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  چكيده

اي هاي متنوع همچون اقدامات مسلحانه، تبليغات رسانهبزرگ دنيا در قرن بيست و يكم است كه با استفاده از روشتروريزم يكي از تهديدهاي 

توانند باعث اختالل در نظم و امنيت جامعه مورد نظر شوند تا به اهداف خود دست يابند. در اين ميان هاي جامعه ميو نفوذ در عقايد و ارزش

باشند در معرض تهديدهاي بيشتري قرار دارند كه در اين ميان اگر ي تمايزات نژادي، قومي، فرهنگي و مذهبي ميمناطق و كشورهايي كه دارا

 تحقق از اعظمي رودبخشهاي مختلف اقتصادي و تبعيضات سياسي وجود داشته باشد اين رونـد با سرعت بيشتري پيش مياي ضعفدر جامعه

 نياز اقتصادي، پايدار امنيت ايجاد و اقتصادي رونق همين اما است، اقتصادي رونق و زداييمحروميت ،اينقطه و مكان هر در پايدار امنيت يك

 دچار گذشته از كه بلوچستان و سيستان استان و كشور شرق جنوب مبنا، همين بر.است نقطه آن در مناسب امنيتي چتر ايجاد آن و دارد اياوليه

 با سپاه زميني نيروي و گرفته قرار اسالمي نظام توجه مورد گذشته ساليان در است، بوده بيگانگان دريغبي هايحمايت با هدفمند هايناامني

 هايتروريست اقدامات برابر در مردم جان از حفاظت و مرزها در امنيت ايجاد مسئوليت قدس، قرارگاه نام به ايمنطقه - نظامي قرارگاه يك ايجاد

 در مهمي اقدامات كشور، شرق جنوب در نزسا توسط قدس ايمنطقه قرارگاه تاسيس زمان از.است شده دارعهده را بيگانگان حمايت مورد

 مجهز خبري تيم يك با است، شده انجام اقداماتي چه مناطق اين در بدانيم اينكه براي.  است گرفته صورت مرزي، مناطق در امنيت ايجاد جهت

 مناطق سازيامن براي سپاه امنيتي هايطرح كه جايي همان رفتيم، مرزي مناطق به سپاه، قدس اي منطقه قرارگاه مسئوالن از جمعي حضور با و

  شود. مي آغاز آنجا از مرزي

  نيافتگي، تروريزمجغرافيا، محروميت، امنيت ،توسعه واژگان كليدي:



 

 4، شماره1، دوره1398بهار جغرافيا و روابط انساني،                       

564 

 

 

  .مقدمه1

 ـنياز ادغـام وزارتـ ـرانيا ياسالم يمسلح جمهور يروهاين يبانيقـانون ، وزارت دفاع و پشت ـنيا ـكيبـه مـوجـب مـاده 

، مطالبات ،  ونياعتبارات ، د هيقانون ، كل نيا گريبه موجب مواد د 192شود، يم ليدفـاع و سـپـاه پـاسـداران ، تـشـك

شـاغل  ياـروهـيپـرسـنـل و نـ هيتحت پوشش و كل ايتابع ، وابسته و  يشركتها وتـعـهـدات ، مـؤ سـسـات ، سازمانها 

 كه اسالمي انقالب پاسداران ()سپاهمسّلح منتقل شدند يروهاين يبانيدر دو وزارتخانه سپاه و دفاع به وزارت دفاع و پشت

 و سازندگي امنيتي، نظامي، نيروي يك به شده، كشور گوناگون هاي عرصه در خود حضور سال هفتمين سي وارد اكنون

 شد، تشكيل انقالبي نيروي اين كه وقتي. است شده تبديل اسالمي جمهوري نظام براي ناپذير خستگي و كارآمد اطالعاتي

 پاسداري و حفاظت بود، شده بسيج آن سرنگوني و نابودي براي كفر همه كه دستاوردهايش و اسالمي انقالب از بايست مي

 از پس) ره(خميني امام كه دادند خرج به رشادت و فداكاري ايثار، خود از چنان راه اين در اسالمي انقالب پاسداران. كند

ايران كشوري متنوع از نظر قومي و نژادي است. .»نبود هم كشور نبود، سپاه اگر« :فرمودند آن، تشكيل از سال دو گذشت

شود. سكونت هاي زباني و مذهبي در اجتماع متمركز ميي اقوام در ايران از يكديگر بيشتر بر مولفههاي متمايزكنندهويژگي

هاي مختلف فرهنگ خود، زمينه مناسبي را براي وقوع بحرانزبان و همدر مناطق مرزي و همجوار با كشورهاي هم ايشان

ها به خارج از كشور باشند كه دنباله آنها جمعيت غالب منطقه شرق كشور ميآورد. بلوچو متاثر نمودن جامعه فراهم مي

قوميت، زبان، مذهب، و دوري از مركز و غيره، كمتر در تحوالت  هاي اجتماعي نظيركشيده شده است و به جهت مولفه

اند و اين عدم مشاركت ميزان همگرايي اي ايفا كردهبزرگي كه در حداقل سده اخير كشور را متاثر ساخته است نقش عمده

  )95: 1390ايشان را با كشور ايران متاثر ساخته است. (عزيزي، آذرمند، 

 ياز انـقـالب و دسـتـاوردهـا يتاكنون در چارچوب هدف مهم سپاه پاسداران كه نگهبان يمانقالب اسال يروزيپس از پ

  :آنها عبارت اند از نيمحول شده است . مهم تر ينهاد انقالب نيبه ا يفراوان يتهايو ماءمور فيآن اسـت ، وظـا

ارتش منظم  كيهستند كه سپاه در قالب  ييتهاي، مجموعه ماءمور ينظام تي: مقصود از ماءمور ينظام تي. مـاءمـور الف

متنوع و متعدد بوده است كه از جمله آنها سركوب ضد  اريانقالب تا كنون بس ياز ابتدا تيماءمور نيدهد. ا يانجام م

 يطلب قوم هيكردن كودتا، سركوب گروهها و افراد تجز ي، خنث قالبضد ان يشاه ، گروهكها ميانقالب و وابستگان رژ

  بعث صدام و... است . ميبرانداز مسلحانه ، مقابله با تجاوز رژ ي، گروهها يو منطقه ا
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 يروهاين ييضد انـقـالب و عـدم توانا يافراد و گروهها لهيانقالب به وس لياوا يناامن لي: به دل يانتظام يتهايمور. ما ب

را به سپاه پاسداران انقالب  تيو ماءمور ـفهيوظـ ـني، ا ي، مسئوالن انقالب اسـالمـ يو ژاندارمر يشهربان يعني يانتظام

تـوانـسـته است تمام افراد، گروهها و  يو مـردمـ يانـقـالبـ يـروينـ ـني، ا تـاكـنـونواگذاشتند. از آن زمـان  ياسالم

وردست در نقاط د رانيرا به كشور بازگرداند و هم اكنون همه مردم ا تيضدانقالب را سركوب كرده ، نظم و امن يگروهكها

  .و آرامش خاطر دارند تيجهت احساس امن نيتا مركز كشور از ا

 تيو انحالل سازمان اطالعات و امن يانـقـالب اسـالمـ يـروزيسـپـاه : پـس از پـ ياطـالعـاتـ يـتـهـاي. مـاءمـور ج

اطالعات سابق قابل اّتكا و  يـروهايسـو، افـراد و نـ ـكيبود. از  ياطالعات يرويعمالً فاقد ن رانيكشور (ساواك )، ا

 ـليدل ـنينـشـده بـود. بـه هـمـ ـليتـشـكـ ـزينـ يسـازمـان اطـالعـاتـ ـچيهـنـوز هـ گر،يد ينبودند و از سو نانياطم

 ياطالعات فيوزارت اطـالعـات و تجمع وظا ـلياطـالعـات بـه سـپـاه واگـذار شـد و تـا زمـان تـشـكـ ـتي، مـاءمـور

واگذار شد.  ديبه وزارتخانه جد تيورماءم نيداد و سپس ا يمهم را انجام م فهيوظ نيوزارتخانه ، سپاه ا نيا در يتيو امن

از  يغاتيو تبل يشناسد، دفاع فرهنگ يم تيخـود بـه رسم ينهاد مقدس برا نيكه ا يفياز وظا يكيسپاه ،  لياز آغاز تشك

آن صـرفـاً مـحـدود بـه مـسـائل  ياز انـقـالب و دسـتـاوردهـا ينـگـهـبـانـ ـرايآن اسـت ؛ ز يو ارزشها يانقالب اسالم

 ي، بـلكـه دفـاع هـمـه جانبه از جمله دفاع در مـقـابـل تـهـاجـم فـرهـنـگـ ـسـتينـ يـتـيو امـنـ يانـتـظـامـ ، ينـظـامـ

 مهين داتي) تهد يسخت (نظام داتيرا بـه سـه دسـته تهد ـداتي، در حـال حـاضـر تـهـد ـنياسـت . عـالوه بـر ا

 ـداتيگـونـه تـهـد ـنياست با توجه بـه ا يهيكنند. بد يم مي) تقس يغاتيـ تبل ينرم (فرهنگ داتي) و تهد يتيسخت (امـنـ

و  يسپاه ، دفاع فرهنگ يذات فياز وظا يكيرو،  نياست و از ا يالزم و ضرور زي)، دفـاع در مقابل آن ن ي(فـرهـنـگـ

، دفاع  يفرهنگ داتيراه مهم مقابله با تهد رايآن در داخل و خارج از كشور است ؛ ز ياز انقالب و دستاوردها يـغاتيتـبـل

  .)1381(عظيمي، است يغاتيو تبل يفرهنگ يبا روشها

و  ريها و تداب ـهيابـالغـ س بر اسا يرهبر يندگيو چه در حوزه نما يسـپاه پاسداران چه در حوزه فرمانده ـنـكيا

 يسپاه ، صرفاً دفاع فهيدهـد كـه وظ يامر نـشـان مـ نيدهد. ا يانجام م يفرهنگ يكارها يمقام معظم رهبر يرهنمودها

نهاد  نيا يتهايو ماءمور فيهم از جمله وظا يفرهنگ داتي، بلكه دفاع در مقابل تهد ستين يتيامن ايو  ي، انتظام ينظام

  . مقدس است
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انقالب ، مجلس  ليدر اوا يمّل جيبروز مشكالت متعدد در سازمان بس لي: به دل ـجيو آمـوزش بـسـ ي. سـازمـانـدهـه

) را در سپاه پاسداران انقالب  ني(مـسـتـضـعف يمـل جي، قانون ادغام سازمان بس19/11/1359 خيدر تار ياسالم يشورا

 جي، تحت عنوان ((واحد بس يمّل جيآن ، سازمان بس بيتصو خيتار ازقـانون ،  نيرساند. به موجب ا بيبه تصو ياسالم

آن به سپاه واگـذار  ياداره و فرمانده تيادغـام شد و مسئول ي)) در سـپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمـ نيمستضعف

آن بود، در  اريكه در اخت ادو افر يدولت ريو غ يدولت يكه از طرف سازمانها ياعتبارات و امكانات هيكل ني. عالوه بر اديگرد

  184سپاه پاسداران قرار گرفت . ارياخت

 ـفيوظـا يسـازمـان دارا ـني، ا24/4/1359مـورخـه  يمـّل ـجيسـازمـان بـسـ ليتشك يقانون حهيال بيموجب تصو به

 يـگـريد في، وظا1375و  1370.ش ، ه 1366مصوب  ني، بـه مـوجب قوان ـنيعـالوه بـرا 185بـود. ياديز اراتيو اخت

 نياست كه ا ياديز يتهايو مـاءمـور فيوظا يدارا جي، بس بيرتتـ ـنيبـد 186سـازمـان افـزوده شـد. ـنيبـه ا ـزينـ

سپاه است و  يتهاياز ماءمور يكي جياسـت . بـس يو نـظـامـ ي، اجتماع ياسي، س يفرهنگ تيشامل ماءمور تهايماءمور

 يمـ تـفـادهآن اسـ يو دسـتـاوردهـا ياز كـشـور و انـقـالب اسـالمـ يسپاه پاسداران از آن در جهت حفظ و پـاسـدار

 رويدو ن نيصدام ، نشان دهنده ضرورت و لزوم وجود ا يليكـنـد. هـشـت سـال دفـاع مـقـدس در مـقـابل جنگ تحم

 منعطف نهاد اين ساختار كه است اين سپاه ديگر يژگيباشد يآن م يدستاوردها دفاع از انقالب و يبرا گريكديدر كنار 

 براي سريعاً و دهد مي ساختار تغيير و شكل تغيير بحرانها مختلف انواع مقابل در سرعت به سازمان اين. است فراگير و

 خشونت و سياسي عوامل جوي، وضعيت عمليات، صحنه جغرافيايي شرايط. گردد مي آماده متنوع ماموريتهاي انجام

 است دفاعي مكتب يك به متكي سپاه زيرا دارد، اندكي تاثيرات نيرو اين عملياتي كارايي و بخشي اثر بر جنگ ميدانهاي

 فلسفي مباني و جنگ قيود و حدود كه دفاعي مكتب اين در. دارد مي دريافت آن از را جهاد منطق و مقاومت فلسفه كه

 براساس پيروزي و شكست و شود مي محسوب سپاه حركت دهي شكل غالب عنصر تكليف اصل باشد، مي منعكس آن

 آن رزمندگان براي كه است عاشورايي دفاعي مكتب از منبعث دفاعي مكتب اين. گردد مي ارزيابي اصل اين رعايت ميزان

 مي مشخص را نبرد حدود الهي تكليف به عمل بلكه نيست، كننده تعيين دشمن نيوري استعداد و نبرد ميدان وسعت

و » قوميت«و » تروريزم«نمايد،از همين روي، ما در اين نوشتار سير مباحث مطروحه را نخست با مفهوم شناسي نظري 

و تاثير اين عوامل بر   صنعتي و سياسي-مذهبي، اقتصادي-نژادي، فرهنگي-جغرافياييسپس با بررسي شرايط چهارگانه 

در فرجام با ذكر نتايج و ارائه راهكارهاي سياستي، نوشتار را به  ن محروم پي خواهيم گرفت.بروز تروريزم در اين استا

  پايان خواهيم برد.
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  تروريزم .2

 نوعي با آن مصاديق و مفهوم در پيچيدگي علت به كه است الملليبين يعرصه در مبهم يواژه يك تروريزم امروزه،

 هايبرساخته از برگرفته است، شده گفته تروريزم از كه تعاريفي هستيم. مواجه آن قلمرو تحديد و تعريف در معنا بحران

  )181: 1385است. (سليماني،  تبليغاتي و گفتماني

توان گفت تروريزم مفهومي است سهل و ممتنع و در حقيقت موج گسترده مبارزه با تروريزم و كثرت استعمال درواقع، مي

: 1384دارد. (زماني، المللي، كمتر كسي را به تامل در مفهوم دقيق اين واژه واميبيناين واژه در ادبيات سياسي و حقوقي 

) حتي، در برخي موارد، ايجاد رعب و وحشت در عموم، الزاما شاخصي متقن براي تعريف تروريزم و ممنوعه شناختن 43

به صورت عام مورد پذيرش يك عمل از منظر حقوقي نيست، كما اينكه در حقوق مخاصمات مسلحانه، چنين شاخصي 

  )293قرار نگرفته است. (ديتر، 

اي رخي نيز تروريزم را استفاده از خشونت براي اهداف سياسي يا براي مجبور كردن دولتي براي عمل كردن به گونهب 

  )4: 1394نژاد، دانند. (دهنوي، خالقيخاص، به خاطر ترس از خشونت در ميان مردم مي

  يك عمل تروريستي را از نگاه بومي چنين دانست: يتوان شاكلهدركل، مي

 ؛هاي حقوق ملي جرم محسوب مي شوداعمالي كه در نظام . 1

 ؛ماهيت فراملي دارد (عمل و آثار آن) . 2

 رق:به انجام عملي يا خودداري از انجام عمل از ُط المللينبياست عمل به منظور وادار كردن دول يا س . 3

 ؛رواج خشونت در ميان غيرنظاميان .1-3

 ؛ وهدف قرار دادن نهادهاي مهم عمومي يا خصوصي يا نمايندگانشان .2-3

 1389پيشگامي ، ( به اهداف ايدئولوژيك و سياسي صورت گرفته و شخصي نبوده است. بناتروريستي عمل  . 4

(.  

 المللبين نظام كـه شودمي دانسته تـروريزم موضوع در بنياديني عطف ينقطه عنوان بـه 11/9 عظيم در واقع، رخداد

روند. )و برخي انگشت اتهام را به سوي مسلمانان نشانه مي110: 1384، (سيمبر، داده قرار تاثير تحت شدت به را

  )38: 1390(حاتمي، 

 ترساندن، تهديد براي يا عملكرد هرگونه ،اصطالح در باشد.مي كشيغافل و ناگهاني كشتن افكني،دهشت معني به ترور

 تـروريزم ويلكـينسون پل نام به انديشمندي. شودمي گفته سياسي هايشخصيت يا حكومت به شهروندان، رساندن آسيب
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 :Wilkinson, 1992(دانـد. مي شودمـي انـجام افـراطي خشونـت طـريق از كـه هدف بـه رسيدن بـراي يحلراه را

53(.  

  عامل سياسي .1

رخ بنمايد. حال كه در اين نوشتار مجال صحبت از اي همواره علل و عوامل متعددي دست در دست هم دارند تا پديده

شناسايي عوامل بروز تروريزم دست داده است، جا دارد عالوه بر عواملي كه به اختصار ذكر آنها رفت و تاثير دفعي و 

 وضعي آنها را در پيدايش تروريزم مشاهده كرديم، از عامل بسيار مهم ديگري كه همانا عامل سياسي است غافل نمانيم.

؛ ضعفايي كه از كثرت نفرات و قدرت نظامي متعارف بي »تروريزم اسلحه ضعفاست«گويد: جمله معروفي هست كه مي

ي ضعف سازمان تروريستي است. (رايش، پيشين) بايد پرسيد چرا پديده اند كه در واقع روي آوردن به تروريزم نشانهبهره

وهي از افراد بنا به داليل مذهبي، ايدئولوژيك، نژادي و يا هر علت تروريزم بروز ميكند؟ پاسخ روشن است، مادامي كه گر

ها، به اين احساس برسد كه براي دستيابي به مطلوب مورد نظرش، انتخاب ديگري جز توسل به زور ديگري نظير اين

ترين دليل و گيري خواهد كرد. اين روشنآميز پيندارد، طبيعتا خواست خود را از طريق ترور و ساير اعمال خشونت

ها در توجيه عمل تروريستي است. آيا تروريست ها حافظ منافع تنها چند نفرند يا نمايندگي ترين برهان تروريستقاطع

اي دشوار است. اين پاسخ ميتواند يكي از بخش بزرگي از جمعيت را به عهده دارند؟ پاسخ به اين پرسش تا اندازه

ها معتقدند نمايندگي بخش بزرگي از جمعيت شد. به اين صورت كه تروريستهاي تروريستي باموتورهاي محركه گروه

توانند تعداد هوادارن خود را به خوبي محاسبه و اعالم كنند، جو خفقان در كشور را بر عهده دارند و تنها دليلي كه نمي

ها مشخص و هوادارن تروريست ميزبان است. آنها معتقدند كه چنانچه افراد براي اعالم وفاداري خود آزاد بودند قطعا

ي تر شويم. همانگونه كه انقالبيون بر اين باور و اميد هستند كه اقدامات سركوبگرايانهتعداد آنها قابل توجه بود. كمي عميق

تواند باعث تشديد ي تروريستي نيز ميهايشان را افزايش خواهد داد، اقدامات نسنجيدههاي مردمي از آرماندولت، حمايت

ها و احتماال از اهداف آنها گردد. شايد بتوان گفت در جـوامع دموكـراتـيك كه گسترش انزجار عمومي از تروريستو 

هاي بسياري براي ابراز مخالفت و اعتراض در اختيار دارند، تقريبا تبليغ هرگونه عمليات هاي سياسي فرصتبيشتر گروه

هاي نژادي رسد تالش براي تخفيف ناعدالتياهد شد. لذا به نظر ميتروريستي با واكنش متقابل افراد جامعه مواجه خو

 ,James W, Button(همانگونه كه در ساير كشورها به كاهش خشونت منجر گرديده است، در اينجا نيز مثمر ثمر باشد. 

مختلف اجتماع،  هاي.طبيعي است كه در اين حالت منطقا حمايت عمومي از تروريزم تا زماني ادامه دارد كه گروه)1978

ها و عدالتيروي واحدهاي سياسي بايد بكوشند خود در مسير زدودن بيها را حافظ منافع خود بدانند. از همينتروريست

ها و هاي موجود سود جسته و با استفاده از ضعفها تا جايي پيش روند كه هيچ گروهي نتواند از خالءعقب ماندگي
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هاي كه بتواند زمينهنيز هاي قومي آن دسته از سياستها امنيت ملي كشور را مخدوش نمايد. هر چند بايد گفت ناكارآمدي

قطعاً در جلوگيري  ،درقدرت سهيم كندا هاي جداگانه قومي را كاهش دهد و نخبگان قومي ربروز نارضايتي و طرح خواسته

هايي كه با اتكاء به ثبات سياسي موجود، بهاي الزم را به ياستهاي قومي مؤثر خواهد بود و در مقابل، سبروز تنش از

احساسات قومي را  گذارند،مي هاي سركوبگرانه صحهدهند و احياناً به روشهاي بالقوه رشد ناسيوناليسم قومي نميزمينه

  پروراند.زير خاكستر مي چون آتشي در

هاي خالص و يكدست ملت-هاي انگشت شماري از دلتنهرسد بايد پذيرفت كه در نقشه جهان امروز، نموبه نظر مي

ها مختلفي هستند كه وجود دارند. كشورهاي چند مليتي روي نقشه جهان بسيار متداولترند؛ اين كشورها تركيبي از مليت

 هاي گوناگون درها در آينده مشخص نيست. حضور مليتدر يك واحد سياسي قرار داشته و انسجام يا عدم انسجام آن

ها، اتحاد ملي را از آيد كه در صورت عدم توجه كافي به حقوق اقليتيك كشور، نيروي گريز از مركزي به حساب مي

  گسلد.هم مي

ها از بقيه گروهي كه در يك كشور تعداد آن«كند: كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد اقليت را اين گونه تعريف مي

يگران در يك موقعيت غير غالب قرار دارند و براي حفظ فرهنگ خود داراي نوعي كمتر بوده و با وجه تمايز نسبت به د

بيانيه جهاني حقوق بشر سازمان ملل، هر انساني داراي حق تعلق به  15براساس ماده ». حس انسجام و همبستگي هستند

در دولت كشور خود  دارد كه هر شخص حق دارداعالم مي 21كند و ماده تبعيض را منع مي 7يك مليت است؛ ماده 

  مشاركت كند.

اين در حالي است كه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز مطابق با اصل نوزدهم از فصل سوم داير بر حقوق ملت، 

ها سبب امتياز دارد كه امثال اين تفاوتها، اشعار ميعالوه بر به رسميت شناختن تفاوت در رنگ، نژاد و زيان ايراني

ساز امتياز است؟ مطابق قانون اساسي تواند از جمله مواردي باشد كه سببحال سوال اينجاست، آيا مذهب مينخواهد بود. 

ايران، بله. همينطور است. براساس اصل دوازدهم از قانون اساسي كشور، دين رسمي ايران اسالم و مذهب جعفري اثني 

اوتي كه اين اصل ايجاد ميكند به عنوان مثال در اصل يكصد عشري است و اين اصل الي االبد غير قابل تغيير است .. . تف

دارد كه رئيس جمهور بايد مومن و معتقد به مذهب كه اشعار ميدهد؛ جاييو پانزدهم قانون اساسي كشور خود را نشام مي

تواند رئيس جمهور گاه نمي) به عنوان مثال يك بلوچ سني هيچ115، 19، 12رسمي كشور باشد. (قانون اساسي ج. ا. ايران، 

  كشور خود شود.
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و در جهاني كه اصل تنوع در همه  شودها و زبان اختصاصي هر قوم، حق طبيعي آن محسوب ميحفظ آثار و رسوم، سنت

دارند. كشورهايي كه چندگروه  هاي فرهنگي خود راشئون آن پذيرفته است، همه اقوام حق حيات و ادامه راه و روش

هاي هاي قومي مناسب وبه خصوص با احترام نهادن به اصل تنوع فرهنگاند با اتخاذ سياستقومي را در خود جاداده

توانند يكپارچگي و تماميت ارضي قومي در درون مرزهاي مشترك و استفاده از گفت و شنود به جاي زور و اجبار مي

  خود را حفظ كنند.

شترك در جهان هستيم بايد توجه داشت كه بسياري از اين ها و بازارهاي مدر زماني كه ما شاهد تشكيل انواع اتحاديه

گروه قومي در  104پرورانند. روزگاري در اتحاديه شوروي سابق، ها و تضادها را ميها در بطن خود، انواع تفرقهاتحاديه

تقل كشور مس 15قالب يك كشور متحد تحت عنوان اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي همزيستي داشتند، ولي امروز 

 60اند و شايدتاچند دهه ديگر آنچه شوروي سابق بود به برفراز جسد اتحاديه شوروي سابق پرچم ملي خود را برافراشته

  كشور مستقل تجزيه شود. 70يا 

-منطقه فرهنگي 75گذارد، متشكل از اروپايي كه اكنون وحدت خود را بطور نمادين در واحد پولي مشترك به نمايش مي

  كشور مستقل تقسيم شود. 75تواند به است و به طور بالقوه، ميقومي جداگانه 

هاي زباني، در صورت عدم ايجاد ساختارها و نهادهاي مناسب براي اداره كشورها بر رشد احساسات قومي بر پايه تفاوت

در جهان كنوني تواند عاملي در جهت تجزيه بسياري از كشورهاي موجود جهان باشد.پايه نوعي پلوراليسم قومي، خود مي

هاي قومي جهان كه به زبان خاص خود هزار) زبان جداگانه وجود دارد و اگر هر يك از گروه 10هزار( و به قولي  5

گويد، قصد آن كند كه تشكيل يك دولت ملي جداگانه بدهد، جهاني كه در آينده شاهد آن خواهيم بود، طبعاً سخن مي

  باشد.جهاني بسيار متفرق مي

بيني بسياري از نظريه پردازان نوسازي هاي قومي در درون كشورها، پيشدهه اخير در جهت تشديد اختالف تحوالت دو

رود، باطل و نيز رهروان مكتب جهاني شدن را كه معتقدند جهان به ناچار به سوي نوعي ادغام فرهنگي و قومي پيش مي

به لحاظ قومي همگن يا يكدست محسوب كرد. در بقيه  توانكشورهاي جهان را مي %10در واقع تنها  .اعالم كرده است

  .كنندقومي يا زباني در كنار هم زندگي ميملي، كشورها، به طور عموم چندين گروه 

در واقع شكاف قومي كه بر ناهمگوني مذهبي، نژادي و زباني با حكومت مركزي مبتني است همواره قابليت بروز حركت 

آرايي موجود در اساساً هرنوع تضاد و صفگذارد. جنبش هاي دسته جمعي را باقي ميهاي تروريستي، خرابكارنه و حتي 

توان دو نوع تقابل را در جامعه از يكديگر متمايز بندي كلي مياز آنجا كه در يك تقسيم ؛توان شكاف ناميدجامعه را نمي

  نمود كه عبارتند از:
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  و گذرا (كه اساساً اين نوع تقابل موقتي و ناپايدار است.) »مقطعي«هاي تقابل - 

  (كه اساساً اين نوع تقابل ريشه در بطن جامعه دارد.)  »ساختاري«هاي تقابل - 

  هاي اجتماعي مرتبط با تقابل و تضادهايي است كه از نوع ساختاري بوده و در متن اجتماع ريشه دارند.لذا موضوع شكاف

توان گفت: شكاف عبارت است از تقابلي كه گذرا نيست و ز ديد اجتماعي تعريف كنيم مياگر بخواهيم شكاف را ا

اسيتن «باشند به تعبير محقق معروف نروژي هاي اجتماعي ميتضادهايي كه موجب شكاف باشد.برخاسته از متن جامعه مي

  )30: 1370(ايوبي،  ندگارند.تمايل به انجماد دارند و معموالً براي ساليان متمادي در يك جامعه ما» روكان

 هاي خواسته نوع كننده تعيين اجتماعي، هاي شكاف نيز ايران در بشريه حسين نظر از نروژي، روكان استين مانند به

  .است حاكم غير و حاكم از اعم موجود، و مختلف سياسي هاي جريان و ها گروه نيروها،

 حمايت ديگر سوي از و سو يك از عشاير و روحانيت سنتي، بازار جمله از سنتي اجتماعي نيروهاي با پهلوي دولت مقابله

 و سنتي نيروهاي و طبقات و كرد پاره دو را ايران جامعه انجاميد، مدرن اجتماعي نيروهاي پيدايش به كه فرآيندهايي از

  داد(). قرار هم مقابل در را مدرن

  امنيت تامين براي مذاهب، و هاقوميت به توجه

 سالهاي طول در كه بود مختلفي مذاهب و طوايف و اقوام وجود زمين ايران فرهنگي و تاريخي هاي ويژگي از يكي

 اقوام اين استقرار محل نزديكي حال اين در اما. كردند مي زندگي يكديگر كنار در آميز مسالمت كامال صورت به مختلف

 هاي بحران ايجاد و اقوام اين روي تاثيرگذاري براي تركي و عربي كشورهاي از برخي تالش و مرزي مناطق در مذاهب و

 هاي گروه برخي ساماندهي با افراد از برخي كه شده باعث نژادي هاي جنبه تقويت و مدني ناآگاهي ايران، در قوميتي

  .آوردند بوجود مرزي هاي استان از تعدادي در را ها ناآرامي از برخي بروز زمينه طلب تجزيه

 افراطي ايدئولوژيكي يا  گري سلفي يا وهابيت مثل مذهبي هاي ديدگاه با هاي جريان از برخي وجود مساله اين كنار در

 اقدامات برخي براي را زمينه برخوردارند، نيز خارجي هاي حمايت از كه ايران مرزهاي سوي آن در پژاك گروه مثل

 دوران نگاه برخالف اسالمي انقالب پاسداران سپاه تهديدي چنين به مواجه براي. آورد فراهم كار اوايل در را خرابكارانه

 فرصت يك عنوان به آن از ديد، مي ايران ارضي تماميت براي تهديد مثابه به را مختلف طوايف و اقوام همواره كه پهلوي

 ناكامي در مهمي نقش مذهبي و قومي هاي گروه همياري و سپاه عمل ابتكار شك بي. كرد استفاده تهديدات با مواجه در

  داشت بلوچستان مناطق در افراطي مذهبي و قومي هاي جريان
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  كشور شرق جنوب مرزهاي امنيت تامين در سپاه كليدي نقش

 حساس هايبزنگاه در آنان مشاركت از نمودي و انقالب هايصحنه در مردم حضور الگوهاي از يكي عنوان به بسيج

 و هاماموريت بودن، مردمي اقتضاي به كه اينمونه. است بوده هانمونه اين ترينبديلبي امروز تا سياسي و اجتماعي

 ظرفيت آن با متناسب و كرده دريافت جامعه نيازهاي بستر از اسالمي انقالب تاريخ از برهه هر در را خود هايرسالت

 كه اي گونه به است داشته كشور در بيشماري دستاوردهاي بسيج و سپاه گذشته دهه سه طي.است گرفته كار به را خود

 عظماي مقام فرمان تحت پاسداران سپاه خدمات وامدار كشور امروز صالبت و قدرت كه كرد اعالم صراحت به توان مي

 عقب در بسزايي نقش زدايي محروميت و امنيتي اقتصادي، فرهنگي، مختلف هاي عرصه در ورود با سپاه است، واليت

 مقاومتي، اقتصاد و اشتغالزايي عرصه در سپاه فعال حضور و دارد كشور امنيت تامين و انقالب خورده قسم دشمنان راندن

 كند، تامين را مرزي مناطق امنيت بتواند اينكه براي سپاه زميني است،نيروي ساخته زنده و پويا را كشور اقتصادي چرخه

 است،يروهاي شده انجام "شوشتري شهيد امنيتي طرح" عنوان تحت كار اين كرده، واگذار مناطق همان مردم به را كار اين

 وجود در رضايتمندي كه اند ساخته محروميت و فقر مقابل مستحكم دژ خودجوش حركت و باوري خود با سپاه انقالبي

 و زدايي محروميت زمينه در پاسداران سپاه زميني نيروي گرفته شكل ارزشمند اقدامات.زند مي موج مستضعف مردم

 پروژه سازي، مدرسه سازي، راه كشور، شرق جنوب در رساني برق هاي پروژه: داد ادامه و كرد اشاره مقاومتي اقتصاد

 منطقه اين مرزي نقاط و سراوان شهرستان در زدايي محروميت هاي فعاليت جمله از سازندگي جهاد و مقاوتي اقتصاد هاي

 مقابل مرز از حفاظت و پاسباني در  پاسداران سپاه نيروهاي: كرد نشان خاطر سراوان شهرستان طوايف سرطايفه.است بوده

 كرده خنثي به اسالم و ايران دشمان خائنانه و شوم هاي دسيسه و كردند علم قد زيركي و هوشياري با دشمن هاي توطئه

 در فقر رفع راستاي در پاسداران سپاه زميني نيروي قدس قرارگاه زدايي محروميت هاي پرژه طريق از اينك هم مردم. اند

 امنيت توسعه.درخشد مي تابان ماه مانند شرق جنوب مردم ميان انقالبي قشر اين مردمي چهره كه  هستند معاش امرار حال

 مرز كيلومتر 400 در را سپاه مزرداران حفاظت ثمره و است داده انجام فراواني هاي تالش و موثري اقدامات بسيج پايدار

 جان و رشادت با كه هستند انقالب درخت ثمره بسيجي نيروهاي:  كرد تصريح هستيم، شاهد پاكستان و ايران ميان خاكي

   كنند مي ايستادگي مردانه ايران اسالمي جمهوري ارضي تماميت و مرز از دفاع در فشاني

  ايران شرقي جنوب حوزه در امنيتي هاي چالش

  اقتصادي هاي عرصه در نيافتگي توسعه كنار در كه شود مي محسوب كشور محروم مناطق از بلوچستان و سيستان استان

 وجود. بود مواجه نيز وهابي تروريستي هاي گروه تحركات و مخدر مواد وتوزيع فروش مثل معضالتي با كشاورزي و
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 گروه اين. آورد فراهم را ريگي گروهك و الفرقان حزب مثل تكفيري وابسته جريان برخي فعاليت زمينه مشكالتي چنين

 از تن ها ده رسيدن شهادت به باعث  عمومي اماكن و معابر در تروريستي اقدامات با پيش سال چند تا جو ستيزه هاي

 اجتماعي و اقتصادي فرهنگي، مشكالت و معضالت شناسايي و منطقه اين در سپاه فعال حضور اما. شدند ما هموطنان

  شود برداشته اجتماعي هاي نارضايتي رفع در موثري هاي گام شد باعث استان اين

  گيرينتيجه

باشد، مسائل اجتماعي از قبيل قوميت و مذهب و ضعف اقتصادي در ايران همانطور كه مورد توجه سياستمداران داخلي مي

شود چراكه ضعف و تهديد در هر نقطه از كشور منجر به عنوان دستاويزي براي دشمنان خارجي و داخلي نيز محسوب مي

جويي از هاي اخير عوامل خارجي به منظور بهرهگردد. از همين جهت از ديرباز به ويژه در دههبه تهديد كل كشور مي

اند كه در اين ميان هاي غير قانوني و تروريستي در ايران نمودهعاليق قومي و اجتماعي مشترك سعي در پيشبرد فعاليت

  معرض اينگونه تهديدها قرار دارد. مرزهاي شرقي كشور به خصوص استان سيستان و بلوچستان بيش از همه در

استان سيستان و بلوچستان كه در شرق ايران و در همسايگي كشورهاي پاكستان و افغانستان قرار دارد از نظر اقتصادي 

شود لذا تر شدن عوامل تفرقه انداز در درون چنين جوامعي ميبسيار ضعيف و همين باعث عدم رشد جامع و پررنگ

بايست به دست آمده  مبني بر فراهم بودن زمينه اشتراكات قومي، زباني و مذهبي با كشورهاي همسايه ميباتوجه به نتايج 

اي را با هدف توسعه منطقه در نظر گرفته شود تا منجر به رشد و توسعه اجتماعي اين مناطق هاي گستردهاستراتژي

شناختي كه منجر ل توجه است آن است كه عوامل جامعهاي كه بسيار قابمرزنشين گردد و كيفيت زندگي ارتقا يابد. نكته

به ضعف در اين مناطق گرديده است عمدتا داراي ابعاد اقتصادي هستد و به حوزه جامعه نيز تسري يافته اند. چرا كه 

 هاي رايج كهها و ناامنيمهمترين عامل محروميت اين مناطق ضعف يا فقدان توسعه اقتصادي است  كه باعث سرخوردگي

  شود.ناشي از آن است در جامعه مي

هاي مستقل هاي اقليت براي تشكيل حوزههاي قوي گروهدانند كه يكي از انگيزهاين از آن روست كه همگان نيك مي

دانست. » اقتصاد دوپاره«ي ناهمگون يا همان توان ناشي از توسعهسياسي مخصوص به خود در كشورهاي چندمليتي را مي

تر از ساير مناطق هستند. به عنوان مثال ميتوان تجزيه گذاري و رشد اقتصادي مطلوبمناطق از نظر سرمايهاين كه برخي از 

كشور چكسلواكي را شاهد آورد؛ زيرا تجزيه اين كشور بيشتر به سبب اين برداشت بود كه نرخ توسعه در مناطق مختلف 

وسعه سرعت بيشتري داشتند، به ديگر مناطق كمك مالي باشد و يا مناطقي كه از نظر تدر اين كشور متحد يكسان نمي
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هاي كردند (مانند جمهوري چك در برابر اسلواكي). لذا با توجه به اشتراكات اين قوم با مناطق مرزي كه  بنيانگاه گروهمي

فع آن و تامين زدا در آن مناطق مورد شناسايي قرار گرفته و در جهت رزا و امنيتتروريستي هستند، بايد بسترهاي آشوب

و شكوفايي اقتصادي و نيز رساندن مردم آن ديار به سطح مطلوب توسعه سياسي و فرهنگي، وفاداري به ايراني بودن را 

  نسبت به وفاداري به بلوچ بودن تقويت نمود.

  

 راهكارهاي پيشنهادي

 هاي انكارناپذير نژادي، فرهنگي و مذهبياحترام به تفاوت - 

هاي ايراني از براي نگاهداشت و پاسداري از ميراث فرهنگي و تمدني نژادها، اقوام و اقليتفراهم نمودن بستر الزم  - 

 قانون اساسي 15قبيل امكان تحصيل به زبان مادري مصرح در اصل 

هاي ايراني اعم از ترك، كرد، بلوچ و غيره (نظير سوئيس با فراهم نمودن امكان تحصيل به زبان مادري براي مليت - 

 هار زبان رسمي)دارا بودن چ

هاي تمدني هاي ايراني در جهت حفظ و پاسداشت فرهنگفراهم نمودن بسترهاي فرهنگي مناسب براي اقوام و مليت - 

 خويش

هاي داخلي، خارجي و بومي، به ويژه در زمينه هاي الزم براي جذب و تجهيز سرمايهايجاد تسهيالت و مشوق - 

 هاي كشاورزي و صنعتي؛ي فعاليتتوسعه

 هاي ترانزيتي استان؛هاي زيربنايي، نهادي و سازماني براي استفاده حداكثري از قابليتظرفيت ايجاد - 

 هاي تاريخي استان؛برداري از جاذبههاي صنعت گردشگري و بهرهتوسعه ظرفيت - 

 اصالح ساختارها و تقويت بخش رسمي اقتصاد استان؛ - 

 اي؛ي منطقهي توسعههاطرح توسعه محور شرق به عنوان ابزار مهم اعمال سياست - 

 ايجاد بسترهاي مناسب رشد كمي و كيفي آموزش - 

هاي زايي نظير ايجاد بنگاههاي صنعتي و اشتغالتوجه بيشتر به مناطق محروم استان به ويژه روستاها و انجام فعاليت - 

 بهره از لحاظ صنعتي؛كوچك زود بازده خصوصا در مناطق روستايي و بي

درآمد توسعه و عامل مهمي در جهت كاهش مهاجرت طقه مورد مطالعه به عنوان پيشتقويت صنعت كشاورزي در من - 

 هاي ديگر. از روستاها به شهرها و حتي به استان
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