قاجار روسيه مهمتوأمان اسباب ناپايداري را فراهم کرد

گرايي سرزمين که بحران الحاقپيکره ژئوپليتيک سرزمين ايران بود تا به آن اندازه که عالوه بر آن
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جدايي در روابط دو کشور شکل گرفت، سرشت حاکميت و نظام سياسي ايران با تزارها آميخت. 

ها و ديپلماسي خي ايران تحت تأثير تجاوزهاي مکرر روسهاي وسيعي از سرزمين تاريبخا

هاي گلستان، ترکمانچاي و ها و در جريان عهدنامهبريتانيا در اين زمان اتفاق افتاد. پس از جنگ

هاي ها، بخاييبريتانياهاي افکنيها و تفرقهگري، سلطهفشارهاتحتهاي شمالي و آخال بخا

هاي کشيي خطسوآن)بلوچستان پاکستان( در چستانِ بريتانيابلو شرقي ايران به نام افغانستان و

ي انقالب بورژوايي با يک حرکت مردمي، جابهدر انقالب مشروطه سياسي قرار گرفتند. 

وران( )پيشهداريماقبل سرمايه زوالروبههاي رو هستيم که طبقهاي و شهري روبهدموکراتيک، توده

گيري آن نقا داشتند، اما رهبري نفکران و طبقه کارگر( در شکل)روشدارخرده سرمايه طبقه دوو 

)روحانيت و بازرگانان( بود که خود دستخوش تفرقه يا دو گروه طبقه دوبا 

ها از تأثير بدون شک نهضت مشروطه، ملي و دموکراتيک بود. روس .(Foran,2020:272)بودند

مبادا چنين نهضتي اسباب تجزيه اين  هاي حوزه جنوبي خود ترس داشتند کهاين انقالب بر ملت

ها، امپراتوري را فراهم سازد. بدين سبب يکي از عوامل سرکوبي نهضت مشروطه از طرف روس

ناشي از تبعات ژئوپليتيکي اين نهضت بود. سرانجام به سبب آثار ژئوپليتيکي نهضت مشروطه 

ره قاجار در واکنا به نيروهاي در عرصه ژئوپليتيک ايران دوها به انهدام آن همت گماردند. روس

مسلط خارجي تالش زيادي براي گسستن بندهاي سلطه آغاز شد. استراتژي بريتانيا به دليل پرهيز 

ها، بر محورهاي تضعيف حاکميت مرکزي، حمايت از تر از سرشت حکومت با روسهرچه بيا

نستان متمرکز بود. طلبانه، تغييرات مداوم در مرزهاي شرقي و تجزيه افغاهاي تجزيهشورش

م. بين روسيه و بريتانيا نيازهاي ژئوپليتيک دو کشور را در محدوده ايران 1907سرانجام قرارداد 

با تشريک مساعي دو  پس آن ازها تبديل شد. ارضا کرد و ايران عمالً به حوزه نفوذ اين قدرت

ژئوپليتيکي درون  ماهيت واقع درتر محدود شد. قدرت، آزادي عمل دولت ايران هر چه بيا

مرزي سده اخير ايران بر محور ساخت دولت مطلقه مدرن در درون جامعه مدني ضعيف آن 

هاي نظامي غرب شده بود. در اين دوره پايه و است. در دوره پهلوي ايران عمالً وارد استراتژي

يا  رفهدوطاساس استراتژي سياست خارجي ايران بر دو رويکرد مبتني بود. اول موازنه مثبت 

 زدايي وسازي، ايليند دولتآجانبه يا عدمي. نوسازي فرطرفه و ديگري موازنه منفي همهچند
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ترين موضوعات ژئوپليتيکي اين المللي از مهمتمرکزگرايي نوين و ورود ايران به فرايند نظام بين

 خصوصبههاي بزرگ و دوره است. در دوره محمدرضاشاه هم ايران تحت تأثير استراتژي قدرت

ساز ها که بر بنيان منابع داخلي استوار نبود بعدها زمينهآمريکا قرار گرفت. ناکارآمدي اين استراتژي

 1357الملل و ظهور انقالب اسالمي در سال حذف گفتمان ژئوپليتيک پهلوي از چرخه نظام بين

 .(Bai,2009:113-114)شد

 . موقعيت ژئوپليتيكي سيستان و بلوچستان2-3

رغم مشکالت و مسائل موجود مانند شاخص اي با موقعيتي ژئوپليتيکي که عليمنطقه بلوچستان

توسعه انساني پائين، مشکالت  قوميتي و طبيعي، با توجه به موقعيت ژئوپليتيک از اواسط سده 

هاي بزرگ داراي اهميت فضاي رقابت و نفوذ نظامي و امنيتي قدرت عنوان بهنوزدهم ميالدي 

دسترسي به درياي عمان و اقيانوس هند، راه ورود و وصول به هندوستان از طريق بسيار گرديد. 

؛ تا جايي که  بريتانيا عمالً به تسخير و قراردادبلوچستان، آن را در کانون توجه امپراتوري بريتانيا 

هاي اشغال منطقه و فرآيند قلمروسازي خود در بلوچستان شرقي اهتمام ورزيد. در بين سرزمين

ني، بلوچستان به علت وضعيت خاص جغرافيايي و طبيعت ناسازگار و شرايط اقليمي نامساعد، ايرا

 شرايط الزم براي تحوالت بزرگ و تأثيرگذار را نداشته است.
  ويژگي ژئوپليتيک تاريخي ايران از تأسيس صفويه تا پايان حكومت پهلوي(: 1)جدول

 هاي ژئوپليتيک تاريخيويژگي سلسله رديف

 چيرگي ساختار نظامي قبيلگي و فرهنگ نظامي/ توسعه قلمرو ژئوپليتيکي ريهافشا 1

الطوايفي بر ساير نيروها و خارج شدن چيرگي ساختار نيروي سياسي اجتماعي ملوک زنديه 2

 ساختار نظام سياسي ملي از حالت متمرکز

يران/ ديپلماسي مالي اهاي شگرايي سرزميني با روسيه و جدايي بخابحران الحاق قاجاريه 3

(/ فقدان بريتانياهاي شرقي ايران )افغانستان و بلوچستانِ بريتانيا و جدايي بخا

المللي/ تکثر و پراکندگي هاي سريع در ائتالفات بيناستراتژي واحد ملي/ دگرگوني

 قدرت

 (Source:Bai,2009:113) 
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اه امکانات مالي و اقتصادي الزم گآبي و شرايط نامساعد کشاورزي، هيچژئوپليتيکي، کم  لحاظ از

يابي به قدرت را براي چنين اقدام بزرگي فراهم نساخت. حکمرانان محلي عمدتاً به دنبال دست

هاي بزرگ براي تدارک لشکرکشي ازين مورددر سرزمين خود بودند و اساساً فاقد امکانات مالي 

 علف و آبيبهاي وسيع دشت به ساير مناطق بودند. ژئوپليتيک انزوا در بلوچستان و وجود

 زار بين بلوچستان و کرمان و خراسان و نيز دشت خاران در شرق منطقه سرحد بود.ريگ

هاي روس و انگليس اين منطقه تا اندازه دوره افول سيستان با در دوره قاجار آغاز و با دخالت

کننده سرزمين تعيينزيادي از معادالت سياسي و اقتصادي کنار گذاشته شد. از آن هنگام اين 

اي وابسته بود که در پيرامون آن اقتصادي خود نبود، بلکه به تحوالت سياسي -سرنوشت سياسي

داد. با تشکيل دولت افغانستان و جدا شدن بخا بزرگ سيستان از ايران با داوري رخ مي

و زمان با گسترش نيروهاي انگليسي در هند م. که هم1872گلداسميد انگليسي در سال 

قاره هند و رويارويي با انگليس بود، به شبه نافتيدستريزي دولت تزاري روس براي برنامه

ها آن توجه موردشد، سيستان که براي نفوذ اين دو ابرقدرت موقعيتي استراتژيک محسوب مي

 .(Ebrahimi,2016:58)قرار گرفت

 . سيستان و بلوچستان فضاي جغرافيايي حائل هندوستان2-4

قاره م. با تکميل استعمار هندوستان توسط بريتانيا، مسأله امنيت پيراموني شبه18ر سده از اواخ

هند نيز در اولويت سياست بريتانيا قرار گرفت. بر اين مبنا و با آغاز تهاجمات ناپلئون و اهميت 

ني هند ايران و بلوچستان به عنوان دروازه هند، دولت بريتانيا نسبت به تأمين امنيت مناطق پيرامو

 بهجايگاه استراتژيک و حائلي سيستان و بلوچستان و اهميت آن  .(Tohidi,2009:22)هوشيار شد

م. اين منطقه را عرصه رقابت دو دولت روس 19دروازه ورود ايران به هند و خاور از سده  عنوان

وميد شدند به قاره هند از راه افغانستان نيابي به شبهها که در دستو بريتانيا نموده است. روس

برداري از ناحيه فکر دور زدن منطقه ورود به هند از راه سيستان افتادند و براي گرفتن امتياز بهره

کرد به ايجاد بيني ميريزي کرد و دولت بريتانيا نيز که خطر را پياسيستان از دربار ايران برنامه

فوذ روس در اين سرزمين سازي براي از بين بردن نيستان و زمينهسهاي محلي در درگيري

پرداخت، ولي، سرانجام اين دو دولت استعماري بر سر سيستان با يکديگر سازش کردند. برآيند 
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هاي يک از پارهي که هيچاگونهبه همآنآن نبود،  شدن حضور بريتانيا در سيستان چيزي جز دوپاره

به بريز و آبخيز سيستان و هيرمند اند، زيرا حوضه آآن تاکنون قدرت و بالندگي خود را بازنيافته

فضاي جغرافيايي حائل بايد  .(Ebrahimi,2016:132-133)انددورماندهگونه ساختگي از هم 

ها دارا باشد. اگر هاي ژئوپليتيک، قوميتي، استراتژيک، نظامي و غيره را براي جذب قدرتويژگي

ها هميت استراتژيک براي قدرتها را داشت و فاقد ايک فضاي حائل تنها اندکي از اين ويژگي

غله  سيستان ايران انبار .(Hafeznia and et al,2013:17)بودباشد، به شکل فضاي حائل نخواهد 

کابل صادر از ايران است. گندم آن به يزد، قندهار و هايي غرب افغانستان و قسمت

بود، چون هند از  بلوچستان براي انگليس از اهميت زيادي برخوردار. (Yate,1900: 84)شودمي

فارس و شرق ايران و ترکمنستان از طريق بلوچستان راه خشکي با بندرهاي درياي عرب و خليج

ها کاالهاي ترانزيت صنعتي انگليس به شرق ايران شد. گذشته از همه از طريق اين راهمرتبط مي

ش واردات روسيه ارز م.19در اواخر سده  .(Pikulin,2018:162-63)شدو آسياي ميانه صادر مي

شد. )بلوچستان و سيستان(، حدود يک ميليون ليره استرلينگ در سال تخمين زده ميبه شرق ايران

در مقابل صادرات شرق ايران به روسيه در سال به حدود يک و نيم ميليون ليره استرلينگ بالغ 

ون ليره استرلينگ کمتر شد. در رابطه با تجارت با هندوستان نيز اين مبلغ هيچ زمان از نيم ميليمي

دوره قاجاريه نيز اين منطقه از جهت مسير بازرگاني و  در .(Dickson,2013:200)نبوده است

هاي تجاري قابل توجه بوده است و محصوالتي از ايران و افغانستان و آسياي ميانه با شتر فعاليت

ت مشرف به دريا بودن موقعيشد. و اسب و االغ به سند و هندوستان از اين سرزمين جابجا مي

اي يافت، زيرا بلوچستان از طرفي معبر و هاي غربي اهميت ويژهمنطقه، در نگاه استعماري دولت

شرقي و لافارس بوده و از سويي همجوار با هندوستان و افغانستان، شمدروازه ورود به خليج

و بالعکس را دارا  هاي مرکزي و غرب ايران، آسياي مرکزي، از مسير خشکي از هندوستانقسمت

هايي واقع در اين منطقه چون تنگه بوالن، و موال و غيره ، هند و سند را از بوده است. گذرگاه

مسير قندهار از سويي به کابل و از طرفي از جانب سيستان به هرات، خراسان و آسياي مرکزي 

ملل اروپايي از جمله  گردانيد. به اين جهات بلوچستان و مناطق شرقي ايران مورد توجهمرتبط مي

يابي به آسيا ها و غيره جهت راهها و روسها، آلمانها، فرانسويها، هلنديها، پرتغاليبريتانيايي
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تهاجم و يابي و استيال بر منابع ثروت اين قاره، به ويژه هندوستان و چين واقع گرديد. و دست

هاي در اروپا و توسعه دامنه رقابتها که از دوره صفويه آغاز شده بود، با تحوالتي نفوذ آن

در دوره قاجاريه، در بخا . ها درآسيا، در دوره قاجاريه بيا از پيا گسترش يافتاستعماري آن

شرقي بلوچستان شبکه معامالت تجاري تا آسياي ميانه ادامه داشت و اکثراً تجار افغاني با شتر و 

ها از معبر گومل به پنجاب و از ند. کاروانداداالغ کار حمل و نقل کاالهاي تجاري را انجام مي

رفتند. راه ديگري از کالت و بيله به سونيماني براي حمل و نقل مسير بوالن و موال به سند مي

گرديد. بنادر پسني، دريايي بود و از بندر سونيماني کاال با کشتي به بندر کراچي و بمبئي حمل مي

اري مکران در کنار درياي عمان و اقيانوس هند بود. گوادر، اوماره و جاسک از ديگر مراکز تج

گرديد و محصوالت ديگري مانند حصير و خرما کنگ صادر ميماهي خشک به سريالنکا و هنگ

کردند. همجواري با هندوستان و به ساير بنادر از کراچي گرفته تا سواحل شرقي آفريقا صادر مي

هاي اي اروپايي در منطقه، اهميت و رونق راههاي آزاد، توسعه نفوذ کشورهمشرف بودن به آب

دريايي، حائل بودن آن با هند به عنوان مستعمره بريتانيا از جمله متغيرهايي موثر در توجه و نفوذ 

-Ebrahimi,2016:66)هاي اروپايي و سرانجام تجزيه و جدايي بخشي از اين منطقه گرديددولت

67). 
 ستان بزرگ از نظر بريتانيا. موقعيت استراتژيک سيستان و بلوچ2-5

ها از اهميت نظامي و استراتژيک بلوچستان، مخصوصاً بخا شمالي آن که کم و بيا بريتانيايي

يافت، ها به آسياي ميانه راه ميشد و از طريق آنهاي زميني مناسب با اين کشورها مرتبط ميبا راه

برخوردار بود. در قسمت جنوب اي ها از اهميت ويژهآگاه بودند. بلوچستان براي انگلسي

هاي دريايي از اروپا به هند و از هند به فارس که راهبلوچستان در سواحل درياي عرب و خليج

 -هاي مليها مواضع خود را قبالً استحکام بخشيده بودند. در قيامشد، انگليسيايران مرتبط مي

تر سرزمين از بلوچستان، بيا م. که به غير1857 -1859هاي مردمي سرتاسري ضد انگليسي سال

اين، بلوچان با  برگرفت، بلوچان عليه استعمارگران انگليس قيام نکردند. عالوه بر هند را در

هاي کنندگان شرکت کردند. قيامسوار در هجوم به دهلي عليه قيامگروهي مرکب از هزار اسب
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ها و هاي پشتونش الحاق زمينها را موقتاً واداشت که از تالها انگليسيمردمي اين سال -ملي

 .(Pikolin,2018:168)نظر کنند و سياست مرزهاي پنهاني را پيا ببرندبلوچان صرف

 )اقتصادي، اجتماعي و سياسي( . امنيت2-6

شرق ايران، مناطق مرزي استان سيستان و بلوچستان يکي از بارزترين موارد نابرابري در جنوب

در کشور را داراست که به دليل دورافتادگي، پرت بودن، در فضايي را به لحاظ توسعه اقتصادي 

حاشيه بودن و به ويژه گسستگي فضاي سرزميني آن از بقيه کشور، تأثيرگذاري اين منطقه در 

رنگ کرده و باعث شده که اين استان يکي از مناطقي باشد که با مقياس کشوري را بسيار کم

ترين نيافتهاقتصادي حاکم بر کشور، جزو توسعههاي هاي طبيعيا و سياستتوجه به قابليت

عدم تجانس مذهبي و قومي بين اين قسمت از کشور  .(Daraei,2012:96)هاي کشور شوداستان

شود. در کنار عوامل انساني، عوامل و قسمت مرکزي ايران، همواره از علل واگرايي محسوب مي

ها ته و دارد. به طوري که اين منطقه توسط بيابانبازدارنده جغرافيايي و طبيعي نيز تأثير فراوان داش

در  .(Akhiari and Pourali,2007:30)و کويرهاي لوت و مرکزي از هسته اصلي جدا افتاده است

کنا فضاها و بُعد مسافت برهمها، زاهدان دورترين فاصله را با تهران دارد. ميان مراکز استان

ه فرايند ادغام اجتماعي اقوام مختلف ملت و نيز اتصال دهد و در نتيجحجم ارتباطات را تقليل مي

سازد. قرار گرفتن فضاهاي گسترده و مثلثي شکل کويرهاي فضاهاي جغرافيايي را دچار مشکل مي

داخلي ايران ميان بلوچستان و بخا مرکزي کشور، باعث دورافتادگي جغرافيايي اين منطقه شده 

ست. انزواي جغرافيايي در کنار ساير عوامل متمايزکننده، اي داده او به آن موقعيت کامالً حاشيه

تر شريک باشند و در تحوالت بزرگ درون ها در سرنوشت ملي کمموجب شده است که بلوچ

مشارکت  .(Hafeznia,2020:174)جامعه ملي ايران، نقا قابل توجهي برعهده نداشته باشند

باشد. دن وضعيت امنيت در اين منطقه ميدهنده بحراني بوسياسي پائين مردم اين ناحيه نشان

امنيت  .گيرداکنون سيستان و بلوچستان در رده مناطق بحراني و خفيف قرار ميکه همچنانهم

هاي توسعه بين منطق مرکزي و ملي با توسعه و عدالت سرزميني رابطه مستقيم دارد. نابرابري

. اين موضوع در کشورهايي مانند ايران تر نمايدهاي سياسي را عميقتوانند شکافپيراموني مي

اکنون در ايران نواحي بحراني يابد. هممذهبي برخوردارند، اهميت بيشتري مي -که از تنوع قومي
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متعددي وجود دارد که عمدتاً منطبق بر حاشيه است و در اين ميان استان سيستان و بلوچستان 

نابراين با توجه به مسائل مطرح شده از گيرد. بدر رده نواحي بحراني دائمي و خفيف قرار مي

تجانس زباني، قومي و مذهبي، محروميت طبيعي، انزواي جغرافيايي و دوري از مرکز جمله عدم

طلبي و تأسيس دولت مستقل و نرخ مشارکت پائين، اين ناحيه از کشور کمتر در انديشه جدايي

آن، برقراري عدالت اجتماعي و ملي بوده است. بنابراين، تغيير نگرش بخا مرکزي نسبت به 

تواند به ايجاد و حفظ امنيت ملي کمک توزيع عادالنه ثمرات توسعه ملي، تا اندازه زيادي مي

ترين عواملي که امنيت يک کشور را مورد يکي از مهم .(Etaat and mousavi,2011:84-85)نمايد

جغرافيايي آن کشور است؛  هاي فضايي بين مناطق مختلفدهد، وجود نابرابريتهديد قرار مي

هاي سياسي را تواند شکافها، به ويژه بين مناطق مرکزي و پيراموني ميچنان که اين نابرابري

يک از هيچ .(Etaat and Mousavi,2011:76)اي را موجب گرددتر کند و نارضايتي ناحيهعميق

اندازه بلوچستان  دهنده دولت بهاي و مرکزي ايران، نسبت به هسته تشکيلنواحي حاشيه

هاي محيطي منطقه بلوچستان، دوري از مرکز، هاي واگرا و مرکزگريز ندارند. ضعف توانشاخص

جنوب کشور، همسايگي با نواحي فقيرنشين  -اصلي شمالهاي ارتباطي قرار نداشتن در مسير راه

برخورداري از دو کشور فقير افغانستان و پاکستان پائين بودن ضريب امنيتي، طايفه محوري، نا

اي و ملي بروز پديده ترين بسترهاي محيطي، محلي، منطقهها در گستره مالي از مهمتوزيع فرصت

در گستره سرزميني  .(Khaledi,2016:161-162)خاوري ايران استتروريسم در منطقه جنوب

اي حاشيه شود و اين امر در نواحيايران با افزايا فاصله از اقتدار و حاکميت حکومت کاسته مي

کنترل، مديريت و نظارت بر نواحي  رسد، اين کاها توانايي درو مرزي به حداکثر خود مي

 آن آورد که يکي از نتايجدورافتاده زمينه را براي واگرايي از قانون و حکومت مرکزي فراهم مي

ناطق شرقي ايران يکي از اين مهاي تروريستي است. جنوبگيري و فعاليت اشرار و گروهکشکل

هاي تروريستي تأثير زيادي و فعاليت گروهگيري و انزواي جغرافيايي در شکل است که فاصله

  .(Izadi and Dabiri,2012:104)داشته است
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 در بلوچستان يچو هولد يدگلداسم ينقشه خط مرز(: 2شكل)

 
Source: Mojtahedzadeh,2007:270)) 

  ي. گرايشات قومي بلوچستان و امنيت اجتماع7-2

بايست عوامل ببريم، ابتدا ميکه به چگونگي تأثير گرايشات بلوچ در امنيت اجتماعي پيبراي آن

 موثر در ظهور تحرکات قومي بلوچستان را بشناسيم:
 نقش نخبگان در گرايشات قومي بلوچستان (الف

رده کدر بلوچستان ايران نفوذ نخبگان به شکل سنتي جامعه بلوچ، موثرتر از نخبگان تحصيل

)که ار قدرت چنان است که روساي طوايفغيرقومي بوده است. چرا که در طوايف بلوچ ساخت

اند. نخبگان قومي در هاي قومي داشتهتري در حرکتشود( نقا فعالها سردار گفته ميبه آن

ماندگي اقتصادي بلوچستان مدعي خودمختاري بلوچستان، عموماً با طرح عامل مذهب و عقب

اند و براي بسيج مردم عليه دولت، نخست بر اختالفات مذهبي ميان شيعه و سني دهدر منطقه بو

  .(Mozaffari,2012:7)گذارندانگشت مي
 فقر اقتصادي و وضع معيشتي نامناسب طوايف (ب

اسکان عشاير در دوران پهلوي، باعث شد دامداري که شغل اصلي عشاير اين منطقه بود، بر اثر 

ند کشاورزي شرايط بدي داشته باشد. در چنين شرايطي که فقر اقتصادي ها، مانيکجانشيني آن
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گيرد، روسا و طوايف براي گرفتن امتيازات از دولت مرکزي، دامان بسياري از طوايف منطقه را مي

شان با دولت مرکزي با انگيزه کيم موقعيتحت تيجهت باالبردن قدرت اقتصادي خود و در نها

قبل از انقالب اسالمي تا زماني که دولت به سران طوايف امتيازاتي  کنند.تري برخورد ميقوي

ها وفادار بودند. اما پس از پيروزي انقالب اسالمي، رژيم حاضر داد، آناقتصادي و سياسي مي

نبود به سرداران بلوچ به عنوان واسطه ميان مردم طوايف و دولت امتياز دهد. بنابراين از به 

اي خودداري کرد که خود منجر يف به عنوان نمايندگان مناطق طايفهرسميت شناختن سران طوا

توان گفت در مجموع مي .(Mozaffary,2012:8)به باالگرفتن تعارضات ميان طوايف و دولت شد

هاي تروريستي در اين منطقه تا حدودي ناشي از سطح هاي اشرار و گروهکناامني و فعاليت

مانند: فقر، احساس تبعيض، واگرايي از حکومت مرکزي، پايين توسعه پيامدهاي ناشي از آن 

 Izadi and)باشدمي نظام، نارضايتي عموم، قاچاق و...هاي اعتمادي به سياسيتبي

Dabiri,2012:107). 

 هاي ارتباطيضعف شبكه (پ

هاي مناسب در منطقه بلوچستان ، سبب عزلت و جدايي مردم اين منطقه از نقاط ديگر نبودِ راه

شده است. فاصله زياد شهرها و روستاهاي اين منطقه از ساير نقاط کشور و باالبودن هزينه کشور 

حمل و نقل خود عامل مهمي در جهت عدم ارتباط ساکنين منطقه با ساير اقوام ساکن در نقاط 

هاي قومي و ملي و محلي را نسبت به يکديگر اجنبي و نه ديگر است. اين امر در عمل گروه

ايد و هويت بومي و محلي بيشتر از هويت ملي استحکام پيدا نمهموطن مي

 . (Mozaffari,2012:8)کندمي

 نقش مهاجرت ساکنين بلوچستان در گرايشات قومي (ت

هاي قومي تأثيرات مهمي بر امنيت شهرهاي بزرگ دارند که نتيجه، واقعه مهمي در گروه

 شودت ياد ميشناختي است که از آن تحت عنوان مهاجررويکردهاي جامعه

(Ghooshchi,2008:32).  جغرافياي طبيعي، شرايط اجتماعي، فقر اقتصادي و عواملي نظير

هاي ساکنين در تأمين معيشت روبرو وضعيت مرزها اين منطقه را با مشکالت اساسي و نگراني

ا ساير اند. اين مهاجران خود را با بکرد. در چنين شرايطي، ساکنين منطقه به مهاجرت اقدام کرده
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هاي ها و امکانات مقايسه کرده و عمدتاً با تحريک برخي نخبگان، ضعفاقوام برخوردار از مزيت

پندارند. گيري دولت مرکزي نسبت به خود ميظن و جبههمديريتي در منطقه ناشي را از نوعي سوء

مهاجر  اين طرز تفکر نسبت به سوگيري خصمانه دولت، موجب به وجود آمدن تضاد در ميان قوم

شود که پتانسيل ناامني و تحرکات قومي را در خود نشين شهرها با دولت مرکزي ميو حاشيه

 (.Mozaffari,2012:9) دارد

 هاي مرکزي با طوايف بلوچستاننقش مناسبات دولت (ث

به طورکلي، تا قبل از ظهور دولت پهلوي، سرداران طوايف و ايالت در بلوچستان نقا مهمي 

هاي خودمختار ايلي در ايران را سي و اجتماعي منطقه داشتند. اهميت گروهدر تحوالت سيا

هاي ايراني را رهبران پرقدرت ايلي بنيان نهادند. پس از توان تا جايي ديد که اغلب سلسلهمي

هايي که به دولت مرکزي روي کار آمدن رضاشاه، وي به وفاداري اسمي اين روسا و ماليات

د. رضاشاه براي از ميان برداشتن نيروهاي تمرکز گريز قدرتمندي که پرداختند، راضي نبومي

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، 

ها مخالف دولت شدند و با افت. بنابراين عده بسياري از آنقدرت اين نخبگان سنتي پايان ي

 هاي داخلي و خارجي مخالف دولت، عليه آن طغيان کردندطلبان يا ساير گروهسلطنت

(Mozaffari,2012:10.) 
  گرايشات قومي در بلوچستان و بعد خارجي امنيت(ت

چستان، قدرت روساي هاي حکومت براي سلطه کامل بر بلورغم تالشدر دوران قاجار علي

هاي قاجارها با آغاز بازي بزرگ در آسيا و ي طوايف از بين نرفت. تالشو روسامحلي بلوچ 

زمان شد. لذا سرداران قدرتمندي در اشغال بلوچستان شرقي از سوي نيروهاي انگليسي هم

شدند. پس از ها حمايت ميهاي مختلف بلوچستان وجود داشتند که از طرف انگليسيبخا

تأسيس دولت جديد پاکستان، سرداران بلوچ، تمايل داشتند موقعيت خود را در برابر دولت 

ها با شد، انگليسيتر ميمرکزي حفظ کنند و هر زمان که کنترل دولت ايران بر بلوچستان کم
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ها وارد معامله دادند با آنکردند و ترجيح ميسرداران بلوچ همانند مقامات خودمختار برخورد مي

 .(Mozaffari,2012:13)ند تا با دولت ايرانشو

 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 

در کاربرد اول از »کند. داري براي مهار تناقضات موجود در خود، از آن استفاده ميجهاني سرمايه

سازند و در کاربرد هايي که گروهي را از گروه ديگر متمايز ميفرهنگ آن را مجموعه مشخصه

ها ها در هر يک از گروههاي ديگر از پديدهايي که از مجموعهدوم فرهنگ را مجموعه پديده

وژي، تناقض گرايي در حکم ايدئولکنيم. نژادگرايي/ قومتر( هستند، تعريف مي)عاليمتفاوت

را که دربردارنده  الدوليهاي داراي حاکميت در چهارچوب نظامي بينموجود در ايجاد دولت

گرايي دقيقاً آن چيزي است که کند. زيرا نژادگرايي/ قومتقسيم کار واحد است، کنترل و مهار مي

م( چه در هاي مداو)حتي با وجود جابجاييي واقعي، يعني سلسله مراتب موجودهابه نابرابري

هاي داراي چارچوب نظام جهاني به عنوان يک کل و چه در چهارچوب هر يک از دولت

 .(Wallerstein,2014:229)«بخشندحاکميت، مشروعيت مي

با انعقاد قرارداد گلداسميد که منجر به تجزيه مناطق سيستان و بلوچستان شد، نظم طبيعي اين 

 -اين اتفاق، نابوديِ نظم طبيعي سبب نشد نظم سياسي منطقه براي هميشه از بين رفت. اما به رغم

سره از بين برود. با نابودي نظم طبيعي دو منطقه سيستان و بلوچستان، اجتماعي اين منطقه يک

اجتماعي متناسب با آن ديگر قابل استمرار نيست. در يک نگاه کلي  -بديهي بود که نظم سياسي

هاي توان به دو دوره تقسيم کرد: دوره اول که از زمانميو فراگير، تاريخ سيستان و بلوچستان را 

يابد و دوره دوم که از همان خورشيدي استمرار مي 1300شود و تا حدود سال دور آغاز مي

توان در اين موضوع ترين تفاوت اين دو دوره را ميچنان ادامه دارد. مهمحدود شروع شده و هم

ان و بلوچستان هم مانند بسياري از مناطق ايران، يک جستجو کرد که در دوره نخست، در سيست

هاي سنتي سيستان و بلوچستان داراي چهار رکن توازن و تعدل نسبتاً طبيعي وجود داشت. نظم

بنيان  .4بنيان معرفتي. .3بنيان معيشتي.  .2بنيان اجتماعي.  .1اساسي بودند که عبارت بودند از: 

توان ادعا کرد پيکره واحدي را ر تنيده شده بودند که ميدر يکديگسياسي. اين چهار وجه چنان 
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هاي سنتي سيستان و بلوچستان تا اواخر دوره قاجار و به طور مشخص دادند. نظمتشکيل مي

نوا و اداري کشور هم -خواهي، با نظم سياسي مستقر در مرکزيت سياسيوقوع جنبا مشروطه

هاي تحول سياسي ساختار کشور در مناسبات نظماز آن دچار تغيير شد. نظر به  ساز بودند.هم

اداري مرکز اختالل پديد آمد. اختالل پديد آمده حاکي از يک بحران بود،  -سنتي با نظم سياسي

بحراني که نظم سنتي اين دو منطقه، به تدريج در مقابل آن سپر انداخت و از حل آن عاجز ماند. 

غييري جستجو کرد که ساختار سياسي ايران را ريشه اين عجز و ناتواني را بايد در ماهيت ت

اي ريشه داشت. در دوره پهلوي، به شيوه« تجدد»متحول کرده بود و آن نه در سنت، بلکه در 

دهد؛ بدين معني که ما از تدريجي، نقطه عطفي در تاريخ و فرهنگ سيستان و بلوچستان رخ مي

نهيم. دراين فرايند، مدارس ديدي گام مييک پارادايم فرهنگي جدا شده و به پارادايم فرهنگي ج

جديد و توسعه آموزش و پرورش بر مبناي تعليمات نوين وجهه همت قرار گرفته بود. در اين 

ها روايت جديدي بخشيد و از آنهاي تجدد بود که به عناصر سنت ما نظم ميپارادايم تازه، مولفه

ها، قومي مستقل بودند که زبان، ف سيستانيها برخالبلوچ .(Siasar,2020:174-175)کردارائه مي

ها را به سوي ها داشتند و اين مسئله آنمذهب، شعائر و آداب و رسومي متفاوت از پارس

  .(Siasar,2020:90-91)کردتمايزخواهي و انسدادطلبي رهنمون مي

 شناسي. روش3

کم در مکان مورد اند يا دستزماني که همه مفاهيم مربوط به يک پديده هنوز مشخص نشده

اند، هنوز روابط بين اين مفاهيم به خوبي نيست يا اگر مشخص شده مطالعه خاص، مشخص

ها استفاده اند، ما از روش پژوها کيفي جهت درک بهتر اين پديدهدرک نشده

  1بنياداين پژوها داراي رويکرد کيفي بوده و از روش نظريه داده .(,2019:8Hooman)کنيممي

ها(، مفاهيم )شناسهورهاي کليدي در اين راهبرد، کدهاکند. محروش پژوها استفاده ميبه عنوان 

 نشان داده شده است.  (3شکل)ها در ها، اعم از فرعي و اصلي است که توالي آنو مقوله

 

 

                                                           

1. Grounded Theory 
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 يادبنداده يهنظر يسازدر راهبرد مفهوم يهتكامل نظر يرمس (:3)شكل

 
 (Source: Danaeifard,2005:60) 

. رويکرد پژوها نيز کيفي ستبنياد اوش تحقيق، روش گراندد تئوري، نظريه مبنايي يا دادهر

روش تحقيق، از مفاهيمي مانند اقتصاد، امنيت و قوميت، به ساختن استفاده و  نيدر اخواهد بود. 

 جامعهها پرداخته خواهد شد. ها و ابعاد آنسازي و تعيين ويژگيسپس در مراحل بعدي به مقوله

در هاي سراسر کشور نفر از اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاه 10 پژوها اين آماري

گيري که از طريق روش نمونه هاي جغرافياي سياسي، تاريخ و جغرافياي انساني هستندرشته

 اند.انتخاب شده  1 مند(گيري هدفهاي نمونه)از روشنظري

 ر دولت مدرن بر آنژئوکالچر سيستان و بلوچستان و تأثي(: 4)شكل

 
 

گر هدف پژوها، (Kursol,2015:154)رودمند که در پژوها کيفي بکار ميگيري هدفدر نمونه

گر را در انتخاب مواردي است که با توجه به هدف پژوها، سرشار از اطالعات باشد و پژوها

                                                           

1. Purposeful Sampling 
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بندي مربوط به هيابد که طبقدادن الگوي نظري خود ياري دهد و اين کار تا جايي ادامه ميشکل

ها و اطالعات اشباع و نظريه موردنظر با تمام جزئيات و با دقت تشريح داده

گيري در اين پژوها، از روش به منظور انجام نمونه .(Mohebzadegan and et al,2013:9)شود

گر مند است که پژوهاگيري هدفگيري نظري نوعي نمونهگيري نظري استفاده شد. نمونهنمونه

ها با نظريه در حال تکوين کند که ارتباط نظري آندر خالل کشف نظريه يا مفاهيمي ياري ميرا 

 .(Danaeifard and et al,2012:18)ستبه اثبات رسيده ا

در واقع، زماني که همه افراد مورد مطالعه کساني هستند که بايد پديده مورد مطالعه را تجربه 

به  1نمعيار استفاده کرد. در اين مورد استراس و کوربيگيري توان از نمونهکرده باشند، مي

ها و گيري نظري، پرساراهنماي نمونه .(Kursol,2015:157)کنندگيري نظري اشاره مينمونه

ها با افراد آشکار و موجب کشف هايي است که در خالل تجزيه و تحليل مفاد مصاحبهمقايسه

ها از داده .(Danaeifard and et al,2012:12)شودميها ها و ابعاد آنهاي مناسب، ويژگيمقوله

بنياد مورد تجزيه و تحليل قرار مند نظريه دادهطريق فرايند کدگذاري و مبتني بر طرح نظام

ها کدگذاري نشانگر عملياتي است که طي آن داده» (.Strauss and Corbin,2014:87)گيردمي

هاي جديد دوباره به يکديگر متصل اه به روشگشوند و آنپرداري ميشوند، مفهومخرد مي

  .(Strauss and Corbin,2014:57)«شوندمي

 کدگذاري باز: (الف

کردن بنديکردن و مقولهپردازيکردن، مفهومکردن، مقايسهکدگذاري باز عبارت از روند خرد

 Strass and)انجامدهاست. اين روش از مفاهيم شروع شده و در نهايت به کشف مقوله ميداده

Corbin,2014:61).  رک و نيز کد باز از متن اسناد و مدا 348در کدگذاري باز اين پژوها، تعداد

زرگ و با امني در سيستان و بلوچستان بمفهوم امنيت و نا نظران در ارتباط بامصاحبه با صاحب

از براساس گذاري باي از کد استخراج گرديد که نمونه 2020افزار مکس کيو دي اي استفاده از نرم

 : باشدافزار به شرح جدول ذيل ميخروجي نرم

 

                                                           

1.Strauss and Corbin 
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 گذاريکدهاي باز مربوط به طبقه اشتباه در سياست(: 2)جدول
 Frequency Percentage Percentage (valid) 

18/18 2 يرامون دولت ايرانپ -نگرش مرکز  57/28  

18/18 2 غفلت از منطقه  57/28  

09/9 1 پيرامون -زتوسعه نيافتگي و روابط مرک  29/14  

09/9 1 الگوي بسيط متمرکز ريشه تمامي مشکالت  29/14  

09/9 1 عدم درک ايران از موقعيت استراتژيک منطقه  29/14  

09/9 1 سياستهاي اشتباه قوميتي  29/14  

09/9 1 رهاشدگي منطقه  29/14  

09/9 1 خارج ساختن ايران از طرح کمربند جاده  29/14  

09/9 1 بکارگيري ظرفيت هاي منطقهعدم توانايي   29/14  

09/9 1 تعبير نادرست از توسعه اقتصادي منطقه  29/14  

09/9 1 ناچيز بودن سرمايه گذاري دولتي و خصوصي  29/14  

DOCUMENTS with code(s) 7 64/63  00/100  

DOCUMENTS without code(s) 4 36/36  - 

ANALYZED DOCUMENTS 11 00/100  - 

 ري سطح دومکدگذا.1

در اين مرحله کدگذاري، کدهاي مشابه در يک طبقه قرار گرفتند، به طوري که چند کد به يک 

مقوله سطح اول در  60مقوله با انتزاع باالتري نسبت به مرحله قبل قرار گرفتند. در نهايت تعداد 

 کدگذاري سطح دوم مشخص گرديد. سپس خصوصيات و ابعاد هريک معلوم شد. 
 بقاتط دهيشكل.2

پس از تعيين مقوالت، مرحله ساخت طبقات فرعي نظريه است که طبقات فرعي اين پژوها 

شود دهي طبقات فرعي، طبقات اصلي نظريه تشکيل ميطبقه معرفي گرديد. بعد از شکل 14تعداد 

 باشد:ها به شرح ذيل ميطبقه هستند که خصوصيات و ابعاد آن 4که طبقات اصلي در اين تحقيق 
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 خصوصيات و ابعاد طبقات اصلي(: 3)دولج

 ابعاد خصوصيات طبقه اصلي رديف

 

 

1 

 

 

سيستان و بلوچستان در 

 سياست جهاني

 استمرار

 طول زمان

 دامنه و وسعت

 شدت

 م19با فواصل زماني در نيمه دوم سده 

 ميان مدت

 زياد

 باال

 

 

2 

 

 

 نيافتگي منطقهتوسعه

 استمرار

 طول زمان

 دامنه و وسعت

 شدت

 يشههم

 طوالني

 زياد

 باال

 

 

3 

 

 

نيافتگي داري و توسعهسرمايه

 سيستان و بلوچستان

 استمرار

 طول زمان

 دامنه و وسعت

 شدت

 اغلب

 طوالني

 زياد

 باال

 

4 

 

ژئوکالچر سيستان و 

 بلوچستان

 استمرار

 طول زمان

 دامنه و وسعت

 شدت

 اغلب

 ميان مدت

 زياد

 باال

 

 کدگذاري محوري(ب
ها پس از کدگذاري باز با برقراري پيوند هايي که با آنت از سلسله رويهکدگذاري محوري عبار

ن کار با استفاده از يک يابند. ايهاي جديدي اطالعات با يکديگر ربط ميبين مقوالت به شيوه

)مدل الگويي يا سرمشق( که متضمن شرايط علي، ايده محوري، زمينه، شرايط ميانجي پارادايم

 Strass)گيردتراتژهاي( کنا/کنا متقابل و پيامدهاست، صورت مي)اسدهاي)دخيل(، راهبر

and Corbin,2014:97). 
 . شرايط علّي1

در اين پژوها شود. اي منتهي ميبه حوادث يا وقايعي داللت دارد که به وقوع يا رشد پديده

است شرايط علّي منتهي به پديده محوري ژئوپليتيک تاريخي سيستان و بلوچستان بزرگ، عبارت 
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نيافتگي داري و توسعهنيافتگي سيستان و بلوچستان در نظريه والراشتاين، سرمايهاز: طبقه توسعه

تر( اقتصاد جهاني در نظريه والراشتاين، )کدهاي طبقات پايينبا زيرطبقاتسيستان و بلوچستان 

م امپراتوري 18 تا 16اي، ايران سده حاشيهاولين تماس ايران با اقتصاد جهاني، روسيه دولتي نيمه

اي شدن و نيز طبقه ساز حاشيهزمينه 18م، سده 19اي شدن ايران از سده جهاني، حاشيه

نيافتگي منطقه، نيافتگي سيستان و بلوچستان در نظريه والراشتاين با زير طبقات تبيين توسعهتوسعه

ن و بلوچستان با استعمار و بازکردن مناطق براي بازار و در نهايت طبقه اصلي ژئوکالچر سيستا

داري جهاني عامل اختالفات، ژئوکالچر موثر بر امنيت استان، نظام جهاني عامل زير طبقات سرمايه

داري با زير طبقات رقابت روسيه و گرايي در منطقه و نيز طبقه بازي ژئوپليتيکي نظام سرمايهقوم

و روسيه، همبستگي نظريه نيافتگي منطقه، اهميت منطقه براي بريتانيا بريتانيا عامل توسعه

والراشتاين و بازي بزرگ، سرمايه علت اصلي عدم توسعه منطقه، تبيين تغييرات سياسي منطقه با 

داري عامل نظريه نگاه والراشتاين، نگرش والراشتاين به سيستان در بستر هند و رقابت سرمايه

ر طبقات رقابت بريتانيا و روسيه داري با  زيوالراشتاين و نيز طبقه بازي ژئوپليتيکي نظام سرمايه

داري و نظريه نيافتگي منطقه، اهميت منطقه براي بريتانيا و روسيه، ژئوپليتيک سرمايهعامل توسعه

گذاري، نيافتگي با زير طبقات اشتباه در سياستوالراشتاين و نيز طبقه همبستگي ناامني و توسعه

نيافتگي، همبستگي اقتصاد و امنيت و سعهنيافتگي، ناامني عامل توقوميت بلوچ عامل توسعه

 باشد.پيراموني بودن سيستان و بلوچستان در اقتصاد جهاني  مي
 .  پديده اصلي )محوري(2

ها را شوند تا آنها رهنمون مياي است  که سلسله کنا/کنا متقابل به آنحادثه، اتفاق يا واقعه

پديده اند. ها مرتبطکه سلسله رفتارها بداناينها به صورتي برخورد کنند يا اداره کرده يا با آن

)راهبردها( براي هاي متقابلها/ کناکه سلسله کنااصلي يا محوري، ايده يا اتفاق اصلي است 

 Strauss and)شوندگردد و بدان مربوط ميها معطوف ميکنترل و اداره کردن آن

Corbin,2014:101).  ليتيک تاريخي سيستان و )محوري( ژئوپپژوها پديده اصليدر اين

بلوچستان بزرگ است که خود داراي زير طبقات ژئوپليتيک تاريخي منطقه از صفويه تا پهلوي، 

سال، تبيين ژئوپليتيک تاريخي منطقه با نظريه  500لزوم بررسي ژئوپليتيک تاريخي منطقه در 
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با توجه به زمان و  ها و تفکرات ژئوپليتيک، تحليل رخدادهاي تاريخيوالراشتاين، نقا انديشه

 اي و جهاني است.ها و رويکرد محلي، منطقهها بر سر مالکيت سرزمينمکان، تقابل قدرت
 شرايط ميانجي .3

هاي( )استراتژياي تعلق دارند بر راهبردهايديدهباشند که به پشرايط ميانجي، شرايط ساختاري مي

ها( را در درون زمينه خاصي سهولت اتژي)استرها راهبردهاگذارند. آنمي کنا / کنا متقابل اثر

در اين تحقيق شرايط ميانجي عبارتند از: نفوذ کنند. ها را محدود و مقيد ميبخشند و يا آنمي

هاي بريتانيا عامل تجزيه منطقه، بازي بزرگ عامل تجزيه منطقه، شکننده بودن منطقه، چرخه

اقتصادي بريتانيا در ايران، ناآگاهي  داري عامل شکاف قومي، برتري تجاريهژمونيک، سرمايه

 . باشدماهون ميايرانيان از مفاهيم نوين مرز و عدم رضايت ايران از طرح مک

 زمينه )بستر حاکم( .4

کند؛ يعني محل حوادث و وقايع متعلق به اي داللت مياي که به پديدهسلسله خصوصيات ويژه

لسله شرايط خاصي است که در آن راهبردهاي اي در طول طيف بُعدي. زمينه نشانگر يک سپديده

در اين پژوها، زمينه مورد نظر عبارت . گيردهاي( کنا / کنا متقابل صورت مي)استراتژي

از: طبقه اصلي سيستان و بلوچستان در سياست جهاني با زير طبقات سيستان و بلوچستان ورودي 

لوچستان فضاي حائل هند، رقابت به هند، سياست تهاجمي روسيه، حفاظت از هند، سيستان و ب

راتژيک سيستان هاي جهاني و نيز طبقه وضعيت خاص جغرافيايي و طبقه اصلي نقا استقدرت

طبقات موقعيت ژئواستراتژيک استان، موقعيت ژئوپليتيکي سيستان و و بلوچستان با زير

منطقه،  بلوچستان، نقا ژئواکونوميک منطقه، اهميت اقتصادي منطقه، نقا فرهنگي تاريخي

هاي توسعه انساني، پيراموني بودن سيستان و بلوچستان نقا ارتباطي منطقه، پايين بودن شاخص

در اقتصاد جهاني، نفوذ ايران در منطقه تعامل نظم سنتي با نظام سياسي تا اواخر قاجار، تعمال 

ر منطقه، ها با دولت مدرن، دولت مدرن عامل تعارض دها با دولت مدرن، تعارض بلوچسيستاني

پيدايا پارادايم فرهنگي جديد، دولت مدرن عامل وجود هويت قومي، تغيير ساختار سنتي منطقه 

 باشد. و دولت مدرن عامل تخاصم در منطقه مي
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 راهبردهاي کنش/ کنش متقابل .5

هاي( ايجاد شده براي کنترل، اداره و برخورد با پديده محوري )استراتژيعبارت از راهبردهاي

در اين پژوها راهبردهاي کنا/کنا متقابل عبارت از: يط مشاهده شده است. تحت شرا

نتيجه بودن استراتژي سرزمين سوخته، قرارداد گلداسميد، بحران ژئوپليتيکي در منطقه، بي

داري، مذاکرات درباره آب هيرمند، فعاليت بريتانيا در منطقه، همکاري فئوداليسم منطقه با سرمايه

 آهن و تلگراف است. راي اشغال سيستان و ژئوپليتيک راهتصميم بريتانيا ب
 پيامدها.6

ها( است که در مقابله با يا جهت اداره و کنترل )واکناهاييالعملها( و عکسنتيجه اعمال)کنا

اين مرحله از پژوها به ترکيب  .(Strauss and Corbin,2014:97-98)گيرداي صورت ميپديده

در اين تحقيق، پيامد، از مرحله کدگذاري باز اختصاص دارد: و تلفيق مقوالت حاصل شده 

نيافتگي سيستان و بلوچستان بزرگ است که شامل طبقه اصلي توسعه نيافتگي منطقه با زير توسعه

ي، گذارطبقات مقوالت پيراموني بودن سيستان و بلوچستان در اقتصاد جهاني، اشتباه در سياست

نيافتگي نيافتگي ، قوميت بلوچ عامل توسعهبستگي ناامني و توسعهنيافتگي ، همناامني عامل توسعه

 منطقه، اختالفات مذهبي، وضعيت خاص جغرافيايي و شکننده بودن منطقه، است.

 کدگذاري انتخابي(پ

اي از مفاهيم و روابط بين پردازي اختصاص دارد. نظريه مجموعهمرحله آخر کدگذاري به نظريه

روند ساخت تئوري در  .(Hatch,2006:5)ن پديده مورد بررسي استها براي توضيح و تبييآن

ها، )سيستماتيک( و ارتباط دادن با ساير مقولهل انتخاب مقوله اصلي به طور منظماين مرحله شام

اعتبار بخشيدن به روابط و پرکردن جاهاي خالي با مقوالتي است که نياز به اصالح و گسترش 

در اين گام مقوله اصلي بايد مانند خورشيدي در  .(Strauss and Corbin,2014:118)بيشتر دارند

رتباط دادن مقوالت به مقوله هايا باشد. هرگونه ارابطه منظم و سيستماتيک نسبت به سياره

صورت  -شرايط، زمينه، راهبردها، پيامدها -)محوري( نيز به وسيله پارادايماصلي

ه بر موارد ذکر شده جهت انجام مراحل عالو .(Strauss and Corbin,2014:126)گيردمي
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)گراندد تئوري( بنيادکه جهت انجام نظريه داده 2020افزار مکس کيو دي اي کدگذاري از نرم

 طراحي گرديده، استفاده شده است.

 . تجزيه و تحليل 4

کردند. دادند و تشويق ميگيري احساسات ضد ايراني را در بين بلوچان رشد ميها، اوجانگليسي

دار کردن مقامات و أموران انگليس، کارگزاران ديپلماتيک و بازرگاني براي بدنامي و خدشهم

اي دريغ دستگاه رهبري دولت ايران در بين بلوچان و به نفع خودشان از هيچ نيرو و سرمايه

 کردند. حتي نماينده رسمي انگليس، معاون شاه بريتانيا در هند، لرد کرزن با اقدامات خصمانه،نمي

خراج و ظلم و ستمگري حکومت ايران با باج و »علناً عليه حکومت ايران برخاست. او نوشت: 

. در جوار آن، نصف ديگر )بلوچستان ايران( را تاراج و ورشکسته کرده استبه کلي کشور

شود. حتي )هند( تحت حمايت و مراقبت مادرانه حکومت بريتانيا، پرخير و برکت ميبلوچستان

زمان با ها هماند، قانع و هستند. انگليسيکه تابع انگليسبلوچ و خان کالت از اينرهبران قبايل 

کردند. اين سردارها و هاي بلوچستان ايران را تابع خود ميدادن رشوه، بعضي از سردارها و خان

گرفتند. هاي مالي دائمي براي حفاظت خطوط تلگراف ميها از حکومت انگليس کمکفئودال

ميليون تومان  12هاي مالي، فرمانداران بلوچستان ايران از بانک انکليس ين کمکگذشته از ا

کردند و به هاي مالي دريافت ميها کمککردند. سرداران بلوچ که از انگليسيساالنه دريافت مي

کردند. حاکمان انگليس گرايا داشتند، علناً از دستورات و قوانين دولت ايران سرپيچي مي

زمان به دولت ايران براي کردند و همک طرف سرداران بلوچ را به خود جذب ميانگليسي از ي

گر ايران م. گروه اعزامي سرکوب1901که در سال کردند. چنانسرکوب قبايل بلوچ کمک مي

ارتا هند انگليس به فرماندهي  عليه سرداران سرکا به درخواست فرماندار کل کرمان از دسته

. دسته نظامي انگليس به فرماندهي شاورس، دو قريه بزرگ مگس سرهنگ شاورس حمايت کرد

ها را با آتا توپخانه کامالً با خاک يکسان کردند. سربازان سرهنگ شاورس و ايرافشان بلوچ

ها حتي هاي بلوچ زدند. آنزماني کهبه خاک بلوچستان ايران داخل شدند، دست به غارت قريه

کردند. اما شاورس مسئوليت غارت، ستم و زورگويي رت ميها را غابه مردم غيرنظامي حمله آن

پذيرفت و دولت ايران را متهم به اين اقدامات کرد. فشار ستم مالياتي و بيدادگري حاکمان را نمي
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ها عليه خودسري ايران، همه اين موارد باعث تشديد نارضايتي مردم بلوچستان و مبارزه آن

حضور نظامي و اقتصادي بريتانيا در اواخر سده نوزدهم  .(Piculin,2018: 332-334)حاکمان ايران شد

و اوايل سده بيستم ميالدي در سيستان و بلوچستان بزرگ، پيامدهاي جدي امنيتي را به دنبال داشت که 

هاي بارز اين ها از نمونهبروز ناامني در سطح وسيع، تحريک قبايل بلوچ منطقه و ادعاي خودمختاري آن

م. 1905ماهون در سال م.  و مک1872و  1871هاي ل دو قرارداد گلداسميد در سالامر است. تحمي

هاي قابل توجه سيستان و بلوچستان بزرگ از ايران گرديد. اين توسط بريتانيا، موجب جدايي بخا

اي نيز بر جغرافياي انساني، تنها موجب تجزيه سرزميني شد، بلکه اثرات تخريبي بسيار گستردهجدايي نه

 محيطي و به تبع آن امنيتي منطقه برجاي گذاشت.وميتي و زيستق

 هاي تحقيق. يافته5

درباره کدهاي باز و کدهاي سطح اول در  2020افزار مکس کيو دي اي قسمتي از خروجي نرم

 ارتباط با مفهوم امنيت و ناامني در سيستان و بلوچستان بزرگ به شرح جداول ذيل است:

اين مقوله شامل مفاهيم دورافتادگي منطقه با فراواني  قليمي عامل ناامني:مقوله سطح اول شرايط ا

و درصد  09/9، درصد 1، ويژگي اقليمي بياباني با فراواني 100و درصد اعتبار  18/18، درصد 2

، پديده غارت ناشي از 50و درصد اعتبار  09/9، درصد 1 ، شرايط اقليمي با فراواني50اعتبار 

، درصد 1و شرايط محيطي با فراواني  50و درصد اعتبار 09/9، درصد 1راوانيوضعيت اقليمي با ف

 .(4، است)جدول50و درصد اعتبار 09/9
 شرايط اقليمي عامل ناامني (:4)جدول

 Documents Percentage Percentage (valid) 

 00/100 18/18 2 دورافتادگي منطقه

 00/50 09/9 1 ويژگي اقليمي بياباني

 00/50 09/9 1 ميشرايط اقلي

 00/50 09/9 12 ناشي از وضعيت اقليميپديده غارت 

 00/50 09/9 1 شرايط محيطي

DOCUMENTS with code(s) 2 18/18 00/100 

DOCUMENTS without code(s) 9 82/81 - 

ANALYZED DOCUMENTS 11 00/100 - 
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يم دخالت کشورهاي منطقه و مقوله سطح اول عامل خارجي توليد ناامني: اين مقوله شامل مفاه

و مشکالت مرزي و هيدروپليتيکي  67/66و درصد اعتبار  18/18، درصد 2اي با فراواني فرامنطقه

)کد( دخالت ، است که مفهوم33/33درصد اعتبار و  09/9، درصد 1با همسايگان با فراواني 

راج گرديده است، داراي که از دو سند مجزا استخاي با توجه به اينکشورهاي منطقه و فرامنطقه

 (5)جدول .باشدبيشترين اعتبار مي
 آمار کدهاي مقوله عامل خارجي توليد ناامني(: 5)جدول

 Documents Percentage Percentage 

(valid) 

 67/66 18/18 2 دخالت کشورهاي منطقه و فرامنطقه اي

روپليتيکي با دمشکالت مرزي  و هي

 همسايگان

1 09/9 33/33 

DOCUMENTS with code(s) 3 27/27 00/100 

DOCUMENTS without code(s) 8 73/72 - 

ANALYZED DOCUMENTS 11 00/100 - 

مشخص است اين مقوله  8طور که در جدول نيافتگي: همانمقوله سطح اول ناامني عامل توسعه

مفهوم عامل  ،33/83و درصد اعتبار  45/45، درصد 5شامل همبستگي اقتصاد و امنيت با فراواني 

، ناامني در نتيجه عدم توجه 50و درصد اعتبار  27/27، درصد 3خارجي توليد ناامني با فراواني 

، مفاهيم قاچاق و بروز ناامني در شهرها، 33/33و درصد اعتبار  18/18، درصد 2دولت، با فراواني 

ن، مهاجرت اقوام، ضعيف بودن بنيان شهرها، بلوچستان واگراترين و مرکز گريزترين ناحيه ايرا

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 

  ، است.67/16و درصد اعتبار  09/9، درصد 1و جنگ ايران و عراق هريک با فراواني 
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 پارادايم )مدل الگويي( مقوله محوري نظريه مبنايي(: 5)شكل
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 نيافتگيکدهاي مربوط به مقوله ناامني عامل توسعه(: 6)جدول
 Documents Percentage Percentage (valid) 

45/45 5 همبستگي اقتصاد و امنيت  83/83  

27/27 3 عامل خارجي توليد ناامني  00/50  

18/18 2 دم توجه دولتناامني در نتيجه ع  33/33  

09/9 1 قاچاق و بروز ناامني در شهرها  67/16  

09/9 1 ضعيف بودن بنيان شهرها  16.67 

09/9 1 بلوچستان واگراترين و مرکزگريزترين ناحيه ايران  16.67 

09/9 1 مهاجرت اقوام  16.67 

09/9 1 مهاجرت افغانان  16.67 

09/9 1 شرايط طبيعي و موقعيت جغرافيايي  16.67 

09/9 1 عدم وجود شهرهاي بزرگ  16.67 

09/9 1 کاها پيوند اقوام منطقه با ايران  16.67 

09/9 1 مجاورت با محور قاچاق مواد مخدر  16.67 

09/9 1 ناپايداري سياسي کشورهاي همسايه  16.67 

09/9 1 جنگ ايران و عراق  16.67 

DOCUMENTS with code(s) 6 55/54  00/100  

DOCUMENTS without code(s) 5 45/45  - 

ANALYZED DOCUMENTS 11 00/100  - 

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

 

 

 ناامنـــي اقتصــــــادي

 

 خصوصيات

 

پيراموني 

اي( بودن )حاشيه

در اقتصاد جهاني 

 داريسرمايه

 

 

قاچاق کاال و 

 مواد مخدر

 

 

 گرسلطههاي حضور قدرت

اي و مافياي منطقهفرا

 موادمخدر

 

هاي وجود تفاوت

مذهبي و قومي در 

 استان

 

جواري با کشورهاي هم

ثبات و ناامن افغانستان بي

 و پاکستان

 

 ابعاد

 اغلب

 شديد

 با دامنه وسيع

 مدتطوالني

 اغلب

 شديد

 با دامنه وسيع

 مدتطوالني

 اغلب

 شديد

 با دامنه وسيع

 مدتطوالني

 اغلب

 شديد

 با دامنه وسيع

 مدتطوالني

 اغلب

 شديد

 با دامنه وسيع

 مدتطوالني
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 خصوصيات و ابعاد ناامني اجتماعي در سيستان و بلوچستان (:8)جدول

 ناامنـــي اجتمــــاعي

فقر اقتصادي و وضع  خصوصيات

 معيشتي نامناسب طوايف

هاي ضعف شبکه

 ارتباطي

مهاجرت ساکنين 

 بلوچستان

ها با تعارض بلوچ

 ولت مدرند

 شرايط اقليمي  

 

 ابعاد

 اغلب

 شديد

 با دامنه وسيع

 مدتطوالني

 اغلب

 شديد

 با دامنه وسيع

 مدتطوالني

 اغلب

 شديد

 با دامنه وسيع

 مدتطوالني

 اغلب

 شديد

 با دامنه وسيع

 مدتطوالني

 اغلب

 شديد

 با دامنه وسيع

 مدتطوالني

 

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

 ناامنـــي سيــــاسي

  خصوصيات

مشکالت هيدروپليتيکي 

 و مرزي با همسايگان

 

عدم توجه 

 دولت

 

ناپايداري 

سياسي 

 کشورهاي منطقه

 

دخالت کشورهاي 

اي و منطقه

 ايفرامنطقه

 

ها با تعارض بلوچ

 دولت مدرن

 

 

 ابعاد

 اغلب

 شديد

 با دامنه وسيع

 مدتطوالني

 اغلب

 شديد

 وسيعبا دامنه 

 مدتنيطوال

 اغلب

 شديد

 با دامنه وسيع

 طوالني مدت

 اغلب

 شديد

 با دامنه وسيع

 مدتطوالني

 اغلب

 شديد

 با دامنه وسيع

 مدتطوالني

 . بيان نظريه6

اي و جهاني در ژئوپليتيک ها و رويکرد محلي، منطقهها بر سر مالکيت سرزمينتقابل قدرت

بلوچستان بزرگ( بررسي وپليتيک تاريخي سيستان و )ژئباشد. اين مقوله اصليتاريخي مطرح مي

ساله( نقا عوامل ژئوپليتيکي در سرنوشت سيستان و بلوچستان در يک روند  500)مدتطوالني

داري به تدريج و با کشف ساله، نظام اقتصاد جهاني سرمايه 500ست. در اين دوره تاريخي ا

هاي آمريکا و آسيا متولد شد. طي سدههاي دنياي جديد و تصرف مناطق مهم و وسيعي از قاره

داري به گسترش خود در جهان ادامه داد؛ در حالي که ايران به عنوان م. نظام سرمايه18و  17، 16

داري به حيات خود ادامه امپراتوري جهاني در اين دوره طوالني در عرصه اقتصاد جهاني سرمايه

داري، زمينه الزم را براي پيراموني سرمايه مدت ايران در عرصه نظامداد. اين حضور طوالنيمي
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ترين مستعمرات خود م. به وجود آورد. دولت بريتانيا در جهت حفظ حياتي19شدن آن در سده 

هند و از جمله سيستان و  هاي استراتژيک حاشيهيعني هندوستان، اقدام به اشغال سرزمين

هاي وسيعي از منطقه تجزيه بخاماهون بلوچستان نمود که طي دو قرارداد گلداسميد و مک

 شد. 
 پارادايم )مدل الگويي( مقوله اصلي در نظريه مبنايي (:6)شكل

 
در اين ميان، ناامني و تأثيرات منفي آن بر توسعه استان را نبايد ناديده گرفت. عدم توازن امنيت  

و جغرافيايي استان نيافتگي و شرايط اقليمي و توسعه در استان در کنار همبستگي ناامني و توسعه

هاي توسعه انساني بسيار پايين نيز از عوامل موثر بر ژئوپليتيک تاريخي استان است. شاخص

منطقه نيز از جمله عوامل تأثيرگذار بر اقتصاد و نيز ژئوپليتيک تاريخي استان است. قوميت بلوچ 

خاص زندگي خود، اي و پراکندگي و سبک به عنوان قوميت عمده منطقه به دليل زندگي قبيله

جزو شرايط علي ژئوپليتيک تاريخي سيستان و بلوچستان بزرگ است. پديده غارت، همکاري 

هاي به وجود آمده در طي سنوات گذشته ها و ناآراميداري جهاني و شورشها با سرمايهبلوچ

مدرن توان به قوميت بلوچ پيوند داد. با روي کارآمدن دولت در منطقه را با نسبت زيادي مي

داري، نظم سنتي منطقه سيستان و بلوچستان که در تعامل کامل برآمده از اقتصاد جهاني سرمايه
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با نظام سياسي کشور بود، از بين رفت و به تعارض و تخاصم با دولت مدرن تبديل گرديد. به 

داري در پيوند با همين تخاصم بود. وجود آمدن هويت قومي و قوميت، توسط نظام سرمايه

يت بلوچ به سبب تمايزات فرهنگي، مذهبي و اجتماعي خود، نتوانست تعامل با دولت مدرن قوم

را بپذيرد و اين تعامل تبديل به تعارض و تخاصم شد که تاکنون نيز ادامه دارد. رقابت در نظام 

 داري، عامل به وجود آمدن نظريه نظام جهاني والراشتاين است. سرمايه

راي کسب بازارهاي تازه فروش کاالهاي خود، اقدام به اشغال داري جهاني بنظام سرمايه

اي در آسيا و از جمله بلوچستان نمود. سيستان وبلوچستان به عنوان دروازه هاي گستردهسرزمين

ورودي به هندوستان در راستاي استراتژي بزرگ بريتانيا که حفاظت از هندوستان از نيمه سده 

ديد. پيشروي روسيه در پي شکست در جنگ کريمه و سياست م. داراي اهميتي استراتژيک گر19

افيايي حائل تهاجمي اين کشور به سمت جنوب، سيستان و بلوچستان را به عنوان فضاي جغر

)حفظ و حراست از هندوستان انيد. پيامد مهم اين دو استراتژيچندان گردهند داراي اهميتي صد

ضعيف و بسيار ابتدايي و طبيعي و در عين حال و سرزمين سوخته(، ناامني، اقتصاد با کارکردي 

 قوميت بلوچ با ادعاي جديد هويت قومي و در تعارض و تخاصم با دولت مرکزي است. 

 گيري . نتيجه7

نتايج مشروحه  به نظرانمدارک و همچنين نظرات صاحب و اسناد مطالعه و بررسي از گر بعدپژوهش

 ذيل دست يافت:

 ترين عوامل توليد ناامني در اين استان است. انزواي وچستان از مهمشرايط اقليمي سيستان و بل

هاي ارتباطي مناسب، جغرافيايي، دورافتادگي، کويري بودن، شرايط محيطي و عدم وجود راه

 نمايد. از مواردي است که زمينه الزم براي ناامني در استان را فراهم مي

 اي ر گرفتن در محور قاچاق مواد مخدر، حاشيهنيافتگي در استان است. قراناامني عامل توسعه

بودن، مشکالت هيدروپليتيکي با همسايگان، عدم ثبات سياسي همسايگان، دخالت کشورهاي 

اي و مهاجرت اقوام مختلف از مواردي هستند که باعث گسترش ناامني اي و فرامنطقهمنطقه

 شود. در استان مي
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 هاي ناامني در منطقه دانست. امنيت را توان از زمينهيعدم توازن امنيت و توسعه در استان را م

توان به در استان دانست. بدون امنيت و در شرايط ناامني نمي توان از ملزومات توسعهمي

هاي خارجي و داخلي بدون وجود امنيت در منطقه، گذاريتوسعه واقعي دست يافت. سرمايه

 يابد. تحقق نمي

  و بلوچستان به دليل مجاورت با کشورهاي افغانستان و پاکستان وضعيت مرزهاي استان سيستان

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 

 هاي جدي مواجه ساخته است. چالا هايي است که امنيت آن را با مشکالت وزمينه

 ترين عوامل تأثيرگذار بر امنيت استان است. مطابق ژئوکالچر سيستان و بلوچستان، يکي از مهم

داري در جهت به حداکثر رساندن انباشت نظريه نظام جهاني والراشتاين، اقتصاد جهاني سرمايه

مار و اشغال مناطق مختلفي در م. اقدام به استع19سرمايه و سود، مخصوصاً در اواخر سده 

جهان نمود که بلوچستان به دليل نقا فضاي حائل جغرافيايي هندوستان در اين روند استعمار 

داري و در رأس آن دولت بريتانيا داشته است. با روي کار اي براي نظام سرمايهاز اهميت ويژه

ده اخير خورشيدي، تعارض داري جهاني در اوايل سآمدن دولت مدرن برآمده از نظام سرمايه

هاي موجود در سيستان و بلوچستان، سبب بروز ناامني در منطقه گرديد دولت مدرن با قوميت

 نيافتگي آن کمک شاياني نموده است.که اين امر به توسعه

  حضور و نفوذ دو قدرت جهاني بريتانيا و روسيه در سيستان و بلوچستان و رقابت آن دو دولت

وليد ناامني در منطقه نقا بسزايي بازي کرده است. بازي بزرگ ژئوپليتيکي با يکديگر، در ت

بريتانيا و روسيه در منطقه سيستان و بلوچستان در پي کسب منافع و نفوذ بيشتر، به قيمت 

 نيافتگي آن تمام شده است. ناامني و در نهايت توسعه

 اند که منجر به ثيرگذار بودهاي از شرايط و عوامل بر امنيت سيستان و بلوچستان تأمجموعه

، موقعيت مرزي، دخالت و نفوذ نيافتگي آن شده است؛ شرايط اقليمي و جغرافياييتوسعه

ترين علت با توجه به نظريه نظام جهاني اي و البته مهماي و فرامنطقههاي منطقهقدرت
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تمامي اين مسائل داري است که ريشه والراشتاين، دولت مدرن برآمده از اقتصاد جهاني سرمايه

 نيافتگي منطقه گرديده است.و مشکالت امنيتي در پيوند با آن است که منجر به توسعه

  م. در سيستان و بلوچستان در رقابت با 19هاي دولت بريتانيا از سده ها و استراتژيسياست

و  ماهون عالوه بر اقتصاد منطقهادهاي مختلف گلداسميد و مکروسيه تزاري و تحميل قرارد

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 

ستان باشد که تأثير بسيار نامطلوبي بر امنيت او تهاجمات به مرزهاي منطقه، يکي از عواملي مي

 گذاشته است. 

  با توجه به اين که سياست خارجي افغانستان پس از قرارداد گندمک در دست بريتانيا بود، بروز

اي جز خسران و مشکالت ماهون، که نتيجهساز قراردادهاي گلداسميد و مکهاي زمينهناامني

گير سيستان و نچنان دامالينحل براي منطقه در پي نداشت، مشکالتي که تا زمان حال نيز هم

داري را در منطقه و در توان نفوذ و گسترش حضور اقتصاد جهاني سرمايهبلوچستان است، مي

 نتيجه تأييدي بر نظريه والراشتاين در سيستان و بلوچستان مشاهده نمود.

 . قدرداني8

ارتا هاي مادي و معنوي دانشگاه فرماندهي و ستاد دانند از حمايتنگارندگان بر خود الزم مي

تحريريه و کادر اجرايي فصلنامه ژئوپليتيک بابت انتشار  جمهوري اسالمي ايران و همچنين هيأت

 .اين مقاله کمال تشکر را داشته باشند
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