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Urban Security in Southwest Asia with Emphasis on the Cities of 

Zahedan and Quetta 

  

 A B S T R A C T 

 Understanding the environment and geopolitical analysis of neighboring 

border cities are the most important factors that should be taken into 

account to establish security and expand bilateral relations, which are 

sought after by countries, especially cities in Southwest Asia. In recent 

years, some actions of neighboring countries or trans-regional countries 

have led to insecurity in urban areas. By understanding this concept, the 

characteristics of the eastern borders of Iran and the relations between Iran 

and Pakistan, including the cities of Zahedan and Quetta, will be studied in 

detail by employing a descriptive-analytical research method. 

 Keywords: Urban geopolitics, Competition, Quetta, Zahedan, Urban 

violence. 
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 چکیده
 شهرهای مرزی ژئوپلیتیک تحلیل و پیرامونی محیط شناخت
ی برقرار راستای در که است عواملی ترینمهم از همسایه،
ه ک گیرد قرار مدنظر باید دوجانبه روابط و گسترش امنیت
از  وکه کشورها  است عواملی شهرها از جمله آرامش و امنیت
 در شهرهای جنوب غرب آسیا به دنبال آن هستند. جمله

 یکشورها یا همسایه کشورهای اقدامات برخی اخیر هایسال
 همفرا را ناامنی هایزمینه شهری، مناطق در ای،فرامنطقه

 شرقی مرزهای هایویژگی مفهوم، این درک با. است کرده

دان و پاکستان از جمله شهرهای زاه و ایران روابط و ایران
–فیتوصیبا استفاده از روش  و تردقیق نگاهی با را کویته

 شود.میو پرداخته  تحلیلی بررسی
 

ان، شهری، رقابت، کویته، زاهد ژئوپلیتیکواژگان کلیدی: 

 شهری. خشونت
 02/04/1399تاریخ دریافت: 

 12/06/1399یرش: تاریخ پذ
  ahmadyz@modares.ac.irنویسنده مسئول: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمه
 را انسان زندگی ابعاد و شئونات تمامی که است مفهومی امنیت

 واقعیت بقای اوست. و حیات کننده تضمین و گیردمی بر در

 برنامه و اقدامات مستلزم جغرافیایی، محیط در امنیت یافتن

 امنیت قبیل از مسائل زیادی با و است ایویژه هایریزی

 محیطی زیست بهداشتی و اجتماعی، نظامی،-سیاسی اقتصادی،

 15ایران با برخورداری از  میجمهوری اسال .دارد ارتباط 
همسایه ارضی و دریایی حوزه بزرگی از همسایگان متفاوت با 

که روابط با این های مختلف را در کنار خود دارد توانایی
ای تواند دوستانه و یا خصمانه تاثیرات تعیین کنندهمیکشورها 

هر کشوری داشته باشد. شناخت بر امنیت و تمامیت ارضی 
محیط پیرامونی و تحلیل ژئوپلیتیک کشورهای همسایه، از 

ترین عواملی است که در راستای برقراری و گسترش روابط مهم
ایران برای  میدوجانبه باید مدنظر قرار گیرد. جمهوری اسال

ها و تنگناهای پیرامونی غلبه یابد و اینکه بتواند بر چالش
های ناسازگار ژئوپلیتیک را به همکاری تبدیل قابتها و رچالش

کند، در وهلۀ نخست نیازمند مطالعۀ دقیق ژئوپلیتیک کشورهای 
ترین این کشورها که یکی از مهم ستا هامنطقه و شناخت آن

ترین عنوان یکی از بی ثباتباشد که این کشور بهمیپاکستان 
اقتصاد  نظیر همسایگان ایران، دارای طیفی از مشکالت داخلی

گری، نبود دموکراسی، تجمیع قدرت ورشکسته و بیمار، افراطی
و احزاب ها ها، نفوذ بیش از اندازۀ گروهدر دست ارتش و ژنرال

های ناشی از حوادث طبیعی و... اسالمی، فساد اداری، خسارت
است و همیشه به حفظ و نگهداری روابط دوستانه و صمیمانه با 

برای امنیت خود و ها لفهترین مؤی از مهمعنوان یک ایران به
ای قبال مسائل منطقه نگرد، اما عملکرد این کشور درمیمنطقه 

بارها منافع و امنیت ملی  و رقابت با ایران،
ایران را به چالش کشیده و یا حتی به مخاطره میاسالجمهوری

نظر تهدید کیلومتری ایران و پاکستان از  891انداخته است. مرز 
ثری در ش مؤاز نظر کارکردهای مرزی، نق و «امن»استراتژیک 

مرزهای »تقویت نیروهای واگرا داشته و در زمره مرزهای 
 .شودمیمحسوب « تحمیلی

ای بتدهایی بوده است که از اقوم بلوچ یکی از این قومیت
لش چا جدایی پاکستان از هند همواره امنیت این کشور را به

نی، و س متغیر فرقه گرایی و مسئله شیعهکشیده است. با وجود 
یر عنوان یک متغبلوچستان بین دو کشور به ؛مسئله قومیت

 به نشین دو کشور تژیک باقی مانده است. نواحی بلوچژئواسترا
نی اامهای بحران زایی و نهای ژئوپلیتیکی، زمینهعلت ویژگی

 گیری مناسبات هایی در شکلزیادی دارند که چنین شاخصه
ای دهفضایی و امنیت محور ایران و پاکستان نقش تعیین کنن

یت هر دو کشور به داشته است و رویکرد تحلیلی مدیر
-نشین دو کشور ماهیتی امنیتیهای بلوچرخدادهای استان

ول حداشته است که اصل منازعات پاکستان و ایران،  مینظا
گیری  لوژیک به نمایندگی مذهب است. شکلمسائل ایدئو

های ای از تنشوهای افراطی در پاکستان و ایران نمونهگر
های یمایدئولوژیکی دو کشور است که آی.اس.آی و برخی از رژ

 ترین حمایت را از اینای به دالیل گوناگون بیشمنطقه
 .آورندمیبه عمل  های تروریستیهگرو

کشور پاکستان دارای تقارن فرهنگی و قومی)دو بلوچستان( 
توان گفت بخشی از روند میایران است که  میالبا جمهوری اس
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را در ها سیاسی است که در کویته شکل گرفته و ناسیونالیست
قرار داده است. هر چند که این  بلوچستان تحت تاثیر

ثیرگذاری در منطقه بلوچستان ایران اندک بوده است اما در تأ
 -عنوان بخشی از چالش سیاسیعین حال باید آن را به

ارتباط با  ایدئولوژیک در بلوچستان در نظر گرفت. آنچه در
مل است، ناسیونالیسم بلوچ برخالف بلوچستان ایران قابل تأ

آنچه در پاکستان و افغانستان اتفاق افتاد ماهیتی استقالل طلبانه 
به هویت ایرانی خود آگاهی کافی دارند ها نداشته است و بلوچ

ان نیز در چند سال اخیر به یکی اما اگر چه منطقه بلوچستان ایر
های مرزی کشور تبدیل شده است. آمیخته ترین استاناز ناامن

بودن جمعیت شیعه و سنی با تحریک نیروهای خارجی و 
در کنار سایر عوامل در تضعیف امنیت این  میناسیونالیسم قو
  .انداستان مؤثر بوده

 یتمنموضوعی مربوط به ا بزرگ بنابراین قضیه بلوچستان
تان اکسملی این کشورها است. در این بین دو شهر بلوچستان پ

و مرکز  میو ایران از جمله کویته و زاهدان که دو شهر چند قو
ی، ریستاز حضور عناصر ترو بلوچستان ایران و پاکستان هستند

با  های پاکستاناین رو بلوچ اند. ازهای بسیاری را دیدهآسیب
اند و دهپوی ایجاد ملت خاص خود بوتأکید بر اشتراکات در تکا

های متعددی این اساس از بدو تأسیس پاکستان با شورشبر 
ین ااند. منتها امنیت پاکستان را با خطر جدی روبه رو کرده

مله ز جصورت طبیعی محیط داخلی پاکستان) کویته(، اشرایط به
ن دهد که ایمیایران )زاهدان( را نیز تحت تاثیر خود قرار 

طقه کوشد به بررسی تهدیدات امنیتی موجود در منمیپژوهش 
 کستانپا بلوچستان و اثرات آن در روابط بین دو کشور ایران و

 بپردازد. 

 وزهدر ارتباط با این پژوهش، تحقیقات و مقاالتى در ح
العه مط امنیت پاکستان و ایران صورت پذیرفته اما هیچ یک به

 تانلوچستان ایران)زاهدان( و بلوچستطبیقی بین دو شهر ب
اند دهر نداى قراابعاد مسئله ناامنى را مورد واکاو )کویته( پاکستان

عنوان ا بهدر اینجها که در ارتباط با این تحقیق به تعدادی از آن
 شود.میپیشینه تحقیق ذکر 

در بلوچستان  میمطالعه تبیین ژئوپلیتیکی مناقشه قو -
 ( مورد1392کوشش و مهدی مظاهری)پاکستان که توسط میر

وش های این تحقیق که به ربررسی قرار گرفته است. یافته
 ودهد بحران توزیع میدست آمده نشان تحلیلی به–توصیفی

ده دا تبعیض، ناسیونالیسم بلوچ را به سوی تجزیه طلبی سوق
رای ا برهای تجزیه طلبانه پیامدهای منفی است. که این گرایش

 جمله ایران به دنبال داشته است. همسایگان از
مطالعه انگاره همبستگی قومیت بلوچ پاکستان و تأثیرات  -

آن بر قومیت بلوچ در شرق ایران که توسط قرشی و صادقی 

های آن نشان داد که ( مورد بررسی قرار گرفت یافته1397اول )
 بلوچ قومیت دورکیم، مکانیکی همبستگی انگاره چارچوب در

 اگرچه و است ایدئولوژیک و قومیتی الهامات دارای پاکستان

 آرمان است، عمل سازوکار حیث از مختلفی هایشاخه دارای

 مبنای بر. پنداردمی بزرگ بلوچستان کشور تشکیل را خود

 حتی بلوچ قومیت از منشعب هایشاخه از برخی آرمان، همین

 ناامن ضمن تا کردند پیدا سوق نیز مینظا مشی سمت به

 سیستان استان در ساکن هایبلوچ ایران، شرقی مناطق کردن

 .کنند جذب خود سمت به را بلوچستان و
 میهای قومقاله ملت سازی ناکام در پاکستان و چالش -

مورد  (1393مطالعه موردی؛ قوم بلوچ، توسط هادیان و ریگی)
ی بررسی قرار گرفت که هدف اصلی مقاله بررسی سابقه مل

ن با ال آهای دولت پاکستان در قببلوچ و نیز سیاستگرایی قوم 
ن رایتأکید بر موضوع ملت سازی ناکام در این کشور است. ب

 در یند ملت سازی در پاکستانآاساس، پژوهش ضمن بررسی فر
پی پاسخ دادن به این پرسش است که چرا قوم بلوچ در 

 که ست؟اپاکستان همواره امنیت این کشور را به چالش کشانده 
ند یآپاکستان در فر میهای تحقیق نشان داد ضعف و ناکایافته

لت ملت سازی و عدم توانایی آن برای جذب قوم بلوچ در م
ی به سمت خط مش میواحد، باعث شده است که این گروه قو
ه را ب ستانچند قومیتی پاک گریز از مرکز سوق داده شود و امنیت

 چالش بکشد.
 انپاکست–ایالت بلوچستان مقاله هویت خواهی سلفی در -

رفت ( مورد بررسی قرار گ1397قهرودی)میتوسط احمدی و کری
 1979های دهد رویدادهای سالمیکه نتایج این پژوهش نشان 

 بله بام، ایجاد مدارس مذهبی در بلوچستان برای مقا2001تا 
شوروی، شکل گیری شورای کویته، حضور فرقه گرایان 

و  های فرقه گرا و القاعدهگروهدر ها ضدشیعی، جذب بلوچ
 لبان،طا همکاری متقابل بلوچ قوم گرا با فرقه گرایان سلفی و
ا رستان لوچقوم گرایی بلوچ را تحت الشعاع قرار داده و ایالت ب

 های خشونت طلب سلفی مبدل ساخته است.به مأمن گروه
 ى درارجمطالعه تبیین عوامل ناامنى در ابعاد داخلى و خ -

( 1390ایران توسط احمدی پور و همکاران در ) جنوب شرق
 املمورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که عو

وب جن داخلی و خارجی هر کدام به سهم خود در ایجاد ناامنی
هم ی سهباشند منتمیشرق ایران)سیستان و بلوچستان( موثر 

 باشد.میعوامل خارجی بیش از عوامل داخلی 
عنوان روابط غیر کارکردی ایران و ای تحت مقاله -

پاکستان نوشته هارش پانت است که پانت در این مقاله ضمن 
تحلیل اختالف منافع ایران و پاکستان در مورد مسائل مختلف 
از جمله افغانستان، طالبان، حضور ناتو در منطقه، آمریکا و ... 
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ای ترین عامل اختالف بین ایران و پاکستان را منافع فرقهمهم
ای شیعه و سنی را داند. وی منافع فرقهشیعه و سنی می

ترین عامل ناکارآمد بودن و غیر کارکردی بودن روابط دو مهم
 داند.میکشور 

و  رانمقاله متغیرهای تأثیرگذار بر واگرایی روابط ای -
رسی ( مورد بر1399ان)پاکستان که توسط جالل پور و همکار

ای از مجموعهن قرار گرفت که فرضیه تحقیق بر ای قرار گرفت.
 دو ای موجب واگرایی در روابطای و فرامنطقهعوامل منطقه

 ارچوبن چدنشان داد با مبنا قرار داها کشور شده است که یافته
اعی جتماانگارانه و تأثیر هنجارهای نظری براساس نظریه سازه

 دو ایین عوامل واگرتریها، مهمبر روابط میان دولتها و تشکل
 ران وت ایاز: اقدامات طالبان در پاکستان، رقابکشور عبارتند 

لیه های افراطی عای، واکنشپاکستان بر سر احراز قدرت منطقه
ین رت.. از مهمانقالب ایران، روابط پاکستان با آمریکا و عربستان.

 شود.میعلل واگرایی در روابط دو کشور محسوب 
 

 بیان مسئله
 و شئونات میتما که است عام و وجهی چند مفهوم یک امنیت
 و صیانت و بقای نفس با و گیردمی بر در را انسان زندگی ابعاد

 نندهک تضمین امنیت واقع در خورد.می پیوند انسان موجودیت

 حیط،م در امنیتباشد. میزنده  موجود و انسان بقای و حیات

 حکم این است ایویژه هایریزیبرنامه و اقدامات مستلزم

 نیآسا به و جاری است نیز کشورها وها ملت مورد در فردی

 منیتا .کرد مطرح جهانی و ایمنطقه ابعادی در را آن توانمی

 آوردن دست به داشتن یا از ستا عبارت کشور یک برای

 ت، نسب«مایملک» و « موجودیت»سالمت  به نسبت اطمینان
منافع »تر به همه آنچه در زیر چ نسبت و« موقعیت و اعتبار» به

 به جواری،هم ویژهبه که عوامل جغرافیایی گیردمیقرار « ملی

 و کندمی آفرینی نقش کشورها روابط در میمه عنصر عنوان
 امری هاآن ملی منافع و امنیت برآورد آن، گرفتن نظر در بدون

 ها،کشور پذیری آسیب و توانایی میزان شناخت .است ناممکن

 عنوانبه اما است؛ کشور هر ژئوپلیتیک و جغرافیایی شرایط تابع

 منحصر نقش از همسایگان جهان، سرتاسر در کلی اصل یک
  .برخوردارند کشور هر راهبردی هایسیاست در ویژه فردبه

 از بیش تنها که است کشوری قاره، شبه منطقه در پاکستان

 اندک تاریخ همین در اما گذرد؛می آن سیستأ از قرن نیم

 کشور این. است شده منطقه در ایهعمد هایبحران موجب

 اعمال ها،خشونت ها،فروپاشی :مانند گری ارعاب اصلی محرک

 و آموزش مسئول بد، همسایه یک عنوان به و تروریستی

 طوربه. هست و بوده تندرو هایگروه و هاتروریست تمویل

خود  همسایگان پیرامونی محیط بر قطعا وضعیتی چنین طبیعی
 آنجایی که جزو از و دهدمی قرار ثیرتأ تحت را ایران جمله از

ای و شرقی ایران و از بازیگران مهم منطقه هترین همسایمهم
و مذهبی در این  میتنوع قوگذار بر ژئوپلیتیک شبه قاره است اثر

کشور و همسایگی آن با هندوستان و مناقشه کشمیر بر عمق 
استراتژیک این کشور افزوده و منجر به ایجاد حساسیت در 
روابط خارجی این کشور با همسایگان شرقی و غربی خود شده 

 ، اماشده استاگر چه ژئوپلیتیک موجب اهمیت پاکستان است. 
ث امنیتی را فراهم آورده حوادزمینه پیدایش موج وسیعی از 

ی همسایه، پاکستان در زمینه در میان کشورهاکه است 
طوری که گرایی از پتانسیل باالیی برخوردار است. بهفرقه
 دهد. چرا کهمیبنای آن را تشکیل  گرایی مذهبی زیرفرقه

ای و فرقه میجامعه و شهرهای پاکستان در رأس ماهیت قو
قبیلگی و -و تعصبات قومیها است که هر یک دارای ایده

های سنتی و مذهبی خاصی هستند که روز به روز بر برداشت
که این عامل با توجه به  شودمیافزوده ها دامنه شکاف آن

بلوچ در نوار  ممرزهای طوالنی ایران با پاکستان و وجود قو
مرزی دو کشور، تهدیداتی را برای کشور ایران به همراه داشته 

های تروریستی منتج از این فرقه گرایی ری که گروهطواست. به
در ایران و به خصوص در جنوب شرقی کشور فعال شده و 

 .انداقداماتی را علیه امنیت ملی ایران انجام داده
 و ماقوا ناحیه از پذیری آسیب نظر از طور کلی ایرانبه
 در. اردد بهتری قرار موقعیت در پاکستان به نسبت بلوچ قبایل

 دهد،می تشکیل را پاکستان ایاالت از یکی بلوچستان کهحالی

 به نایرا استان 31 از یکی تنها بلوچستان سیستان و استان

 پاکستان و ایران تقسیمات کشوری سیستم و. آیدمی شمار

 به پاکستان و متمرکز صورتبه ایران یعنی است؛ متفاوت

 عمیق، گراییهم رغم علی .شوندمی اداره فدرالی صورت

 نواحی در ویژهبه پاکستان و ایران هایبلوچ گسترده و دیرینه

 تاهمی و وسعت حجم، دلیل به پاکستان پذیری آسیب مرزی،
 طرف از .است بیشتر افغانستان و ایران از بلوچستان استراتژیک

 و سیستان استان بر پاکستان بلوچستان ایالت آینده دیگر
 رب نتیجه در و سرحد یا میانی بخش در ویژهبه بلوچستان
 به .گذاشت خواهد ثیرتأ ایرانیان ملی وحدت و ارضی تمامیت

 در اخیر قرن نیم طی پاکستان و ایران کشورهای دلیل همین

 .اندادهد نشان استراتژیک همکاری به فراوانی تمایل زمینه این
بلوچستان ایران و پاکستان در سه عنصر  به طور کلی

یکدیگر تجانس دارند ترکیب این سه  مذهب، زبان و قومیت با
گرایی دو بخش بلوچ نشین پاکستان و ایران بر هم ،سومتغیر هم

جذب تأثیر گذاشته و آرمان سیاسی بلوچستان بزرگ را در قالب 
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سی برخی نخبگان بلوچ برای کسب هویت مستقل سیا
طلب بلوچ، جنبش جداییکه  بلوچستان آزاد پدید آورده است

عدم توانایی پاکستان  دلیلهایی بوده است که بهازجمله جنبش
های سازی و نیز عدم توانایی آن در کاهش وفاداریدر امر ملت

های قومی، و ایجاد حس وفاداری ملی میان گروه میقو
و ایران از جمله دو شهر  هاست که ثبات و آرامش پاکستانسال

تأثیر  بلوچ نشین این دو کشور )کویته و زاهدان( را نیز تحت
 داده است. خود قرار

 رهایشه بنابراین با توجه به مسأله فوق و رواج ناامنی در
ی و شان مربوط به عوامل خارجکه بخشی از از ناامنیمرزی 

 فمختل ابعاد یابد که بررسیمیضرورت باشد برون مرزی می
 قومِ رب آن تأثیر و پاکستان)شهر کویته( بلوچستان امنیت در

 (بلوچستان)شهر زاهدان و استان سیستان در ساکن بلوچِ

 .قرار گیرد نوشتار این موضوع
 

 مبانی نظری

 مفهوم و ابعاد امنیت
 درباره جهت همین به و است وجهی چند مفهوم یک امنیت

 .دارد وجود زیادی اختالف آن معنای
 زا سرزمین و مرز از حفاظت به گذشته در امنیت مفهوم
. شدمی مربوط مینظا قدرت از استفاده با خارجی تهدیدات

 یمنی،ن، اامان بود توان امنیت را مترادف با درمیبدین ترتیب، 
اد آرامش و آسودگی دانست که با ترس، بیم و هراس در تض

 شودمبدل می امنیتی موضوع یک به امری زمانیکامل است. 

 لیو -نسبتا   )که موجود یک برای اساسی تهدیدی چونهم که

 است( ملت و سرزمین دولت، از حکومت متشکل -اساسا  نه
 تدابیر توسل به امنیتی، تهدیدات خاص سرشت. کندجلوه

 .سازدمی موجود هاآن مهار برای را العادهفوق
 امنیت ترین موضوعاتمهم معاصر، جهانی نظام در

 نژادها و مذاهب ها،تمدن ها،ملت ها،عشیره ها،قبیله اجتماعی

 امنیتی تهدیدهای ماهیت و ثبات زننده برهم هستند. نیروهای

اصوال  شود. می ترمشکل هاآن شناسایی تر وپیچیده روز به روز
 بیشتر یا مختلف امنیت نوع چهار واحد آن در است ممکن

 رژیم امنیت ملت، امنیت یکایک شهروندان، امنیت: باشد مطرح

 ،ایفرقههای گروه از مرکب ایجامعه اگر .حکومت امنیت و
 این امنیت باشد گوناگون مذهبی یا قومی هایهویت از مرکب

 تا شودمی موجب همین و باشد تواند مطرحمی هم هاگروه

 ترپیچیده مختلف حتی بازیکنان میان رقابت و واکنش و کنش

احساس ناامنی، محرومیت نسبی آمیخته . گردد ترنشدنی حل و
مذهبی، زمینه بروز  -های قومیشده با احساسات و گرایش

های رادیکال افراطی را فراهم هها و گرایش به جنبمیناآرا
خشونت سازمان یافته تحت عنوان افراط گرایی آورد. می
سازی احساس تعهد کرده و در  ای نسبت به مقوله هویتفرقه

ای برای بسط جهت ایجاد آگاهی و گسترش تشکیالت فرقه
در سطح ها و خطری که فرقه کندمیحوزه عملیاتی خود اقدام 

کنند گسترش تهدید سازمان یافته نسبت به میاجتماعی ایجاد 
 گروه یا افرادی از جامعه است.

الزم برای حیات و زندگی شهری، امنیت  طور کلی شرطبه
ند، میزان است و هر چه شهرها ضریب ایمنی باالتری داشته باش

و اقتصادی بیشتر خواهد  اعی، فرهنگیتعامالت و مناسبات اجتم
باشد، افراد در  لعکس هر چه ضریب ایمنی شهرها کمتربود و با

فته، سطح مراودات و مبادالت فضای رعب و وحشت قرار گر
 زمینه پیش امنیتبیند. مییافته و از نظر کیفی آسیب کاهش

 جوامع توسعه سازبستر امنیت احساس و سالم اجتماع یک

 و امنیت بقاء و حفظ گرو در اجتماع سعادت یک و است انسانی
شهر  عمومی فضای در مردم حضور. است آن از ناشی احساس
 ترینمهم از یکی .است آنان سوی از امنیت احساس مستلزم

 یا ترس عمومی، در فضاهای مردم حضور تهدیدکننده عوامل

 نشاط عمومی، فضاهای و هامکان ناامنی .است ناامنی احساس

 بر مانع ایجاد با و کندمی مختل روزمره در زندگی را سالمتی و

 را های زیادیهزینه عمومی، مشارکت و فرهنگی رشد راه سر

 گستردگی به توجه با امروزه .نمایدمی تحمیل جامعه بر

 مطالعه شهرها، در های اجتماعیمنیانا رواج و شهرنشینی

 امنیت تقویت راهکارهای و آن بر مؤثر عوامل امنیت، موضوع

 شهرهای در موضوع این و است یافته شهرها ضرورت در

است. برخوردار بیشتری حساسیت از مرزی
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 رابطه قومیت و امنیت

ها حقوق قومیت ،کهها یعنی اینقومیت حقوق دیدن امنیتی
وزه حشود. بنابراین میبه عنوان تهدیدی وجودی در نظر گرفته 
 وفته بر آن کاهش یابراکارآمدی و مسئولیت پذیری دولت در 

اده، ست دمذاکره و انعطاف پذیری خود را از د قابلیتها قومیت
 های همانندسازی دولتیسیاست .شوندانکار یا سرکوب می

 ساختاری، هویتی، مدنی و ممکن است در اشکال فرهنگی،
ع نو آمیز و منعطف نمود یابد. دررفتاری به دو روش خشونت

منعطف آن دولت برای کاهش اختالفات فرهنگی و ایجاد 
د کند. اما در بعتالش می میهای قوهشهروندی برای گروحقوق 

سازی و کشی، پاککند تا با نسلمیخشونت آمیز دولت تالش 
 جایی اجباری، کنترل جمعیت، فشارهای سختاخراج، جابه

در  ها رارا تهدید و آن میهای قوگروه ؛اجتماعی و ...–سیاسی
 ن شکل ازکه ای الگوهای فرهنگی مورد نظر خود هضم کند

جب های تک فرهنگی نه تنها موهمانندسازی و اعمال سیاست
 شود بلکه کارآمدی وها میناامنی روانی و ذهنی قومیت

مشروعیت سیاسی دولت مرکزی را کاهش داده و اعتماد، 
برد و میرا از بین میهای قورضایت و مشارکت سیاسی گروه

های به بهانهلبانه کشورهای خارجی را برداری فرصت ط بهره
 .آوردمیمختلف فراهم 

 

 

 محیط شناسی پژوهش

 بلوچستان ایران و پاکستان
دلیل  دهد که این کشور بهمینقشه سیاسی پاکستان نشان 

موقعیت جغرافیایی و فرهنگی خود که مناطق سوق الجیشی 
آسیای جنوب غربی، آسیای جنوبی و مرکزی و کشور چین را به 

محاسبات ژئوپلیتیکی جهان و منطقه از سازد در میهم متصل 
ای برخوردار است و این کشور شاید تنها کشوری اهمیت ویژه

وجود آمده است. مشترک به میاست که براساس هویت اسال
تقسیمات کشوری پاکستان شامل چهار ایالت بلوچستان به 
مرکزیت کویته، ایالت سرحد شمال غربی به مرکزیت پیشاور، 

ه مرکزیت الهور، ایالت سند به مرکزیت بندر ایالت پنجاب ب
کراچی و یک منطقه فدرال پایتخت)اسالم آباد(، منطقه خود 
مختار قبایلی به مرکزیت میران شاه، منطقه جامو و کشمیر به 

ایالت  ،مرکزیت مظفرآباد، منطقه شمالی به مرکزیت گیلکت
بلوچستان و ایالت سرحد شمال غربی خود نیز دارای مناطق 

اداره ها و پاکستان را اساسا پنجابی دمختار قبایلی هستندخو
دهند که این امر میروی خوش نشان نها کنند و به بلوچمی

ای که گونهبه بستگی ملی شده؛زمینه ساز کاهش روحیه هم
شوند. بی میصورت شهروند درجه دوم نگریسته بهها بلوچ

سوادی، فقر و ناتوانی حکومت پاکستان در رسیدگی به مناطق 
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ترین ایالت بلوچ نشین باعث شده است این ایالت عقب مانده
 دنبال داشته است.را بهها پاکستان باشد که خشم و رنجش بلوچ

 های سیستان واما قوم بلوچ ساکن ایران، در استان 
 نج،گبلوچستان، جنوب کرمان)نرماشیر، ریگان، فهرج، قلعه 
ک، یریجیرفت، کهنوج، رودبار و منوجان( و هرمزگان)جاسک، س

ده بشاگرد( و خراسان رضوی و جنوبی)سرخس و نهبندان( دی
تان وچسشود که ثقل جمعیتی این قوم در استان سیستان و بلمی

ه و عمدباشد میاین استان  به مرکزیت شهر زاهدان و شهرهای
ای چ هها نیز در این دو کشور متمرکز است. بلوارتباطات آن

ه ببت کشور پاکستان از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نس
تری دارند و تر و عقب ماندههای ایران وضعیت پایینبلوچ
ق های ایران نیز از طریگرایی و مرکز گرا بودن بلوچهم
دن بو ام و دولت مرکزی ایران از طریق باالبستگی با اقوهم

ود ای و محلی خها در انتخابات ملی، منطقهمیزان مشارکت آن
 را نشان داده است.

 دلیل هم مرز بودن با ایران وبلوچستان پاکستان به
بع و منا بلوچ و وسعت زیاد همراه با میافغانستان و اقلیت قو

ردار برخو میلیتیکی مهمعادن غنی از اهمیت استراتژیکی و ژئوپ
ر ر ددر پاکستان از شروع تاسیس این کشومیاست. اختالف قو

زی میان بازیگران سیاسی بلوچستان و دولت مرک 1947سال 
 وپاکستان بروز کرده و به خشونت و جنگ انجامیده است 

ن کستاتوسط ارتش پاهمواره ها تمایالت استقالل طلبانه بلوچ
 سرکوب شده است.

ین ااز  مذهبی اقلیت بلوچ ایران، اهل سنت هستند واز نظر 
ند هاره قو قلمرو اهل سنت پاکستان و شبه ها جهت نیز با بلوچ

ظر اند. از نمجانست دارند ولی با بخش مرکزی ایران متفاوت
کی و اجیتریشه زبان و لهجه نیز زبان بلوچی را همانند پشتو، 

های ند اما لهجهدانمیهای ایرانی کردی عضو خانواده زبان
ه هم ب ببلوچی در مناطق بلوچ نشین ایران و پاکستان به مرات

وام ا اقبعنصر مذهب در رابطه  و ترند تا به زبان فارسینزدیک
ن با یراابلوچ ساکن در پاکستان با دولت مرکزی یکسان اما در 

 با ایران بلوچ قوم رابطه، این دولت مرکزی تجانس ندارد. که در

 با قومیت و زبان مذهب، متغیر سه در پاکستانهای بلوچ

 گراییهم بر متغیر همسو سه این ترکیب دارند. تجانس یکدیگر

 و گذاشته تاثیر پاکستان و ایران هاینشین بلوچ بخش دو
 برخی تالش قالب در را بزرگ سیاسی بلوچستان آرمان

 بلوچستان» سیاسی مستقل هویت کسب برای بلوچ نخبگان

 پرتو در بلوچ ناسیونالیسم سیاسی جنبش است. آورده پدید« آزاد

 و فراز دچار مدتی و گرفت شکل سرد جنگ های دورانرقابت
 تظاهرات یا سرد پایان جنگ از پس حرکت این .بود نشیب

 .بود همراه پاکستان در ویژهبه ای،منطقه درون

 کویته
 کویته شهری است که دارای هویت زیاد و مرکز استان

است که  پاکستان بلوچستان و مرکز اصلی شهر بلوچستان
سال  . ازآن در چهار استان پاکستان قرار دارد جمعیتترین بیش
ر ورش دشرابطه ناآرام بلوچستان با دولت فدرال به شکل  2003

ال در ساست.  بلوچستان در این استان آشکار شده میمناطق قو
تیو کامل و واحد فدراعنوان یک استان ، بلوچستان به1970

که  شد پاکستان با والی, یک وزیر اعلی و مجلس استانی مطرح
ویته ک است. عنوان پایتخت این استان بودهکویته از آن زمان به

 ستان،لوچعنوان یکی از مراکز اصلی بحث سیاسی نه تنها در ببه
 ،هاست. امروزظهور کرده عنوان یک کل،بلکه در پاکستان به

ر دنظر فعالیت سیاسی به سبقت از سایر نواحی  کویته از
ور کش وعنوان مرکز سیاسی استان به و دهدبلوچستان ادامه می

 برای افزایش شمار دانش آموزان مهاجر بلوچ و پشتون،
سی های سیاها و اتحادیهانجمن ،روشنفکران و کارگران، مردم

 برنامه دارد. ،روشنکامال 
 کویته هم مقر دولت استانی و اعضای اداری, همچنین

ه کدی حهای قضایی است. به عبارت دیگر, تا نماینده و ارگان
 توان در چارچوب یکمسائل بلوچستان با پاکستان را می

ادی های اقتصکویته محل اصلی آرمان ،چارچوب فدرال قرار داد
ست اون های بلوچ و پشتو سیاسی این استان برای ناسیونالیست

هر ن شو همچنین کنترل بر دستگاه داخلی دولت برای بازیگرا
کویته یکی از معدود  یک هدف سیاسی بسیار مهم است.

ان فضاهای شهری در بلوچستان است که برای نخبگان از می
لت ن دوکه برای نخبگا مناطق آزادی در آن وجود دارد ،قبایل

ید تهدمرکزی پاکستان، کویته یک معیار قدرت یا یک منبع 
 .شودمحسوب می

است. بلوچستان  رابطه بلوچستان با پاکستان پیچیده
با وجود  و بلوچستان جمعیت پاکستان است ترین استان پربزرگ

برخورداری از منابع طبیعی و قلمرو، از نظر توسعه اقتصادی 
دارای حضور نسبتا کم در اشتغال  وفقیرترین کشور محسوب 

کند عیت کوچک آن تضمین میدولتی در سطح باال است و جم
 ای استکه وزن سیاسی آن در سیاست انتخابات ملی، حاشیه

دیگران  "جسته اردو و پنجابی و تعداد زیادی ازهای براقلیتکه 
کنند. زبان اردو ها هزاره صحبت میوجود داشتند که اغلب آن "

های پاکستان )و به یگر بخشو پنجابی و دیگر مهاجران و از د
در بلوچستان شناخته  "مهاجران"عنوان  اغلب به (ترتیب
یک گروه بسیار برجسته  "مهاجران"شوند. در کویته, می

ندی و هسیاسی هستند که در طول تاریخ از همه مردم 
بلوچستان  میبو ،روداست که گمان میتشکیل شدهپاکستانی 

توجه جمعیت شناختی  باشند. در حقیقت کویته شاهد تغییر قابل
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سالی منجر به مهاجرت داخل استان به است که خشک هبود
شهرهای بزرگ از جمله کویته شده است. جمعیت این شهر در 
حدود یک سوم در طول چندین سال افزایش یافت و مهاجران 

از  میورودی، اغلب افراد فقیر از مناطق روستایی با تجربه ک
ر نیز که ورود مهاجران افغان به این شه زندگی شهری بودند

 است. هیک پدیده جمعیتی و اجتماعی مهم بود
ان چستدر مقایسه با مناطق پرجمعیت پاکستان، اقتصاد بلو

 عیتهنوز تحت توسعه است ژئوپلتیک داخلی بلوچستان و موق
چرا  ود.شد در این زمینه اقتصادی درک کویته در بلوچستان بای

و  رکزافغانستان و م ،دو مسیر مهم زمینی بین سواحل در که
 ین پنجاب و مرز ایران قرار دارد.ب

 رقابت
ر و رقابت مبتنی ب میکویته به عنوان یک شهر چند قو

صلی کویته مرکز ا در بلوچستان،شود منابع رقابتی دیده می
 استانمهم  میمشترک و همچنین نقطه رقابت بین دو گروه قو

دعی بلوچ اغلب مگرایان که ملیاز جمله بلوچ و پشتون است 
ت معیجای برای محروم کردن بلوچ از اکثریت هستند که توطئه

ن ولیاها در خانه خودشان که بلوچستان است، وجود دارد. آن
د به شدر بلوچستان برگزار  1970که در سال میانتخابات عمو

ار قر شدت با مواضع ایدئولوژیک قوی در همه سو مورد رقابت
های اقتصادی و پایگاه فرصت گرفت و شهر را به عنوان
ون های میانی شهری بلوچ و پشتپایگاهی برای پرورش گروه

 بود. ساخته
زن پشتون و تالش در حفظ توا-بلوچ میشکاف و رقابت قو

ابع تواند منمینژادی در بسیج سیاسی و مشاغل دولتی و اداری 
 میباشد. هر چند شکاف و رقابت قو مورد بحث قرار گرفته

 وسی پشتون و تالش در حفظ توازن نژادی در بسیج سیا-بلوچ
 ر شهرل بمشاغل دولتی و اداری در شهر کویته وجود دارد. کنتر

وه گر ترین منبع رقابت بین این دوعنوان مهمکویته گاهی به
در  غلباشود. از طرف دیگر ملی گرایان بلوچ و پشتون دیده می

ود خیا هژمونی  اکثریت جمعیت مورد ادعای اغراق آمیزی در
ی ژادنهستند و مناطق زیادی از شهر وجود دارند که از نظر 

 .منحصر به فرد هستند
ها دسترسی رسد یکی از این گروههر زمان که به نظر می

بیشتری به قدرت در سطح استانی و فدرال دارد، اغلب 
ناعادالنه بودن وضعیت موجود، وجود دارد.  ها در موردشکایت

و  میهای اسالایان بلوچ تمایل به رهبری جنبشاگرچه ملی گر
خودمختاری در داخل فدراسیون و یا استقالل کامل دارند، 

ها در مورد خود بلوچستان توسط های آنبسیاری از درخواست
است و یک اجماع در میان این ها تکرار شدههمتایان پشتون آن

نامطلوبی که بلوچستان عملکرد ها وجود دارد مبنی بر اینگروه
های حاصل از خاک خود دریافت را در محل اجاره زمین

ز پاکستان، همواره است و تقاضا برای استقالل بلوچستان اکرده
 .است گرای بلوچ بودهاز رهبران ملی

 امنیت در کویته

به  ستاندانشگاه کویته بلوچ کویته مرکز ایالت بلوچستان و
 عنوان مرکز و توسعه و رشد ناسیونالیسم بلوچ بود که

 گرایانلیمتالش ناسیونالیسم بلوچ را به مبارزه کشانده است که 
ی هایی که انجام شده چریکبلوچ در این شهر و همه جنبش

 بودند که در نهایت توسط ارتش پاکستان شکست خورد که
ز ن آغاستاسلحانه با نیروهای امنیتی پاکها درگیری میکی از آن

ک یزمانی به اوج رسید که  2006شد و این وضعیت در سال 
بزرگ تی)رهبر سمبلیک مقاومت بلوچ به نام نواب اکبر خان بوگ

ر یک د( 1947ترین رهبر مخالفان بلوچستان پاکستان از سال 
شم عملیات ارتش توسط دولت کشته شد و قتل وی موجی از خ

زدن  رقهسر جامعه بلوچ را برانگیخت این مساله باعث جدر سرا
 ا وترین اعتراض شهری ملی گرای بلوچ در سراسر شهرهبزرگ

ن ی آی سراسری ایالت و خارج از آن شد که در پدیگر شهرها
ن آان عالمه سید ساجد علی تقوی رهبر برجسته شیعیان پاکست

های لر سادر طی عملیات ارتش در بلوچستان د .را محکوم کرد
ش مورد شورش را در کویته گزار 488، پلیس 2006و  2005
و  نفر کشته 315، 2009تا جوالی  2003های بین سال. داد

لیت بخش بلوچستان مسئو نفر مجروح شدند. ارتش آزادی 782
ها مسئوالن تن از آن 7ها را برعهده گرفت که تر این قتلبیش

 طالعاتی و اعضاینهاد ا 8ارتش پاکستان، سپاه مرزی، 
لیه علت های هزاره و بلوچ ) به اتهام جاسوسی برای دواجتماع

 منافع بلوچ ( را مورد هدف قرار داده بودند.
با این وجود آمار مرگ و میر ناشی از اعمال خشونت 
سیاسی در کویته حاکی از آن است که شورشیان بلوچ تنها تا 

ها در اعمال مرگ از همه میحدودی مسئول هستند. تقریبا   نی
های سیاسی، از شهروندان شیعه مسلمان بودند خشونت با انگیزه

گرایان ری یا ترورهای هدفمند توسط افراطکه در حمالت انتحا
ای در کویته هم از نظر که خشونت فرقهسنی کشته شدند 

کند و ماهیت نژادی است. جامعه هزاره که در کویته زندگی می
که بلوچ و پشتون اغلب سنی حالی عمدتا شیعه هستند، در

طور غیر به هاآن , ماهیت خشونت2001هستند. از سال 
مستقیم، با فعاالن غیر دولتی که جامعه شیعه را هدف قرار 

ها، بین است. براساس محاسبات داده دهند، رخ دادهمی
نفر در  215شیعه کشته و  116,  2004تا  2003های سال

های مذهبی و مراسم آمیز مختلف که دستهاقدامات خشونت
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اند که اکثر قربانیان به اند مجروح شدهمذهبی را هدف قرار داده
مسئله جدی برای ها جامعه هزاره تعلق داشتند که کشتار هزاره

هایی که و سازمان اقلیت شیعه در کویته شده استاین 
و ها اند سازمانمسئولیت این حمله را بر عهده گرفته

 .ی افراطی از جمله لشکر جنگوی بودهاگروهک
 میهای نظاکویته ریشه خود را در قرن هجدهم به پیشرفت

این  ست.و امنیتی در ایران، هند، افغانستان و کالت مدیون ا
رب در غ رین مسیر زمینی و استراتژیک بین قندهارتمهماز شهر 

 یایهای سند و پس از آن بین ایران و آسافغانستان و دشت
رتش یک پایگاه مهم ا وکند میمیانه و جنوب آسیا محافظت 

 استراتژیک در طول جنگ دوم افغانستان بود.
 عنوان یک مرکزدر جنگ کنونی در افغانستان، کویته به

شود. برای هر دو طرف در درگیری دیده میلجستیک کلیدی 
متحده، این یکی از  برای نیروهای تحت رهبری ایاالت

مسیرهای اصلی تامین تدارکات است. براساس گزارش 
ای گاه امن برهای آمریکا و افغانستان، کویته یک پناهدولت

 ها دررهبری طالبان و یک پایگاه لجستیک برای عملیات آن
کند می نکارین ادعاها را ااست. دولت پاکستان اداخل افغانستان 

ن است که برخی از رهبران کلیدی طالبا یید کردهاما تأ
ن در های اماند در مکانافغانستان که در پاکستان دستگیر شده

ز ک مرکعنوان یاند. استفاده از این شهر بهشهر کویته پیدا شده
زوما لن، ین طالباهمچنها و و هم پیمانان آن لجستیک با نیروها

ه کویته در مناقش های خودیا به خودی خود، شامل سیاست
ن بی ارتباط های متعددی را درنقش این شهرافغانستان است. 

که این شهر کند از جمله اینبازی میبلوچستان و پاکستان 
سلطنتی  میاصلی، نماد قدرت نظا میعنوان یک شهر نظابه

 باقی مانده است.

 روحانیت
در بلوچستان متشکل از روحانیون  "تازه"مقام برجسته  یک

ها قدرت خود را در مناطق پشتون است که در طول دههمیاسال
اند. مرکز اصلی سیاسی این جنبش و براهوئی افزایش داده

کند حزب روحانیون جمعیت علمای اسالم است که ادعا می
است. جمعیت علمای اسالم چندین بار از قدرت سیاسی 

گرایان نژادی ت در اتحاد با ملیخوردار بوده است و برخی اوقابر
است. جنبش روحانیون گاهی  ها بودهو اخیرا  در رقابت با آن

ر سیاست سنتی و همچنین عنوان رقیب داوقات خود را به
است که به  در بلوچستان مطرح کرده میگرایانه قوسیاست ملی

شود. بر ل دیده مییی قباسانوبه خود به خاطر ارتباط آن با رؤ
 ،گرایان مذهبیمداران سنتی و همچنین ملیسیاست خالف

جنبش روحانیون به خود کویته عالقه چندانی نشان نداده است. 
رابطه آن با شهر بسیار کارکردی است و به این معنا است که 

جنبش  ،کویته مقر قدرت در این استان است. با این حال
روحانیون به گسترش نفوذ خود از طریق استفاده از فضای 
شهری موجود در کویته عالقه نشان نداده است. تمرکز اصلی 

یافته روحانی در اغلب جوامع استفاده از موقعیت افزایش ،آن
ای و منظور به چالش کشیدن مراکز سنتی قبیلهبه ،روستایی

 .استسنتی قدرت بودهمیحا
 روحانیون و طالبان افغانستان در کویته گاهیجنبش 

رای ن بعنوان عوامل ارتقا یافته توسط دولت مرکزی پاکستابه
ده دی حفظ کنترل بر بلوچستان و گسترش نفوذش در افغانستان

 رژیم لیههای افراطی سنی نیز تبلیغات عشوند. برخی از گروهمی
ب ه اغلیعنان شدهند و حمالتی را علیه مسلماایران را انجام می

ن حانیورو دهند. پیوند میان جنبشهزاره و نیز دیگران انجام می
 بر بلوچستان و دولت مرکزی در پاکستان زمانی که طالبان

س از په لئکرد، در اوج خود بود. این مسافغانستان حکمرانی می
ی به ذهبسقوط طالبان در افغانستان و رسیدن به قدرت اتحاد م

ر دعیت علمای اسالم در دولت استانی رهبری شاخه فضل جم
 وزی کویته ادامه یافت. در پاکستان، اتحاد بین دولت مرک

 ود.شای بیشتر دیده جنبش روحانیون نیز ممکن است به شیوه
د حن تا ستاجنبش روحانیون و فرزندان آن مانند طالبان در افغان
 .اندزیادی از طریق سرکوب مراکز شهری موفق بوده

 

 زاهدان
تان در سیستان و بلوچس استان شهر ترینمهم زاهدان شهر

 شهر این که تجاری و کارکرد خدماتی و ویژه است که موقعیت

 نموده زممتا کشور و استان شرق در را آن جایگاه دارد برعهده

 ناستا مرکز عنوانبه سیاسی آن مرکزیت حال عین در .است
 و هابانک ها،سازمان ها،شرکت نهادها، ادارات تمرکز باعث
عنوان مادر که بهاست.  گردیده سرمایه و تمرکز دانش وها بیمه

ک یز ا ،سیاسی و قطب توسعه استان-شهر منطقه و مرکز اداری
ط رتبسو به مرزهای شرقی و از سوی دیگر با نواحی داخلی م

پیام نور،  اد،های بزرگ دولتی، آزاین شهر با وجود دانشگاه است.
وزه حفر صادق )ع( و عهای علمیه امام جحوزهعلوم قرانی و 

ی هنگعنوان یک شهر دانشگاهی و فرعلمیه دارالعلوم مکی به
 گفتند. درمیشود. که در قدیم به این شهر دزداب میشناخته 
 ادهدآبادانی شهر  هجری شمسی کابینه، دستور به 1302سال 

ر هجری شمسی بنا به پیشنهاد تیمسا 1309است و در سال 
هر شولیه ا . هرچند نقشهدان تغییر یافتانبانی نام شهر به زاهجه

زاهدان توسط یک مهندس از شهر کویته پاکستان طراحی 
اری عمماساس ماران ایرانی بافت کلی شهر را برگردید، ولی مع

 شهرهای تاریخی مطابق اقلیم منطقه اجرا کردند.
 اید دروازههای متفاوت و شهر چناین شهر دارای قومیت
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پذیرى تاکنون فرهنگى یک دست ست که به دلیل مهاجرتا
نیافته است. وجود اقوام و ادیان و مذاهب اسالمى مختلف در 
شهر آن را به الگویى نمادین براى دیگر شهرها در ایران و 

با این وجود یکى از  کشورهاى دیگر تبدیل کرده است
 هاى اساسى جمعیت آن، ترکیب قومى و ایلى آن استویژگی

که دارای قومیت بلوچ، سیستانی، کرمانی، یزدی، خراسانی، 
ترین آن را بلوچ و سیستانی شود که بیشمیافغان در آن دیده 

 از لحاظ فرهنگی که به دلیل ناهمگن بودن دهدمیتشکیل 

 با سبک زندگی رسوم و و آداب طبعا و دینی قومی، زبانی،

 تعارض با ساختار. این دو طیف به دلیل دارند تفاوت یکدیگر
 همراه وهای سیاسی در انتخابات یکدیگر در تحوالت و رقابت

سیاسی،  بُعد در مطالبات ایشان محیطی، تنگناهای و شرایط با
های انتخاباتی بین رقابتداشته است.  متفاوتی و خاص نمود نیز

دو  اقوام موجود در شهر زاهدان از جمله بلوچ و سیستانی با
هایی که در ادارات و نهادهای مذهب متفاوت و هم چنین رقابت

شود به عنوان بازوی اجرایی دولت میدولتی در این شهر دیده 
مرکزی در کل استان مورد توجه واقع شدند و دولت دیدگاه 

 پیدا کرده است.ها حمایتی به آن
 ای وطور کلی امروزه با به هم خوردن آن نظام طایفهبه
در مجموعه ها بین این دو قوم و حضور سیستانی رقابت
ود وج های اجرایی و امنیتی استان، تنش در منطقه بههدستگا

و ها ترین عوامل تشدید تنشتواند از مهممیآمده است که 
در منطقه باشد که چندگانگی و تنوع مذهبی، ها رقابت
ای از و قبیله میهای مختلف و نمود تعلقات قوگویش
 .های اجتماعی این استان استویژگی

 که است تفسیر قابل بدین صورت استان امنیتی مشکالت

ناحیه  مردم بر هاسال این در که اعتمادیبی و تحقیر احساس
 لعم افراطی و گراییقوم چاشنی صورتبه است، شده مستولی
تقابل سنت  مثل دیگر هایشکاف گرایش دو این. اندکرده
 اعتحت الشع را اقتصادی هایشکاف حتی و نوگرایی و گرایی

 و یانهنوگرا تفکرات شده سبب که مسائلیو  اندداده قرار خود
 هوریال اقبال مانند کسانی توسط که هند روشنفکری شبه قاره

 یافتهن راه بلوچستان و سیستان مذهبی جامعه به گشته، مطرح

 .ودنش فراهم وحدت و میاسال برادری مقدمات وسیله و بدین
 معنای به ایگرایانه قوم هایحرکت گاهاما با این حال هیچ

 ملی گیتهمبس دیگر سوی از است. صورت نگرفته آن متعارف

 احساس ایران مانند ایجامعه در فرد شود کهمی ایجاد زمانی

 به این دو منطقه مردم کهحالی در باشد را نداشته« بودن دیگر»

 آشنا بسیار احساس این با دارند که های فراوانیمحرومیت دلیل

 ملی همبستگی و هویت تقویت برای بنابراین حاکمیت .هستند

 به مناسب بودجه و امکانات گستراندن امتیازات، فکر به باید

 بلوچستان و شهر زاهدان و سیستان جمله از کشور نقاط همه

و  افتراق به را خود جای ملی همبستگی باشد وگرنه
علت توجه دشمنان برای ایجاد تفرقه هم دهد. می چنددستگی

همین نکته اساسی است که همواره طمع وکینه دشمنان را 
که در صورت عدم تغییر نگاه دولت مرکزی، تحریک کرده است 

های افراطی در کشور حساسیت بیشتری را برای گروهک
آوردن کشور مستقل بلوچستان در پی  وجود هو بپاکستان 

 دهدمیهر را مورد هدف و ناامنی قرار خواهد داشت که این ش
، 1387، 1385های های رخ داده طی سالکه از جمله ناامنی

هایی از جمله جنداهلل، جیش توسط گروهک 1389و  1388
 ها دانست.توان از جمله آنمیالعدل و ... را 

و مذهبی  میبه این دلیل است که اکثر نخبگان قو
 چنین میدبلوچستان ایران و شهر زاهدان از جمله مولوی عبدالح

را ها کند که باید نگاهمیکند و اعالم میمسائلی را محکوم 
وم قو د های برابری را براینه استان را و فرصت ،تغییر داد

هایی مینهه زسیستانی و بلوچ و بقیه اقوام فراهم آورد تا منجر ب
دو  ه هرکهای سوء در این زمینه نشود رقابتاز جمله ناامنی و 

ای، گروهی و مذهبی را های فرقهکنند و جنگمیضرر 
 داند.میهای کور و بی اساس جنگ

ه ست کازاهدان از این ظرفیت واقعی برخوردار به طور کلی 
در  را ای دیگر را کم رنگ کند و خودمراکز تأثیرگذار منطقه

مقام جهت دهی تحوالت سیاسی و فکری در جهت امنیت 
ده منطقه بلوچ نشین در محدونقش اصلی را برعهده گیرد. 

رض هر دو در مع و کویته(سیاسی ایران و پاکستان)زاهدان 
رسد که مینظر شدن و تفکرات افراطی قرار دارند به طالبانیزه

ن ستاوچ به مرکزیت دانشگاه کویته در بلوچناسیونالیسم بل
پاکستان و اسالم ارتدکس حنفی ناشی از مدارس دینی 

 ت استقویپاکستان، که با ظهور طالبان در افغانستان در حال ت
 فته وقرار گر میو نوعی رقابت نه چندان پنهان با انقالب اسال

 از قدرت تاثیرگذاری آن کاسته است.
ز قدرت گرفتن طالبان در قندهار از چالش ایدئولوژیک بعد ا

رسد که مینظر میالدی شدت بیشتری گرفته و به 1994سال 
به تدریج منطقه سیستان و بلوچستان و شهر زاهدان را تحت 

نحو آشکاری اندیشه  تاثیر خود قرار دهد که در عین حال به
و در کویته مرکز  قرار گرفته میطالبانی در چالش با انقالب اسال

ایالت بلوچستان پاکستان ناسیونالیسم بلوچ را نیز به مبارزه 
در ایران آشکارا باعث  میکشانده است که پیروزی انقالب اسال

در کل منطقه شد که این تاثیرگذاری در  میتقویت گرایش اسال
بلوچستان پاکستان و کویته در قالب شکست ناسیونالیست های 
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اهل سنت بلوچ تجلی چپ بلوچ و تقویت موقعیت روحانیون 
 یافت. 
کز ا مربویته در ایران با ناسیونالیسم کناسیونالیسم بلوچ اما 

ان چه در پاکستبرخالف آنو محوریت دانشگاه کویته بلوچستان 
ت و ته اسداشنو افغانستان اتفاق افتاده، ماهیتی استقالل طلبانه 

امه نرام مبه هویت ایرانی خود آگاهی کافی دارند. اگر ها بلوچ
انتشار  1358کراتیک مردم بلوچستان را که در سال وسازمان دم

تان وچسنامه گرایش ناسیونالیستی چپ را در بلیافت)این مرام
 توان چنینمیدهیم،  ردهد( مالک قضاوت قرامیایران انعکاس 

ن با یراااستنباط کرد که در این مرام نامه وحدت ملی و ارضی 
ی محل تنها نوعی خودمختاریجدیت مورد تأکید قرار گرفته و 

تحاد انامه حزب نظر بوده است. این در حالی است که در مراممد
 مسلمین؛ اولین تشکیالت سیاسی علمای دینی که بعد از

دان شکل گرفت، وحدت در زاه میپیروزی انقالب اسال
ای یژهصورت عام مورد توجه قرار گرفته و تأکید ومسلمین به

تی روی وحدت ملی صورت نگرفته است. در توجیه چنین وضعی
 دینی میکردگان مدارس رسباید به خواستگاه متفاوت تحصیل

ا آن بنه در ایران و خارج از ایران توجه شود و برخورد آگاها
 ای است. هنیازمند هوشیاری ویژ

 

 نتیجه گیری

و  این واقعیت باید در نظر گرفته شود که مردم سیستان 
و  ستندهایران از وفادارترین مردم به حاکمیت ملی  بلوچستان

ن ه نشااند. تجربدر طول تاریخ این واقعیت را به اثبات رسانده
ه نطقداده است که نحوه برخورد دولت مرکزی با مردم این م

هایی وجود داوری مبنای منافع ملی نبوده و پیشهمواره بر 
 رانهرسد که دولت مرکزی سیاست هوشیامینظر داشته است. به

ه ستفاداتری قدرت جاذبه بیش نیاز دارد که از قدرت دافعه کمتر و
در  اکنونه تکند تا بتواند مرکزیت تأثیرگذاری در بلوچستان را ک

ه ز جملاه منتقل کند ک کویته باقی مانده است را به داخل ایران
ر دتقویت مدارس دینی اهل سنت  به: توانها میاین سیاست

 نی دربی ها، افزایش واقعداخل به جای بی اعتنایی و تضعیف آن
 هاحساب آوردن آنو به میجذب تحصیل کردگان مدارس رس

ر و دانشگاهیان دها تواند در جذب مولویمی که این امر
 نستانفغاهای سایر کشورها از جمله الوچبلوچستان پاکستان و ب

حفوظ ی مثر واقع شود و منطقه را از تفوق و اندیشه طالبانؤم
 نگاه دارند.

بلوچستان دارای سه مرکز فرهنگی طور کلی امروزه به

 :است

 .کویته در پاکستان-

  .زاهدان در ایران-
 قندهار در افغانستان. -

 در سه کشور این سه منطقه از نظر جغرافیایی اگر چه
اند، ولی از نظر فرهنگی و قومیتی، مختلف واقع شده

ری های زیادی به هم دارند و افکار هر بخش در دیگشباهت
شمه ه سرچویتتأثیر دارد. امروزه تفکر ناسیونالیسم چپ بلوچ از ک

نی بیرو تابگیرد. دانشگاه کویته در این زمینه فعال است. بازمی
 یرگیراست که با دولت پاکستان داین تفکر، ارتش خلق بلوچ 

که  گریطلب هستند. تفکر دیمسلحانه دارد. این گروه استقالل
در  که گیرد، تفکر طالبانی است. تفکریاز قندهار سرچشمه می

ق ناطای قندهار و ممدارس دینی مکتب دیوبندی مناطق قبیله
 ت، بااس مختلفی به وجود آمد. اما تفکر سوم که مرکزش زاهدان

سبت ن نکه از نظر اقتصادی وضعیت بلوچستان ایراه به اینتوج
باید  عدتا قا به بلوچستان پاکستان و افغانستان بسیار بهتر است و
 داشت تا همبلوچستان زاهدان یک ایدئولوژی جذب محوری می
لبانی کر طاتف بتواند با تفکر ناسیونالیزم چپ مقابله کند و هم با

نین لی چتقابل است، مقابله کند وکه با کل حاکمیت ایران در 
ه رود کمیتفکری در زاهدان به وجود نیامد، که خطر آن نیز 

یز نور زاهدان از نظر فکری تحت تأثیر بلوچستان خارج از کش
 قرار گیرد.

ان اهدبنابراین نگاه امنیتی به منطقه بلوچستان و شهر ز
کند ندا باعث شده است که بلوچستان ایران استقالل خود را پی

ر د بکه این نگاه باعث شده است به دیگر عواملی که بتوان
ان لوچسته بمنطقه نقش ایفا کند، توجه نشود با وجود امکاناتی ک

ادی بر ات زیثیرایران و شهر زاهدان در اختیار دارد، قطعا  باید تأ
ر آن د اریاما تأثیرگذ گذاشتن پاکستان و افغانستان میبلوچستا

 نوعی به بلکه نه تنها تأثیرگذار نیست ؛ستاین حد و اندازه نی
 نفرت ساز تولیدتأثیر منفی هم به وجود آمده است، زیرا زمینه

ه و مذهبی است. این در حالی است که پاکستان نگا میقو
ا با رود خمثبتی به ایران دارد. زیرا وقتی بلوچستان پاکستان 

ید کند، با محرومیت بسیار شدبلوچستان ایران مقایسه می
به  تانروبروست تا جایی که امکانات بلوچستان ایران و پاکس
ود وج لحاظ اقتصادی و مادی اصال  قابل قیاس نیست. با این

 بلوچستان ایران نخواسته است که بلوچستان پاکستان و
 افغانستان را جذب کند.

از علل دیگری که بلوچستان ایران و شهر زاهدان نتوانسته 
در این  توانمیو افغانستان تأثیر گذارد را بر بلوچستان پاکستان 

یافت که سرچشمه مکتب دیوبندیه از پاکستان است و به همین 
جهت بلوچستان ایران، پیرو پاکستان است. بلوچستان ایران با 

های دینی بسیار پیشرفت داشته است و حوزه که از نظر حوزهاین
ای داده دارالعلوم مکی در زاهدان طالب زیادی را در خود ج
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است، ولی هنوز در بسیاری از موارد به این بلوغ فکری نرسیده 
 است که بتواند بر بلوچستان پاکستان و افغانستان تأثیر بگذارد.

 
 

 هدانا: تصویر شهرهای کویته و ز(1) شکل
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