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چکیده
تکثر قومی ازجمله ويژگیهای بارز اکثر کشورهای جهان و از جمله ايران بهشممار ممیآيمد ،کمه باعم
تنوع قومی ،مذهبی در کشورمان گرديده است .عوامل مختلفی همچمون وجمود اديمان و ممذاهخ مختلم ،
جهانگشايی ،مسئله مهاجرت ،تغییر قلمرو سیاسی و همچنمین سیاسمتهمای کشمورهای اسمتمماری باعم
ايجاد اين تنوع در کشورها شده است .پژوهش حاضر در پمی واکماوی دليمل بمروز شمکا همای قمومی،
مذهبی در منطقة سیستان و بلوچستان اسمت .ايمن مقالمه بما ممدلی توفمیفی -تحلیلمی و بمه روش مطالممة
کتابخانه ای و انجام مصاحبه میدانی با نخبگان در پی پاسخ به اين پرسش است که :ممديريت شمکا همای
قومی ،مذهبی در استان سیستان و بلوچستان چه تاثیری بر امنیمت ملمی جمهموری اسمالمی ايمران دارد؟ در
ايران با توجه به حاکمیت دينی و تمايز مذهبی با همسايگان ،پیچیدگی مسايل قومی و مذهبی بمیش از سماير
دولتها نمود پیدا کرده است .اين مسئله اگر از سوی حکومت مرکزی بهدرستی مديريت نگمردد ممیتوانمد
از جهاتی باع واگرايی بین حکومت مرکزی و مناطق مرزی و حاشمیهای گرديمده و تمنشهما و منازعمات
قومی را به همراه داشته باشد .نتیجه اينکه نظام جمهوری اسالمی با الگموی مبتنمی بمر بمومی سمازی امنیمت،
بواسطة برقراری تمامل با بزرگان و سرداران طواي

و تقويت بنیادهمای اقتصمادی منطقمه ،توانسمت ضممن

ايجاد امنیت نسبی ،به ارتقاء امنیت پايدار منطقه بیفزايد ،که در حوزة امنیت ملی گام قابل تموجهی بمه شممار
می رود.
کلیدواژهها : :امنیت ملی ،مديريت شکافهای قومی مذهبی
 - 1دانشجوی دورة دکتری رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمیtahqiq1360@gmail.com :

 - 2عضو هیئت علمی و استاديار دانشکدة علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
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مقدمه
از عوامل مهم و تأثیر گذار در رشد و تمالی يک کشور می توان به دو عنصر قوم و مذهخ اشماره کمرد ،کمه
به نوبة خود هم می تواند به عنوان گذارة مثبت «فرفت» و هم منفمی «تهديمد» بمه شممار آيمد .لمذا وجمود
شکا های قومی ،مذهبی در هر کشور بمنوان تهديد بالقوة برای امنیت ملی به حساب می آيمد .و در عمین
حال کشورهايی که با چنین پديده ای«تکثر قومی و مذهبی» مواجه هستند نسبت به ايمن موضموعات توجمه
بیشتری دارند تا کشورهايی که عموما به شکل يکدست بموده و بما ايمن گونمه تکثرگرايمی مواجمه نیسمتند.
برخی جوامع که پیشینة تاريخی طولنی ندارند همچون ايالت متحده امريکا به شکل مصنوعی می کوشمند
تکثر قومی و نژادی را در جاممه خود گسترش دهند .اما برخی دولت ها همچون ايران کمه پیشمینه تماريخی
طولنی و تجربه بسیاری در زمینه تکثر قومی دارند و مسئله قومیت در آن ها نه به شکلی تصمنمی بلکمه بمه
گونه ای طبیمی رايج بوده است ،گهگاه با چالش هايی واگرايانه مواجه گرديده است .البتمه وجمود مرزبنمدی
های غیر طبیمی و در برخی مواقع جدا کردن بخش هايی از سرزمین مادری باع شده است تما ايمن اقموام
در دوسوی مرز قرار گرفته و بحران ها و چالش های مضاعفی را بمه وجمود بیمدورد .در ايمن راسمتا منطقمه
سیستان و بلوچستان از مناطق خاص و راهبردی به حساب می آيد .قومیتی کمه در بمین سمه کشمور ايمران،
پاکستان و افغانستان تقسیم شده اند و دنباله آن ها در کشور همسايه نممود دارد .از آنجمايی کمه ايمران دارای
حکومتی دينی و ايدئولوژيک است کمه ممذهخ رسممی آن بما بخمش قابمل تموجهی از اهمالی سیسمتان و
بلوچستان متمايز می باشد ،لذا چالش های پیش روی ايران در حوزه حفظ تمامیت ارضی و امنیمت پايمدار،
بیش از همسايگانش است .وجود شکا قومی ،مذهبی و زبمانی در فمورتی کمه بما احسماو محرومیمت
نسبی و تبمیض در مناطق حاشیه ای مواجه گردد می تواند بمه سممت رويکردهمای افمراا گرايانمه متمايمل
گردد .دوری از مرکز ،قدرتمند بودن گرايشات قومی و طايفه ای ،ضمم

در زيرسماخت همای اقتصمادی و

عقخ ماندگی توسمه در اين منطقه در کنار بحران زايی های دولت هايی که در عناد با نظام سیاسمی هسمتند
و کوشش می کنند شمله قومیت گرايی را در اين منطقه زنده نماينمد قمادر اسمت همگرايمی را بمه واگرايمی
تبديل کند .در اين میان شناخت محیط ،ويژگی های سرزمینی و مردم اين منطقه و مديريت اين چمالش هما
و بحران ها می تواند در ايجاد همگرايی ،توسمه سیاسی و اقتصادی و ايجاد امنیت پايدار ملمی نقمش تمیمین
کننده ای داشته باشد .برهمین اساو در اين مقاله می کوشیم شکا های قمومی ،ممذهبی را در ايمن منطقمه
بررسی کرده و سپس الگوی مديريتی مناسخ را در راستای حفظ امنیت پايدار و تقويت همگرايی بما مرکمز،
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در استان سیستان و بلوچستان تجزيه و تحلیل نمايیم.
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و بلوچستان» .و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران.

هد فرعی :شناسايی عوامل موثر ساختاری و کارگزاری در مديريت شکا های قومی ،ممذهبی در اسمتان
سیستان و بلوچستان.
مبانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق
سرمایه فکری

در زمینه شکا های قومی ،مذهبی آثار علمی مختلفی در حوزه همای متنموع علموم انسمانی بمه رشمتة
تحرير درآمده است که هر يک از آن ها از منظر خافی شکا های قومی و ممذهبی را تحلیمل کمرده انمد.
برخی نظريات جاممه شناسانه را مورد توجه قرار داده اند؛ برخی از منظر قدرت و حوزه علموم سیاسمی بمه
اين مسئله پرداخته اند؛ برخی نقش فرهنگ سیاسی و عده ای با رويکردهای روانشناسانه بمه ايمن کشممکش
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هد افلی تحقیق :بررسی مديريت راهبردی منازعات قومی در منطقة جنوب شرق ايران «اسمتان سیسمتان

ها و شکا ها نظر داشته اند .که در ذيل به برخی از اين آثار و پژوهش ها می پردازم.
 -1کتاب"مديريت منازعات قومی در ايران" نوشته دکتر سید رضا فمالحی امیمری اسمت کمه در سمال
 1385توسط مرکز تحقیقات استراتژيک منتشر شده است .نگارندهِ اثر با مفروض قمرار دادن ايمن افمل کمه
حفظ ،تداوم و ارتقای همبستگی و وحدت ملی به عنوان هدفی استراتژيک همواره ممورد توجمه زماممداران
و حاکمان ايرانی بوده است ،براهمیت و اولويت اين افل تاکید کرده وسپس منازعمات قمومی را بمه عنموان
يک ممضل تاريخی مورد تجزيه و تحلیل و واکاوی قرار می دهد .و چنین نتیجه گیری می کند :کمه پمس از
گذشت سالهای طولنی و اجرای برنامههای مختل
حی

توسمه ،اما همچنمان وضممیت قومیمتهمای کشمور از

برخورداریهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مطلوب به نظر نمی رسمد .مسماله ای کمه تقاضماهای

قومی را از سطوح اقتصادی به فرهنگی و سپس سیاسی می کشاند.
 -2کتاب «قومیت و قوم گرايی در ايران؛ از افسانه تا واقمیمت» اثمر دکتمر حمیمد احممدی کمه در سمال
1378به رشتة تحرير درآمده است .نويسنده در اين کتاب بر روی سه قوم بلوج ،کرد و آذری متمرکمز بموده
و پروسه ای را که منجر به پديده قومیت و قوم گرايمی در ايمران شمده را ممورد واکماوی قمرار داده اسمت.
نويسنده ،تنها راه وحدت ملی را در مشروعیت سیاسی عنوان می کند .و چنین مشمروعیتی را نشمانه فراگیمر
بودن دولت می داند .و در نهايت نگارنده اثر به اين نتیجه می رسمد کمه وحمدت ايمران زممانی ممی توانمد
تقويت شود که به تمامی ساکنان درون مرزهای ايران به چشم شهروندان جاممه ايمران کمه از حقموق برابمر

299

فصلنامه علمی پژوهشی مطالمات بینرشتهای دانش راهبردی ،شماره  31تابستان 1397

برای مشارکت در جاممه و نهادهای وابسته به آن کمه از امتیمازات اقتصمادی عادلنمه در جامممه برخموردار
هستند نگريسته شود.
 -3کتاب «قوم شناسی سیاسی» اثر رولن برتون انسان شناو فرانسوی که در سال  1384توسمط نافمر
فکوهی ترجمه گرديده است .مقدمه ای برای ورود به بح پیچیدة اقموام در حموزة سیاسمی اسمت کمه بما
زبانی ساده و با بهره گیری از مثال های بی شمار تاريخی ،جغرافیايی و سیاسی ،عممده تمرين مباحم میمان
حوزة سیاسی و حوزة قومی را روشن می کند .نويسنده کتاب درپی آن است که موضموعات و فرآينمدهايی
را که امر قومی و امر سیاسی را به يکديگر پیوند می زند شناسايی کند .وی تقابل قوم /ملت و تقابمل ملیمت/
شهروندی را بمنوان نمودهای هويت قومی ،به شکل عینی و ذهنی مورد مطالممه قمرار داده و ديمدگاه همای
مختل

قومیت را از منظر ملی گرايی دولتی و ملی گرايی اقوام ممتمرض و وطمن گرايمی را بررسمی کمرده

است .در انتها نیز نگارنده نتیجه می گیرد که شکل بندی های جغرافیايی ،قومی و سیاسمی سمه گونمه بافمت
فضايی متداخل را در يکديگر می سازند که نه تار و پود آنها و نمه تماريخ آنهما ،احتممال بجمز قالمخ همای
اسطوره ای ،انطباق کاملی برهم ندارند.
 -4کتاب« تحولت قومی در ايران ،علل و زمینه ها» از آثار منتشر شده در مؤسسمة مطالممات ملمی ،کمه
توسط مجتبی مقصودی در سال  1381به رشته تحرير درآمده است .همد کتماب ،بررسمی علمل و زمینمه
های بروز تحولت قومی در ايران ممافر است .ايشان چند قومی بودن جاممه ايران را از خصايص بنیمادين
آن بهشمار می آورد .محقق ضمن در نظر گرفتن ،چیستی عوامل و زمینه های بروز بحمران قمومی در ايمران
نتیجه می گیرد که :بین احساو محرومیت قومی و بروز بحران های قومی رابطمه مسمتقیمی وجمود دارد .و
نخبگان قومی با انتقال ناکامی ها ،سرخوردگی ها و آرزوهای فمردی بمه تموده هما نقمش بسمزايی در زمینمه
سازی چالش های قومی دارند.
 مفهوم شناسیهویت ملی :کلمه هويت به ممنای «ماهیت ،وجود و هستی» می باشد(.لغت ناممه دهخمدا  .کمه از نیماز
طبیمی انسان به شناخته شدن و شناسانده شدن به چیمزی يما جمايی بمر ممی آيمد .هويمت ملمی بازتولیمد و
بازتفسیر دائمی الگوی ارزش ها ،نمادها ،خاطرات ،اسطوره ها و سمننی کمه میمراث مشمتر يمک ملمت را
بهوجود می آورد .احساو تملق به ملیتی خاص است کمه بما تماريخ مشمتر  ،سمرزمین مشمتر  ،سماختار
سیاسی مشتر  ،ملیمت واحمد ،زبمان يکسمان ،ديمن مشمتر  ،آداب و رسموم يکسمان ،وحمدت فرهنگمی،
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احساسممات و آگمماهی مشممتر «هويممت واحممد در برابممر غیممر» ممنمما و مفهمموم پیممدا مممیکنممد( افممرو و
حبیخلو. 1381،
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است از احساو همدردی ،هواداری قلبی مشتر  ،در متقابل افراد و سکنه يک سرزمین که با ويژگی هما

و خصلت های مشتر دور هم گمرد آممده و تشمکیل يمک واحمد سیاسمی و عنصمر جغرافیمايی ملمت را
دادند(موسوی. 124 ،1389 ،

قومیت :گروهی از افراد که روشی مشتر را برای زندگی و رفتار با يکديگر برمیگزيننمد .بمه عبمارتی
ديگر ،قومیت افرادی را در برمیگیرد که خودشان و ديگران آنها را به واسطهی ريشمهی تماريخی مشمترکی
کممه دارنممد از جملممه زبممان ،فرهنممگ و عقايممد مشممتر يممک قومیممت واحممد قلمممداد مممیکننممد.
(حاجیانی،1387،ص. 127
شکاف اجتماعی :شکا های اجتماعی بهواسطهی تاثیری که بر زندگی سیاسی میگذارند به دو دسمتهی
کلیِ فمال و غیرفمال قابل تقسیم هستند .در تقسیم بندی ديگمری ،شمکا همای اجتمماعی بمه سماختاری و
تاريخی تقسیم میشوند .شکا های ساختاری پايدار و تغییرناپذيرند مانند شمکا همای سمنی و جنسمیتی.
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همبستگی ملی :همبستگی در لغت به ممنای وحدت ،وفاق و وفاداری اسمت .همبسمتگی ملمی عبمارت

شممکا هممای تمماريخی تصممادفیانممد و حافممل سرنوشممت تمماريخی هسممتند ماننممد شممکا هممای قممومی و
مذهبی(داودی . 226 ،1381،همچنین میتوان اين شمکا هما را در فمورتبنمدی ديگمری بمه چهاردسمته
تقسیم کرد .شکا های ساختاراجتماعی مانند شکا طبقاتی ،شمکا همای فمفتی ماننمد شمکا قمومی،
نممژادی ،جنسممیتی و  ،...شممکا هممای ايسممتاری ماننممد شممکا هممای ارزشممی و ايممدئولوژيکی و در نهايممت
شکا های رفتاری .افولً شکا هايی که ناشی از موضوعات ايدئولوژيکی ،ارزشمی و بماوری و اعتقمادی
باشند باع ايجاد طرد و غیريت با سايرين شده و چون لزمه بقا ،حذ ديگمری اسمت لمذا در نهايمت بما
درجهی احتمال بال به منازعهی خشونتآمیز منتهی میگردد(دلوری. 1378،
امنیت ملی :مصونیت مطلق يا نسمبی يمک کشمور از اقمدامات نماامن کننمده ماننمد تهماجم ،مداخلمه و
خراب کاری .عوامل متمددی در افزايش امنیت ملمی يمک کشمور مموثر هسمتند کمه برخمی از آنهما شمامل
موقمیمممت ژئوپولیتیمممک ،وضممممیت سیاسمممی ،اقتصمممادی ،ويژگمممی کمممارگزاران سیاسمممی ،تکنولممموژی
و...میباشند( .آقابخشی. 1383،
نظریة محرومیت نسبی :تد رابرت گر واضع اين نظريه است .وی ممتقد است که«محرومیت نسمبی بمه
فورت احساو بازيگران بر وجود داشتن اختال میان انتظارات ارزشمی خمود و توانمايی ارزشمی محمیط
مشخص میشود»(گر «. 252 ،1967،محرومیت به ممنمی نمابرابری در رفماه ممادی يما دسمتیابی سیاسمی در
مقايسه با ديگر گروههای اجتماعی است»(گر . 216 ،1378،بر اساو تئوری گر ،محرومیت نسبی در سمط
وسیمی از جاممه ،ستیز خشونت آمیز در عرفهی جاممهی ممدنی را بمه هممراه خواهمد داشمت .ايمن بمدان
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ممناست که با افزايش محرومیت نسبی احتمالً خشونت مدنی نیمز شمدت خواهمد گرفمت .برخمی جامممه
شناسان از جمله ديويد ماير برای علت يابی تمصخ قومی که به محرومیت نسمبی منجمر ممی گمردد را نمام
برده اند ،از جمله :نابرابری اجتماعی ،مذهخ ،هويمت سمازی و حمايمت برخمی نهادهما .آنتمونی اسممیت و
هانس کوهن و پل براو« »Paul brassدر نظريات خود به نقش نخبگان در جنبشهمای ملمی پرداختمهانمد.
براو عقیده دارد که نخبگان قومی بما اسمتفاده از میمراث فرهنگمی ،هويمت قمومی متممايزی ممیسمازند و
همچنین برای پیروزی بر ساير نخبگان و کسخ قدرت سیاسی بین گروههای قومی شکا ايجاد ممیکننمد.
براو ممتقد است نخبگان در رقابت با يکديگر برای کنترل وفاداری ها يا سرزمین گروه قمومی ممیکوشمند
همبستگی قومی را تقويت يا آن را ضمی

کنند .نخبگانی که به دنبال بسیج گروه قومی علیه رقبای خمود يما

علیممه دولممت متمرکممز هسممتند ،مممیکوشممند همخمموانی تمممداد کثیممر نمادهممای گممروه قممومی را رواج
بدهند(.احمدی1383،
نظریه اقلیت گرایی قومی – مذهبی :اقلیت گرايی در دو حوزه هستی شناسی و ممرفت شناسمی ممورد
بررسی می گیرد .و دارای شاخص هايی در حوزه هستی شناسی ،شامل هويت مستقل گروه اقلیمت ،آگماهی
جممی و نگاه منفی به اکثريت است و در حوزه ممرفت شناسی شاخص تبمیض ،هويمت سمتیزی اکثريمت
نسبت به اقلیت  ،سازمان گرايی سیاسی اقلیت و در نهايت نقش بیگانگان می باشد .ايمن شماخصهما نقمش
تمیین کنندهای در تبديل اقلیت دينی به اقلیت گرايی دينی برعهده دارند .همچنین اقلیت گرايی به دو بخمش
خوش خیم و بدخیم قابل تقسیم است .از منظر ممرفت شناسی پنج ليمه افملی در اطمرا اقلیمت گرايمی
دينی قرار میگیرد -1 .وجود تبمیض «توزيمی ،روانشناختی ،سازمانی»  -2سازمانگرايی  -3هويمت سمتیزی
 -4تمداد  -5مداخله نیروی خارجی( .افتخاری ،افغر. 1383 ،
لزم به توضی است که اقلی ت قومی و مذهبی فی نفسمه بمرای يمک سماختار متحمد مرکمزی بحمرانزا
نیست و نگرانیای به همراه ندارد .اما اگر اقلیت دينی به اقلیت گرايی دينمی تبمديل شمود و سمپس شمکل
سیاسی به خود بگیرد اين قابلیت را خواهد داشت که واحد مرحلهی جديدی از تمارض شده و بمه منازعمه
تبديل گردد و در چنین شرايطی است که اقلیت گرايی دينی و قومی میتواند بسته به نوع ،درجمه و شمدت
و ضم

آن ،برای ساختار مرکزی بحرانهايی را به همراه داشته باشد.

شکلگیری شکاف قومی -مذهبی :افولً در جواممی که کثمرتگرايمی قمومی و ممذهبی وجمود دارد
گروه اقلیت در برابر اکثريت قرار میگیرد .در اين مرحله نگاه اقلیت نگاهی اجتمماعی اسمت و تبمماً نگماه از
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پايین به بال وجود دارد و گروه اقلیت در تالش است که بر مبنای قانون و حقوق ،از تمايت خمواهی گمروه
اکثريت ممانمت کند .ورود مبح مذهخ و قومیت به قدرت سیاسی ،اقلیمت قمومی و ممذهبی را وارد فماز

امنیت جمهوری اسالمی ايران

افزايش داده ،الگوی ساختار قدرت را تغییر داده و يا دست کم آن را به نفمع خمود افمالح نماينمد .در ايمن
مرحله نوع نگرش از حالت اجتماعی به سیاسی تبديل شده و متناسخ با آن ،نوع نگرش نیز از بال بمه پمايین
خواهد بود .در اين مرحله گروه اکثريت کوشش میکنمد اقمدامات و فمالیمتهمای گمروه قمومی و ممذهبی
اقلیت را تا سر حد ممکن کنترل و مديريت کند«.برهمین اساو اسمت کمه اقلیمت گرايمی ممذهبی حرکمت
سیاسیای است که از درون حوزهی مذهبی متفاوت با ايدئولوژی مرجع در يک جاممهی مممین ،بما همد
نقد ساختار قدرت موجود و به منظور افزايش میزان دسترسی پیروان آن ممذهخ بمه منافمخ قمدرت و يما
افالح الگوی ملی اعمال قدرت ،پديدار میشود(حسینی. 69 ،1395،
زمینههای بروز اقلیت گرایی مذهبی

مديريت شکافهای قومی ،ممذهبی در سیسمتان و بلوچسمتان و تماثیر آن بمر

جديدی میکند .در اين مرحله هريک از طرفین کوشش میکنند تما دسترسمی خمود بمه سماختار قمدرت را
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روش شناسی
در اين مقاله برای پیشبرد بهتر پژوهش از روش اسمنادی و کتابخانمه ای اسمتفاده شمده اسمت .نظمر بمه
اهمیت مديريت فحی منازعات قومی که تأثیر مهمی بر تقويت انسجام ملی دارد .و با توجمه بمه وضممیت
تنوع قومی مذهبی کشور عزيزمان ايران و اينکمه از ايمن مبحم بمه عنموان يمک فرفمت راهبمردی بمرای
کشورمان استفاده شود ،بايستی بدانیم عمدهترين ناامنیهما ،بحمرانهما ،منازعمات و جنمگهما در دهمههمای
گذشته در ارتباا با شکا های قومی ،مذهبی بوده است .جدايی طلبی ،نسلکشی ،هرج و ممرج و  ...طمی
سالهای گذشته دامان بسیاری از دولتها را گرفته است و نتیجمه آن چنمدپاره شمدن بسمیاری از کشمورها،
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تجزيه طلبی و آوارگی بسیاری از مردمان در سط جهان بوده است .ايران نیز از اين منازعات قمومی بمه دور
نبوده است و منطقه سیستان و بلوچستان با وجود شکا های قومی و مذهبی ظرفیت بالقوهای دارد تما ايمن

امنیت جمهوری اسالمی ايران

با بررسی اسناد و مدار کتبی موجود در اين زمینه که در قالخ کتاب ،مقاله ،رساله ،پايان نامه و مصماحبة بما
مسئولن و افراد خبره بوده است ،نسبت به جمع آوری ،دسته بنمدی و فمیش بمرداری آنهما نمموده ام .و بمه
روش توفیفی -تحلیلی به تجزيه وتحلیل فحی داده ها پرداخته ام ،تا به اين طريق راهکارهای فمحی و
مناسخ مديريت شکا های قومی،مذهبی در منطقة سیستان و بلوچستان کمه تمأثیر مسمتقیم و بالمنمازع در
امنیت ملی جمهوری اسالمی دارد را احصاء کرده و به جاممه علمی و اجرايی کشور ارائه بنمايم ،تما بهتمرين
روش ها و راهکارها در اين جهت اجرايی گردد .ولذذا ممديريت شمکا همای قمومی ،ممذهبی در اسمتان
سیستان و بلوچستان را که در پايداری امنیت جمهوری اسالمی ايران نقش قابل توجهی داشمته اسمت را بمه
عنوان فرضیة افلی لحاظ نموده ام .و همچنین امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران را به عنوان متغیر مسمتقل
دانسته ام.

مديريت شکافهای قومی ،ممذهبی در سیسمتان و بلوچسمتان و تماثیر آن بمر

منازعات قومی در آن منطقه ،بهشکل سیاسی و امنیتی تبديل شود و امنیت ملی را با خطر مواجمه سمازد .لمذا

تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
 -بررسی تاریخچه شکافهای قومی ،مذهبی در ایران

در اين مورد با مطالمه اسناد و مدار تاريخی و کتابخانه ای سمی شده است تا بمه طمور دقیمق روشمن
شود که شکافهای قومی ،مذهبی از کجا آغاز گرديده و چه مسمیری را طمی نمموده و بمه انقمالب اسمالمی
منتقل شده است.
قومیت گرايی در ايران از اواسط قرن بیستم ،تحت تأثیر عوامل متمددی «اعم از داخلی و خارجی» شمکل
گرفت و خود را در پوشش ناسیونالیسم قومی مطرح نمود .بروز قومیت گرايی در ايران و به تبع آن ،سیاسمت
دولت برای مواجهه با آن تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی را می توان به دو دوره قبمل از بمه قمدرت رسمیدن
رضاشاه و دوران پهلوی تا انقالب اسالمی تقسیم کرد .همچنمین برخمی تحرکمات قمومی در اوايمل انقمالب
اسالمی نیز در ايران به وقوع پیوست که در ادامه به آنها اشاره خواهم کرد.
الف) دوره پیش از رضاشاه :در دوره قبل از روی کار آمدن رضاشاه ،به علت غلبمه جممیمت و سماختار
زندگی روستايی در کشور و نبود مرکزيت قومی در ايران نوعی نظام ايمالتی حماکم بمود .تقسمیمات قمومی و
نژادی و مجموعه های ايالتی تأثیر فراوانی بر اوضاع سیاسی کشور داشتند .اين امر به انمدازه ای قدرتمنمد بمود
که حتی در روی کار آمدن دولتها و سقوا آنها نیز قوم و قبیله های ايرانی نقش عمده ای داشمتند و اقموامی
مانند قاجار و زند بمد از کسخ قدرت ،آن را در قبیله خود حفظ می کردند .در تمام اين دوره ،میراث بر جمای
مانده از دوره ففويان؛ يمنی همگونی مذهبی«تشیع» عامل خنثی کننده قوم محوری بمود و تنهما عاممل پیونمد
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دهنده اقوام ،اسالم بود .شاهد تاريخی اين مدعا ،تأثیر علمای اسالم در حرکتهای غیر قومی و يکپارچمه ممردم
در شرايط نامساعد مانند جنگهای ايمران و روو ،تحمريم تنبماکو و تحمولت عممده سیاسمی مثمل انقمالب
مشروطه است .از آنجا که اين عامل وحدت بخش ،تحت لوای علمما ،باعم ناکمام مانمدن اسمتممارگران در
دست يابی به منافع خودشان بود ،قدرتهای استمماری از جمله روسیه و انگلستان سممی فراوانمی در کمرنمگ
کردن اين عامل وحدت بخش نمودند و در پايان اين دوره در ايمران ،شماهد بمروز انمواع جنمگ و سمتیزها و
ادعاهای قومیت گرايانه هستیم .فرقه دموکرات آذربايجان از سوی روسیه ايجاد و پشتیبانی شد ،شمیخ خزعمل
در خوزستان با حمايت انگلستان طغیان کرد ،در کردستان هم وضع به همین منوال بود و حرکمت همای قموم
گرايانه تحت تأثیر قدرتهای خارجی قرار داشت.
ب) دوره پهلوی تا انقالب اسالمی :با به قمدرت رسمیدن رضاشماه ،بافمت سمنتی دولمت ايمران دچمار
دگرگونی شد و با گسترش اقتدار نظامی و اداری آن ،زمینه ظهور دولت مدرن فمراهم گرديمد .دولمت ممدرن
ايران ،نه تنها با برچیدن اقتدار رؤسای پر قدرت ايالت و طواي

ايران و خلع سالح و به انقیماد کشمیدن آنهما

مانع مشارکت اين گروه از نخبگان سنتی و پر نفوذ جاممه شد ،بلکه به تدريج بما انحصمار تجمارت خمارجی،
مصادره زمین های مالکین بزرگ و ايالت و سرانجام رويارويی با روحانیون و خمارج سماختن آنهما از حموزه
های اقتدار سیاسی و قضايی به مشارکت اين اقشار سنتی جاممه ايرانی در حیمات سیاسمی و اجتمماعی پايمان
بخشید.
يکی از مهمترين اقدامات رضاشاه در تشکیل دولت نوين ،برقراری و به کارگیری ارتش نوينی بمود کمه بما
استفاده از تجهیزات نظامی ،اقدام به سرکوب قدرت های قومی و قبیله ای و محلی نمود و حکمومتی متمرکمز
ومسلّط بر تمام نقاا ايران را تشکیل داد.
ج) شکاف های قومی در سال های اولیه پیروزی انقالب اسالمی ایران :اما در دوره انقمالب اسمالمی
آنهم اوايل پیروزی آن ،شکا های قومی در مناطقی همچون خوزستان «غائلة خوزستان»؛ گلسمتان «غائلمة
گنبد»؛ کردستان «غائلة کردستان»؛ و سیستان و بلوچستان «غائلة بلوچسمتان» بمه وقموع پیوسمت .بما بررسمی
فورت گرفته مهمترين دلیل بروز اين قائله ها اين بود که دشمنان انقالب آنان که دستشمان از منمابع غنمی و
سرشار ايران کوتاه شده بود ،با هد به شکست کشاندن انقالب نوپای ايران با تحريک نخبگمان و ممؤثرين
اين اقوام و با القای شمار احقاق حقوق اقوام قصد اعالم خودمختاری و چند تکه کردن ايران را داشمتند .کمه
به فضل الهی ناکام ماندند.
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د) ظهور شکاف های قومی در منطقه بلوچستان ایذران :بلوچهمای ايرانمی در فمالیمت همای سیاسمی
شرکت فمال نداشتند .بلوچستان ايران از نظر سیاسی آرام و فاقد تشمکل همای سیاسمی بمود .بلوچهما نماظر و

امنیت جمهوری اسالمی ايران

تشويق انديشه خودمختاری بلوچ ها در نیمه دوم قرن بیستم در ايران ،منطقه ای بود تما فمرا منطقمه ای .گمروه
های جديد سیاسی و چپ گرايی که بمد از سال  1357ه ش تشکیل شدند ،محافل کوچکی از نخبگان بودنمد

که به دلیل گرايشهای ضد مذهبی يا ارتباا با بیگانگان از حمايت مردم برخوردار نشدند .و نهایتا رضما خمان،
با لشکر کشی به منطقه سیستان و بلوچستان و خلع سالح ايمالت و شکسمت دادن امیردوسمت محممدخان
بارکوزهی عمال بر آن منطقه مسلط گرديد.
طی دوران پهلوی قدرت اقوام کاهش يافت ،استقالل آنان از دست رفت و محدود شمدند امما سماختار
ايلی -قومی و طايفه گری آنان باقی ماند و روئسای قبايل و طواي
خود را حفظ کرده و نفوذ آنان در تمام عرفه ها در بین طواي
مردم ،طواي

همچنمان قمدرت اقتصمادی-اجتمماعی
برقرار باقی مانمد .نهايتما آنمان واسمط بمین

خود و حکومت مرکزی شدند و ساختار نظام سیاسی با شناسمايی آن هما و حمايمت آز آنمان

جايگاه سرداریشان را به رسمیت شناخت و آنان عمال نظم و امنیت را در مناطق تحت نفموذ خمود برقمرار

مديريت شکافهای قومی ،ممذهبی در سیسمتان و بلوچسمتان و تماثیر آن بمر

پیگیر حوادث سیاسی در تهران بودند .اما نقش فمالی در سقوا شماه نداشمتند .افملی تمرين عاممل طمرح و

ساختند .طی اين دوران حکومت پهلموی بما سیاسمت سکولريسمم و تسماهل ممذهبی و میمانجیگری بمین
مذاهخ از تضاد و درگیری با اقوام بلوچ جلوگیری کرد .اما برخی اقمدامات از جملمه خلمع سمالح طوايم
باع نارضايتی هايی بود چرا که آن ها همواره در طول تاريخ مسل بودند و ايمن خلمع سمالح بمرای آنمان
امری دشوار بهنظر می رسید .شکا های اجتماعی در اين منطقه ،نوعی از شکا های متراکمی هسمتند کمه
قدرت تاثیر گذاری آنها بسیار بال ست .در اين منطقه يک شمکا فممال سیاسمی اجتمماعی بما سمه متغیمر
قومیت ،مذهخ و زبان وجود دارد که بر روی هم بار شده و جاممه را به دو گمروه بلموچ سمنی و سیسمتانی
شیمه تبديل کرده است .اين شکا در حال حاضر در اين منطقه فمال شده و نوعی بمدبینی بمین دو طمر
ايجاد کرده است .نقش افراطیهای دو طر در پررنگ شدن اين مساله بسیار زياد اسمت .اقمدامات تموهین
به مقدسات متقابل خصوفاً افراطیون شیمه در برگزاری مراسماتی مثل «عمرکشان» و پخش فیلمهمای آن از
يک سو و فمالیت مولوی های افراطی اهل سمنت منطقمه بما ممديريت هوشممند کشمورهای خمارجی مثمل
عربستان ،امارات و  ...که با تدريس و نشر انديشه ضد شیمی در مدارو دينمی خمود بمه ايمن شمکا همای
قومی – مذهبی دامن میزنند ،نقش مهمی در ايجاد و تداوم اين شکا دارنمد .ايمن موضموع نشمان دهنمده
اين است که بلوچستان در سه حوزه افلی(مذهخ ،قومیت و زبان با مرکمز دارای تفماوت هما و تممايزاتی
است که اين تفاوت ها و تمايزات میتوانند مبنا و پايه ای بمرای شمکا همای سیاسمی و اجتمماعی در ايمن
منطقه قرار گرفته و به محوريتی برای کنشهای قومی و سیاسی تبديل شوند .فمال شدن اين شمکا هما ی
عمدتا آرام و ساکت ،میتواند به شدت محیط امنیت جمهوری اسالمی ايران را متغیر و متحمول کنمد .نکتمه
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مهم ديگر اين است که در هر سه متغیر با آن سوی مرز در کشور پاکستان از نوعی همگرايی و همراهمی بمر
خوردار می باشد .اگر بخواهیم از ديگر عوامل مهمم در بمروز شمکا قمومی ،ممذهبی در اسمتان سیسمتان و
بلوچستان نام ببريم می توان به وجود بحران هويت ،بحران مشارکت ،بحمران توزيمع ،و بحمران مشمروعیت
در استان سیستان و بلوچستان نام برد.
اما وجود مرزهای طولنی با اشترکات قومی -مذهبی ،اختال سط توسمه و رفاه اقتصادی در منماطق
مرزی دو کشور ،کمبود زيرساختهای توسمه و ضم

بنیانهای اقتصادی در مناطق مرزی جنموب شمرقی

ايران ،حضور اقلیت ها در مجاورت مرز و اشمتراکات قمومی و ممذهبی مرزنشمینان دو سموی ممرز ،فقمدان
مديريت متمرکز در اداره مرز ،فقدان پاسمگاههمای مناسمخ ممرز «کمم و کیم

نیروهمای انسمانی -فوافمل

پاسگاهی -امکانات لجستیکی» ،کثرت روستاهای مرزی ،عمدم پوشمش کاممل سمیمای جمهموری اسمالمی
ايران در نواحی مرزی ،پوشش سیمای بیگانه در اين نواحی مرزی ،فقدان جادههمای مناسمخ ممرزی ،عمدم
حساسیت غالخ ساکنین مرزی نسبت به تحولت غیر مجاز اتباع بیگانه به خاطر نداشتن تمصخ ملی ،عمدم
برخورد قاطع با متخلفین مرزی ،عدم رعايت کامل قضايی از ماموران ممرزی ،رفمت و آممدهای غیمر مجماز
افراد سیاسی و غیر سیاسی اتباع خودی ،تردد افراد تروريست و شرور در منطقمه ،ارتباطمات مولموی هما بما
آنسوی مرزها ،خروج غیر قانونی کال ،سوخت و ارزان عمومی ،قاچاق مواد مخدر و کال به کشمور ،اجمرای
سیاست دولتهای استکباری توسط دولتهای همسايه ،فمالیمتهمای تشمکیالت سیاسمی و نظمامی ضمد
انقالب در جوار مرزها ،افزايش سواد ،آموزش و آگاهی مردم نسبت به تنظیم خمانواده ،بازگشمت برخمی از
افغانها و خروج آنها از استان ،درگیریهای قومی مذهبی آن سموی ممرز و تماثیرات آن در داخمل کشمور،
رشد بالی جممیت ،بخصوص جممیت اهل سنت در مناطق مرزی که موجخ تغییر موازنه جممیتمی اسمتان
شده است ،تأثیر زيادی بر همگرايی و واگرايی در اين منطقه گذاشته است.
سلسه مراتب گروه های مرجع منطقه سیستان و بلوچسذتان :حموزه سیسمتان وبلوچسمتان ،حموزهای
کامال ملو الطوايفی است .مردم دنبال يک مرجع هستند که امورات آنها را رتق و فتمق کنمد .هممانطوری
که قبال اشاره شد تا قبل از انقالب ،خانها يا سردارها اين کارويژه را بر عهده داشتند .با شکلگیری انقمالب
مذهبی ايران وضمیتی پیش آمد که میتوان آن را به فورت خالفه مطرح کرد؛ سردارها که با ممردم رابطمه
خونی داشتند ،توسط مديران محلی انقالب طرد شدند «زندانی شده يا فراری شدند ،کاری که نممیبايسمت
بدون تدبیر وحکمت فورت گیرد» .بمضاً سردارهای طرد شده سردستههای بانمدهای اشمرار شمده کمه بمر
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علیه نظام دست به شرارت میزدند .هر چند بمدا مديران منطقه و انقالب خواستند با آنهما مصمالحه کننمد،
اما موفق نشدند .انقالب اسالمی بخاطر اسالمی بودن و رويکرد ضديت با ظلمم و فسماد در منطقمه ،باعم

امنیت جمهوری اسالمی ايران

پر کردن اين خالء به سمت مولویهای اهل سنت روی آوردند .غفلت اسمتراتژيک ج.ا.ايمران و هوشمیاری
دشمنان در کشورهای عربی بخصوص عربستان موجبات تقويت جريانات مذهبی سمکولر و افراطمی را در
اين منطقه در پی داشت.

مولویهای مذهبی با کمک دلرهای عربستان و منابع مالی که سمالنه بمه فمورت خممس از ترانزيمت
مواد مخدر و ديگر کالهای قاچاق بدست میآورند ،توانستند خود را تنهما نماينمده جامممه بلموچ بمه ممردم
ممرفی کرده و با القاء محرومیت نسبی«قومی و مذهبی» در جاممه بلوچ و تحت ظلم و سمتم بمودن آنهما از
ناحیه نظام و حکومت شیمی ،مقدمات سیاسی شدن قومیت و مذهخ را بوجود آورده و با فمال کمردن ايمن
شکا خود را در راو آن به عنوان نماينده اهل سنت بلوچ قرار داده و مطالبه گری خود را از نظمام شمروع

کردند .آن ها با شکا سیاسی اجتماعی کمه در راسمتای منمافع خمود سمازمان داده بودنمد ،توانسمتند سمران
و حتی روشنفکران و يا تحصیلکردههای بلوچ را به زير اقتدار سیاسی و اجتمماعی خمود بکشمانند.

طواي

مديريت شکافهای قومی ،ممذهبی در سیسمتان و بلوچسمتان و تماثیر آن بمر

منزوی شدن و يا فرار خوانین و سرداران حاکم در منطقه شد ،لذا خالءای در منطقه ايجاد شد و مردم بمرای

بمد از اينکه نظام متوجه شد که بايد جلوی اقتدار بیحد و حصر مولوی ها را بگیمرد ،بما اممان ناممه دادن و
عفو و بخشش سرداران فراری و سردارسازی جديد و توسمه آموزشی و فرهنگی در منطقه تمالش کمرد تما
حدودی قدرت مولوی ها را کنترل کند .بخصوص طرح تسملی عشماير و وابسمته کمردن سمران عشماير و
گروههای مختلفی از نخبگان و مردم به نظام و عادی کردن روابط میان مردم با نهادهای حاکمیمت ممیرفمت
که ساختار قدرت و بازيگری بین نیروهای مرجع سه گانه نخبه جاممه بلوچ به فورت زير متمادل گردد.
جریان های اصلی سیاسی تأثیر گذار در همگرایی و واگرایی در استان سیستان و بلوچستان:
 -1جبهه آزادی بخش بلوچستان که در سال  1343توسط جممه خمان کمه افمالتی ايرانمی -پاکسمتانی
داشت تشکیل شد که با وقوع جنگ و اتمام آن اثری از اين جبهه باقی نماند.
 -2حزب دموکرات بلوچستان که در دهه  40در بغداد تشکیل شد و شاخه بلوچ آن با نمام جبهمه ملمی
خلق ايران از اعضای حزب توده به وجود آمد .پس از قرارداد  1975الجزاير عراق از حمايمت از بلموچ هما
دست برداشت و اين گروه عمال کارکرد خود را از دست داد و مضمحل گرديد.
 -3حزب اتحادالمسلمین به رهبری مولوی عبدالمزيز مالزاده مؤسس اين گمروه اسمت کمه نسمبت بمه
ساير گروه ها از حمايت مردمی بیشتری بهره مند است .در فروردين  1358مولموی عبمدالمزيز خواسمت تما
پیروانش به جمهوری اسالمی رأی دهند .اما در آذر 58و در پی رسمیت بخشیدن به تشیع به عنوان ممذهخ
رسمی ،انتخابات را تحريم کرد .نهايتا مولموی عبمدالمزيز در اواخمر سمال 58از ايمن گمروه سیاسمی فافمله
گرفت.
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 -4سپاه محمدرسول اهلل در سال  1374توسط مالبخش درخشان در پاکستان اعالم موجوديمت کمرد و
عملیات مرزی علیه ايران را آغاز نمود .و اقدامات متمددی در راستای تمرور در منطقمه بمه انجمام رسماند و
تمدادی از مردم شیمه و سنی را به قتل رساند .نهايتما در اسمتان هرمزگمان و در حمین قاچماق ممواد مخمدر
توسط نیروی انتظامی کشته شد.
 -5حزب الفرقان در سال  1375توسط مولوی جلیل قنبرزهی تأسیس شد و اقدامات مسملحانه را آغماز
نمود .از ديگر اقدامات اين گروه می توان به بمخ گذاری ها ،سرقت ها و گروگان گیری ها اشماره کمرد .در
نهايت در حمله نیروهای ائتال  ،در حالی که به طالبان پیوسته بود توسط ناتو کشته شد.
 -6جريان سیاسی مسجد مکی اين جريان توسط داماد مولموی عبمدالمزيز آغماز شمد و فممالیتش را بما
محوريت حوزه علمیه مسجد مکی سازماندهی کرد .اين جريان در بین مردم منطقه تما حمدودی محبوبیمت
دارد و فمالیتش را نیز عالوه برزاهدان در سراوان ،چابهار و خاش هم نشر داده است .حتی ايمن فمالیمت هما
به خارج مرز های ايران نیز رسیده و تمدادی طالب دينی از کشورهای همسايه جذب کرده است.
 -7گروه جنداهلل«جندالشیطان» اين گروه که از ابتدا تشمکیل بما فماز نظمامی در مقابمل نظمام جمهموری
اسالمی ايستاد ،در سال  1382توسط عبدالمالک ريگی پايه گذاری شد .اين گروه متمصمخ از گمروه فرقمان
منشمخ شده و اقدامات متمددی علیه جمهوری اسالمی داشته است که بمه نظمر ممی رسمد توسمط برخمی
کشورهای مماند با نظام سیاسی موجود حمايت شده اسمت .ايمن گمروه در راديکالیسمم منطقمه و اقمدامات
خشونت آمیز علیه حکومت مرکزی يکی از تأثیرگذارترين ها بوده است .اين گروه در سمال  1389در اداممه
اقدامات خشونت آمیز و تروريستی خود سردار نورعلی شوشتری فرمانمده قرارگماه امنیتمی قمدو سمپاه در
استان سیستان و بلوچستان را نیز به شهادت رساند.
سایر عوامل تأثیر گذار در همگرایی و واگرایذی - :اختالفمات بمین قمومی بلموچ – سیسمتانی کمه از
نگرش های افراطی سرچشمه گرفته است - .قاچاق مواد مخدر که خذود موجذب عذدی ای ذاد امنیذت
پایدار در مناطق مرزی استان شده است - .تمداد مساجد اهل سنت از  262عدد اوايمل انقمالب بمه 6800
عدد رسیده است - .تمداد مولوی ها از  2000نفر اول انقالب به  17000نفر رسمیده اسمت .بمه آممار رشمد
فزاينده مدارو دينی اهل سنت را همم اضمافه نمايیمد – .تمرويج و حمايمت از افکمار و عقايمد سملفیت و
وهابیت با دلرهای کشور مرتجع عربی خصوفا عربستان کمه موجمخ ايجماد يمک هويمت مممرض دگمر
پنداری در مقابل هويت ملی شده است.
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اين نکته را بايد عرض کنم که يک نظام سیاسی وقتی میتواند به نحو مناسخ به ممديريت امنیمت ملمی
خود بپردازد که ضمن شناسايی توانايی خود از آسیخها و نقااضم

و تهديدات خود نیز آگماه باشمد .بمه

امنیت جمهوری اسالمی ايران

هويتی" است .ضمن اينکه شناخت ايدة سلفیت و اقدامات سلفیگراها در ايران اسمالمی کممک شمايانی در
مديريت امنیت ملی و جلوگیری نزاعهای قومی مینمايد.

 وضمیت اقتصادی منطقه«کشاورزی ،دامپروری ،فنايع و ممادن ،و »...که با توجه به وضممیت اقلیممیو عدم توجه حکومت مرکزی به توسمه زيرساخت ها و ايجماد اشمتغال و درآممد پايمدار بمرای سماکنان در
منطقه موجبات ايجاد واگرايی مضاع

در اين نقطه گرديده است.

با توضیحات ارائه شده اين سوال مهم مطرح می شود که چه عواملی در حفظ امنیت و استمرار حیمات
نظام جمهوری اسالمی ايران اثر گذار است؟ در پاسخ به اين سوال می توان موارد زيادی را بمر شممرد از آن
جمله:
 -1قدرت نرم جمهوری اسالمی ايران
 -2نمايش قدرت سخت جمهوری اسالمی در طول دوران هشت سال دفاع مقدو

مديريت شکافهای قومی ،ممذهبی در سیسمتان و بلوچسمتان و تماثیر آن بمر

تحقیق از جمله مهمترين تهديدات نظام سیاسی و اجتماعی جمهوری اسمالمی ايمران تهديمدات در "سمط

 -3وجود نیروی نظامی قوی ،متدين و با انگیزه و همچنین دستگاه های امنیتی با اقتدار
 -4راهبرد امنیتیِ واقمگرا و عملگرای نظام جمهوری اسالمی ايران
 -5مديريت فحی قومیت های مختل

درون نظام در راستای هم افزايی و همگرايی داخلی کشور

با توجه به سابقة تهديدات نظام مقدو جمهوری اسالمی در طول اين  40سال اخیمر بیشمترين تهديمد
شکا قومی ،مذهبی بوده است .حال سوال مهم اين است که اين ممديريت شمکا همای قمومی ،ممذهبی
چگونه بايستی انجام شود؟ تا هم اين شکا ها به يک فرفت برای نظام تبديل شمود ،و همم امنیمت ملمی
تهديد نشود.
نکتة اول :يک پديده اجتماعی برای آنکه به يک مسمئلهی اجتمماعی تبمديل شمود و در نهايمت يمک
بحران سیاسی و سپس امنیتی گردد بايستی مراحل مختلفی را پشت سر بگذارد تما از حالمت قموه بمه فممل
درآيد .در طی اين مسیر اگر ساختار حاکم بتواند بحرانی و خاص شدن يمک پديمده اجتمماعی را ممديريت
کند میتواند تا ايجاد بحرانهای بمدی اتحاد و انسجام ساختاری خود را حفمظ کمرده و سیسمتم بمه شمکل
عادی ادامهی حیات دهد .امما اگمر سیسمتم نتوانمد بحمران را ممديريت کنمد و بمرونداده همای سیسمتم بما
درونداده ها تمادل و توازن نداشته باشد در چنین شمرايطی بحمران بمهشمکل عممومی و فراگیمر در فضمای
عمومی نشر پیدا کرده و مهار آن نیز دشوارتر میگردد .لمذا در طمی مراحمل تبمديل پديمدهی اجتمماعی بمه
بحران امنیتی ،هرچه سريع تر و در مراحل ابتدايی تر بحران مديريت شود امکمان اداممه حیمات سیسمتم نیمز
مهیاتر خواهد بود .اما هرچه مراحل از پس هم بگذرد ،پديده اجتماعی به سمت بحران بیشمتر متمايمل شمده
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و کنترل ومديريت آن نیز دشوارتر میگردد و میتواند عامل اضمحالل ،جدايی و خودمختاری گردد .اولمین
مرحله در شکل گیری پديدههای امنیتی ،شکل گیری آنها در فضای اجتماعی است ...اگر مسئولین سیاسمی
و مديريتی کشور از عقالنیت دقیقی برخوردار باشند ،ممیتواننمد نشمانگان شمکل گیمری ايمن پديمده را در
فضای اجتماعی فهم کرده و به مديريت آن بپردازند و جلوی تکوين و ساخت يمابی آن را بگیرنمد...اما اگمر
متولیان امر نتوانند تحولت و دگرگونگی هايی که در فضای عمومی جامممه در حمال وقموع اسمت را در
کرده و مديريت نمايند ،پديدههای اجتماعی که از دل مسئلههای اجتمماعی متمراکم شمده در جامممه شمکل
گرفته اند ،در جاممه رخ عیان میکنند و وارد شبکه روابط قدرت شده و توجمه مسمئولین و افکمار عممومی
جاممه را به خود جلخ خواهند کرد که در اين فورت پديده اجتماعی وارد فضای سیاسی شمده اسمت .در
اين مرحله هر چند پديده هنوز قابلیت مديريت شدن در چارچوبهای قمانونی و عمادی را داراسمت ،ولمی
ريسک مديريت آن نیز بالتر رفته است .اما در فورت عدم فهم درست مسئله و يا عمدم ممديريت فمحی
آن ،پديده مذکور میتواند وارد فضای امنیتی شده و از درِ برخورد با منمافع ملمی و حیماتی کشمور درآيمد و
خطراتی را برای حیات اجتماعی در پی داشته باشد .ورود پديده بمه فضمای امنیتمی کمه سمومین مرحلمه از
امنیتی شدن آن میباشد ،با ريسک مديريتی بال و هزينههای باليی نیز همراه خواهد بمود .ممدت زممانی کمه
طول میکشد تا يک پديده از فضای اجتماعی ...وارد فضای امنیتمی شمود ،در واقمع فرفمتی اسمت کمه در
اختیار سیاسمت ممداران و حاکممان جامممه قمرار دارد تما ضممن شمناخت دقیمق مسمئله و ممديريت آن بما
سازوکارهای قانونی ،جلوی ورود آن به فضای امنیتی را بگیرند.
نکتة دوم :افولً وجود تکثر قومی و مذهبی باع امنیتی شدن فضای سیاسی کشور نخواهد بمود .امما
میتواند تهديدی بالقوه برای امنیت ملی يک کشور باشد .امنیت ملی در حوزههمای مختلم

قابمل ارزيمابی

است .که برهمین اساو میتوان آن را در دو حوزه داخلی و خارجی مورد بررسی قمرار داد .کمه ممیتوانمد
اين تهديدات داخلی و خارجی نیز به نمرم افمزاری و سمخت افمزاری تقسمیم شمود .در حموزهی خمارجی
تهديدات بیگانگان است که طی

متنوعی از اقدامات را شمامل ممیشمود .از حملمهی نظمامی تما تهديمد و

عملیات روانی .در حوزه داخلی نیز بخش عممده تهديمدات مربموا بمه نابسمامانیهمای داخلمی ،شمورش،
اغتشاش و منازعات قومی و مذهبی میباشد که در اين بین دولتهای خارجی نیز ممکن است به تحريمک
اين گسلها و شکا ها کمک کنند .لذا يکی از مهمترين اقمدامات هیمات حاکممه در کشمورهای متکثمر در
حوزه قومی و مذهبی مديريت فحی اين شکا ها و منازعات اجتماعی است تا بمه تهديمدات سیاسمی و
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امنیتی تبديل نشده و اقلیت را به اقلیتگرايی تغییر ندهد.

امنیت جمهوری اسالمی ايران

میتوانیم آنها را به زمینههای ساختاری و کمارگزاری تقسمیم کنمیم کمه ايمن عواممل دارای ابمماد داخلمی و
خارجی هستند .درفورتی که اين عوامل ساختاری و کارگزاری -که در تاثیر و تماثر کاممل هسمتند و ممادام
يکديگر را بازتولید میکنند ،منازعات قومی را تقويت کرده و مسیر اقلیت را به سوی اقلیت گرايمی قمومی و
مذهبی هموار گردانند ،تهديد امنیتی بسیار جدیای خواهد بود که مديريت آن نیز بما دشمواریهمای بسمیار
همراه است .اما اگر سیستم هوشمندانه عمل کند و پیش از بحرانی شدن منازعمه و قبمل از آنکمه بمه اقلیمت
گرايی افراطی تبديل شود مسیر آن را منحر گرداند قادر خواهد بود تا بحران بمدی به حیمات خمود اداممه
داده و امنیت ملی را برقرار ساخته و تقويت گردانمد .در ايمن میمان عواممل نمرم افمزاری و سمخت افمزاری
بیگانگان نیز نقش قابل توجهی دارند و اينکه نظام سیاسی تا چه میزان بتواند تهديدهای امنیتی را به فرفمت
تبديل کند .در اين زمینه لزم است سیستم ،نقاا قموت و ضمم

خمود را شناسمايی کمرده تما قمادر گمردد

تهديدهای امنیتیای را که از آن سوی مرزها بر منازعات داخلی بار میگردند شناسايی و مديريت نمايد.

مديريت شکافهای قومی ،ممذهبی در سیسمتان و بلوچسمتان و تماثیر آن بمر

عوامل مختلفی در فمال شدن اين شمکا قمومی ،ممذهبی و بمروز ايمن منازعمات دخیمل هسمتند .کمه

نکتة سوم :بر اساو مدل زير اقلیت قومی متناسخ بما عواممل سماختاری و کمارگزاری کمه در سمط
بومی و ملی و فراملی وجود دارد ،يک سری خواستها ،تقاضماها و مطالبماتی را مطمرح ممیکنمد .در عمین
حال عوامل گفته شمده شمرايط را بمرای اقلیمت گرايمی در بمین گمروه تقويمت ممیکننمد .در فمورتی کمه
برونداده های نظام سیاسی -خط مشیها و سیاستها به گونهای ارائه شودکه خواستهمای قمانونی و قابمل
تحقق گروه اقلیت را محقق گرداند ،اقلیتگرايمی ممديريت شمده و بمهدنبمال راههمای جمايگزين از جملمه
استقالل ،تجزيه و خودمختاری سوق پیدا نمیکند .اقلیت قومی خود به حامی نظمام سیاسمی تبمديل شمده و
در ثبات آن و امنیت ملی نقش آفرينی خواهد کرد .اما اگر پاسخ نظام سیاسمی متناسمخ بما خواسمت و نیماز
گروه اقلیت نباشد و يا مطالبالت با عدم پاسخگويی همراه باشد در ايمن شمرايط اقلیمت گرايمی متمايمل بمه
سیاسی کردن و امنیتی کردن پديده اجتماعی شده و بحران امنیتی ايجاد میشود .برآينمد ايمن بحمران امنیتمی
خواستهای جدايی طلبانه ،استقالل خواهاته و عمدم حمايمت از نظمام سیاسمی و حتمی اضممحالل نظمام
سیاسی نیز خواهد بود ،چرا که شرايط را برای ساير اقلیتهای قومی و مذهبی نیز فمراهم خواهمد کمرد کمه
منازعات قومی و بحرانهای امنیتی مشابهی برای امنیت ملی فراهم کنند که در نتیجه باعم بمی ثبماتی نظمام
سیاسی و کاهش امنیت ملی خواهد بود .برهمین اساو نظام سیاسی طمی ايجماد اقلیمت گرايمی تما بحمران
امنیتی اين فرفت را خواهد داشت که آن را مديريت کمرده و تهديمد امنیتمی را کنتمرل کمرده و حتمی آن را
تبديل به فرفت کند .اما اگر از اين اقدام عاجز بماند امکان گسسمت سیاسمی و تضممی
حتی اضمحالل دولت نیز وجود خواهد داشت.

هويمت واحمد و

313

فصلنامه علمی پژوهشی مطالمات بینرشتهای دانش راهبردی ،شماره  31تابستان 1397

عوامل کارگزاری

اقلیت قومی

عوامل ساختاری

طرح خواست ها و مطالبات

اقلیت گرايی قومی
پاسخ نظام
پاسخگویی به مطالبات و مدیریت

سیاسی

هوشمند

منحر

ساختن اقلیت گرايی و

جلوگیری از راهبردهای جايگزين
رضايت اقلیت قومی و حمايت از

عدم پاسخگویی

بحران امنیتی و طرح خواست
های جدايی طلبانه
نارضايتی از نظام سیاسی و عدم
حمايت از نظام

نظام سیاسی
ايجاد ثبات در امنیت ملی

بحران در امنیت ملی و بی ثباتی در
ساختار نظم سیاسی

نتیجه گیری و پیشنهادات
الف -نتیجه گیری:

امنیت و توسمه به عنوان دو افل جداناشدنی هستند .امکان توسمه بدون امنیت فراهم نیسمت و امنیمتِ
فر نیز نمی تواند باع خوشبختی و سمادت جوامع انسانی گردد .به بیان کوتاه اگر امنیت نباشد توسممه
نیست و اگر توسمه نباشد امنیت پايدار وجود نخواهد داشت.
منطقه جنوب شرق ايران به دليل مختلفمی از اهمیمت ويمژه ای برخموردار اسمت .همم ممرز بمودن بما
افغانستان و پاکستان و بحران ها و چالش های امنیتی آنسوی مرز ،تصنمی بودن مرز و قرار گمرفتن اقموام در
حد فافل دو طر مرز ،وجود اکثريت اهل تسنن در برابر اقلیت شیمه در ايمن منطقمه باعم شمده اسمت
استان سیستان و بلوچستان موقمیتی استراتژيک و در عین حال امنیتی برای جمهوری اسمالمی داشمته باشمد.
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جمهوری اسالمی با توجه به ايدئولوژيک بودن نظام سیاسی و تمیین مذهخ شیمه به عنوان ممذهخ رسممی

امنیت جمهوری اسالمی ايران

محرومیت و تبمیض در میان اقوام و اقلیت ها باع شد تا خیلی سريع چالش همای امنیمت در ايمن اسمتان
به اقلیت گرايی قومی و مذهبی تبديل شده و چالش های جدی برای امنیت ملمی ايمران بمه وجمود آورد .از
طرفی مداخله بیگانگان و تحريک اقوام در برابر حکومت مرکزی که از سمال هما پمیش توسمط برخمی دول
خارجی متخافم با ايران پی گیری شده است نیز در اين میان نقش غیرقابمل انکماری داشمته اسمت .فافمله
استان با مرکز نظام سیاسی ،پايین بودن شاخص های توسمه انسانی در استان ،چالش های بهداشمتی ،رفماهی
و حوزه سالمت و مهمترين آن ها بحران اقتصادی استان بر نماامنی همای منطقمه ای و ملمی افمزوده اسمت.
همچنین رشد بالی جممیت و رشد قابل مالحظه مهاجرت افاغنمه بمه ايمن اسمتان و تغییمرات جممیتمی و
جغرافیايی به لحاظ آب و هوا و اقلیم خشک منطقه چالش ها و کشمکش های قومی -مذهبی در اسمتان را
بیش از گذشته کرده است.
با وجود چنین مشکالت و بحران هايی شکا های قومی و مذهبی در اين استان به وجود آممده اسمت

مديريت شکافهای قومی ،ممذهبی در سیسمتان و بلوچسمتان و تماثیر آن بمر

با مقاومت هايی در اين منطقه موا جمه گرديمد .وجمود نمابرابری در تقسمیم فرفمت هما و منمابع ،احسماو

که عوامل مختلفی از جمله جريان های افراطی شیمه و سنی و همچنین تبلیغات فرهنگمی و اجتمماعی میمان
اقلیت های قومی و مذهبی باع تشديد و تممیق اين شمکا همای قمومی گرديمده و آن هما را بمه سموی
امنیتی و سیاسی شدن به پیش برده است .در اين میان با عمیق تر شدن اين اختالفات در حوزه همای قمومی
و مذهبی ،هم رهبران ممارض با وضع موجود و هم ايدئولوژی های ممارض با شمرايط موجمود بمه وجمود
آمده است که اين مسئله می تواند شکا قومی را تبمديل بمه منازعمه ای بمی پايمان میمان اقلیمت قمومی بما
حکومت مرکزی گرداند و يا در اشکال پیچیده تر جنگ داخلی ،تجزيه طلبی و ظهور پديده همايی همچمون
داعشیزم را به وجود آورد.
در اين میان اگر مديريت شکافهای قومی ،مذهبی منطبق با بحران های آنجما نباشمد نممی توانمد پاسمخ
مناسبی ارائه داده و در کنار ساير عوامل از جمله عدم توسمه يافتگی و پايین بمودن شماخص همای توسممه،
نارضايی از نحوه تقسیم منابع و امکانات و فمراهم نشمدن فرفمت همای برابمر دسمت بمه دسمت همم داده
احساو محرومیت نسبی و تبمیض را – چه واقمی و چه غیر واقمی -افزون کرده و منطقه را رو بمه سموی
اقلیت گرايی قومی و مذهبی هدايت می کنمد .در چنمین شمرايطی بايسمتی آمماده تغییمر شمکا قمومی بمه
منازعات قومی در ايران باشیم.
ولذا جمهوری اسالمی با ورود به حوزه سیاسی و امنیتی استان کوشید با بهره گیری از دانمش و نیمروی
بومی ،آن منطقه را سامان بخشد .لذا امنیت ابماد متفاوت تری از نیروی نظامی و انتظامی دارد و در نتیجه بمر
خال گذشته که استان دائما در مسیر امنیتی شدن بحران ها به پیش می رفت ،اکنون بما اسمتفاده از قمدرت
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نرم در راستای حل چالش امنیت بهره گیری شده است .بومی سازی امنیت ابتکاری بود کمه بممد از انقمالب
و پس از سال ها مجددا ارائه گرديد و در نتیجه از میان اقلیت های قومی و ممذهبی افمرادی بمرای حفمظ و
تامین امنیت انتخاب شدند .گزينش اين افراد نیز توسط ريش سفیدان و سران طواي

انجام شد .با ايمن کمار

ضمن آنکه مسئولیت امنیت بر عهده خود اهالی آنجا قرار گرفمت ،آنمان در مسمائل مهمم ممورد مشمورت و
اعتماد نظام سیاسی قرار گرفتند و در میان آن ها نیز اعتماد سازی به وجود آممد .ايمن اعتمماد متقابمل باعم
ايجاد اتحاد و همگرايی بین اقلیت ها و حکومت مرکمزی گرديمد .از طرفمی اسمتفاده از نیمروی کمار بمومی
باع شد تا بحران اشتغال و بیکاری نیز تا حد امکان مرتفع گردد .به نظمر ممی رسمد وارد کمردن ممردم در
مجادلت امنیتی و مشارکت دادن آن ها باع ايجاد امنیت پايدار در منطقه گرديد .ضممن آنکمه باعم شمد
گروه های تکفیری نیز به شکل نهادينه ای از منطقه رخت بربسته و ديگر امکان ادامه حیات و بقما در اسمتان
برای آن ها مهیا نگردد.
ب -پیشنهادها:
 -1اجرای سیاست های عدالت جويانه در راستای رفع نابرابری ،محرومیت زدايمی از اسمتان و توسممه
اقتصادی منطقه با توجه به ظرفیت های موجود از جمله توسمه بندر چابهار ،کشاندن بخمش خصوفمی بمه
سرمايه گذاری.
 -2انسجام بخشی و نهادينه کردن سیاست ها و خط مشی ها و مقابله با اعمال سلیقه.
 -3ساماندهی و جهت بخشی به خواست ها و مطالبات برحمق ممردم منطقمه در راسمتای همگرايمی و
ايجاد امنیت پايدار ملی و منطقه ای.
 -4شناسايی و ممرفی چهره های ملی ،مفماخر فرهنگمی و علممی ايرانمی و ايرانمی -اسمالمی فمار از
مذهخ و قومیت آن افراد برجسته ،در راستای تقويت وحدت ملمی و مقابلمه بما گسسمت هما و انحرافمات
اعتقادی ،فرهنگی ،اجتماعی و هويتی.
 -5حمايت وتقدير از انديشمندان ،اهل قلم ،نخبگان و اهالی هنر متدين ،ايرانگرا و ممتمدل در سیسمتان
و بلوچستان.
 -6فراهم کردن زمینه گفتگو میان مذاهخ در راستای شمناخت متقابمل و تممیمق اشمتراکات عقیمدتی و
ارزشی در حوزه دين مشتر .
 -7نظارت بر مدارو مذهبی اهل سنت ،چه از حی محتوای درسی و چه از حی اساتید و مربیمان و
مدرسانی که به تدريس در اين مدارو مشغول میباشند.
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استان و حتی با حوزههای علمیه قم و تبادل استاد و منابع آموزشی برای نزديکی همر چمه بیشمتر آراء فقهمی
دو طر و ايجاد نزديکی بین آنها.

 -9پرهیز از دامن زدن به اختالفات قومی و مذهبی با اقدامات نسنجیده و متمصبانه -از مبلغمین ممذهبی
گرفته تا فدا و سیما ،مملمین ،اساتید دانشگاه و ...

 -10تسهیل روابط اقتصادی اين منطقه با کشورهای همجوار همسو با سیاستهای کمالن کشمور بما راه
اندازی و فمال نگه داشتن بازارچههای مرزی و ساير مبادلت اقتصادی.
 -11جلخ توجه بیشتر سیاستگذاران نظام به پیشرفت اقتصادی اين منطقه.
 -12تاکید بر سیاست واگذاری اختیارات محلی و منطقهای به دسمتگاههمای محلمی در ايمن منطقمه در
چارچوب قانون اساسی.
 -13ايجاد زمینه ی اختالا اقوام به ويژه از طريق ازدواج بین اقوام و افمزايش تممامالت بمین قمومی از

مديريت شکافهای قومی ،ممذهبی در سیسمتان و بلوچسمتان و تماثیر آن بمر

 -8افزايش ارتباطات علمی و آموزشی مدارو دينی اهل سنت با حموزههمای علمیمه تشمیع در سمط

طريق راه اندازی جشنواره ها ،اردوهای سراسری و ...
 -14به رسمیت شناختن حقوق شهروندی در راستای پاسخ به مطالبات اقموام و اقلیمت همای قمومی و
مذهبی.
 -15نظارت بر رفتارهای حساسیت زا ،مقابله متناسخ و قمانونی بما تمالشهمای قموم گرايانمه ،اجمرای
مصوبات شورای تأمین در سط مدارو و ادارات.
 -16طرد مملمان با گرايش قومگرايی و مذهخگرايی افراطی از آموزش و پرورش در مناطق قومی.
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