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مقالة حاضر سعي دارد با كمكگرفتن از روش تحليل اسنادي به بررسي پتانسيل تضاد قومي در
استان سيستان و بلوچستان با تأكيد بر نابرابري اجتماعي بپردازد .براي بررسي از تركيب تئوريك
سه تئوري اساسي تضاد قومي يعني «تئوري امنيت»« ،تئوري فرصت» و «تئوري مظالم» همزمان
استفاده گرديد .يافتهها نشان داد نابرابري بااليي بين استان سيستان و بلوچستان با ديگر استانها
و بين بلوچها و سيستانيها در درون استان از لحاظ دسترسي به امكانات وجود دارد .نابرابري
موجود به كمك تبعيضهاي مذهبي ،هويتهاي سني و گاه ًا احساسهاي ضد شيعي را در منطقه
تقويت ميكند .بهعبارتديگر ،نگاه راديكال حكومت مركزي شيعي در حذف امكانات (سياسي،
رفاهي ،اجتماعي و )...به بازتوليد نگاهي راديكال در قوم بلوچ تحت تأثير طالبانيزم منجر شده
است .بنابراين تأثير و تأثر روابط قومي (انواع نابرابري) با حكومت (تشديدكننده نابرابري) و محيط
بينالمللي زمينه را براي ايجاد تضاد در اين منطقه فراهم كرده است.
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بررسي نقش اقوام در رابطه با ديگر اقوام و دولت مركزي امروزه يكي از مهمترين مباحث رشتههاي
گوناگون علوم انساني را به خود اختصاص داده است .هويت قومي ،فرصتهاي يك قوم ،روابط
درونقومي و برونقومي ،زبان و فرهنگ اقوام مختلف دستماية بسيار غني در اختيار محققان
قرار داده است .همچنان بايد به اين موارد نقش و جايگاه اقوام گوناگون در صحنه روابط بينالمللي
را نيز اضافه نمود .يكي از بنياديترين مسائل در اين باره شكل و نوع رابطة اقوام با يكديگر و
همچنين دولت مركزي است .هر قومي بنا بر هر تعريفي كه از اقوام در نظر داشته باشيم ميتواند
دو شكل از رابطه را دارا باشد :يكي رابطة درونقومي (داخل قوم) و ديگري رابطة برونقومي
(شامل رابطة با ديگر اقوام و دولت مركزي).
اين شكل روابط ميتواند در طول زمان و مكان انواع مختلفي از همكاري تا تضاد به خود
بگيرد .رابطة دولت با اقوام مختلف ،سياست قومي حاكم بر دولت ،نوع نگاه حاكم بر قوم مسلّط،
نوع نگاه حاكم بر اقوام غيرمسلط و گسترش يك قوم در مرزهاي مختلف يك كشور ـاعم از
مرزهاي جغرافيايي ،زباني و مذهبيـ از جمله مواردي هستند كه شكل رابطه را تعيين ميكنند.
از ميان موضوعات مختلف در رابطه با بحث اقوام ،هدف نوشتة حاضر بررسي پتانسيل تضاد قومي
در قوم بلوچ ساكن در ايران ميباشد .بنابراين با توجه به گستردگي موضوع مسئلة اصلي ما بررسي
ميزان پتاسيل تضاد موجود در ميان قوم بلوچ با ديگر قوم (سيستاني) و دولت مركزي ميباشد.
اساس تأكيد در اينجا بررسي انواع نابرابريهاي حاكم در شكلگيري پتانسيل اين تضاد ميباشد.
در تعريف قوم و قوميت معيارهاي متفاوتي را لحاظ كردهاند (چلبي1376 ،؛ فكوهي1387 ،؛
احمدي .)1387 ،در اين نوشته قوم ،اجتماعي از افراد مفهومسازي شده است كه داراي منشأ
مشترک (اعم از واقعي يا خيالي) ،سرنوشت مشترک ،احساس مشترک و انحصار نسبي منابع
ارزشمند مشترک ميباشد كه در ارتباط با ساير گروهها و اقوام و براساس رموز (دانش) مشترک
در يك ميدان تعاملّي درونگروهي با كسب هويت جمعي مبدل به «ما» ميشوند (چلبي:1376 ،
 .)2در بسط تعريف گفتهشده اجزاي يك قوم عبارتند از نياكان مشترک واقعي يا باور به نياكاني
اسطورهاي ،نام مشترک ،سرزمين مشترک ،زبان مشترک ،فضاهاي مشترک زيستي ،رسوم و آداب
مشترک ،ارزشهاي مشترک و احساس تعلق به يك گروه واحد (فكوهي.)335 :1387 ،
در معرفي بسيار مختصر قوم بلوچ بايد گفت كه قوم بلوچ از اقوام اصيل ايراني است كه در
جنوب شرقي ايران ساكن شده است .اين قوم ريشة آريايي دارد و زبان بلوچي از زبانهاي گروه
ايراني خانوادة هند و اروپايي است .اكثريت قريب به اتفاق مردم بلوچ تا اواخر سدة نوزدهم در
داخل مرزهاي ايران زندگي ميكردند .ولي با افزايش رقابت بين روسيه و انگلستان بر سر دامنة
نفوذ طرفين در منطقة خاورميانه ،در مرزبندي جديد توسط اين قدرتها قوم بلوچ بين سه كشور
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 .2واکاوي پيشينة نظري
تضاد قومي

در بررسي تضاد قومي دو بعد شكل و نوع تضاد بسيار برجسته است (گر1994 ،1993 ،2؛
انگستروم2000 ،3؛ بوهاگ2006 ،4؛ ويمر و همكاران  .)2009شكل تضاد اشاره به چگونگي بروز
تضاد دارد كه بهطور كلي ميتوان آن را تحت دو عنوان خشونتآميز (شورش ،كودتا ،تجزيهطلبي
و انقالب) و غيرخشونتآميز (اعتراض) طبقهبندي كرد .نوع تضاد اشاره به تضاد با گروه قومي يا
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 .1ذكر اين نكته در اينجا ضروري است كه ارقام ذكرشده اشاره به جمعيت قوم بلوچ در ايران دارد و براساس تفكيك
آمار استانداري سيستان و بلوچستان براي  19شهرستان استان ـشامل  5استان سيستاني و  14استان بلوچستانيـ
براساس سرشماري  95محاسبه شده است .بنابراين بايد با عنايت به روندهاي مهاجرتي بين شهرستانها با كمي
احتياط به آمارها نگريست.
2. Gurr
3. Angstrom
4. Buhaug
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ايران ،هند (بعدها پاكستان) و افغانستان پراكنده شدند .امروز نزديك به  2/4ميليون نفر از كل
قوم بلوچ ـنزديك به  85درصد جمعيت استانـ 1در ايران زندگي ميكنند .مردم قوم بلوچ پيرو
مذهب تسنن و حنفي مذهبند .زبان بلوچي خود به شاخههاي گوناگون شمالي ،سرحدي ،مكراني،
بندري و براهويي تقسيم ميگردد (ناصح1345 ،؛ افشار.)1363 ،
در دوران معاصر از زمان رضاشاه به بعد سعي شد كه بلوچستان از زير نفوذ سرداران بلوچ و
طايفهگرايي كه در زمان قاجار داشت خارج گردد و همه تحت سازماندهي حكومت مركزي قرار
گيرد .طايفهگرايي يكي از ويژگيهاي اصلي قوم بلوچ بوده است .با رويكارآمدن حكومت مركزي
سعي گرديد حالت طايفهگرايي تضعيف گردد و امور از طريق حكومت مركزي كنترل شود و اين
امر باعث رويارويي طوايف مختلف بلوچ با حكومت مركزي چه در زمان پهلوي اول و دوم و چه
در زمان جمهوري اسالمي گرديد (حسينبر1384 ،؛ احمدي .)1387 ،نوع برخوردها با حكومت
مركزي و سياستهاي گوناگون اتخاذشده از سوي حكومت ،وضعيت قومي بلوچهاي پاكستان و
افغانستان و وضعيت مذهب (بهخصوص بعد از انقالب شيعي  )57وضعيت بلوچستان امروز را
متفاوت نموده است .قبل از بررسي موارد مذكور سعي ميشود براي بررسي پتانسيل تضاد قومي
با توجه ويژه به نابرابريهاي اجتماعي در قوم بلوچ با مروري بر ادبيات نظري موجود مدلي را
براي بررسي اين پتانسيل به دست آوريم .بر اين اساس سؤال اساسي تحقيق اين است كه كدام
علل و عوامل داخلي و بينالمللي باعث ايجاد پتانسيل تضاد قومي در اين منطقه از كشور
ميگردد؟.
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علل تضاد قومي

 . 1منابع ارزشمند مي توانند چندگانه باشند :قدرت (زور) ،ثروت (زر) ،روابط اجتماعي و انديشه و اطالعات از آن
جملهاند (نك .چلبي.)1375 ،
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در ميان پژوهشهاي انجامشده علل و عوامل مختلفي براي تضاد قومي بيان شده است .حافظنيا
( )1392تأكيد خود بر سياستهاي تبعيضآميز دولت را از عوامل اساسي ميداند .ضرغامي و
انصاري ( )1391تأكيد خود را در تقسيم منابع اقتصادي از سوي دولت مركزي قرار دادهاند.
طالبان ( )1390عامل محروميت نسبي ناشي از تبعيض را برجسته كرده است .كندي و همكاران
( )1991را به توزيع نابرابر ساختاري مرتبط ميدانند (همچنين نك .مسنر .)1989 ،آويسن و
همكاران ( )1990عالوه بر نابرابري ،تجانس و همگني قومي را در بروز خشونت مؤثر ميدانند.
دربارة علل بروز تضاد و بحرانهاي قومي مطالعات گستردهاي صورت گرفته است (گر،1993 ،
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حكومت مركزي دارد .بهعبارتديگر نوع تضاد بيشتر ناظر به رابطة خصومتآميز با يك گروه قومي
ديگر يا دولت مركزي است (تضاد دو گروه) .در همين رابطه ميتوان بُعد سومي را نيز مدنظر
گرفت و آن منبع تضاد ميباشد كه ميتوان شامل منابع سياسي ،اقتصادي و تعارضهاي هويتي
(مذهب) نيز گردد.
در همين باره انگستروم ( )2000تأكيد اساسي خود را بر تضاد گروههاي قومي براي بهدست
آوردن قدرت سياسي ميداند .وي معتقد است كه شكل تضاد قومي خشونتآميز است و نوع آن
تضاد دولتي و علت آن بهدستآوردن منبع ارزشمند قدرت ـيكي از منابع ارزشمند1ـ است .بوهاگ
( )2006تضاد قومي را از نظر نوع به دو شكل حكومتي (تضاد يك قوم با حكومت) و غيرحكومتي
(تضاد يك قوم با اقوام ديگر) تقسيمبندي ميكند .وي معتقد است تضادهاي قومي غالب عمدت ًا
از نوع حكومتي است .اغلب گروه قومي با بهدستگرفتن منبع ارزشمند قدرت در حاكميت
ميتواند به ديگر خواستههاي خود نيز دست يابد.
گر ( )1994 ،1993عبارت تضاد قومي سياسي را بهكار ميبرد .گر نوع بروز تضاد قومي را
تنها در برابر حكومت مركزي ميداند و دربارة اشكال بروز آن معتقد به سه شكل اعتراض
غيرخشونتبار ،اعتراض خشونتبار و شورش ميباشد .همچنين ويمر و همكاران ( )2009با تكيه
بر روي اشكال مختلف بروز تضاد قومي ،براي آن سه شكل غالب شورش ،مبارزات داخلي و
مبارزات جداييطلبانه را لحاظ ميكنند .مالحظه ميگردد تضاد قومي ناظر به درگيري
(خشونتبار و غيرخشونتبار) يك گروه قومي با دولت مركزي يا يك (يا چند) قوم ديگر براي
بهدستآوردن يك منبع ارزشمند (اعم از قدرت ،دين ،سرزمين) ميباشد .بنابراين هميشه در
بررسي تضاد قومي بايد بر روي اين سه بعد (نوع ،شكل و منبع) تمركز داشت.
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 .1ذكر اين نكته در اينجا ضروري است كه اين مطالعات به معناي ارائه نظريات جديد در اين زمينه نيستند ،بلكه
سعي نموداند از نظريات اشارهشده در تبيين موارد تجربي مختلف بهره بگيرند.
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1994؛ بانگورا2006 ،؛ والتر2007 ،؛ استينبرگ2008 ،؛ ويمرآ .)2009 ،اغلب اين مطالعات سعي
نمودهاند به صورت واحد يا تركيبي از سه تئوري امنيت ،ستم اجتماعي يا فرصت استفاده كنند1.
آنچنان كه مالحظه ميشود تأكيد بر سياستهاي تبعيضآميز دولت ،توزيع نابرابر امكانات و
احساس محروميت عيني و ذهني حاصل از اين وضعيت در اغلب مطالعات فوق وجود دارد.
همچنين اشاره به تبعيض و نارضايتي حاصل از آن در بسياري از مطالعات مورد تأكيد قرار گرفته
است .اين نارضايتي در ابعاد ذهني و عيني خود را متجلي ساخته است و گاه منجر به عنوان
بسيج تودهها شده است .گروهي از مطالعات تأكيد خود را به ميزان و امكان فرصتهاي مختلف
كه در اختيار گروه قومي قرار دارد نهادهاند ،در اينجاست كه رابطة گروه با حكومت مركزي و
حتي نظام بينالملل اهميت ميبابد ،اين بحث در ارتباط وثيق با بحث نظريههاي امنيت قرار دارد.
تحقيقات اشارهشده هركدام به نسبتهاي گوناگون تحت تأثير يكي از اين سه تئوري قرار دارند.
در ادامه ابتدا سعي ميشود كه سه تئوري امنيت (استينبرگ ،)2008 ،تئوري ستم اجتماعي (گر،
1993؛ بانگورا2006 ،؛ والتر )2007 ،و تئوري فرصت (استينبرگ )2008 ،دربارة نابرابري
اجتماعي و تضاد قومي بررسي شده و سپس با تلفيق اين تئوريها نوعي چارچوب نظري براي
مطالعه حاضر فراهم گردد.
در تئوري امنيت (استينبرگ )2007 ،بيان ميشود كه هرچقدر ميزان احساس ناامني در يك
قوم بيشتر شود احتمال اينكه دست به شورش و عمل خشونتآميز بزند بيشتر خواهد شد .در
همين زمينه سه نوع ناامني سياسي ،فيزيكي و اقتصادي از هم تفكيك شدهاند .امنيت سياسي
ناظر به ميزان تأثيرگذاري يك قوم در معادالت سياسي يك جامعه است .امنيت اقتصادي ناظر
به ميزان دخالت دولت در اقتصاد و تسلط بر حيطه اقتصادي (عدم حضور اقوم در اقتصاد) است.
به عبارت ديگر امنيت اقتصادي اشاره به ميزان تأثيرگذاري يك قوم در اقتصاد ملّي دارد و باالخره
امنيت فيزيكي اشاره به توانايي يك گروه قومي و افراد آن براي جايگزيني دارد تا گروه بتواند
بدون آسيبهاي جسماني زندگي كند و حفظ گردد .مالحظه ميگردد انواع امنيت يادشده اشاره
به توزيع برابر امكانات سياسي (برابري سياسي) مانند بهدستآوردن جايگاههاي سياسي ،امكانات
اقتصادي (فرصتهاي برابر اقتصادي ،اشتغالزايي ،مبارزه با رانت) و در نهايت امنيتي فيزيكي
(افزايش كيفيت زندگي مانند آموزش ،بهداشت) دارد .برابري در توزيع چنين فرصتهايي باعث
افزايش امنيت در يك قوم و جلوگيري از بروز تضاد با حكومت (دارندة اين منابع ارزشمند)
ميگردد.
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تئوري ستم اجتماعي (مظالم) بر اين عقيده است هر چقدر نابرابري در توزيع امكانات در
ميان اقوام مختلف در يك جامعه بيشتر باشد ،امكان بروز تضاد اجتماعي بيشتر است (بانگورا،
2006؛ والتر .)2007 ،گر اينگونه بيان ميكند كه افزايش انواع نابرابري باعث ايجاد انواع تبعيض
و ستم اجتماعي ميگردد .اين نابرابريها ميتواند شامل امكانات رفاهي ،آموزش ،بهداشت ،حضور
در عرصه سياسي ،هويتي و ديني ميگردد .بهوجودآمدن اين احساس تبعيض در افراد ،احساس
محروميت نسبي را افزايش ميدهد .اين احساس محروميت نسبي در كنار سركوب مداوم سيستم
مركزي (كه الزمة توزيع نابرابر است) باعث ايجاد انسجام گروهي و شورش يك قوم در برابر
حكومت مركزي يا اقوام ديگر ميگردد .مالحظه ميشود تئوري ستم اجتماعي نابرابري را منشأ
و اساس انواع تضاد قومي ميداند.
تئوري فرصت (استنبرگ )2008 ،در نزديكي بسيار با تئوري امنيت و مظالم اشاره دارد كه
عالوه بر نابرابريهاي گوناگون كه بر يك قوم اعمال ميگردد ،وجود فرصت الزم براي شورش در
گروه قومي و حكومت مركزي را نيز بايد در نظر گرفت .در بُعد گروه قومي فرصتهاي مالي و
انسجام گروهي براي يك گروه قومي معترض ضروري است از طرف ديگر درک يك گروه قومي
از اين فرصتها نيز مهم است به عبارتي يك گروه قومي هم بايد به صورت عيني (توانايي مالي)
و هم به صورت ذهني فرصتهاي اعتراض و مبارزه خود را بشناسد .از طرف ديگر توانايي مالي،
نهادي و نظامي دولت هم در كنترل و سركوب فرصت يك گروه قومي براي شورش بسيار مؤثر
است و تأكيد تئوري فرصت به برآيند فرصتهاي متقابل يك گروه قومي براي تضاد و دولت
مركزي براي كنترل آن ميباشد.
حال ميتوان با تركيب تئوريهاي فوق و با اخذ بصيرت از تئوري گر ( )1993رابطة نابرابري
اجتماعي و تضاد قومي را اين گونه بازسازي نمود .همانطور كه در تئوري ستم اجتماعي و امنيت
اشاره شد توزيع نابرابر فرصتها باعث ايجاد شرايط نامساعد براي يك قوم ميگردد .اين شرايط
تبعيضآميز و نامساعد هنگامي با بُعد هويتي گروه قومي نيز تركيب شود باعث برجستهشدن
بيشتر اين نابرابريها ميگردد .بهعبارتيديگر زماني كه تبعيض با هويت گروهي قوم تركيب شود،
باعث شكلگيري نوعي انسجام گروهي در گروه قومي ميگردد .انواع تبعيض و سركوب امري
است كه در سطح گروه قومي اتفاق ميافتد ،عالوه بر انواع تبعيض در سطح گروه قومي دو عامل
در سطح ملّي و فراملّي نيز ميتواند پتانسيل تضاد قومي را افزايش دهد.
در سطح ملّي وضعيت دولت عاملي تعيينكننده است .وضعيت دولت از دو لحاظ بسيار
تأثيرگذار است .ابتدا از طريق بسط دموكراسي كه خود عامل اساسي براي مشاركت مؤثر گروههاي
قومي در ابعاد مختلف جامعه و در نتيجه كاهش نابرابري و پايينآوردن پتانسيل تضاد قومي است
و ديگري به ميزان قدرت و وسعت دولت در كنترل قوم يا اقوام و جلوگيري از بسيج آنها براي
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شورش برميگردد .برطبق تئوري فرصت ميزان توان نظامي ،اداري و مالي دولت در كنترل تضاد
قومي مؤثر است.
از سوي ديگر در سطح فراملّي (هرگاه قوم بين چند كشور پراكنده شده باشد) ميزان تحركات
قوم مشابه در كشور همسايه بر روي پتانسيل تضاد يك گروه قومي مؤثر است .براساس تئوري
سرايت (گر )1993 ،همبستگي هويتي يك قوم با قوم ديگر در آن سوي مرز بر روي كاهش يا
افزايش تضاد قوم مذكور در داخل مؤثر است.عالوه بر اين در اين شرايط بايد معادالت و روابط
بينالمللي بين دو يا چند كشوري را كه يك قوم در درون آنها پراكندهاند نيز در نظر آورد .حال
در يك جمعبندي فشرده و در تركيب سه سطح (گروه قومي ،ملّي و فراملّي) ميتوان فرضيههاي
زير را ارائه داد:
 هرگاه ميزان نابرابري و تبعيض نسبت به يك گروه قومي باال باشد و اين گروه قومي بر اثر
تعامل با حكومت مركزي سركوبگر بر اين تبعيض آگاهي پيدا كند و از طرفي گروه قومي
مذكور بعد هويتي خود را (شامل دين و زبان و قوميت) را نيز از طرف حكومت سركوبشده
بيابد احتمال اينكه پتانسيل تضاد در آن افزايش يايد بسيار زياد خواهد بود.

 همچنين در بعد فراملّي وجود هويت مشترک (قوميت و مذهب) باعث ميگردد كه گروه
قومي رابطة خود را با گروه قومي مشابه بيرون از مرز و دولت بسنجد .بنابراين ميزان گرايش
تجزيهطلبانه و روابط كشورهايي كه قوم مذكور در آن پراكندهاند نيز در ميزان پتانسيل
تضاد مؤثر است.
بنابراين مالحظه ميگردد كه رابطة در سطوح سهگانه قوم ،دولت و فراملّي بهصورت متقابل
ميتواند در كنترل يا افزايش تضاد اثرگذار باشد.
 .3روششناسي
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مطالعه حاضر از نوع مطالعة موردي (سيستان و بلوچستان) با رويكرد كيفي است .مطالعه از نوع
مقطعي ـمحدودة زماني مربوط به زمان حاضرـ ميباشد .هدف مطالعه بيشتر بنيادي است .سطح
تحليل مياني ـاستان /قومـ و واحد تحليل قوم ميباشد .تكنيك جمعآوري دادهها تحليل اسنادي
و تكيه بر آمارهاي موجود در منابع دادههاي مر بوط به استان سيستان و بلوچستان است .اين
منابع شامل اسناد و ارقامي كه توسط نهادي رسمي ملّي (مانند مركز آمار ايران) و استاني (مانند
استانداري و )...منتشر شده است ،ميباشد.
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 از سوي ديگر ،در رابطة متقابل گروه قومي و دولت مركزي هرچقدر توانايي دولت مركزي
در كنترل گروه قومي ضعيف و سيستم دولت غير دموكراتيكتر باشد ،پتانسيل تضاد افزايش
مييابد.
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جدول  .1مقایسه شاخصهاي رفاهی و اقتصادي در بین کلیه استانها

منبع :مرکز آمار ایران ،سرشماري عمومی نفوس و مسکن1385 ،
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كد استان
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

نام استان
آذربايجان شرقي
آذربايجان غربي
اردبيل
اصفهان
ايالم
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختياري
خراسان جنوبي
خراسان رضوي
خراسان شمالي
خوزستان
زنجان
سمنان
سيستان و بلوچستان

ضريب توسعهيافتگي
0/699
0/463
0/565
0/791
0/511
0/503
0/804
0/626
0/571
0/645
0/364
0/351
0/598
0/999
0/110

كد استان
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

نام استان
فارس
قزوين
قم
كردستان
كرمان
كرمانشاه
كهكيلويه و بوير احمد
گلستان
گيالن
لرستان
مازندران
مركزي
هرمزگان
همدان
يزد

ضريب توسعهيافتگي
0/599
0/525
0/617
0/491
0/449
0/511
0/317
0/641
0/752
0/446
0/999
0/646
0/263
0/685
0/999
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در بررسي يافتههاي نوشتة حاضر ابتدا سعي ميگردد نابرابريهاي اجتماعي را در دو سطح واكاوي
كنيم .به پيروي از تئوري ستم اجتماعي ميتوان اين نابرابري در سطح تفاوتهاي بين استان
سيستان و بلوچستان و ديگر استانهاي كشور را بررسي نمود كه اشاره به توزيع نابرابر امكانات
در زمينههاي گوناگون در بين اين استان و بهخصوص مركز ـاستانهاي ثروتمندـ دارد و از سوي
ديگر در درون استان با كمكگرفتن از امكانات شهرهاي بلوچنشين و سيستانينشين و مقايسة
بين آنها به تفاوت توزيع امكانات در درون استان بين بلوچ و سيستاني نيز دست يافت .اين يافتهها
به ما در تحليل وضعيت قوم بلوچ در سطح قومي و ملّي كمك خواهد رساند.
استان سيستان و بلوچستان يكي از معدود استانهايي است كه در زمينه شاخصهاي توسعة
انساني همواره در پايينترين و آخرين رتبهبنديها در كشور واقع شده است .به جهت شاخص
توسعة انساني  ،اين استان در سال  1365بيستوسومين استان كشور و در سال 1375
بيستوچهارمين استان كشور پس از استان كردستان بوده است (نبيزاده .)172 :1384 ،اين
شاخص براي سيستان و بلوچستان در محاسبات سال  95به رتبه سيام رسيده است .بر اين
اساس مطلوبترين شاخص اميد به زندگي در مناطق شهري استانهاي تهران ،اصفهان و قزوين
بوده است و نامطلوبترين شاخص بهترتيب در مناطق شهري استانهاي سيتان و بلوچستان،
كردستان و آذربايجان غربي است (شهركي .)155 :1395 ،در بررسي وضعيت شاخصهاي
توسعهيافتگي (اقتصادي و رفاهي) استان سيستان و بلوچستان براساس دادههاي سالنامة آماري
سال  1385و  1386در بين كل استانهاي كشور در آخرين رتبه قرار گرفته است .بر اين اساس
استانهاي مركزي در مقايسه با بخشهاي پيرامون از توسعهيافتگي بيشتري و نيز درجة دسترسي
باالتر به منابع ملّي برخوردار هستند .سيستان و بلوچستان در دو دهة اخير از سال  1395با
كمترين امتياز شاخص توسعة انساني در قعر جدول قرار گرفته است (اطاعت و همكار.)80 :1390 ،
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 .1براي رتبهبندي از شاخصهاي متعدد اقتصادي ،بهداشتي ،رفاهي و آموزشي استفاده شده است ،اين آمار اغلب از
دادههاي بانك مركزي و مركز آمار استخراج شده است .در اين مطالعه از تركيب سه روش ويكور ،تاپسيس و ساوه
بهره گرفته شده است (براي ديدن جزئيات محاسبه و شاخصها ،نك .اميني و همكاران ،26 :1396 ،براي سال 95؛
موسوي و همكاران ،17 :1394 ،براي سال .)90
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معيارهاي مورد استفاده در بُعد اقتصادي و رفاهي عبارتند از نرخ مشاركت اقتصادي ،جمعيت
فعال از نظر اقتصادي ،شاغلهاي كارگاههاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بيشتر ،تعداد تلفن
نصبشده ،تعداد انشعاب آب ،تعداد شهرهاي گازرسانيشده ،تعداد مصرفكنندگان گاز ،تعداد
مشتركان برق خانگي و طول بزرگراههاي ساخته شده .عالوه بر اين ،شاخصهاي بهداشتي شامل
سرانة تخت موجود در مراكز درماني فعال ،سرانة پزشكان شاغل ،سرانة مراكز بهداشتي و چند
شاخص آموزشي مانند تعداد باسوادان در جمعيت  6ساله و بيشتر ،نسبت معلم به دانشآموز و
تعداد كتابخانههاي عمومي نيز در اين شاخص لحاظ شدند ( 29شاخص) .اين ارقام به سرانه
تبديل شده و دامنة مقادير آن بين صفر تا يك ميباشد كه بر ايناساس عدد يك باالترين ميزان
توسعهيافتگي و عدد صفر كمترين ميزان توسعهيافتگي را نشان ميدهد .براساس شاخص تركيبي
ساختهشده استان سيستان و بلوچستان از نظر امكانات رفاهي در پايينترين (بدترين) وضعيت
قرار گرفته است .يافته هاي بهدستآمده در بين كلية استانها در جدول  1نمايش داده شده
است .اين يافتهها براي سالهاي  90و  95هم بيانكنندة وضعيت سيستان و بلوچستان در جايگاه
قبلي است .آنچنان كه موسوي و همكاران ( )17 :1394براساس دادههاي مركز آمار نشان
دادهاند ،استان سيستان و بلوچستان در سال  90داراي آخرين رتبة توسعهيافتگي است و به
همراه استانهاي ايالم و خراسان جنوبي جزء محرومترين استانهاي كشور بودهاند .رحيمي و
همكاران ( )1396سعي نمودهاند چند روش تركيبي را براي اندازهگيري ميزان توسعة استانها
بهكار ببرند و جالب اينكه باز استان سيستان و بلوچستان از لحاظ توسعهيافتگي در رتبة آخر قرار
گرفته است 1.از تركيب شاخصهاي يادشده ،استان سيستان و بلوچستان در پايينترين رتبة قرار
گرفته است .فاصلة اين استان با تهران ،يزد ،سمنان و مازندران كامالً فاحش و گوياست و نشانگر
نابرابري عميق در برخورداري از مواهب است .براي نمونه استان يزد و سمنان براساس شاخص
ساخته شده  9برابر استان سيستان و بلوچستان از امكانات و منابع رفاهي و اقتصادي بهره ميبرند.
اين وضعيت در بين استانهاي ديگر ـحتي استانهايي كه بعد قومي قوي دارندـ كامالً مشخص
است .اين مقدار ـفاصلة تهران و سيستان و بلوچستانـ براي سال  95نزديك به ده برابر شده است.
در زمينة سواد و برابري آموزشي بررسي كلي وضعيت سواد طي سالهاي  65 ،55و  75نشان
ميدهد كه هرچند درصد كل باسوادان از مرد و زن از  29/75درصد در سال  55به  35/9درصد
در سال  65و به  57/26درصد در سال  75افزايش يافته است ولي ميزان اين رشد با ميانگين
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كشوري بسيار متفاوت است (نبيزاده .)1384 ،براي نمونه ميانگين پوشش تحصيلي در مقطع
ابتدايي سال  84براي كل كشور (دختران)  89درصد و براي استان سيستان و بلوچستان 62
درصد است .در همينسال اين ميانگين براي پسران در مقطع ابتدايي  92درصد (كشوري) در
مقابل  72درصد (استاني) است .همين متغير در مقطع تحصيلي متوسطه براي دختران برابر با
ميانگين  13/8درصد (استاني) در مقابل ميانگين  48/7درصدي كشوري است .در ميان پسران
مقطع متوسطه اين ميانگين براي استان معادل  5/26درصد در مقابل ميانگين  46/7درصد
كشوري است (نبيزاده1384 ،؛ قائد رحمتي و ديگران1389 ،؛ دهمرده و ديگران.)1389 ،
در بررسي شاخصهاي اساسي توسعة انساني (شاخص آموزش ،شاخص درآمد و شاخص اميد
به زندگي) درسال  1385استان سيستان و بلوچستان در پايينترين رتبه در بين استانها قرار
دارد .شاخص توسعة انساني (تركيب سه شاخص باال) براي سال  1385در استان برابر با 0/469
ميباشد .ميزان اين شاخص در كشور برابر  0/777در سال  85است .شاخص آموزش استان برابر
با  0/583در برابر  0/851كشوري است .همچنين شاخص درآمد برابر با  0/151استاني در مقابل
 0/733كشوري و شاخص اميد به زندگي معادل  0/675استاني در مقابل  0/755كشوري ميباشد
(مركز آمار ايران1385 ،؛ دهمرده و ديگران .)178 :1385 ،در سال  95براساس دادههاي مركز
آمار ايران (زنگنه8 :1395 ،ـ )156استان سيستان و بلوچستان با شاخص  0/717در رتبه سيام
كشور قرار دارد .در شاخص سالمت  0/751در جايگاه سيام (آخر به همراه كردستان) قرار گرفته
است .اين جايگاه در مورد شاخص توسعة انساني در بين استانهاي كشور همچنان ـبه همراهي
كردستانـ محفوظ است .در بررسي فاصلة برخورداري از منابع براساس شاخصهاي توسعة انساني
(سالمت ،آموزش ،توليد ناخالص سرانه) استان سيستان و بلوچستان ـبه همراه كردستان و
آذربايجان غربيـ جزء مناطق «بسيار محروم» گرفتهاند (زنگنه .)157 :1395 ،در زمينة نرخ
باسوادي استان سيستان و بلوچستان با نرخ  76درصد پايينترين نرخ باسوادي را در بين
استانهاي كشور داراست (مركز آمار ايران .)1395 ،شاخصهاي عمدة نيروي كار استان بر سال
 95عبارتند از نرخ مشاركت اقتصادي برابر با  ،30/3نرخ بيكاري  .13/9بر اين اساس پايينترين
نرخ مشاركت اقتصادي مربوط به اين استان است و در زمينة نرخ بيكاري در ميان چند استان
بيكار قرار دارد (در كنار كردستان ،كهكيلويه و بويراحمد ،خراسان جنوبي)( .مركز آمار ايران،
 ،1395نتايج طرح آمارگيري نيروي كار) .در زمينة متوسط سهم هزينة بهداشت و درمان يك
خانواده شهري ،در حاليكه متوسط اين هزينه در كشور معادل ( 10/51هزار ريال) ميباشد،
استان سيستان و بلوچستان با ميانگين  7/14در پايينترين سطح در كشور قرار دارد (مركز آمار
ايران ،1395 ،دادههاي بهداشت و درمان).
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جدول  .2مقایسه شهرستانهاي استان از لحاظ توسعهیافتگی و دسترسی به امکانات
شهر

ايرانشهر

سراوان

سرباز

چابهار

خاش

زاهدان

زابل

زهك

كنارک

نيكشهر

ايرانشهر

0

2/95

13/53

11/04

9/78

29/76

13/17

17/37

17/28

23/74

سراوان

2/95

0

12/68

10/91

9/56

36/25

13/23

17/56

17/07

22/96

سرباز

13/53

12/68

.

6/26

7/11

39/25

23/28

7/26

5/95

21/56

چابهار

11/04

10/9

6/26

0

4/88

33/79

21/15

10/05

5/95

21/56

خاش

9/78

9/56

7/11

4/88

0

31/55

18/75

11/73

11/38

21/8

زاهدان

29/76

36/25

39/25

33/78

31/55

0

42/28

42/28

41/51

37/56

زابل

13/17

13/23

23/28

21/15

18/75

20/47

0

28/72

28/15

28/11

زهك

17/73

17/56

7/62

10/05

11/73

42/28

28/72

.

3/42

23/32

نيكشهر

23/74

22/96

21/56

20/45

21/08

37/56

28/11

23/32

22/98

0

حداقل

2/95

2/95

5/95

4/88

4/88

20/47

13/17

3/42

3/42

20/45

منبع :معاونت برنامه ريزي استانداري سيستان و بلوچستان1387 ،

در مطالعه ديگر در سال  94اين اختالف خود را نشان داده است .براساس بررسي معبودي و
حكيمي ( ،)1394همچنان شهرستانهاي زاهدان و زابل بيشترين امكانات را به خود اختصاص
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كنارک

17/28

17/07

5/95

9/61

11/38

41/51

28/15

3/42

0

22/98
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قبل از پرداختن به وضعيت نابرابري سياسي در استان سيستان و بلوچستان ،اجازه دهيد ابتدا
وضعيت رفاهي ،اجتماعي و اقتصادي قوم بلوچ را نسبت به سيستانيها بررسي و بعد به اين عامل
باز خواهيم گشت.
براي بررسي وضعيت امكانات قوم بلوچ «اغلب سنّيمذهب» نسبت به سيستانيها «اغلب
شيعهمذهب» چارهاي نيست جز اينكه امكانات شهرهاي استان را نسبت به يكديگر بسنجيم.
براساس اين امكانات ميتوان نابرابري دسترسي به فرصت را بين دو قوم در داخل استان مالحظه
كرد .براي اين منظور كلية شاخصهاي آموزشي ،ارتباطات ،خدمات عمومي ،بهداشتي و درماني
استان مورد مطالعه قرار گرفتند كه تعداد آنها به  29شاخص رسيد .پس از استانداردكردن
شاخصها ،كلية شاخصها به صورت ماتريس فواصل مركب آماده گرديد .در اين مطالعه فاصلة
هر منطقه با خودش برابر صفر و فاصله  aاز  bبرابر با  bاز  aميباشد .در جدول  2عالوه بر
فاصلههاي مركب ،حداقل فاصله براي هر شهرستان نيز محاسبه شده است.
همانطور كه در جدول  2مالحظه ميشود فاصلة شهرهاي زاهدان و زابل از كليه شهرهاي
ديگر استان بيشتر است .زاهدان مركز استان است و اغلب امور اداريـسياسي استان در اين شهر
تمركز يافته است .مصدر امور يا به دست سيستانيهاي شيعهمذهب ميباشد يا به دست افرادي
كه بيشتر از استانهاي مجاور به سمتهاي گوناگون استاني منصوب شدهاند .شهرستان زابل
اغلب از سيستانيهاي شيعهنشين تشكيل شده است .از لحاظ فاصله (نابرابري امكانات) دو شهر
زاهدان و زابل در فاصله بسيار زياد از ديگر شهرهاي استان واقع شدهاند .اين دو شهر نسبت به
مابقي شهرهاي استان از درجة توسعهيافتگي بسيار باالتري برخوردارند.
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 .1زابلي با زابل دو شهر متفاوت هستند.
 .2براي بررسي اين تحقيق از داده هاي مركز آمار استفاده شده است .سطح توسعه با چهار روش ويكور ،تحليل
مؤلفه هاي اصلي ،روش موريس و روش  zاستاندارد مورد بررسي قرار گرفته است (براي مالحظة جزئيات فني نك.
معبودي و همكار.)1394 ،
 .3بعد از كرد و لُر.
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دادهاند .در اين بررسي كه از تلفيق  29شاخص در زمينههاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي ،بهداشتي و كالبدي و زيربنايي شاخصهاي توسعهيافتگي ساخته شدهاند و از روشهاي
مختلف براي سنجش شاخص توسعهيافتگي بهره بردهاند ،نتايج نشان داد كه شهرستانهاي
زاهدان و زابل در سطح اول توسعه قرار گرفته و به عنوان قطب رشد عمل كرده و شهرستانهاي
زابلي ،1دلگان ،سرباز و سيب و سوران در پايينترين سطوح توسعه قرار گرفتهاند (همان:
117ـ2.)120
هرچند پيمايشهاي مداوم بر روي وضعيت قومي در ايران كم و انگشتشمار است و پيبردن
به پيامدهاي اين نابرابريها را مشكل ميسازد ولي چلبي و يوسفي ( )1380 ،1378در بررسي
خصوصيات فرهنگي و اجتماعي اقوام هشتگانه در كشور در مورد قوم بلوچ چنين بيان ميكنند
كه اين قوم در زمينة احساس عدالت قومي بعد از قوم كرد (با  29درصد) و قوم لُر (با  34درصد)
سومين قوم (با  40درصد) از لحاظ درک بيعدالتي قومي در بين اقوام كشور ميباشد .همچنين
در زمينة درک عدالت در ديگر زمينهها احساس عدالت فرصتي (با 40درصد) پايينترين احساس
در بين اقوام و عدالت قضايي (با 47درصد) سومين 3در بين اقوام ميباشد .اين يافتهها حاكي از
آن است كه نابرابري بين استان سيستان و بلوچستان با ديگر استانها و همچنين نابرابري بين
ال از سوي بلوچها درک ميشود و به احساس نابرابري
قوم بلوچ و سيستانيها در درون استان كام ً
نسبي در بين اين قوم دامن ميزند .اين امر زماني تشديد ميشود كه از لحاظ حس قومداري
(قضاوت در مورد برتري قومي خود نسبت به ديگر اقوام) ـاين حسـ در قوم بلوچ با  70درصد از
كلية اقوام بيشتر است .همچنين بلوچها بيشترين ميزان تعهد و دلبستگي را نسبت به ديگر اقوام
(با  84درصد) به قوم خود دارند .يافتههاي موج سوم پيمايش ملي ـمنتشره در سال 95ـ نيز
يافتههاي جالبي را در اختيار محقق قرار ميدهد .پاسخگويان در پاسخ به سؤال «حكومت بين
قوميتهاي مختلف تبعيض قائل نميشود» استان سيستان و بلوچستان در كنار استانهاي
كردستان و آذريزبان بيشترين مخالفت را اعالم كردهاند (وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،گزارش
موج سوم پيمايش ارزشها و نگرش ايرانيان .)152 :1395 ،بنابراين مالحظه ميگردد نابرابري
كه در بعد عيني با آمار و ارقام نشان داده شد ،در بُعد ذهني در مصاحبهها و گفتگوهاي مردم
ال هويداست .در گفتگو با بزرگ طايفة ريگي ،هرچند با تمام اعمال عبدالمالك مخالف
بلوچ نيز كام ً
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بود ،وي در زمينة ظلم به قوم بلوچ حق را به عبدالمالك ريگي ميداد (مصاحبة فردي با بشير
احمد ريگي1389 ،؛ همچنين نگاه شود به اظهارات دوشوكي1390 ،؛ مالزهي.)1380 ،
بشير احمد ريگي (بزرگ طايفه ريگي) در ادامة مصاحبة خود ميافزايد« :االن از  4معاون
استانداري ،فقط يكي بلوچ است .در تمام ادارات در بخش مديريتي وضع همين است .در استان
حتي يك فرماندار بلوچ سني نداريم .از آن طرف هم يكباره ميبينيم كه با آمدن يك مسئول
جديد چندين آدم خبره با هر قوميتي كنار گذاشته ميشود .تا اين مسائل حل نشود متأسفانه
اين وضعيت ادامه خواهد يافت .بايد توازني برقرار بشود تا بساط پديدة شوم مالك برچيده شود»
(مصاحبة فردي با بشير احمد ريگي .)1389 ،اين گفته ريگي مقدمة خوبي براي ورود به بحث
رابطة قوم بلوچ با حكومت مركزي و پراكندگي آن در سطح چند كشور و همچنين اداره استان
سيستان و بلوچستان ميباشد.
در بررسي ميزان برابري فرصت سياسي بايد به اين نكته توجه داشت كه اين شاخص بيشتر
به امكان اثرگذاري سياسي از طريق بهدستآوردن مقامات اجرايي در سطح قدرت حاكمه اشاره
دارد .آمار دقيقي در اين زمينه وجود ندارد ولي از نظرات ارائهشدة صاحبنظران قوم بلوچ ميتوان
اين برآورد را داشت كه قوم بلوچ و هويت سنّيمذهب در بازي قدرت در سطح كشور نقش اساسي
بر عهده ندارد .يك نكته ميزان وجود بلوچها در ادارة استان است و نكتة ديگر ميزان وجود آنها
در مراكز قدرت در حكومت مركزي .در مورد دوم به تفصيل صحبت خواهد شد .ولي در مورد اول
ميتوان گفت هنگامي كه قوم بلوچ در ادارة استاني كه اكثريت جمعيت آن را تشكيل ميدهد به
بازي گرفته نميشود ،ميتوان حدس زد به طريق اولي در قدرت مركزي نيز به بازي گرفته نخواهد
شد .اين اعتراض از طرف نخبگان قومي بلوچ بارها عنوان شده است كه استان به دست نيروهاي
بومي اداره نميشود؛ نمونة آن را در گفتگوي ريگي مالحظه كرديم.
براي بررسي وضعيت سياسيـايدئولوژيك در منطقة بلوچستان بايد چند گروه و دسته را هم
زمان مورد بررسي قرار داد .ابتدا بايد توجه داشت كه قوم بلوچ ميان سه كشور ايران ،پاكستان و
افغانستان تقسيم شده است و اين خود منبع چالشهاي گوناگوني است .اين چالشها عبارتند از )1
ناسيوناليزم بلوچ؛  )2اسالم و اسالمگرايي (شامل شيعهگرايي ،سنيگرايي و طالبانيزم)؛  )3نقش
نيروهاي خارجي اعم از كمونيزم روسي در قبل و آمريكا در حال حاضر.
تركيب اين عوامل در وضعيت داخلي استان سيستان و بلوچستان و منطقة جنوب شرق و
رابطة آنها با حكومت مركزي در ايران بسيار مؤثر است (مالزهي .)1380 ،ابتدا از نيروهاي
تأثيرگذار داخلي در سطح استان شروع ميكنيم .هماكنون چند گروه در سطح استان وجود دارند.
يكي سردارها يا همان سران طوايف بلوچ هستند كه از زمان رضاشاه و تا انقالب اسالمي در رابطة
قوم بلوچ و حكومت مركزي نقش اساسي را بازي ميكردند .رابطة اين سردارها و حكومت مركزي
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تا قبل از انقالب تركيبي از درگيريها (نمونة دوست محمدخان باركزايي در زمان رضاشاه و
دادشاه در زمان پهلوي دوم) تا سازش را در برميگيرد .عالوه بر نظام سرداري ،مولويها بهعنوان
نمايندگان ديني مردم از گروههاي بسيار تأثيرگذار در منطقه به حساب ميآيند .اين گروه بعد از
انقالب كه حكومت شيعي قدرتمند در مركز ايجاد شد از اهميت زيادي (حتي براي حكومت) نيز
برخوردار شدند .گروه سوم تحصيلكردههاي قوم بلوچ بودند كه امروزه رو به گسترش نيز هستند
و گروه چهارم نمايندگاني (اعم از كشوري و لشكري) است كه از طرف حكومت مركزي در منطقه
وجود دارند (مالزهي1389 ،1380 ،؛ عبداللهي و ديگران .)1381 ،تركيب اين گروهها با توجه به
زمان و مكان و موقعيت بينالمللي متفاوت بوده است .تركيب اين گروههاي داخلي در كنار
وضعيت بلوچستان پاكستان (در روايتهاي مختلف ناسيوناليزم بلوچ) ،اسالم سني و اسالم طالباني
(در كنار روايت شيعي حكومت) بهتر قابل درک است .حال ميتوان در بازگشت به چارچوب
تئوريك بحث در اين زمينه هم روابط درونقومي ،هم رابطة قوم با حكومت مركزي و هم شرايط
بينالمللي را بهتر بررسي كرد.
هنگامي كه انقالب اسالمي به پيروزي رسيد نظام سرداري به اين دليل كه «با شاه بوده
است» كنار گذاشته شد ولي براي اينكه هرجومرج ايجاد نشود حكومت به دنبال يك جانشين
براي نظام سرداري بود و اين نيروي جايگزين را به نوعي در مولويها ميديد .به عبارتي كنترل
دولت در اين منطقه هميشه از ديرباز با مشكل مواجه بوده است .آنچنان كه تئوري فرصت به ما
ميآموزد يكي از مهمترين عوامل در بروز و حلّ تضاد ميزان توانايي دولت مركزي از نظر نظامي،
نهادي و اداري ميباشد .اين مشكل همواره در استان سيستان و بلوچستان از زمان رضاشاه تاكنون
خودنمايي ميكند .همانطور كه پيشتر گفته شد ،بعد از انقالب حكومت جديد معتقد بود كه
تحصيلكردهها طرفداران ناسيوناليزم بلوچ هستند .بنابراين تحصيلكردهها هم كنار گذاشته شدند
زيرا آنها با رابطه با بلوچهاي پاكستان در كويته به دنبال استقرار بلوچستان بزرگ بودند .پس
تحصيلكردهها را چپي ميديدند و سرداران را همراه با رژيم شاه .بنابراين بر روي نيروي سوم كه
روحانيت (مولويها) بود توافق كردند .اما در اينجا نيز مشكلي وجود داشت و آن اينكه زياد
نميشد بر روي بلوچهاي سني حساب باز كرد؛ پس ادارة امور به دست سيستانيهاي شيعه سپرده
شد .براساس اين تفكر ،بلوچ و اهل سنت كمكم از ساختار سياسيـاداري حذف شدند و با
سيستانيها و بهتبع آن با حكومت مركزي تضاد منافع يافتند (مالزهي.)1380 ،
بايد توجه داشت كه عنصر مذهب (شيعه و سني) به عنصر قوميت (بلوچ) بعد از انقالب
افزوده شد .اين دو عنصر كه بنيان هويت قوم بلوچ را ميساخت اساس تصميمگيري از سوي
حكومت مركزي در ادارة امور و توزيع منابع بود .همچنين تا قبل از انقالب عنصر قوميت
(بلوچبودن) عنصر بنيادي بود .تعارض شديد حاصل از اين عنصر در تضاد با حكومت مركزي در
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شكلگيري ناسيوناليزم بلوچ خود را نشان ميداد .ولي بعد از انقالب شيعي  57عنصر مذهب نيز
به عنصر قوميت اضافه گرديد .حكومت جديد ابعاد ايدئولوژيك شيعي بسيار قوياي داشت و
اساس و بنياد اصلي توزيع منابع در قدرت را همين بُعد تشكيل ميداد .قوم بلوچ بر همين اساس
خارج از اين ابعاد قرار ميگرفت؛ هم «بلوچ جداييطلب بود هم سني وهابي» .نكتة اساسي در
اينجا اين است كه هر دو بُعد اين بحث يعني قوميت و مذهب عناصر فراقومي و فراملّي هستند.
ناسيوناليزم بلوچ در پاكستان نيز ادامه پيدا ميكرد و تضاد يا سازش بين حكومت ايران و پاكستان
و حتي افغانها (افغانستان اشغالشده توسط روس و امريكا) بر روي مناسبات قومي بلوچ مؤثر
بود و از طرفي مذهب تسنّن و برخورد آن با روايت شيعي حكومت ،تضاد را از سطح قوم بلوچ به
جهان سنّيمذهب منطقه با حكومت شيعي ميكشاند كه مهمترين نمود آن در خوانش ضدشيعي
در طالبانيزم و گروههاي پيكارجو و خوانش ضدسنّي در حكومت مركزي بود .در قبل از انقالب
تضادي بين شيعه و سني وجود نداشت ولي بعد از انقالب اين تضاد تشديد شد .اين وضعيت
ال
باعث شد كه مولويها هم كمكم از صحنه كنار گذاشته شوند ،سردارها و تحصيلكردهها هم قب ً
كنار گذاشته شده بودند و اين وضعيت خأل باعث نفوذ حكومت مركزي غيربومي در منطقة
بلوچستان گرديد .اين انزواي روحانيت اهل سنت در سيستان و بلوچستان ايران كمك به نفوذ
انديشة طالباني در منطقة بلوچستان ايران كرد .به عبارت ديگرُ ،بعد فراملّي قوم بلوچ (بلوچستان
پاكستان) و قرائت بيروني از اسالم (قرائت طالباني) با حذف مولويها ،مجال بيشتري براي ظهور
در استان يافتند و در نتيجه مجال بيشتري براي نشاندادن تقابل خود با حكومت مركزي از يك
سو و ايجاد انواع تضاد بين قوم بلوچ با سيستاني از سوي ديگر فراهم آورند.
علت ايجاد طالبان هرچه باشد ،يكي از منابع اصلي فكري آنها مدارس ديني است كه در كويته
پاكستان (يعني بلوچستان پاكستان) واقع شدهاند .اغلب مدارس ديني كويته تحت تأثير مكتب
ديوبندي هستند كه ريشة آنان در شبه قارة هند قرار دارد .ديوبند نظر مساعدي دربارة مكتب
تشيع ندارد و تأثيرات اين مكتب در بلوچستان ايران از زمان قدرت خاندان باركزايي با دعوت از
روحانيون آنها براي امر قضاوت در ايران افزايش يافت .اكثر مولويها در بلوچستان تحصيلكردة
همين مدارسي هستند كه تحت تأثير مكتب ديوبند در پاكستان به وجود آمدهاند .مالحظه
ميشود كه خاستگاه مشترک و محل تحصيل بين مولويها و طالبان نوعي پيوند عاطفي و درک
مشترک از اسالم بين آنها ايجاد كرده است (مالزهي1380 ،؛ دوشوكي .)1390 ،با توجه به اينكه
مردم بلوچستان در ايران سنّي حنفيمذهب هستند ،سعي بر تساهل و مدارا با مذهب شيعه دارند.
اما رهبران سنيهاي حنفي (در نبود مولويها) زمينه را براي گسترش و رشد مكتب ديوبندي
ـضدشيعي نزديك به طالبانـ در ميان مردم بلوچستان ايران آماده ميكنند.
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عالوه بر اين عامل ،خارج از مرزهاي ايران عامل مهم ديگر ناسيوناليزم بلوچ ميباشد .ذكر اين
نكته كه بلوچها خود را ايراني ميدانند بسيار حائز اهميت است .حتي در بررسي يوسفي ()1380
بلوچها با  89درصد از باالترين وفاداري ملّي در ميان اقوام ايراني برخوردار بودند .اين امر در موج
سوم پيماش ارزشها و نگرشهاي ايرانيان ( )1395در حدود  90درصد ميباشد .اولين جرقههاي
ناسيوناليزم بلوچ در كالت و كويته پاكستان شكل گرفت .در اوت  1932ميالدي «البلوچ كراچي»
نشرية هفتگي انجمن اتحاد بلوچستان براي اولين بار نقشه بلوچستان بزرگ را كه شامل بلوچستان
ايران ،كالت و افغانستان بود منتشر كرد .ميتوان گفت ناسيوناليزم بلوچ با تمام فرازوفرودهايش
امري بود كه در خارج از ايران شكل گرفت.
اما ناسيوناليزم بلوچ در ايران برخالف آنچه در پاكستان و افغانستان اتفاق افتاد ماهيتي
استقاللطلبانه نداشته است و بلوچها به هويت ايراني خود آگاهي كافي دارند .براساس تحقيق
عبداللهي و حسينبر ( ،)116 :1381دانشجويان بلوچ به مؤلفة هويت ملّي و ملّت ايران گرايش
نسبتاً بااليي دارند ولي نسبت به مؤلفة سياسي آن يعني حكومت جمهوري اسالمي بيتوجهاند
(همچنين دادههاي موج سوم ارزشها و نگرشهاي ايرانيان .)1395 ،همين دانشجويان رتبة قوم
بلوچ را در ميان اقوام ايراني از نظر امكانات آخرين (پايينترين) ارزيابي كردهاند .نكتة اساسي در
بلوچستان ايران آن است كه هويت قوم بلوچ به طرز عجيبي با مذهب تسنن گره خورده است .به
عبارتي ديگر ،هويت سنّي رودرروي روايت غالب حكومت از روايت شيعي قرار گرفته و اين امر
باعث شده است كه چالش واقعي بين ناسيوناليزم قوم بلوچ و گرايش اسالمي سنّي تحت تأثير دو
واقعيت روايت شيعي (حكومت مركزي) و ظهور طالبان قرار گيرد و انديشة طالباني با عقبنشيني
ناسيوناليزم بلوچ تقويت شود .اين امر بعد از انقالب  57اتفاق افتاد و گسترش يافت .بايد اين نكته
را مدّنظر قرار داد كه مرزي بين مردم بلوچستان وجود ندارد .براي مثال بخشي از طايفه ريگي
در ايران ،بخشي در نيمروز افغانستان و بخش بزرگ آن در پاكستان واقع شده است .مرزها براي
دولتها مهمند ،نه براي مردم منطقه .اين مرزها بيشتر از طريق هويت قومي و مذهبي ناديده
گرفته ميشود.
در بررسي نظري فرض شد كه هرگاه ميزان نابرابري و تبعيض نسبت به يك گروه قومي باال
باشد و اين گروه قومي بر اثر تعامل با حكومت مركزي سركوبگر بر اين تبعيض آگاهي پيدا كند
و از طرفي گروه قومي مذكور بُعد هويتي خود را (شامل دين و زبان و قوميت) نيز از طرف حكومت
سركوبشده بيابد احتمال اينكه پتانسيل تضاد در آن افزايش يايد بسيار زياد خواهد بود .از طرفي
در رابطة متقابل گروه قومي و دولت مركزي ،هرچقدر توانايي دولت مركزي در كنترل گروه قومي
ضعيف و سيستم دولت غير دموكراتيكتر باشد ،پتانسيل تضاد افزايش مييابد .از طرفي در بُعد
فراملّي وجود هويت مشترک (قوميت و مذهب) باعث ميشود كه گروه قومي رابطة خود را با گروه
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قومي مشابه بيرون از مرز و دولت بسنجد .بنابراين ميزان گرايش تجزيهطلبانه و روابط كشورهايي
كه قوم مذكور در آن پراكندهاند نيز در ميزان پتانسيل تضاد مؤثر است .بنابراين مالحظه ميگردد
كه رابطة در سطوح سهگانه قوم ،دولت و فراملّي بهصورت متقابل ميتواند در كنترل يا افزايش
تضاد اثرگذار باشد .زماني كه نابرابري در انواع و اقسام مختلف آن باال باشد و احساس نابرابري و
محروميت نسبي نيز بين مردمان منطقه باال باشد ،نگاه مردم متوجه مسائل فراملّي ميشود .چون
كه معتقدند حكومت مركزي براساس مسائل پيشگفته قصد و نيت كمك به قوم بلوچ ندارد .نگاه
اين قوم به دنبال عواملي كه در بيرون به اين نابرابريها اعتراض ميكند ،ميچرخد و اين عوامل
را باعث انسجام گروهي خود ميبينند .در بازگشت به چارچوب نظري بحث بايد گفت نابرابري
شديد بين قوم بلوچ سني و سيستاني شيعه (در سطح قومي) ،نظارت حداكثري حكومت مركزي
و حمايت بيدريغ از سيستاني اقليت و شيعه (در سطح ملّي) و احساس پيوند بين قوم بلوچ از
لحاظ ديني و قومي با مردم پاكستان و افغانستان (در سطح فراملّي) تركيبي را ايجاد ميكند كه
زمينهساز تضاد درونقومي (بلوچ و سيستاني) و برونقومي (بلوچ و حكومت مركزي) ميشود.
بنابر اين چارچوب ،بايد وضعيت استان سيستان و بلوچستان بهطور اعم و وضعيت قوم بلوچ بهطور
اخص را در يك فرايند چندسطحي مالحظه نمود .ابتدا اينكه نابرابري هم در ميان استان سيستان
و بلوچستان با ديگر استانها باالست و هم بين قوم بلوچ و سيستاني .اين نابرابري هم در توزيع
منابع آشكار هست و هم احساس آن در بين افراد قابل رؤيت .اين امر در كنار هويت شيعي و
سني و ارتباط آن با حكومت مركزي پتانسل تضاد قومي را فراهم ميسازد .اين هويت ديني در
كنار هويت مليگرا كه توسط قوم بلوچ در خارج از مرزها تقويت ميشود ،وضعيت را براي
فعالسازي اين پتاسيل فراهم ميسازد.
ارقام زير تنها نمونهاي از خشونتهاي چند سال اخير در اين منطقه بوده است .در سالهاي
اخير منطقة سيستان و بلوچستان باالترين ميزان ترور و خشونت را نسبت به ديگر مناطق كشور
داشته است .حادثة  24تير  1388مسجد جامع زاهدان كه باعث شهادت  27شهروند و
زخميشدن  169نفر شد ،حادثة محور زاهدان به زابل در منطقة تاسوكي  25اسفند  1384و
شهادت  28شهروند و گروگانگرفتن  7نفر ،حادثة مسجد عليبنابيطالب زاهدان در تاريخ 7
خرداد  1388و شهادت  21شهروند و زخميشدن  125نفر ،شهادت  32نفر در عمليات انتحاري
 24آذر  1389چابهار و ترور سردار شوشتري و سران طوايف در  26مهر  ،1388گروگانگيري
چند نفر از پرسنل صدا و سيما در شهريور ،1390ترور اتباع خارجي ،شهادت  14نفر از اعضاي
پليس مرزباني در سراوان  ،1392گروگانگرفتن  5مرزبان ايراني در سال  1392و شهادت 8
مرزبان ايراني در زاهدان  1394چند نمونه از رويدادها و حوادثي ميباشد كه در اين منطقه
اتفاق افتاده است.
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در بررسي حاضر سعي گرديد با كمكگرفتن از تئوريهاي موجود در زمينة تضاد قومي ميزان
پتانسيل تضاد موجود در قوم بلوچ واكاوي شود .تأكيد شد كه نابرابري اجتماعي بهعنوان يكي از
عوامل اصلي تضاد نقش بنياديني در ايجاد و گسترش تضاد دارد .از همينرو با كمكگرفتن از
سه تئوري «امنيت»« ،مظالم اجتماعي» و «فرصت» سعي گرديد كه پتانسيل تضاد در قوم بلوچ
مورد مداقه قرار گيرد .در بررسي ميزان نابرابري بين استان سيستان و بلوچستان با ديگر استانها
مالحظه شد كه بيشترين ميزان نابرابري در استان سيستان و بلوچستان واقع شده است ،اين
استان از پايينترين شاخص توسعة انساني برخوردار بود .در بررسي بين بلوچها و سيستانيهاي
ساكن استان نيز اين نابرابري بسيار مشهود بود و درک اين نابرابري از طرف قوم بلوچ بسيار عميق
بود و اين قوم داراي ميزان بااليي از احساس نابرابري نسبي است.
بنابراين نابرابري هم در بُعد عيني و هم در بُعد ذهني در استان و ميان قوم بلوچ (نسبت به
سيستاني) وجود دارد .در سطح حكومت مركزي هم سياست خود را در استان بر دادن امكانات
به سيستانيها قرار داده است و هم ادارة اين استان با توجه به اعتمادنكردن به نيروهاي تأثيرگذار
در آن (سردارها ،مولويها ،تحصيلكردهها) باعث بازتوليد اين نابرابري در سطح استان ميشود.
از طرفي قوم بلوچ در ميان سه كشور ايران ،پاكستان و افغانستان پراكنده است .اشتراک مذهبي
و قوميتي باعث شده است سرنوشت اين قوم به فراسوي مرزها كشيده و نابرابري موجود به كمك
احساسهاي ضدّشيعي در منطقه تقويت شود .به عبارت ديگر ،نگاه راديكال حكومت مركزي
شيعي در حذف امكانات (سياسي ،رفاهي ،اجتماعي و )...به بازتوليد نگاهي راديكال در قوم بلوچ
تحت تأثير طالبانيزم منجر شده است .در حقيقت دو نيروي اساسي ميتواند توجيهكننده يا به
زبان گر ( )1993انسجامبخش براي اتحاد قوم بلوچ عليه حكومت مركزي و سيستانيها باشد.
يكي تأكيد بر بلوچبودن و جداييطلبي كه اين رويه در قوم بلوچ پايين است ،زيرا آنها خود را
ايراني ميدانند و ديگري روايتي از اسالم سني ديوبندي است كه تحت فشار حكومت شيعي
مركزي ميتواند بهعنوان يك نيروي متحدكننده عمل كند .بنابراين تأثير و تأثر روابط قومي (انواع
نابرابري) با حكومت (تشديدكننده نابرابري) و محيط بينالمللي زمينه را براي ايجاد تضاد در اين
منطقه بسيار فراهم كرده است .براي اين منظور دو راهحل اساسي وجود دارد:
 )1حركت به سوي برابري قومي با افزايش دسترسي استان سيستان و بلوچستان ،در سطح
كشوري و قوم بلوچ ،درسطح استاني به مواهب ارزشمند مانند ثروت و مشاركت سياسي؛
 )2احترام به هويت مذهبي قوم بلوچ از طريق افزايش تساهل قومي و بسط دموكراسي.

بررسي پتانسيل تضاد قومي با تأكيد بر نابرابري اجتماعي
منابع
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احمدي ،حميد ( )1387قوميت و قومگرايي در ايران ،افسانه و واقعيت ،تهران :ني.
اطاعت ،جواد و زهرا موسوي (« )1390رابطة متقابل امنيت ناحيهاي و توسعهيافتگي فضاي
سياسي با تأكيد بر سيستان و بلوچستان» ،فصلنامة ژئوپولتيك ،سال هفتم ،شمارة .87-70 :1
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ( )1395موج سوم پيمايش ارزشهاي و نگرش ايرانيان ،گزارش
كشور.
افشار ،ايرج ( )1363نگاهي به سيستان و بلوچستان ،چاپ هما ،ناشر امير خضرايي.
چلبي ،مسعود ( )1376هويتهاي قومي و رابطة آن با هويت جامعهاي (ملّي) در ايران ،وزارت
كشور ،دفتر امور اجتماعي ،جلد سوم.
جنايات محكوم ،بلوچستان ،بيمها و اميدها ( )1388ميزگرد ،چشمانداز ،بهمنماه ،شماره .59
دوشوكي ،عبدالستار ( )1390در ذهن بمبگذار انتحاري بلوچ چه ميگذرد؟ ،مركز مطالعات
بلوچستان لندن.
دهمرده ،نظر و ديگران (« )1389ارزيابي شاخص توسعة انساني در استان سيستان و بلوچستان»،
فصلنامة پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال دهم ،شمارة .36
رحمتي ،صفر قائد و ديگران (« )1389تحليلي بر درجة توسعهيافتگي شهرستانهاي استان
سيستان و بلوچستان» ،فصلنامة جغرافيايي آمايش محيط.
ريگي ،بشير احمد ( )1389مصاحبه با روزنامة جام جم.)89/6/2( ،
زنگنه ،مهدي (« )1395ارزيابي و تحليل شاخصهاي توسعة انساني در مناطق شهري كشور»،
مجلة جغرافيا و توسعة فضاي شهري ،سال سوم ،شمارة  ،1بهار و تابستان.
طالبان ،محمدرضا (« )1390تحليل بولي از محروميت نسبي بر خشونت سياسي» ،مجلة
جامعهشناسي ايران ،شمارة .4
عبداللهي ،محمد و محمدعثمان حسينبر (« )1381گرايش دانشجويان بلوچ به هويت م ّلي در
ايران» ،مجله جامعهشناسي ايران ،دورة چهارم ،شماره 101 :4ـ.126
فكوهي ،ناصر (« )1387قوميت و گفتگوي تمدنها» ،متن سخنراني ايرادشده در :مركز بينالمللي
گفتوگوي تمدنها ،تهران ،ارديبهشت  .1379در برتون ،روالن ،قومشناسي سياسي ،ترجمة
ناصر فكوهي ،تهران ،نشر ني.
مركز آمار ايران ،سالنامة آماري كشور .1395 ،1386 ،1385
معاونت برنامهريزي استانداري استان سيستان و بلوچستان (آمار) (.)1387
ناصح ،ذبيح الـله ( )1345بلوچستان ،كتابخانه ابنسينا ،تهران.

1  شمارة، سال دهم،مسائل اجتماعي ايران

[ DOR: 20.1001.1.24766933.1398.10.1.4.6 ]

[ Downloaded from jspi.khu.ac.ir on 2022-07-04 ]

 «بيعدالتي در فرصتهاي آموزشي استان سيستان و،)1384(  سيما،نبيزاده سرابندي
.175ـ155 : پاييز، دورة سوم، پژوهش زنان،»بلوچستان
، فصلنامة مطالعات ملّي،») «تحوالت سياسي ايدئولوژيك در بلوچستان1380(  پيرمحمد،مالزهي
.8  شمارة،سال دوم
) «سنجش سطح توسعه و نابرابريهاي ناحيهاي در1395(  محمدتقي و هادي حكيمي،معبودي
، راهبرد توسعه،» شهرستانهاي استان سيستان و بلوچستان: نمونة موردي،جنوب شرق ايران
.48 شمارة
) «تحليل رابطة شاخصهاي جمعيتي با توسعهيافتگي1394(  ميرنجف و همكاران،موسوي
. شمارة شانزدهم، سال چهارم، فصلنامة جغرافيا و مطالعات محيطي.»استانهاي ايران
،»)) «طبقهبندي اجتماعي اقوام در ايران (تحليل ثانويه يك تحقيق قومي1380(  علي،يوسفي
.9  شمارة، سال سوم،فصلنامة مطالعات ملّي
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