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آن بر  يرو تاث  يتيامن _ يانتظام يروهايبا ن  يفتعامل سران طوا يبررس
  و بلوچستان يستاناستان س يتامن

  

  3ي، مراد محمد شهنواز* 2يني، محسن كرد تم1فر  يعليرضا اسالم
  انشگاه سيستان و بلوچستانگروه فقه و مباني حقوق اسالمي، دانشگاه د ياراستاد -1

 ارشد فقه و مباني حقوق اسالمي دانشگاه سيستان و بلوچستان يكارشناس يدانشجو -2
  نور خاش يامدانشگاه پ ياسيعلوم س يكارشناس يدانشجو -3

kord_63@yahoo.com  
  

  چكيده
به هويت هاي جمعي فراقومي،  افزايش مناسبات قومي در حوزه هاي تعاملي و معيشتي، عاطفي و فكري، و وفا داري اقوام

امنيتي در طي سال هاي اخير  _و مناسبات سران طوايف بلوچ با نيرو هاي انتظامي  تعامل. هويت ملي را تقويت مي كند
حركتي نو و جديد است كه با برگزاري همايش ها، مشاركت در برنامه هاي اجتماعي نيروي انتظامي و برپايي سياه چادر در 

. روش تحقيق در اين پژوهش تلفيقي از روش ميداني و كتابخانه اي مي باشد. يروي انتظامي شروع شده استنمايشگاه هاي ن
آن چه به عنوان موضوع اصلي در اين تحقيق بيان مي شود اين است كه تعامل سران طوايف با نيروي انتطامي چه تاثيري بر 

ه بافت قومي و قبيله اي استان و در راس بودن سردار طايفه در امنيت استان دارد؟ البته فرض تحقيق بر آن است با توجه ب
قوم و تعامل سران طوايف با نيروي انتظامي تاثيري مثبت بر امنيت و كاهش جرايم داشته است و اين تعامل مي تواند زمينه 

مينه كه مي تواند به ايجاد امنيت در پايان راهكارهايي موثر در اين ز. اي مطلوب تر به ايجاد امنيتي پايدار در استان بيانجامد
  . استان كمك شاياني نمايد ارايه خواهيم نمود

  
  سران طوايف، تعامل، بلوچ، نيروي انتظامي، امنيت :يديكل واژگان

  
  مقدمه

يكي از مسايل مهم در جوامع چند قومي در ايران از جمله در استان سيستان و بلوچستان اين است كه در اين گونه جوامع، 
هاي قومي چه گونه بايد با هم و با نيروهاي انتظامي و امنيتي تعامل داشته باشد، به عبارت ديگر مسئله اين است كه  گروه

يكپارچگي اجتماعي با وجود مناسبات گسسته بين واحدهاي جمعي چگونه امكان پذير است و چگونه اين مناسبات جهتي 
، موضوع تحول هويت هاي جمعي مطرح مي شود، هويت هايي كه از در صورت تحقق اين وضعيت. پيوسته به خود مي گيرند

يك سو ميل به تعامل درونگروهي داشته و از سوي ديگر باروي آوردن به مناسبات بين گروهي زمينه هاي شكل گيري 
هويت هاي يكپارچگي ملي در سايه پيوند و همگرايي . يكپارچگي اجتماعي و ايجاد يك هويت جمعي بزرگ تر را فراهم ميكند

جمعي شكل مي گيرد و اين پيوند مي تواند جدا از مناسبات اقوام با دولت ملي استمرار  داشته باشد، تعامل و هم كاري اقوام و 
را رويكرد ) قوم –دولت (چنانچه اين رويكرد . نيروهاي امنيتي، انتظامي به عنوان شاه كليد اين مناسبات شناخته مي شود

احساس امنيت يكي ) 14:  138يوسفي، (نقش روابط اجتماعي اقوام برجستگي زيادي پيدا مي كند  سياسي بدانيم كه در آن
از شاخصه هاي كيفيت زندگي در شهرها و آسيب هاي اجتماعي ازمهم ترين پيامدهاي مختلف امنيت به شمار مي روند الين 

  .، عرصه عمومي از بين رفته استاگرمردم فضايي رابه دليل عدم راحتي و يا ترس استفاده نكنند: مي گويد
نا امني مكانها و فضاهاي . يكي از مهم ترين عوامل تهديد كننده حضور مردم در فضاهاي عمومي، ترس يا احساس ناامني است
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عمومي، نشاط  و سالمتي را در زندگي روزمره مختل مي كند و يا ايجاد مانع بر سر راه رشد فرهنگي و مشاركت عمومي، 
بي ترديد هيچ عنصري براي پيشرفت، توسعه و تكامل يك جانبه و هم چنين . زيادي را بر جامعه تحميل مي نمايدهزينه هاي 

شكوفايي استعدادها مهم تر از عنصر امنيت و تامين آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعي، خالقيت و فعاليت ارزشمند، 
توجه به گستردگي شهر نشيني و رواج نا امني ها اجتماعي در شهر ها  در اين بين با. بدون امنيت امكان پذير نخواهد بود

ضرورت مطالعه موضوع امنيت، عوامل زمينه ساز آن و راهكارهاي تقويت امنيت در شهرها سيستان و بلوچستان ضرورت مي 
ي مي باشد اهميت ويژه يابد، اين موضوع در شهرهاي مرزي كه بخشي از نا امني هايشان مربوط به عوامل خارجي و برون مرز

  . دارد
  

  :مباني نظري تحقيق
در اين قسمت به عنوان بيان نطري تحقيق سعي . بررسي مسايل قومي و قبيله اي يكي از مباحث مطالعات اجتماعي مي باشد

نها و نحوه شده تا به بررسي مفهوم قوميت، ساختار هاي قومي و قبيله اي و نظام حاكم بر روابط طايفه اي و چگونگي اداره آ
  .تاثير گذاري بر امنيت بحث شود

    
  :نظريه منسكيو

منتسكيو با بررسي ويژگي هاي ساختاري جوامع در اين قاره بيان مي دارد كه جوامع اروپايي مبتني بر زندگي و جوامع مدني 
س قانون مدون استوار است و در اين جوامع مردم خيلي سريع در ساخت اجتماع مدني جذب شده و اساس زندگي بر اسا

ولي اين روند در كشورهاي آسيايي به گونه اي ديگر است وي بيان مي دارد كه حكومت در كشورهاي . حكومتي مي باشد
آسيايي بايد از نوع استبدادي و سياسي بسته شده است چرا كه مردمان ساكن در كشورهاي اسيايي به سبب نوع جغرافيايي 

ريز هستند و اگر ساخت قدرت اجتماعي استبدادي و بسته و طايفه اي نباشد امكان اداره موجود در اين منطقه همواره قانون گ
لذا حكومت در كشورهاي اروپايي مبتني بر قانون و در كشورهاي آسيايي مبتني بر زور و استبداد . جامعه وجود نخواهد داشت

  .مي باشد
  

  :پيشينه تحقيق
العات و كتابهاي فراواني به چاپ رسيده است كه مي توان به آثار محققيني در بررسي مسايل قومي و قبليه اي در استان مط

اما در بحث تعامل . اشاره كرد..... مثل دكتر ناصري نيا، پير محمد مال زهي، دكتر ايرج افشار سيستاني دكتر مجتهد زاده، 
شده است در اين پژوهش سعي بر آن امنيتي به طور خاص مطالعات تدوين و گردآوري ن _سران طوايف با نيرو هاي انتظامي

  شده تا با بهره گيري از ظرفيت هاي تعامل سران طوايف به موضوعات محوري امنيت بپردازيم
   

  :روش تحقيق
حضوري  روش تحقيق در بررسي حاضر تلفيقي از روش اسنادي، كتابخانه اي و ميداني است  و با استفاده از تكنيك مصاحبه

  .گرد آوري شده اند
  

   :يه  تحقيقفرض
آن چه به عنوان موضوع اصلي در اين تحقيق بيان مي شود اين است كه تعامل سران طوايف با نيروي انتطامي چه تاثيري بر 
امنيت استان دارد؟ البته فرض تحقيق بر آن است با توجه به بافت قومي و قبيله اي استان و در راس بودن سردار طايفه در 
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ا نيروي انتظامي تاثيري مثبت بر امنيت و كاهش جرايم داشته است و اين تعامل مي تواند زمينه قوم و تعامل سران طوايف ب
  .اي مطلوب تر به ايجاد امنيتي پايدار در استان بيانجامد

  
 :ضرورت تحقيق

م و شناخت قوم مي باشد، لذا مسايل مختلف پيرامون اقوا 36با توجه به تنوع قومي در استان سيستان و بلوچستان كه داراي 
استان سيستان و بلوچستان يكي از مهم ترين مناطق ايران از لحاظ . ظرفيت هاي هر قوم امري اجتناب ناپذير است

هم مرزي استان با دو كشور پاكستان و افغانستان، به خصوص ايالت بلوچستان پاكستان، و . ژوئوپلوتيك نقش مهمي دارد
و تشكيل حكومت مستقل بلوچستان و عملكرد ضعف نيروهاي امنيتي آن  مسايل مطرح شده از قبيل استقالل بلوچستان

. كشور و حضور گروهك هاي تروريستي زيادي را در اين كشور، استان سيستان و بلوچستان از جايگاه مهمي برخوردار است
ص سرحد بلوچستان سران طوايف، معتمدين و ريش سفيدان، با توجه به جامعه سنتي استان سيستان و بلوچستان  و به خصو

تعامل نيروهاي انتظامي و . كه به اين موضوع خواهيم پرداخت، هنوز مي توانند نقش مهمي را در مسايل قومي ايفا كنند
  .امنيتي با اين گروه مي تواند نقشي كليدي و راهبردي در امنيت استان داشته باشد

  
  تعريف مفاهيم: بخش اول

  :قوم) الف
اعم از واقعي يا خيالي سرنوشت مشترك، احساس مشترك و انحصار (ت كه داراي منشاء مشترك قوم اجتماعي از افراد اس 

  )1377چلبي ، (نسبي منابع ارزشمند مشترك مي باشد 
  
  :مناسبات بين قومي) ب

مناسبات اجتماعي شامل مجموع روابط اجتماعي بين اعضاي دو يا چند گروه قومي است كه اين مناسبت ها به چهار نوع 
روابط معيشي مثل معامالت اقتصادي و فعاليت هاي توليدي مشترك، روابط سياسي يا اقتداري بين . ده تقسيم مي شوندعم

قومي، مثل ائتالف بين قومي درمورد سرنوشت مديريت قوم و اقوام، روابط اجتماعي يا عاطفي، مثل دوستي، معاشرت و 
ري و فرهنگي، مثل تبادل نظر و همكاري و همفكري بين اقوام، براي خويشاوندي در بين اعضاي دوم يا چند قوم و روابط فك

  )15: 1380يوسفي (سنجش روابط استفاده شده است 
  :پرستيژ قومي) پ

پرستيژ قومي عبارت است از فزوني يافتن گيرندگي رابط بر فرستندگي رابطه يك قوم با ساير اقوام، براين اساس ، هر قدر 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بيشتر از فرستدگي روابط مذكور باشد، غلبه بر پرستيژ  گيرندگي رابط قوم در ابعاد

) آمريت(قومي بيشتر خواهد بود، و بنا به اين اصل پرستيژ اجتماعي اقوام را مي توان به چهار نوع پرستيژ اقتصادي، سياسي 
يوه محاسبه ي آن عبارت است از تقسيم ميزان روابط يك و نيز پرستيژ كلي تجريه نموده و ش) احترام(فرهنگي و اجتماعي  

  )6: همان(قوم با ساير اقوام بر ميزان روابط ساير اقوام باهمان قوم 
  :امنيت پايدار) ت

وضعيتي است كه در آن ارزش هايي كه از ) 31، 1383علي بابايي (امنيت، اصطالحي است بر فقدان تهديد بر ارزش هاي نادر 
) 26: 1382روي (براي بقا و بهتر زيستن جامعه حياتي است، مورد حمايت و تقويت قرار مي گيرند  ديد تصميم سازان

مفهوم تازه اي است كه بويژه در روند تحوالت جهاني در سه دهه گذشته و براثر بيم ها و اميدهاي نو طرح شده و » پايداري«
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ناظر بر روند جامعي است كه » امنيت پايدار«تركيب آن مانند  پايداري و مفاهيم. گسترش يافته و با اقبال روبه رو شده است
در كنار يكديگر و در تعامل با هم توجه مي شود ... بر پايه آن،  به همه عوامل موثر سياسي، اجتماعي، فرهنگي و امنيتي و

  )82: 1384نصيري، (
  

  زمينه تاريخي تنوع قومي درايران
مواره شاهد يورش و تاخت و تاز اقوام گوناگون و استقرار آنها در اين سرزمين بوده كشور ايران در طول سه هزار سال گذشته ه

مهم ترين پيامد اين يورش ها آن است كه تمام زبان ها، گويش ها، اديان و مذاهب كنوني درايران غير بومي اند كه به . است
فراز و نشيب ايران متوجه اين واقعيت مي شويم كه اين در بررسي تاريخ پر. وسيله اقوام غير بومي به اين سرزمين راه يافته اند

  .سرزمين از سه هزار سال پيش به اين سوء دست كم شش بار به شرح زير مورد تهاجم قرار گرفته است
مهاجرت و تهاجم مادها و پارسي ها در هزاره اول پيش از ميالد كه منجر به استقرار زبان هاي آريايي، دين زرتشت و ديگر -1

  .ر فرهنگي چون نوروز و آداب و رسوم ايراني شده استعناص
  .يورش يونانيان در قرن چهارم پيش از ميالد كه زبان، دين و فرهنگ آنها پايدار نمانده است-2
يورش اعراب مسلمان در ابتداي قرن اول هجري كه با تسخير ايران و جايگزيني اسالم به جاي دين زرتشت، تغييرات زيادي -3

در واقع استقرار اسالم در ايران باعث تلفيق بعضي از آداب و رسوم و شكل گيري فرهنگي . ينه ها صورت گرفتدر تمام زم
  .متفاوت از فرهنگ سنتي ايران شده است

اما چون مغوالن نسبت به اديان بي تفاوت بودند، هيچگونه . يورش قوم مغول در قرن هفتم هجري سبب ويراني ايران شد-5
  .اعتقادات ديني خود در سرزمين هاي تسخير شده به عمل نياوردند اقوامي در تحميل

اما نكته اساسي درباره يورش هاي ياد شده آن است كه باستثناي يورش يونانيان سير يورش ها به وسيله اقوام كوچ نشين 
كه اكنون دين غالب در ايران صورت گرفته اند، براين انعكاس مي توان گفت كه زبان ها، يورش ها و نيز اديان مزدايي و اسالم 

بدون ترديد كوچ نشين ها مهم ترين نقش را در گوناگون . محسوب مي شوند به وسيله ايالت كوچ نشين وارد ايران شده اند
بررسي رويدادهاي تاريخي اين ) 287 :1380مقصودي (قومي و فرهنگي در طول سه هزار سال گذشته در ايران ايفا كرده اند، 

ار مي سازد كه قبايل ترك مغول پس از سقوط ساسانيان و دوره اسالمي، بسياري از مناطق كنوني چون حقيقت را آشك
. ازبكستان، تركمنستان ، قرقيزستان و تركيه را تصرف كردند و در مناطق وسيعي از ايران عراق و افغانستان سكونت يافتند

وانمندي برخوردار بودند دليل اول در شيوه زندگي آنهاست كه قبايل كوچ نشين همواره به دو دليل عمده، از نيروي نظامي ت
روي هم رفته كوچ . مبتني بر پرورش دام و بهره گيري از مراتع طبيعي است كه به جهت دستيابي به مراتع كوچ مي كردند

  .نشينان مردمي فعال و داراي روحيه نظامي و بردبار مي باشند 
اعضاء در اين نظام داراي منافع . نشينان است كه مبتني بر نظام قبيله اي استسياسي كوچ  -دليل دوم ساختار اجتماعي

نظام قبيله اي بايد با وفا داري . مشترك مي باشند و در مقابل دشمن به صورت نيروي واحدي عكس العمل نشان مي دهند
بعضي از ايالت گاهي از صدها  افزون براين چنين نظامي،  قابل گسترش است به طوري كه جمعيت. كامل اعضا همراه باشد
  .هزار نفر تجاوز مي كند

به هر روي شيوه زندگي كوچ نشينان عامل مهمي در شكل گيري تشكيالت سياس و نظامي بوده است كوچ نشينان به علت 
يژگي زمينه اين و. داشتن تشكيالت سياسي نظامي ويژه و با شجاعت و بي باكي از توان نظامي بسيار بااليي برخوردار بوده اند

كشور گشايي و تاخت و تاز آنها به نقاط دور دست را فراهم كرده بود و در نتيجه عامل مهمي درگسترش فرهنگ يا عناصر 
  .و از اين جهت نقش مهمي را درگوناگوني قومي در كشورمان ايفا كرده اند. بوده اند ... فرهنگي چون زبان، دين و 
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  :رزهاي ايرانپراكندگي گروههاي قومي در حاشيه م
بخش پيراموني بر خالف . جغرافيايي ملت ايران دو بخش به هم پيوسته مركزي و پيراموني پديد آمده است -ساختار فضايي

. بخش متراكم و متجانس مركزي، دچار گسيختگي است و مجموعه اي متنوع از گروههاي فرهنگي و قومي را در برمي گيرد
ي، كرد، عرب، بلوچ، تركمن، سكونت دارند و اقليت هاي مذهبي اهل سنت، يا هر در بخش حاشيه اي گروههاي قومي آذر

در تركيب قومي ملت ايران اكثر با فارس و پس از آن آذري است، . شاخه حنفي و شافعي در فضاي پيراموني كشور پراكنده اند
روههاي قومي و مذهبي ملت ايران، دنباله كه اجزا و گ. بلوچ ها، كردها، عرب ها، و تركمن ها در رده هاي بعدي قرار دارند

فضايي در آن سوي مرزهاي سياسي ايران دارند كه با يكديگر داراي تعامالت اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي مي  - جغرافيايي
  )139-150، 1381حافظ نيا (باشند 

  .ين آن مذهب استبنابراين جامعه ايران به لحاظ سه عنصر قوم، زبان و مذهب قابل تفكيك است كه جدي تر
  

  اقوام و جايگاه سران طوايف در استان  : بخش دوم
  :اقوام بلوچستان)الف

، شهرستان  بلوچها در منطقه اي  به هم پيوسته شامل اياالت بلوچستان پاكستان ، بخشهاي از استان سيستان و بلوچستان
شه جنوب غربي افغانستان شامل هلمند، حوالي جاسك و همچنين قسمت هايي از شهرستان هاي كهنوج و نهبندان ايران و گو

و همچنين در بخش هاي جنوبي ) 144،  1380كريمي پور (گودزره، و ساحل شرقي هامون صابري و عمان سكونت دارند 
  )43: 1385حسيني (استان خراسان، كرمان و مشرق استان هرمزگان و عده كمي هم در استان گلستان به سر مي برند 

ليل موقعيت خاص ژئوپلتيكي و مركزيت تمدن آسيا در اكثر مقاطع تاريخي چهار راه حوادث و نا امني بوده شرق ايران به د
به (است و همچنين شهرهاي شرق ايران با نزديكي به مرزهاي ملي و قومي، هرگز در امنيت كامل نبوده و نا امني و تهديد 

  )76 -77: 1385باي سالمي .(ه استاز عوارض و ويژگي هي ثابت آنها بود) طور آشكار و پنهان
در باور بلوچهاي پاكستان و برخي بلوچهاي ايرني، سردمدار گرايشهاي سياسي  بلوچ، دوست محمد خان بوده كه وي خواستار  

قدرت سياسي در مناطق طايفه اي همراه با روابط حسنه با دولت مركزي نيز بوده است كه در نهايت جنبش او شكست خورد 
بعد از وقوع انقالب اسالمي كه اقتدار ملي را موقتاً تضعيف كرد و منجر به چند سازمان سياسي بلوچ شد، به . رديدو اعدام گ

استثناي حزب اتحاد مسلمين كه تشكلي مذهبي و نيمه سياسي بود گروههاي سياسي و ديگر گرايش هاي قومي و چپ 
با افزايش تمركز در جمهوري اسالمي ايران و تشديد قرائت مرز . دگرايانه داشتند و از حمايت مردمي چنداني برخوردار نبودن

بندي اهل سنت به ويژه پس از پايان جنگ و به موازات آن اوجگيري جريان بنياد گرايي سنتي در كشورهاي همسايه شرقي، 
عتمادي ها و مرزبندي ها، بي اعتمادي بين نظام و مردم و بين اقوام و مذاهب در بين بلوچهاي فزوني گرفت و پيامد اين بي ا

احساس تحقير و تضعيف بود و در نتيجه شكاف هاي اجتماعي آن هم حول قومميت و مذهب پيش از پيش شدت يافت 
و بويژه در طول  1375عراق و ساير كشورهاي محافظه كار عرب پس از انقالب اسالمي ايران در سال ) 6: 1385حسيني (

نگراني رژيم هاي محافظه كار از تمايالت رشد . بلوچهاي ناراضي در ايران از سر گرفتند جنگ ايران و عراق حمايت خود را از
بنياد گرايي اسالمي و صدور انقالب اسالمي ايران، علت اصلي عالقه آنها به مسئله بلوچ بود كه مي توانست به شكل گيري 

  )23: 1379احمدي (بلوچستان آزاد بينجامد 
يابيم كه بلوچها مانند كردها، در قرن اخير براي خود مختاري اقدام كرده اند، اما به دليل اينكه  با توجه به مطالب فوق در مي

از حمايت منطقه اي بيشتري برخوردار بودند تا حمايت بين المللي اين حركتها سريع با شكست مواجه شده است چنين به 
در . مناطقي نظير كردستان داراي مشكالت كمتري است نظر مي رسد كه منطقه بلوچستان از نظر ژئوپلتيكي در مقايسه با

مجموع بلوچ هاي هر دو كشور ايران و پاكستان تمايل فراواني به استقرار بلوچستان آزاد ندارند و از حمايت بين المللي قابل 
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   .توجهي هم برخوردار نيستند
  ):سرحد(جايگاه سران طوايف در بلوچستان ) ب

 شاه نادر قتل از قبل تا كه است يبلوچستان از يبخش ميشناس يم كشور يمرزها داخل در ضرحا حال در ما كه يبلوچستان
ي شرق بلوچستان عنوان تحت هاي سيانگل ريتزو به آن ازي قسمت حاضر حال در و است بوده رانيا حكومت از  يتابع تماما
 سرحد زيمتما نسبتا هيناح  دو ازي اجتماعي اهي ژگيو لحاظ به رانيا بلوچستان. دهدي م ليتشك را پاكستان كشور ازي بخش

ي م نشيساكن شتيمع نوع و آني اجتماع ستميس نوع در شتريب هيناح دو نيا تفاوت. است شده ليتشكي جنوب بلوچستان و
 گذراندهي مي زندگي نينش كوچ وي دامدار قيطر از آن بلوچ نيساكن شتريب كه استي ابانيب و خشكي ا هيناح سرحد .باشد
ي كشاورز وي نينش كجاي هيپا بر شتريب باشدي م نيزم پور بن و مكران سرباز، ن،يزم دزك شامل كهي جنوب بلوچستاني ول اند

 گرفته قرار سردار لهيقب هر قدرت هرم راس در كه استي ا لهيقب هيپا بر شتريب سرحدي اجتماع سيستم. تاس گرفته شكل
 در كه باشدي م كدخدا كي يداراي ليفام رده ريز هر نيبنابرا شده ليتشك همجموع ريز نيچند از لهيقب هر كه آنجا از است
 اي و سردار ازي شنو حرف و دارديي كارا منطقه دري نوع به هنوز ستميس نيا. باشدي م رده ريز در سردار ندهينما قتيحق

 يمركزي ها دولت. باشدي م واجب و فرضي نوع به لهيقب آن اعضاءي برا شده ليتشك ها رده ريز و لهيقب سران از كهي مجلس
 هاي سيانگل نقشه اما اند بوده يجنوب بلوچستان ينواح هيبق و پور بن با تعامل در شتريب منطقه در هاي سيانگل حضور از قبل تا
 باز منطقه تعامالت در را آن نيساكن و سرحدي پا كبارهي به هيروس تحركات كنترلي برا ستانيس به آهن خط رساندني برا
 فقط نداشت وجود باشد تعامل دري مركز دولت با كهي منسجمي حكومت ستميس سرحد دري جنوب بلوچستان خالف بر مودن

 دولت با بودند خاني گنجعل شاونديخوي ها كيز از احتماال و هيصفو دوره اكراد ماندگان باز كه كردها تفتان كوه اطراف در
 قراري مركز دولت توجه مورد زين فيطوا ريسا با تعامل ستميب قرن لياوا از ماا .دبودن كرده برقرار راي تعامل هيصفو از بعدي ها

 فهيوظ نانينش سرحد اولي جهان جنگ انيجر در و هيقاجار اواخر در. افتاد اتفاقي پهلو دوره در تعامالت نيا نيمهمتر گرفت
ي نم دهيد هيناح نيا دري مركز حكومت ازي راث چيه كهي زمان و هاي سيانگل هجوم مقابل در يشرق جنوبي مرزها از حراست

 فيطوا مسلحانه و مداومي هاي ريدرگ. بودند رسانده انجام به احسن نحو به را فهيوظ نيا اتفاقا و داشتند عهده بر را شد
 نيا ازي مناسب كارنامه ريدا ژنرال خصوصا و هاي سيانگل مقابل در اكراد ويي نارو ،يزه لياسماع ،يگمشادزه ،يزه اراحمدي

 عرصه در شاه رضا ظهور از پس .است داشته فيطوا نياي دوست وطن از نشان و رانياي مركز دولت باي حضور ريغ تعامل
 دولت با هاي ستانيس و نينش سرحد فيطوا هياول توافق كه ستيني شك است داشته ادامه همچنان تعامل نياي دار مملكت
 داشته خان محمد دوست ائتالف شكست دري اساس اريبس نقشي باركزه خان محمد دوست مقر به حمله انيجر دري مركز
 بلوچستاني براي مختار خود ازي نوع خواهان كه خان محمد دوستي محل حكومت كردن ساقط از بعدي جهانبان مساريت است
 محمد دوست نهمدستا مواضع بر تسلط در هاي ستانيس ادهيپ گردان وي سرحد سوار جمازه نفره 300 گردان نقش از بود
 اولي پهلو دولت متاسفانه بردي م نام نيدكتر كي بعنواني بوم تعامل از چستان بلو بر تسلطي برا آن از پس و برده نام خان

 اديز اريبسي هاي جانفشان رغميعل تا شد باعث هيقض نيهم و نمود استفادهي ابزار بصورت و طرفه كي كامال تعامل نيا از
 حكومت مقابل در ائتالف نيا نانينش سرحد برابر در شيها وعده بهي مركز حكومت قول بهي وفا عدم علت به سرحد فيطوا
 و ريدستگ و مشهد زندان دري زه گمشاد وي زه اراحمدي ليا سران شدني زندان باعث تينها در كه ستديبا بعد انيسال در
 ائتالف نيا سران از گريد نفر چند و خان هنديج ارسرد نكهيا بدتر همه از .شد رازيش بهي زه لياسماع قوم سران شدن ديتبع
  .دادند دست از هم را خود جان مشهد زندان در
  :رابطه بين قوميت و امنيت) ت

تاريخ جهان در قرن بيستم جنبش هاي قومي و دسته جمعي متعددي را دركشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه شاهد 
به تناقضات ذاتي ميان توسعه نامتوازن و افزايش آگاهي هاي قومي، موجب تشديد بوده است هر چند مدرنيزاسيون با توجه 
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استدالل مي كنند كه جنبش هاي » گزينش عقالني«در اين خصوص نويسندگان سنتي نظريه . منازعات قومي شده است
جنبش . ت آن بيشتر استقومي و دسته جمعي در صورتي تشكل مي يابند كه تعداد قابل قبولي از افراد به مشاركت از مضرا

هاي قومي به دنبال بحران هاي بزرگ سياسي و اقتصادي يك ملت صورت مي گيرند و ممكن است به يكي از اين چهار شكل 
شيخاوندي (نهضت هاي خود مختاري، نهضت هاي جدايي طلب، طغيانهاي محلي و سياست هاي انتخاباتي قومي : باشد

1369 :275(  
شده امنيت يكي از مهم ترين دغدغه ها به شمار مي رود و در اين بين اقوام با توجه به پراكندكي با توجه به مسايل مطرح 

  . مرزها و مسايل پيرامون اقوام سران طوايف مي توانند نقشي اساسي در اين زمينه ايفا كنند
  
  : يافته هاي پژوهش 

عتمدين، ريش سفيدان، اعضاي شوراهاي اسالمي و يافته هاي پژوهش حاضر از كه طرق تحقيقات ميداني از سران طوايف، م
پاسخ گويان از طوايف كرد، ريگي، شهنوازي، مير بلوچزهي، گرگيچ و قنبرزهي . مسولين امنيتي انتظامي بدست آمده است

  .بوده اند
ه است، طبق تحقيقات ميداني انجام شده به اين نتيجه مي رسيم  در گذشته ممكن بوده است،كسي كه مرتكب جرمي مي شد

افراد بي گناهي از همان قوم كه هيج نقشي در جرم نداشته است صرف هم فاميل بودن به عنوان انتقام گيري يا كشته مي 
طبق گفتگو با سران طوايف، اقدامات انجام شده نشان از اين دارد كه تعامل برگزار . شده يا مورد تعرض قرار مي گرفته است

  .وايف كمك زيادي در كاهش جرايم خشن داشته استشده بين نيروي انتظامي و سران ط
نكته قابل توجه كه از برداشت ها از طريق گفتگو با معتمدين و برگزار كنندگان غرفه هاي سران طوايف با نيروي انتظامي و 

د از درص 25حاكي از اين است كه  85و  84يادشت هاي و نظر سنجي هاي مسولين خود غرفه ها از بين مردم در سال هاي 
مردم با اين حركت موافق بوده اند و با ديد منفي نسبت به اين اقدامات مي نگريسته اند و كساني را كه بانيان اين امر بوده اند 

ولي در سالهاي بعدي و با توجه به نتايج ملموس و دخالت هاي . را عاملين نيروي انتظامي و حركتي مشكوك مي دانسته اند
ات و معرفي مجرمين به قانون و افزايش امنيت در شهرها طبق نظر سنجي مسولين ستاد سران سران طوايف در حل اختالف

طوايف از بين مردم روندي صعودي داشته است و مي تواند اين تعامل به صورت مستمر ادامه داشته باشد و شاهد امنيت پايدار 
  .در منطقه باشيم

  
  :ط نيروي انتظامي و سران طوايف نمونه هايي از فعاليت هاي اجتماعي انجام شده توس

  .برگزاري همايش هاي هم انديشي با طوايف كه در اين  همايش ها به بررسي وضعيت امنيت پرداخته شده است .1
برگزاري غرفه هاي سياه چادر در هفته نيروي انتظامي كه در اين غرفه ها حضور سران طوايف و مسولين نيروي  .2

شد و اقشار مختلف مردم به خصوص زير مجموعه هر طايفه و اعالم همبستگي با نيروي انتظامي به صورت داوطلبانه انجام 
 انتظامي

ارايه راهكارهاي از طرف سران طوايف در چگونگي معرفي مجرمان به قانون  كه تاثير بسيار زيادي در كاهش جرايم  .3
 .داشته است

صورت نمادين در سياه چادر هاي سران طوايف در پايان دادن به درگيري بين دو اقوام درگير و صلح دادن آن ها به  .4
 هفته نيروي انتظامي

صدور بيانيه هاي مختلف در جريان نا امني هاي اخير در استان به خصوص نا امني هاي گروهك تروريستي ريگي و  .5
 محكوم كردن اين نا امني و حمالت تروريستي از سوي سران طوايف 
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تواريان به آن سوي مرزهاي جمهوري اسالمي ايران كه پس از گفتگو تحويل دادن مجرمان به قانون به خصوص م .6
 سران طوايف با آن ها و در باز گشت آ ها به كشور كه اين افراد مورد عفو و رحمت جمهوري اسالمي ايران قرار گرفته اند

ي در تامين بر عهده گرفتن قسمتي از كنترل مرزها هر منطقه بدست اقوام بومي هر منطقه كه كمك بسيار زياد .7
 .امنيت منطقه و استان داشته است

يكي از مهم ترين تعامل هاي صورت گفته بين سران طوايف و نيروي انتظامي در بحث گروگانگيري هاي استان  .8
  .است كه سران طوايف و معتمدين همكاري خيلي نزديكي با نيروخاي امنيتي استان داشته اند

  
  :نتيجه گيري

قوام مختلف سكونت دارند به نظر مي رسد كه اين اقوام مي توانند هم منبع چالش باشند و هم در مناطق مرزي ايران كه ا
فرصت هايي را جهت رشد و توسعه كشور فراهم آورده و منبع قدرت محسوب شوند و در بعضي از كشورها كه داراي شكاف 

كشور، درجه واگرايي و ضريب آسيب پذيري  هاي ناحيه اي شديدي هستند با استقرار اقوام گوناگون در بخش هاي حاشيه اي
باال مي رود به نظر مي رسد از نظر بعد مسافت با دور شدن از بخش مركزي كشور به سوي نواحي مرزي، توسعه نيافتگي به 

با توجه به جامعه سنتي بلوچستان و نقش سران طوايف و معتمدين بلوچ به خصوص در منطقه . وضوح مشاهده مي شود
تان كه هنوز جايگاهي ويژه در بين اقوام دارند همكاري و تعامل سران طوايف با نيروي انتظامي از جايگاهي ويژه سرحد بلوچس
طبق يافته هاي پژوهش سران معتمدين بلوچ اين تعامل را مثبت ارزيابي مي كنند و تعامل با نيروي انتظامي و . برخوردار است

مي نگرند كه مي تواند به عنوان يكي از مولفه هاي پيشرفت و ثبات منطقه مورد تاثير آن را بر امنيت استان به  امري مهم 
  .توجه قرار گيرد و به اقتدار و پيشرفت كشور كمك شاياني كند

  :پيشنهادها و راهكارها
رها با توجه به شرايط خاص منطقه و چالش ها و پتانسيل هاي موجود در آن به نظر مي رسد اگر به بعضي از مسايل و راهكا

كه مي تواند نقش مهمي در تامين امنيت استان در كنار تعامل سران طوايف و معتمدين با نيروي انتظامي داشته باشد اشاره 
  .مي كنيم

 ديگر مانند توانند مي كه استان اين احساس را داشته باشند اقوام تمام كه باشد اي گونه به بايد ها گذاري سياست .1
 متقابالً است كرده تعيين او براي جامعه كه وظايفي انجام قبال در و كنند يت هاي استان استفادهو ظرف امكانات تمام از اقوام

  .گردند مند بهره نيز برابر شهروندي از حقوق
فاصله گرفتن از تبعيض هاي قومي و مذهبي در به كار گيري نيروهاي شاغل در نيروهاي انتظامي و جذب نيروهاي  .2

  امي و امنيتي و اعتماد به اين نيروهابومي در بدنه نيروهاي انتظ
 تأثير نظام به ها قوميت و دلبستگي انسجام در تواند مي حكومت كه بدنه و قدرت در قومي نخبگان مشاركت .3

 .داشته باشد بسزايي
كه داراي دبير خانه ... ايجاد ستادي به عنوان ستاد سران طوايف متشكل از سران طوايف، معتمدين، ريش سفيدان، .4

 .براي مراجعه مردم و حل و فصل مشكالت باشد مستقل
دادن آزادي هاي مذهبي و قومي در حد مطلوب و رفع تبعيض ها تا بدين صورت جاي پايي براي حضور نيروهاي  .5

  .منطقه اي و تقويت جنبش هاي سياسي منطقه باقي نگذارد
  

   :منابع و ماخذ
  نشر ني :تهران  1379قوميت و قوم گرايي در ايران،: احمدي، حميد .1
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سال دوم شماره سوم و چهارم، 1385باي سالمي، ابراهيم موقعيت ژئوپلتيك و ناامني اجتماعي، فصل نامه ژئوپلتيك،  .2
 پاييز و زمستان

 وزارت كشور 1378هويت قومي و رابطه آن با هويت ملي،: چلبي، مسعود .3
 انتشارات سمت 1381جغرافياي سياسي ايران، : حافظ نيا، محمد رضا .4
دو ماه نامه سياسي راهبردي چشم انداز ايران،  1385: نا امني و ريشه هاي: سيستان و بلوچستان: حسيني، محمود .5

 تير و مرداد ماه
شماره سوم، : سال ششم 1382: روي، پل معماي امنيت اجتماعي، ترجمه منيژه نويد نيا، فصلنامه مطالعات راهبردي .6

 پاييز
 تهران، انتشارات ققنوس1369 :زايش و خيزش ملت: شيخاوندي، داور .7
 چاپ سوم تهران، انتشارات وزارت امور خارجه1383فرهنگ روابط بين الملل، : علي بابايي، غالم رضا .8
 چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهي: مقدمه اي بر ايران و همسايگان) 1385(كريمي پور، يداهللا  .9

و  22مجله فلسفه، كالم و عرفان، نامه پژوهش، شماره 1380قوميت ها و هويت فرهنگي ايران، : مقصودي، مجتبي .10
 ، زمستان23
 ماهنامه اطالعات سياسي اقتصادي، مرداد و شهريور1384. امنيت ملي پايدار: نصيري، حسين  .11
فصلنامه ژئوپلتيك، سال دوم، شماره 1380روابط بين قومي و تاثير آن بر هويت ملي اقوام در ايران، : يوسفي، علي .12

 هارم، پاييز و زمستانسوم و چ
  
  
 

با تقدير و تشكر فراوان از جناب آقاي سرهنگ حيدري، جناب آقاي دكتر ناصري نيا، جناب آقاي فخر رحيمي بخشدار 
ميرجاوه، جناب آقاي حاج محمد نبي رييس شوراي اسالمي تمين، و تمامي سران طوايف و معتمدين، كه ما را در اين امر مهم 

  .ياري نمودند
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