
)51شماره پیاپی (1396تابستان، 21، شمارهششمهاي راهبردي سیاست، سال پژوهشفصلنامه

بررسی عوامل موثر بر خشونت سیاسی 
جمعیت بلوچ شهر زاهدان: مطالعه موردي

2یعسوب اصغري نیاري-1رضا محموداوغلی

)3/4/1396: تاریخ پذیرش-25/2/1395:  تاریخ دریافت(

چکیده
برحاکمنظمکهاستسیاسی- اجتماعیهايآسیبدستهآنازخشونت سیاسییدهپد
پژوهش. باشدسیاستمداران میتوجهموردآنبامواجههو هموارهکندمیمختلراجامعه

بینآمیز سیاسی دررفتارهاي خشونتگرایشمیزانبرتاثیرگذارعواملحاضر به بررسی
بستر جغرافیایی این منطقهاي طایفه- مسایل قومی. پردازدشهر زاهدان میشهروندان بلوچ

با دو یمذهب،یقوم،یفرهنگيهايهمانند.کندمیثباتی ایجادمناسب براي ناامنی و بی
روش. افزایدنیز بر افزایش خشونت در این منطقه میزده افغانستان و پاکستان کشور بحران

آوري اطالعات، تکنیک جمع. استپیمایشیروشبررسیایندراستفادهموردتحقیق
شهروندان اهل سنت کلیهشاملحاضرنوشتارآماريجامعه. باشداستفاده از پرسشنامه می

.شدندانتخابايخوشهگیرينمونهشیوهنفري به384نمونهکه حجمباشدبلوچ زاهدان می
.استگرفتهقرارو تحلیلتجزیه موردSPSSافزارنرمکمکبهشدهگردآورياطالعات

شناختی مانند محرومیت نسبی، عوامل دیگري در کنار عوامل جامعهدهدنتایج نشان می
، استانیعیطبيایمداري، جعرافساختار اجتماعی ـ فرهنگی خاص، سیستم قومهمچون 

توسطیهاي تروریستتقویت گروهدر منطقه و تعداد زیاد اتباع بیگانهقاچاق مواد مخدر،
.بر میزان خشونت در این منطقه تاثیرگذار استعوامل خارجی

مداري، قومخشونت سیاسی، شکاف اجتماعی، محرومیت نسبی،:کلیديواژگان
تروریس

r_oghli@yahoo.com)       نویسنده مسئول(استادیار علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی  . 1
uma.ac.irY_asghariاستادیار معارف اسالمی و علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی                      . 2



)51پیاپی (96تابستان، 21شماره ،ششمسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه74

مقدمه
طوررا بهجامعههايبنیانکهاستعوامل مختلفیازناشیسیاسی- اجتماعیهايآسیب

هاي سیاسیشود آسیبکثیري میافرادتقاضاهايواهنیازمنديتحققمانعوکندمیتهدیدجدي
وشدهروبروشکستو دولت باافرادبینروابطتنظیم کنندهنهادهايکهآیندمیوجودبهوقتی
یکی از .جامعه و دولت استبینعمیقهايشکافگیريآن شکلنتیجهکهشوندتزلزلدچار

عبارت از » خشونت سیاسی«. باشدمی» یخشونت سیاس«هاي سیاسی اجتماعی، این آسیب
هاي درگیر به گیرد و طرفهایی اعتراضی است که شکل خصمانه و غیر نهادي به خود میکنش

نمایند تا زدن به یکدیگر یا اموال یکدیگر استفاده میصورت عامدانه، از اجبار فیزیکی براي صدمه
: 1982هونگ کیو، (به وجود آورند ) حکومتها و چه در ساختارچه در سیاست(تغییر سیاسی را 

ترین کارکرد هر نظام سیاسی حذف یا کاهش ارتکاب خشونت در زندگی اولین و مهم). 11
از جمله جوامع (از سوي دیگر، هر نوع نظام اجتماعی . سیاسی است- روزمره و روابط اجتماعی

گونه د ندارد که فاقد هرهاي درونی است و هیچ کشوري در عالم وجوزاینده کشمکش) جدید
سیاست در همه جا با ستیز همراه است، یعنی نوعی کشمکش بین افراد . منازعه سیاسی داخلی باشد

. هاي متضادي را برآورندهاي متفاوتی دست یابند و خواستهکوشند به هدفهایی که میو گروه
از . آمیز پیدا نکنندشونتالمقدور شکل حاد و خهاي داخلی حتیمهم آن است که این ستیز

گیري از حاد شدن منازعات داخلی است رو، وظیفه هر نظام سیاسی تضمین ثبات از طریق پیشاین
. طلبی و جنگ داخلی نینجامدتا به تجزیه

ايپدیدهعنوانبهباشدمیقومیتیجمعیتی چندبافتدارايکهایرانکشوردرپدیدهاین
ازمتأثرشدتبهکهکشورازمناطقیپدیده خشونت سیاسی در. شودمیظاهرسازمسئله
دارند،قانونبهنسبتکمتريپایبنديوگرایشوباشندخود میايطایفهوسنتیهايارزش
ها همواره درگیر خشونت و نزاع سیاسی یکی از مناطقی که در طی این سال.استمشهودبیشتر

،معاصرتاریخدربلوچستانوسیستاناستان. باشدوچستان میبوده است، استان سیستان و بل
این منطقه .استبودهروبرومذهبیگراییاقلیتوقومیگراییاقلیتاصلیچالشدوباهمواره

فرهنگی، بافت زندگیمراوداتومرکزازمذهبی، دوريهايتفاوتواسطهبهسویکاز
بهدیگرسويازوهازیرساختفراگیر، قاچاق، ضعفرکتمشابیکاري، عدمواي، فقرعشیره
ازپاکستانوافغانستانزدهبحرانکشوردوباقومی، مذهبیفرهنگی،هايهماننديعلت

درآنجادرراگرایینمودهاي ناحیهکهشدهمتأثرآنهامذهبیبنیادگراییزاییبحرانپیامدهاي
با . استپیگیريقابلمذهبیبنیادگرايهاياندیشهازلهممهايگروهتروریستیاقداماتقالب
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محصول علل و عوامل مختلف در این منطقه هاي سیاسیرسد که خشونتاین وجود به نظر می
در کنار اینکه عوامل عینی پژوهش حاضر.و متنوعی هستند و ابعاد عینی و ذهنی متعددي دارند

است ولی تاکید اصلی پژوهش بر جنبه ذهنیت خشونت سیاسی را مورد بررسی قرار داده
ها و باشد در واقع، این پژوهش نوع نگرششهروندان نسبت به عوامل عینی خشونت می

شناختی خشونت سیاسی شهروندان زاهدانی هاي عینی جامعهاحساسات شهروندان را به پدیده
هايداشتهوهاخواستهمیانشکافازتبعیضاحساس و ادراك.مورد سنجش قرار داده است

درراافرادادراكواحساسکهداردضرورتبنابراینلذا. آیدمیوجودبهافرادنظرمورد
.آورددستبهپیمایشیهايدادهطریقازشکافاینخصوص

پیشینه تحقیق
هاي سیاست دولت و مناسبت«در پژوهشی با عنوان ) 1392(نیا و همکاران هاي حافظیافته

نشان داد قوم بلوچ با پیکره ملت از لحاظ مذهب و زبان »مورد قوم بلوچ و سیستانی(قومی ینب
ها به لحاظ دین و داراي تفاوت و از لحاظ نژاد و تاریخ داراي اشتراك است؛ اما سیستانی

از دید این پژوهش . مذهب و زبان تقریبا با بدنه اصلی ملت هماهنگ و همسان هستند
آمیز دولت مرکزي در برابر بستر متفاوت قومی، از یک سو باعث ایجاد تبعیضهايسیاست

ها شده و از سوي دیگر به واگرایی بین قوم بلوچ و دولت ها و بلوچرابطه بدبینانه بین سیستانی
) 1391(زاده انصاريوضرغامیپژوهشها،یافتهاینمقابلنقطهدر.  مرکزي منجر شده است

کهاستنشدهقومیواگراییدچارچندقومی،ساختارداشتنوجودباایرانجامعه هددمینشان
آثارآن،اثردرکهاستمتقاطعاجتماعیسیاسیهايشکافوجود،امرایندلیلترینمهم

ازبرخیکهاین استپژوهشایننتایجدیگراز. استداشتهکاهششدتبهواگرایی
منابعتقسیمدرهاناسازگاريبیانگرفارس،قومیگروهبابلوچقوممیانموجودهايشکاف

قومجغرافیاییشرایطهمچنینوپیرامونجغرافیاییحوزهبهمرکزيدولتسويازاقتصادي
شوند و به هیچ وجه واگرایی قومی از میمطرحپیرامونمرکزشکافقالبدرکهاستبلوچ

.مرکز اتفاق نیفتاده است
متفاوت از محرومیت نسبی موجب دهد دو الگوينشان می) 1390(ش طالباننتایج پژوه

گروهی قوي با نابرابري اول، ترکیبی از تبعیض. اندخشونت سیاسی در کشورهاي مسلمان شده
گروهی قوي با توسعه شتابان ترکیب ها تبعیضاقتصادي پایین؛ و دیگري، جوامعی که در آن

در میان کشورهاي خاورمیانه وقوع که مذکور این استوهشاز دیگر نتایج پژ. شده است



)51پیاپی (96تابستان، 21شماره ،ششمسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه76

همچنین، تبعیض گروهی علت الزم . خشونت سیاسی ارتباطی به نابرابري اقتصادي نداشته است
اند واجد خشونت سیاسی بوده است؛ یعنی، کلیه کشورهایی که خشونت سیاسی را تجربه کرده

کیفیتشاخصازنوسازي،هشی براي سنجشدر پژو) 1388(قاراخانی . تبعیض گروهی هستند
سیاسیخشونتبهمربوطثانویههايدادهازخشونت سیاسی،سنجشبرايو(QOLI)زندگی 
وسیاسیخشونتمتغیرمجموعهدوهمبستگیتحلیلحاصل ازنتایج. استکردهاستفاده

رابطهسالمی،اکشورهايدرسیاسیخشونتونوسازيبیناوالً،کهدهدنشان مینوسازي
خشونت باراهمبستگیبیشتریناقتصادي،وفرهنگیمتغیرهايثانیاً،وداردمعناداري وجود

.دارندکشورهاایندرسیاسی
و سیستانامنیتبرگذارتاثیرسیاسیساختارهاي«که سوالاینطرحبا) 1388(اصلشعبانی
جغرافیايوبلوچستانوسیستانناستاشناسیتباربرمروريضمن»است؟کدامبلوچستان

هافرصتوهاآسیبتهدیدات،احصاءبهاستان،اینمذهبیـقومیمسائلواقعیاتومنطقه
- 1:باشددالیل زیر مستعد خشونت سیاسی میبهمنطقهاینکهدادنشانهایافته. استپرداخته

پذیريتاثیرووهابیتتحریکات-2افغانستان؛ویژهبهوپاکستانثباتبیکشوردوباهمسایگی
خوردنهمبهوآمیختگیهمدر- 4گري؛سلفیتفکرترویج- 3مرز؛سويآنازسنتاهل

وفروشوخریدتولیدومخدرموادتجارت-5افاغنه؛مهاجرتبدلیلاستانجمعیتیتعادل
حاشیهدر)ناتووآمریکا(المللیبینوايمنطقههايقدرتنفوذوحضور- 6مخدر؛موادتوزیع
باالينرخوسواديبیوفرهنگیفقر-8استان؛ایندرمناسبهايساختزیرفقدان-7مرز؛

جغرافیاي- 10؛امنیتیهايخالءوجودوایرانخشکاقلیموگستردهجغرافیاي-9بیکاري؛
.استاننسبیتراکموجمعیترشدباالينرخوانسانی

بلوچستانمنطقهدرموجودطوایفنقشبررسیبه) 1388(مهیاريبالییوبابایی
سیاسیخشونتمسئلهدهدمینشاننتایج. استپرداختهمنطقهاینامنیتبرقراريدر) ایرانشهر(

ونظامطرفداربومینیروهايمشارکتوصحیحاستفادهعدممانندمختلفیدالیلمنطقهایندر
واقتصاديامنیتی،هايطرحدردارنداستقرارشیعیانکهنقاطیدرویژهبهبلوچشیعهطوایف
اجتماعیسازمانوخاصرسوموآدابداشتنوايطایفهسیستمبودنحاکم. باشدمیفرهنگی
نتایج پژوهش جیمز کلمن .استشدهمنطقهایندرواگراییایجادباعثاستاندرموجود

هاي کنشگر است؛ یعنی هاي جمعی، گروهدن کنشدهد عامل به وجود آورنشان می) 1377(
نتایج . یابدهر چه تعداد کنشگران بیشتر شود امکان وقوع رفتارهاي جمعی افزایش می

دهد و با رها دهد رفتار متخاصم گروهی به فرد جسارت عمل میدستاوردهاي وي نشان می
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شدن افراد دیگر با او در بروز کردن فرد از کنترل اقتدار یا هنجارهاي قبلی، باعث هماهنگ
.شودکنش جمعی می

هاينرخدرايمنطقهتغییراتکهدهدمینشان) 1991(همکاران وکنديتحقیقنتایج
مولر . استکانادادرساختارينابرابرتوزیعواجتماعینابسامانیعواملنتیجهسیاسیخشونت

. داندمینابرابريراسیاسیهايدموکراسیدرثباتیبیمسئولتجربی،مطالعهیکدر) 1988(
یکبرايرژیمثباتودرآمدنابرابريبینقويمعکوسهمبستگییککهدادنشانوينتایج
دادهانجامکهتحقیقیطی) 1989(مسنر استیون.داردوجوددموکراسی33ازمتشکلنمونه
عملاقلیتاجتماعیهايگروهعلیهبرباالاقتصاديتبعیضباکهکشورهاییگیردمینتیجه

سیاسیخشونتمیزانازباشندمیکمتريتبعیضدارايکهکشورهاییبهنسبتکنندمی
وتجانسدرآمد،نابرابريبرعالوه)1990(لورینگپامالوآویسنویلیام.برخوردارندبیشتري
ایندررارابطهازباالییمیزانوکردندبررسیسیاسیخشونتمیزانبانیزراقومیهمگنی

چرا«عنوانباپژوهشیدر) 1968(گررابرتتد).32: 1993هوکنین،(اند آوردهبدستزمینه
ازمتاثرپدیدهایناستمعتقدوکردهبیانرانسبیمحرومیتنظریه»کنندمیشورشهاانسان

پاي. شودمیمنجرشونتخبهکهباشدمیجامعهارزشیهايتواناییوموقعیتبیناختالف
کهکندمیتضاد، اشارهوگذاراقتصادياجتماعیپیامدهايبینرابطهبنديجمعبا) 1964(

درتمایلیتواندکه میکندمیایجادگوناگونیناگهانیهايشکافسنتی،جوامعفروپاشی
ایجادغیرهوايمنطقهقومی،سنتی، محلی،اجتماعاتبهوفاداريازناشیهویتحسبهتوجه

باالییکه سطوحکشورهاییدهدمینشاندیگريهايپژوهش). 34: 2005دیویدسون،(نماید 
).15: 2002تیلور،(هستندخشونتازپایینیسطوحدارايدارندراتوسعهاز

عوامل عینی خشونت سیاسی در زاهدان 
به شمالازاستاناین. ستاشدهواقعایرانشرقجنوبدربلوچستانوسیستاناستان

استانبهباخترازوپاکستانوافغانستانکشوربهخاورازعمان،دریايبهجنوبخراسان، از
جمعیت زاهدان به عنوان مرکز استان سیستان و بلوچستان با .شودمیمحدودهرمزگانوکرمان

درجه و 60مالی و طول دقیقه ش32درجه و 29در عرض )1390مرکز آمار ایران، (575116
درصد28حدوددرواستانمرکزکهزاهدانشهرستانامروزه.دقیقه شرقی واقع شده است47

اينقطهقومی،گروههرواستمختلفیفرهنگیـقومیبافتدارايباشدمیداراآنراجمعیت
چشمبهنیزمنطقههايقبرستاندرحتیموضوعاین.استکردهانتخابزندگیبرايرا
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میرجاوه،مرکزي،بخش4داراياین شهر ). 16- 15: 1388مهیاري،بالییوبابایی(خوردمی
درصد 50دهد که حدود مطالعات و برآوردها نشان می.استدهستان8وآبادنصرتکورین،

هاي شیعه مذهب درصد را نیز غیر بلوچ50هاي سنی مذهب و از جمعیت این شهر را بلوج
).1389استانداري سیستان و بلوچستان، (دهد تشکیل می

دیگربهنسبتراخشونتوترورمیزانباالترینمنطقه سیستان و بلوچستاناخیرسالیاندر
شهادتباعثکهزاهدانجامعمسجد1388تیر24تروریستیحادثه.استداشتهکشورمناطق

تاسوکیمنطقهدرزابلبهزاهدانورمحتروریستیحادثهشد،نفر169شدنزخمیوشهروند27
بنعلیمسجدتروریستیحادثهنفر،7گرفتنگروگانوشهروند28و شهادت1384اسفند25

شهادتنفر،125شدنزحمیوشهروند21و شهادت1388خرداد7ابیطالب زاهدان در تاریخ
طوایف سرانوشوشتريهیدشسردارتروروچابهار1389آذر24انتحاريعملیاتدرنفر32
، ترور اتباع 1390گیري چند نفر از پرسنل صدا و سیما در شهرویور ، گروگان1388مهر26در

مرزبان 5، گروگان گرفتن 1392مرزبانی در سراوان پلیساعضايازنفر14خارجی، شهادت 
ونه از رویدادها و چند نم1394زاهدان درایرانیمرزبانان8و شهادت1392ایرانی در سال 

.باشد که در این منطقه اتفاق افتاده استحوادث تروریستی می
توان مهمترین عامل تأثیرگذار بر امنیت منطقه و در نتیجه را میاي و فرامنطقهکشورهاي منطقه 

و از باشندمیمهمتر اینکه همۀ کشورهاي منطقه داراي مذهب تسنن . ایران قلمداد کرد. ا.امنیت ج
ارتباطات . نظر اشتراك مذهبی قوي با قومیت سنّی بلوچ در منطقۀ جنوب شرقی ایران دارنداین

برداري سیاسی از مسئلۀ شکاف مذهبی ریزي شده و هدفمند سیاسی قوي در راستاي بهرهطرح
:)96- 95: 1388رستمی، (کنندگیرد که عمدتاً چند هدف را به طور همزمان دنبال میصورت می

؛هاها و فارسمیان بلوچزدن به اختالفات قومییی قومی از طریق دامنواگرا-الف
؛واگرایی مذهبی از طریق دامن زدن به اختالفات میان اهل تسنن و شیعیان ایران-ب
؛سازي محیط امنیتی ایرانثباتهاي شرور و تروریست براي بیحمایت و تقویت گروه-پ
جایگاه و نقش آنها يهی بیشتر در حکومت و ارتقاوادار ساختن اهل تسنن به سهم خوا-ت

؛در کشور
؛هاي خارجیگذاريسازي محیط اقتصادي ایران در راستاي کاهش سرمایهناامن-ث
؛بدست آوردن جاي پا در شرق کشور و تأثیرگذاري بر معادالت سیاسی منطقه-ج
رهاي غربی مستقر در همکاري اطالعاتی و امنیتی با نیروهاي اطالعاتی و امنیتی کشو-چ

. پاکستان و افغانستان
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توان به طور خالصه به صورت را میاین منطقهدر عینی خشونت سیاسیدر مجموع عوامل 
).16- 15: 1388مهیاري،بالییوبابایی(زیر بیان کرد

کننده مواد مخدر یعنی موقعیت جغرافیایی استان و همجواري با دو کشور ناآرام و تولیدـ 1
؛از کشورستان و افغانستان و همجواري با دریاي عمان و انزواي جغرافیاییپاک

هاي ایران، پاکستان و افغانستان و اي و عالیق عمیق میان بلوچبافت مشترك طایفهـ 2
؛حمایت اشرار آنسوي مرز از اشرار ایرانی و پناه دادن به آنها

مداري و باورهاي فرهنگی قومساختار اجتماعی ـ فرهنگی خاص و برقراري سیستم ـ 3
؛خاص و دوگانگی مذهبی

حضور تعداد زیادي اتباع بیگانه از جمله افغانی و پاکستانی و ترددهاي غیر قانونی ـ 4
؛مرزي
جمله عربستان و ازهاي ضد شیعه نظیر فرقه وهابیت از جانب بیگانگان تقویت جریانـ 5

؛پاکستان
هاي چپ، بهایی، رژیم عراق و ها، گروهطلبین، سلطنتگذاري منافقها و سرمایهتالشـ 6

؛غیره براي ایجاد ناامنی در استان
بودن بینش سیاسی ـ اجتماعی و سوادي، پایینسوادي و بیفقر، محرومیت، بیکاري، کمـ 7

؛…فرهنگی عامه مردم و 
؛…مشکالت طبیعی استان مثل کمبود آب، خشکسالی و ـ 8
؛طلب در استاناشرار و افراد قدرتوجود خوانین، ـ 9

قرار گرفتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر و حضور و فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر در ـ 10
؛استان

ضعف نیروهاي خودي در برخورد قاطع با عوامل ناامنی و وجود اسلحه فراوان در بین ـ 11
؛طوایف و مردم

هاي مذهبی که حجم زیادي و اختالفات و درگیرياي اي و قبیلهاختالفات موجود طایفهـ 12
هاي وابسته ها و اختالفات توسط دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنها مثل مولوياز این درگیري

؛شودو غیره، دامن زده می
؛ها در سطح استانوجود حجم زیادي از مشکالت و نارسائیـ 13
؛زده از جمله این استاننواحی بحرانفقدان یک سیاست معین و استراتژي مدون برايـ 14
کار و توسعه فزونی گرفته است و ،گذاريرشد باالي جمعیت که از رشد سرمایهـ 15
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؛شده استبیکاري موجب باال رفتن 
ورود و خروج حجم زیادي از کاالها به صورت قاچاق در مرزهاي استان و سود ـ 16

؛سرشار حاصله از  قاچاق مواد مخدر
گرایی قومی و مذهبی المللی در تحریک اقلیتاي و بینهاي امنیتی منطقهفوذ سرویسنـ 17

.)فضاي امنیتی(هاي سیاسی مخالف نظام در بکارگیري گروه

چارچوب نظري تحقیق
آمیز از جمله موضوعات چندوجهی و قابل توجهی است که اذهان بسیاري رفتارهاي خشونت

نظران گوناگونی از زوایاي رو، صاحباز این. کرده استگران را به خود معطوفاز اندیشه
هاي ارائه توان به تمام نظریهواضح است که نمیپر. اندهاي خود پرداختهمختلف به طرح دیدگاه

با توجه به اینکه این . شده در حوزه عوامل موثر بر خشونت سیاسی پرداخت و آنها را تبیین کرد
توان یک نظریه تک بعدي باشد نمیوثر بر خشونت سیاسی میپژوهش درصدد بررسی عوامل م

هاي محرومیت نسبی، نظریه شکاف را به عنوان مبانی نظري پذیرفت و براي این منظور به نظریه
.  شودهویتی، قومی و نظریه فشار ساختاري براي تاثیرات چند علیتی بر خشونت سیاسی پرداخته می

تتئوري محرومیت نسبی و خشون
هاي محرومیت در تبیین خشونت سیاسی این است که برخی فرض اساسی تمام تئوري

) عملکردي(هاي ساختاري و کارکرديهاي ناکامی و نارضایتی که توسط انواع عدم تعادلشکل
هاي جمعی اعتراضی بروز شوند، خود را به صورت خشونت سیاسی یا کنشدر جامعه ایجاد می

آمیز مردم نتیجه نارضایتی و نارضایتی محصول ، رفتارهاي سیاسی خشونتدر حقیقت. دهندمی
ها ناکامی یا محرومیت نسبی آنان است که معنی وجود شکاف و اختالف میان آن چه آن

این شکاف، ناکامی را به وجود ). 22: 2003گلدستون، (باشدمی) انتظارات ارزشی(خواهند می
هاي جمعی شود و انبوه یا تجمیع پرخاشگري نیز کنشپرخاشگري میآورد و ناکامی منجر بهمی

در حقیقت، ). 87: 1990بوسول و دیکسون، (آورداعتراضی یا خشونت سیاسی را به وجود می
دیدگاه نظري محرومیت در سطح کالن مدعی است که سطوح نابرابري اقتصادي از طریق 

بع ساختاري براي تولید فشار و ناکامی و بالطبع تاثیرگذاري روي سطوح انسداد اجتماعی، من
در حقیقت، ایده اصلی تئوري محرومیت نسبی این است که . احساس محرومیت نسبی است

که ناتوان از گیرينابرابري عموماً منجر به نارضایتی شده و نارضایتی نیز به سمت نظام تصمیم
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و آن هم ) هاشدن نارضایتیسیاسی(دشواصالح و ترمیم عدم توازن اجتماعی است معطوف می
؛ 76: 1987؛ مولر و سلیگسن، 115؛ 1970گر، (شود هاي جمعی علیه حکومت میموجب کنش

).12- 11: 1390به نقل از طالبان، 
هانابرابري). 598: 1989مسنر،(»استتضادمنبعیکبیشترنابرابري«کهاستمعتقدمسنر

جرمشکلبهوشوندانتشاريوکلیخصومتبهتبدیلتوزیعیتضادایجادطریقازتوانندمی
خشونتبهتبدیلباشدداشتهوجودسیاسیتحركامکاناگراینکهباونمایندتجلیجنایتو

ناکامی و نارضایتی، ).598: 1989مسنر،(کنندپیداخارجیتظاهرشورشصورتبهوشوند
هاي تواند ریشهشود و میمحدود نمی) مثل نابرابري اقتصادي(و عوامل اقتصادي تنها به منابع 

بیش از صرف » تبعیض«) 1968(گراز دید . اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز داشته باشد
هاي نابرابري، موجد ناکامی و احساس محرومیت شده و اغلب منجر به پرخاشگري و کنش

گونه انسداد نوان نوع خاصی از نابرابري، هرمنظور از تبیعض گروهی به ع. شودآمیز میخشونت
براساس نظریه ). 58- 56: 1968گر، (هاي اجتماعی است یا محدودیت بر روي برخی گروه

تر هاي جمعی اعتراضی از جمله خشونت سیاسی نتیجه رشد سریعمحرومیت نسبی، کنش
خود را در مقایسه با هایی کهبه همین جهت، گروه. هاي واقعی استانتظارات نسبت به فرصت

ها به کنش پندارند، براي رفع این نارضایتیاي و فاقد قدرت و نفوذ میها، حاشیهسایر گروه
). 145: 1380نش (آورندجمعی روي می

بازار،سریعرشدیاواقتصاديناگهانیرکودهايزماندراستمعتقد)1976(دورکیم 
طریقازهاانسانآرزوهاينابرابر،اجتماعیشرایطدرچنینهم. دهدمیروياجتماعیآشفتگی
وحدبیآرزوهايوضعیتیاآنومیهنجارهاپاشیدنهمازکهنحويبهشود،میتنظیمهنجارها

اجتماعینارضایتیوضعیتبروزسببآرزوهاآنارضايعدمکهآوردمیوجودبهراحصر
باشند،نداشتهمشروعابزارهاياهدافبهرسیدنبرايدافراوقتیاستمعتقدمرتن.شودمی

بهرسیدنبرايرانامشروعوغیرقانونیهايراهاستممکننتیجهدروکنندمیفشاراحساس
زمانی که مردم نسبت به مرتنشوند به نظر متوسلخشونتبهواقعدروبرگزینندخوداهداف
هاي خود را ها و آمیختهد شوند و جامعه قادر نباشد ارزشاعتقاها و هنجارهاي اجتماعی بیارزش

در نظریه فشار با تاکید بر ). 36: 1376مرتن، (شود عملی سازد، آشفتگی و نابسامانی شروع می
ها در نظام ها یا نابرابري، به این معنا که فرصتخصیصه ساختار اجتماعی یعنی فقدان فرصت

که نابرابري، فشارهایی بر افراد وارد می کند که این فشار می اي طراحی شدهگونهاجتماعی به
هاي شغلی و فقدان فرصت. آمیز شودتواند منبع خشونت یا زمینه احتمال وقوع رفتارهاي خشونت
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، محرومیت استفاده از مادي به صور مختلف شرایطی از جمله طرد اجتماعی، محرومیت
کند که در نتیجه ي اقشار متوسط پایین جامعه فراهم میهاي فردي و همچنین بیکاري براقابلیت

آید و از این وضعیت آن دسترسی به ابزارهاي معیشتی زندگی براي رفع نیازهاي اصلی بوجود نمی
).433: 1386داوري،وسلیمی(شود منجر به ناکامی و فشار می

گرگون کرده است و ، نظم اجتماعی پیشین را دتغییرات اجتماعی که تحت شرایط نوسازي
کند، بر رفتار سیاسی تاثیر گذاشته و در برخی مواقع هاي جدید ایجاد میها و ناسازگاريناکامی

، در حیققت. دهدکارانه نشان میسبب تغییر آن شده و خود را در قالب رفتارهاي غیرمحافظه
یا نابرابري و) طبقاتی(هاي موجود در یک جامعه که عمدتاً محصول نابرابري عمودي محرومیت

است که هنگام تغییرات قابل مالحظه در رشد اقتصادي به شکل ) اي یا اقلیمیمنطقه(افقی 
نافزیگر و آونین، (کند یافته و انگیزش الزم را براي خشونت جمعی فراهم میمحسوس افزایش

اولسون، (ن استتضاد، پیامد ضروري انتقال از مرحله سنتی به مدر«براین اساس). 65: 2002
همچنین، در این . و نوسازي چیزي جز فروپاشی منظم و منسجم جامعه سنتی نیست) 99: 1963

در جهت تحقق ...) شهر، رسانه، تحرك اجتماعی، آموزش و (دیدگاه، نقش عوامل ارتباطی 
قاضاهاي اگر فرایند نوسازي همراه با تغییر محیط اجتماعی، منجر به تولید ت. توسعه، برجسته است

مندي ارائه دهد، در صورتیکه با امکانات الزم همراه اي از رضایتجدید شود و تعریف تازه
مندي او از تسهیالت نوسازي فاصله و میزان بهره) جامعه(نباشد، در چنین شرایطی بین خواست فرد

حرومیت و تعمیق این فاصله به معناي افزایش تعداد افرادي است که احساس م. شودایجاد می
).80- 78: 1383لرنر، (کنند نابرابري می

نظریه شرایط ساختاري و خشونت
هاي کنش. دهندسیاسی امکان دستیابی به هدف را تحت تاثیر قرار می- ساختارهاي اجتماعی

سیاسی تحت تاثیر عوامل ساختاري همچون نوع نظام سیاسی، پلورالیستی بودن یا اقتدارگرایی 
کنشگران . بستگی دارد... سسات فراملیتی، نفوذ سیاسی کشورهاي خارجی و حکومتی، قدرت مو

هاي کوچک و نهادهاي هاي اجتماعی، گروهسیاسی به ساختارهاي ملموس مانند احزاب، نهضت
به اعتقاد . ها و هنجارهاي خود را انتقال دهندنیازمندند تا از طریق آنها بتوانند ارزش- دولتی
هاي ساختاري بر محدودیت ساختاري برتري داشته باشد، منابع، اگر فرصتپردازان بسیج نظریه

. کنندهایی که هدف آن دگرگونی وضعیت موجود سیاسی است، شرکت میمعترضان در شبکه
به فرصت ) ارتباطی- هاي سازمانیاطالعات، پول، مهارت(بسیج سیاسی عالوه بر دسترسی به منابع 
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هاي ساختاري، بیانگر روابط قدرت میان فرصت. نابع نیاز داردمناسب براي استفاده از این م
هاي ساختی از چنانچه میزان محدودیت. هاي اجتماعی و نهادهاي خارجی استحکومت، گروه

العاده و رهایی از هاي اجتماعی بتوانند به همبستگی فوقسوي حکومت محدود باشد و گروه
- هاي خارجی با اعطاي منابع به جنبش مخالفسازمانکنترل حکومت دست یابند و اگر نهادها و

موجبات ضعف حکومت را فراهم آورند، معترضان این فرصت را - به جاي اعطاي منابع به دولت
هاي ساختاري از در مقابل، محدودیت. یابند تا اقدام سیاسی علیه حکومت را سازماندهی کنندمی

این نظریه تاکید ). 18- 12: 1380اپتر و آندرین، (کندمشارکت در سازمانی معترض جلوگیري می
ها، غالباً جنبه ساختاري دارند این فرصت. دهدهاي سیاسی قرار میخود را بر وجود یا عدم فرصت

اي که محاسبات هر واقعه یا فرایند اجتماعی گسترده: آداممکاز دید . باشدو در کنترل افراد نمی
هاي سیاسی نظام سیاسی را تضعیف نماید، تغییري را در فرصتبخش یک هاي سامانو فرض

).296- 295: 1383دالپورتا و دیانی، (کند ایجاد می
درراسیاسیخشونتبهگرایشاصلیعاملساختارگرایی،نظریهازدفاعدرنیزهانتینگتون

ساختاردمندينهاوسیاسیمشارکتتقاضاهايتعادلعدمبرویابدمیجامعهسیاسیساختار
جستجويبهشان،اهدافبهرسیدنبراينوپدیدهايگروه«: گویدمیاو.داردتاکیدحکومتی

دچارنباشد؛آنهادسترسدروسایلوهاراهایناگروپردازندمیمشارکتوسایلوهاروش
باسیاسی،منظاازراخودهايدرخواستکهآیندبرمیآنصدددروشوندمیناکامیاحساس

سازگاريخودازیاسیاسینظام. کنندمطالبهدیگرنامشروعوسایلبهتوسلوزورخشونت،
آنکهیاوکندمیفراهمراآنانهايدرخواستساختنبرآوردهبرايالزمابزارودهدمینشان

»آورندمیرويخشونتوبراندازيشیوهبهنیزآنهانتیجه،دروآیدبرمیآنهاسرکوبدرصدد
وغیرعلنیشکلبهگاهیاحزاب،وهاگروهدرخشونتبهگرایش). 29- 23: 1381هانتینگتون، (

. کندمیظهورمسلحانه
هاي بحران. گذاردهاي افراطی در برابر دولت حاکم تاثیر میشرایط ساختاري بر کنش

ام آور، نابرابري رو به تزاید هاي نظامی، رکود اقتصادي، تورم سرسساختاري اغلب از شکست
هاي ساختاري، معادله بین تقاضا از دولت و این شوك. شوددرآمدها و بالیاي طبیعی ناشی می

ها از تقاضا و خواسته. دهندمنابع آن را جهت پاسخگویی به این تقاضاها تحت تاثیر قرار می
هایی را اتخاذ توانند سیاستولتی نمیمقامات د. یابدیابند؛ اما منابع کاهش میدولت افزایش می

در این راستا است که . کنند که به ناهمگونی موجود بین عرضه و تقاضا هماهنگی داشته باشد
ها و رفتارهاي غیر متعارف شود و به سمت کنشکنش سیاسی افراد از حالت متعارف خارج می
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بنابراین . حاکم را را به چالش بکشدتواند اقتداررود که میدر برابر ساختارهاي حاکم پیش می
دارد، هایی که معترضان را از مقاومت در برابر دولت باز میهاي ساختاري محدودیتبحران

و ها هاي بیشتري در اختیار دارند تا سازمانهاي اعتراضی فرصتحرکت. دهندکاهش می
اپتر و (خود را اعمال کنندهاي سیاسینهادهاي دولتی را تحت تاثیر قرار دهند و اولویت

).18- 12: 1380آندرین، 
؛ عواملیافتهتعمیمساختاري؛ عقایدساختاري؛ فشارمساعدشرایط(شش شرط اسملسر

هاي در مورد منشأ عمل جمعی به طور کلی و گروه) اجتماعیکنترلبسیج؛ عملکردکننده؛ تسریع
زمینه ساختاري به آن شرایط .)45- 43: 1963اسملسر، (دهد اجتماعی به طور اخص تشخیص می

هاي اجتماعی ها و گروهشود که مشوق یا مانع تشکیل انواع مختلف جنبشکلی اجتماعی گفته می
تواندمیمرتبه خودباالتریندرواستشورشایجادمرحلهاولینساختاريمساعدشرایط. است
درمهمعواملازاسملسراز دید .کندازمجراشورشنظیرجمعیرفتارازخاصنوعیبروز

آندرکهايجامعه.استقومیواقتصاديمذهبی،هايشکافوجودآمیزرفتارهاي خشونت
چنیندر. باشدمیشورشبالقوه آبستنصورتبهباشد،داشتهوجوداجتماعیهايشکاف

دارند شورشگريبرايفراوانیهايانگیزهمحروم،و طبقاتمذهبیقومیهاياقلیتوضعیتی،
وقومیهايوفادارياستنتوانستهسیاسینظامکهجوامعیدر.)355- 305: 1380اسملسر، (

رسوم خودوآداببههمچنانقبایلواقوامدهد،ارتقاملیهايوفاداريبه سطحرانژادي
عنوانباتوانمیموقعیتینچنیاز . گیردنمیشکلملتعنوانباايپدیدهنتیجهدروبندندپاي

آمیز وقوع رفتارهاي خشونتهايشرطپیشازیکیانسجام ملیفقدان. بردنام»ملیگسیختگی«
.است

باشدکردهراهکارهایی تعبیهاختالفوتنششرایطازرفتبرونمنظوربهسیاسینظامچنانچه
واقعیتیآنهامحکومیتکهدانندبضعیفهايطرفباشد ومشخصپیشازاجرایشاننتایجکه

اسملسر، (کند میتسهیلراشورشبروزمساعد،ساختاريمثابهبهاین وضعیتاست،انکارپذیر
رفتارهاي وقوعدرتوانندمیقانوننظیرساختارهاییشرایطازايپارهدر.)355- 305: 1380

در. باشدترعقبجامعهعرفازکهاستهنگامیآنباشند وداشتهتوجهقابلنقشیآمیزخشونت
احزاب،نظیرعالیقتجمیعساختارهايفقدان. کندمیایجادشورشبرايمحملیقانونحالتاین

از دید ).355- 305: 1380اسملسر،(آید میشماربهدیگرساختاريموانعاز... و سندیکاهاها،رسانه
هاي اقتصادي ها، بحرانمالیات، افزایش قیمتاسملسر فشارهاي ساختاري همچون بیکاري، افزایش

.)36- 28:  1380اسملسر،(آمیز است کننده رفتارهاي خشونتاز عوامل تسهیل
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قومی و خشونت–هاي هویتیشکاف
تواند زمینه بسیار مساعدي براي هاي هویتی قومی میدهد که شکافتحقیقات نشان می

هاي مناسبی را در صورتی که نظام سیاسی سیاستفراهم کنند و» برون نظامی«تحرکات خشن 
از . گونه تحرکات سوق یابندتوانند به راحتی به سمت اینهاي هویتی میاتخاذ نکند، خواسته

راخاصیامنیتیمحیطقومیناسیونالیسموقومیتمؤلفهسرد،جنگطیریچارد شولتزدید 
آمیزاعتراضهايپدیدهازیکیقالبدرآناز ناشیسیاسیثباتیبیآن،درکهکردتعریف

تعارضاتداخلی،تعارضاتانواعبررسیدرروپسینگهکومار.کردپیدا مینمود) دولتیدرون(
قومی،ايمؤلفهکجاهرکهاستمعتقدودانستهنزاعانوعترینخشنوفراگیرترینراهویتی

برايبیشتريزمینههویتیتعارضاتازنوعنایاست،حاکمزبانییااختالفاتايعشیرهمذهبی،
). 87: 1381شولتز، (دهندمیقرارهدفموردراجوییامنیتوهویتازايآمیزهودارندظهور

هاي ها تمایل بیشتري به خشونت و گرایشبراساس این تئوري بعضی از خرده فرهنگ
ونت را به عنوان یک ابزار ها خشفرهنگضداجتماعی از خود نشان می دهند، چون خرده

این . کننداعتراض پذیرفته و آن را به عنوان یک ارزش مطرح ساخته و تشویق می
ها با کشور، منطقه، جنسیت، نوع اجتماعی، شغل، قومیت یا نژاد ارتباط دارند فرهنگخرده

سب زندگی، نبودن امکانات منامعموالً این مناطق به دلیل فراهم). 579: 1990لیسکا و پاول، (
پذیري افراد، فقدان هاي رسمی و غیررسمی، کمبود امکانات آموزشی براي جامعهفقدان کنترل

بودن الساعهکه ناشی از خلق-هویت اجتماعی قوي و پیوندهاي عاطفی عمیق میان تمام ساکنان
هاي متفاوت، ها و فرهنگهاي مختلف با ارزشحضور قومیت- تشکیل این مناطق است 

هاي رسمی و آمادگی برخی از بودن افراد خالفکار در این مناطق به دلیل پایین بودن کنترلعالف
آورد که رفتارهاي ساکنان براي همکاري جهت کسب درآمد، نوعی شیوه زندگی را بوجود می

.شودضداجتماعی و پرخاشگري بیشتري تحمل می
يهانهضتيریگو شکليزیگرکزو مريمدارو منشآ قومشهیرتیاسمیاز نظر آنتون

تیخود و رسمیقومتیبه کسب هویجامعه قومازیو نلیاز تمایناشیقومیطلبییجدا
،یزبانهم،ينژادهم،یخونخود را در همتیکه هویوجدان قوم. به آن استدنیبخش
خاطرات ها واسطوره،یو گذشته اجتماعیو بارآمدن در بستر فرهنگ قومستنیز،ینیدهم
تیهولیکه حاصل آن تشککندیمجادیرا ايندیمجموعآ برآند،یجویمشترك میخیتار
ییرویبه نیاسیاز لحاظ سندیبرآنیا. استیو انسجام قومیگانگی،یهمبستگتیتقو،یقوم
آنان را تیدولت مستقل است و قوملیکه معطوف به قدرت بوده و خواهان تشکشودیملیتبد
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و یفرهنگيهابه ارزشتیبه دنبال رسمیو از نظر فرهنگ) یطلباستقالل(بخشدیتحقق م
وثباتیبیمنابعخصوصدرتجربیمطالعات).93: 1385،يریامیصالح(خود است یقوم

در داخلیهايجنگکهکنندمیتأییدالتینامریکايوآسیاافریقا،درسیاسیهايخشونت
خشونتمیزانوداشتهزبانیوقومیناسیونالیسممؤلفهباارتباط،بررسیموردکشورهاياین

تمسک به ). 143: 1381ساندرز، (است شدهارزیابیبیشترقومیچندکشورهايدرسیاسی
تواند نوعی پیوند و همبستگی جمعی را تاریخ جمعی، زبان و فرهنگ و گذشته مشترك می

در صورتی که نظام سیاسی . یابدهویتی مستقل میبوجود آورد که در مقابل دیگر اجتماعات، 
توانند وارد اقدامات خشن ها میاین هویت را مورد تهدید قرار دهد، افراد براي ایفاي این هویت

رسد که تحرك قومی نتیجه شکاف هویتی است که بین مرکز و حاشیه به نظر می. سیاسی شوند
شکاف بین مرکز و حاشیه در صورتی . شودمیهاي متخذه از سوي مرکز ایجادبه دلیل سیاست

هویتی است که پیوند با دولت، در تعارض با پیوند قومی قرار گیرد و فرد احساس کند پیوند به 
هاي قومی براي دفاع از هویت دولت با هویت قومی او در تضاد است، در این صورت اقلیت

هاي ها و حرکتدهم آیند و در جنبشتوانند گرقومی و زبان و نژاد و تاریخ مشترك خود می
. گیرد، شرکت کنندجمعی که به نام قومیت صورت می

فرضیات پژوهش
؛داردوجودرابطهسیاسیخشونتبافرديسطحدریاجتماعنابرابرياحساسمیزانبین- 
؛داردوجودرابطهسیاسیخشونتبافرديسطحدرنسبیمحرومیتاحساسمیزانبین- 
؛داردوجودرابطهسیاسیخشونتبافرديسطحدرقومی-هویتیکافشمیزانبین- 
دارد؛وجودرابطهبا خشونت سیاسی يدر سطح فردياقتصادينابرابرمیزان احساس بین- 
.داردوجودرابطهسیاسیخشونتبافرديسطحدرناقصنوسازياحساسمیزانبین- 

پژوهشروش
ها به صورت میدانی داده. استپیمایشیروشبررسیایندراستفادهموردتحقیقروش

آماريآوري اطالعات، استفاده از پرسشنامه است، جامعهتکنیک جمع. اندآوري شدهجمع
ونفوسسرشماريمی باشد که براساسشهروندان شهر زاهدانکلیهشاملحاضرپژوهش

ز آمار ایران، مرک(نفر گزارش شده است 575116جمعیت این شهر 1390سالدرمسکن
هاي درصد از جمعیت این شهر را بلوچ50دهد که حدود مطالعات و برآوردها نشان می). 1390

استانداري سیستان و (دهد درصد را نیز غیر بلوچ هاي شیعه مذهب تشکیل می50سنی مذهب و 
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اي از مرحلهچند ايخوشهگیرينمونهشیوهبهبود کهنفر384نمونهحجم). 1389بلوچستان، 
بر این اساس و با توجه به نقشه شهرستان، .شدندبین شهروندان اهل سنت بلوچ زاهدان انتخاب

سپس . گیري تصادفی ساده انتخاب شدنددر وهله اول، از بین پنج منطقه، مناطقی به شیوه نمونه
این پنج محله . هاي هر یک از این مناطق، پنج محله به طور تصادفی گزینش شدنداز میان محله

جمعیت نمونه . خیام)5میرزاي شیرازي )4انیابائ) 3کریم آباد)2شیرآباد ) 1عبارت بودند از
. سال این محالت انتخاب شدند18مورد نظر از میان زنان و مردان باالي 

ابزارهاي پژوهش
براي.ه استشده توسط محقق استفاده شدهیپژوهش از پرسشنامه تهيهامولفهیبررسيبرا

اعتبارو) دیگرپژوهشگرانوداورانبهمراجعه(صورياعتبارازتحقیق،ابزاراعتبارسنجش
نیزابزارپایایی.استشدهگرفتهبهره)بازنیمهسؤاالتطرحومقدماتیآزمونانجام(اينمونه

70بااليمتغیرهاامیآلفاي تممقداروگرفتهقراربررسیمورد»کرونباخآلفاي«ازاستفادهبا
. است؛ متغیر وابسته در این پژوهش، خشونت سیاسی استشدهمحاسبهمطلوبحددرودرصد

هاي اعتراضی است که شکل خصمانه و غیرنهادي به خود خشونت سیاسی عبارت از کنش
زدن به یکدیگر یاهاي درگیر به صورت عامدانه، از اجبار فیزیکی براي صدمهگیرد و طرفمی

) ها و چه در ساختار حکومتچه در سیاست(نمایند تا تغییر سیاسی را اموال یکدیگر استفاده می
در سه ) 1968(گر دیدگاهمبنايبرسیاسیخشونتمتغیر). 19: 1390طالبان، (به وجود آورند 

براي مولفه آشوب . بندي شدگویه تقسیم23کشوري در درونمولفه آشوب، توطئه و جنگ
نایافته اعتصاباتانگیخته، سازمانخودهاي نسبتاًبر مبناي میزان شرکت در خشونتسواالتی

براي مولفه . سیاسی طرح شدهايها و درگیريبار، شورشمحلی، خشونتهايسیاسی شورش
قصدهايیافته، سوءسازمانبسیار-سیاسیتوطئه نیز سواالتی بر مبناي شرکت در خشونت

کوچک، مقیاسدرپارتیزانیهايکوچک، جنگمقیاسدرتروریسمیافته،سازمانسیاسی
براي مولفه جنگ درون کشوري نیز سواالتی بر مبناي میزان شرکت . کودتا، طغیان مطرح شد

هايرژیم، جنگسرنگونیمنظوربهگستردهویافتهسازمانبسیار- سیاسیدر خشونت
.طرح شدداخلی و انقالبهايوسیع، جنگمقیاسدرپارتیزانی، تروریسم

متغیر مستقل نیز در این پژوهش عوامل موثر بر خشونت سیاسی است که شامل پنج متغیر 
اجتماعی محرومیت، نابرابريقومی، احساس- هویتیاقتصادي، شکافنابرابريناقص، نوسازي

یت در احساس نابرابري اقتصادي عبارت است از احساس محدود. بندي شدتقسیمگویه 42در 
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ازاستعبارتاقتصادياحساس نابرابرياز دید مسنر). 56: 1983گر، (هاي اقتصادي فرصت
هاي براي این شاخص مولفه).598: 1989مسنر،(اقتصاديمنابعبهافراددسترسیاحساس عدم

از امکانات برابر، يفرصت تحرك شغلی، عدم برخوردار،ياقتصاديهاتوزیع نابرابر فرصت
در ارائه منابع و منافع اقتصادي نسبت به گذاري و تفاوتي و سرمایهاقتصادطیشرایاننابسام
هاي بیگانگی براي مولفه نابرابري اجتماعی شاخص. در نظر گرفته شده استهاي مرکزياستان

اجتماعی، احساس شهروندي، تعامل اجتماعی و رضایت از زندگی بر مبناي پژوهش غفاري و 
قومی، نوع نگاه افراد به –منظور از شکاف هویتی . در نظر گرفته شده است) 1385(الدینتاج

هاي تنوع قومی و مذهبی و هاي بومی و قومی در مقابل هویت ملی است که با شاخصهویت
امیال جمعی قوم براي احیاي هویت هاي قومی، فقدان هویت ملی منسجم، یافتن گروهانسجام

اشاره بهناقصنوسازي. سنجیده شده استتمایزهاي ایدئولوژیکیوو نمادهاي فرهنگی قومی
استشدهایجادشدنمدرنفرایندبهتوجهباکنندمیفکرافرادکهداردهایینابرابريوهاشکاف

میاندرمحرومیتاحساسوسردرگمیشناختی،رواناختالالتفزاینده،انتظاراتبهمنجرو
هاي توسعه اقتصادي، کردن نوسازي، از تغییر در مقیاسبراي عملیاتی.مدانجامیجامعهاعضاي

مدیسون و (شودمیسیاسی استفادهدر امورها، مشارکتسطح سواد، مصرف سرانه رسانه
در یدهرأياین متغیر، سطح سواد، ها براي سنجش این شاخص. )96- 95: 1972استوسون، 

. باشدبهداشت و امنیت میي، اعتقاد به زندگی عشیره اي،شهرتطبیق با زندگیمیزان،انتخابات
هايتواناییوارزشیانتظاراتمیاناختالفوجودازبازیگرانمنظور از محرومیت نسبی برداشت

) 1387(بر مبناي پژوهش محسنی تبریزي و درویش مال).80: 1968گر،(آنها استارزشی
مورد ) احساسی(و عاطفی ) ادراکی(شاخص شناختیمحرومیت نسبی بر مبناي دو شاخص 

درك این که یک انتظار یا توقع، برآورده نشده و نقض شده است، . سنجش قرار گرفته است
انصافی، رنجش و نارضایتی دهد؛ و حس بیشاخص شناختی یا ادراکی از محرومیت را شکل می

محسنی تبریزي و (نسبی مربوبط استیا احساسی محرومیت ناشی از این  انتظار به جنبه عاطفی
).79: 1387درویش مال، 

هاي پژوهشیافته
هايیافتهابتدا. شودمیارائهاستنباطیوتوصیفیبخشدودرپژوهشازآمدهدستبهنتایج
.شودمیذکرتوصیفی
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خشونت سیاسیر برعوامل موثابعادازیکهردرکنندگانشرکتنمراتاستانداردانحرافومیانگین. 1جدول

انحراف میانگینمتغیرها
انحراف میانگینمتغیرهامعیار

معیار
3,140,33آشوب2,570,57ناقصنوسازي

3,670,38توطئه3,710,45اقتصادينابرابري
جنگ درون 2,980,66قومی-هویتیشکاف

2,990,49کشوري

نمره کل 4,010,97محرومیتاحساس
6,611,09خشونت سیاسی

3,120,28اجتماعینابرابري
7,811,87نمره کل عوامل موثر بر خشونت

عوامل ابعادازیکهردرراکنندگانشرکتنمراتاستانداردانحرافومیانگین1جدول
میانگین نمرات نوسازي ناقص، نابرابري اقتصادي، . دهدمیسیاسی نشانخشونتموثر بر

واستآمدهدستبه3,12، 2,98، 3,71، 2,57ترتیبري اجتماعی بهشکاف هویتی و نابراب
هاي مربوط به عوامل موثر بر خشونتسایر مولفهازباالترتاحدودياحساس محرومیتمیزان

و3,14آشوب نمرات بعدمیانگینخشونت سیاسی،پرسشنامهدر. است4,01سیاسی برابر 
میانگین. است2,99نمرات مولفه جنگ درون کشوري و میانگین3,67از توطئه بعدمیانگین

مذکورمقادیرو1,87آناستانداردانحرافو7,81سیاسی عوامل موثر بر خشونتکلنمره
.استآمدهدستبه1,09و 6,61ترتیببهخشونت سیاسیکلنمرهبراي

بعد احساس بهوطمربمیانگینازهادادهپراکندگیبیشترین) 1(شمارهجدولبهتوجهبا
نابرابري بهمربوطمیانگینازهادادهپراکندگیکمترینو0,97استانداردانحرافبامحرومیت
.استآمدهدستبه0,28استانداردانحرافبااجتماعی

خشونت سیاسیومحدودیت ساختاريابعادبینهمبستگی. 2جدول

جنگ درون توطئهآشوبمتغیرها
کشوري

خشونت 
سیاسی

R0,320,410,290,44ناقصنوسازي
Sig0,0010,0010,0010,001

R0,590,480,620,60اقتصادينابرابري
Sig0,0010,0190,0010,048

R0,610,390,420,552قومی-هویتیشکاف
Sig0,0010,0010,0010,001
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R0,670,490,530,63محرومیتاحساس
Sig0,0010,0010,0330,001

R0,370,450,210,47اجتماعینابرابري
Sig0,0010,0410,0010,027

R0,530,4210,3970,50نمره کل عوامل موثر بر خشونت
Sig0,0010,0010,0010,001

همانگونه. دهدمیعوامل موثر بر خشونت سیاسی نشان) پیرسون(ساده همبستگی2جدول
باالترین میزان . دار استمعنی) p<0.05(سطحدرهاهمبستگیتماممی شوددهمشاهکه

همبستگی مربوطمیزانکمترینواحساس محرومیت با مولفه آشوبهمبستگی مربوط به رابطه
.استمولفه جنگ درون کشورينابرابري اجتماعی بارابطهبه

خشونتابعادازیکهراسی باسیعوامل موثر بر خشونتچندگانهرابطهبررسیبراي
رابطه ازايبهرارگرسیونیمدلنتایج3جدول. شداستفادهچندگانهرگرسیونتحلیلازسیاسی

.دهدمینشاناین متغیرکلمیزانوسیاسیخشونتابعادازیکهرعوامل موثر با

خشونت سیاسیعوامل موثر بارابطهازايبهرگرسیونمدلنتایج. 3جدول

RR2متغیر مالكمتغیر پیش بین
R2

تعدیل 
شده

خطاي 
استاندارد 

برآورد
Fsig

0,620,380,391,0097,280,000آشوب)کل(عوامل موثر 
0,500,250,252,7916,190,000توطئه)کل(عوامل موثر 
جنگ درون )کل(عوامل موثر 

0,470,220,231,1604,330,000کشوري
0,530,280,293,0756,010,000خشونت سیاسی)کل(عوامل موثر 

P<0.001

برايخوبیکنندهبینیپیش) کل(عوامل موثر متغیردهدمینشان3جدولکههمانگونه
مولفه آشوب با)کل(عوامل موثر ) R(چندگانههمبستگیمقدار. هستندسیاسیخشونتهايمولفه
رويازمتغیر آشوبهايواریانستبیینقابلمقداردهندهنشاندرصد38تعیینضریبواست0,62
0,50مولفه توطئه با)کل(عوامل موثر ) R(چندگانه همبستگیمقدار. است)کل(عوامل موثر ابعاد

ابعادرويازمتغیر توطئههايواریانستبیینقابلمقداردهندهنشاندرصد25تعیینو ضریباست
مولفه جنگ درون با)کل(عوامل موثر ) R(چندگانههمبستگیدارمق. است)کل(عوامل موثر 
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متغیر جنگ هايواریانستبیینقابلمقداردهندهنشاندرصد22تعیینضریبواست0,47کشوري 
عوامل ) R(چندگانههمبستگیمقداراست و در کل)کل(عوامل موثر ابعادرويازکشوريدرون
تبیینقابلمقداردهندهنشاندرصد28تعیینو ضریباست0,53خشونت سیاسی با) کل(موثر 

برايآمدهدستبهداريمعنیسطح. است)کل(عوامل موثر ابعادرويازاین مولفههايواریانس
.استدارمعنیp>001/0سطحدرضرایبتمامدهدمینشانFمقادیر

خشونت سیاسیابعادعوامل موثر برازبعدهرازايبه) b(ارداستاندو) B(استاندارد غیررگرسیونضرایب.4جدول

متغیر 
بینمتغیر پیشمالك

ضرایب 
استاندارد

ضرایب غیر 
استاندارد

t سطح
معناداري B

خطاي
Bاستاندارد

آشوب

0,320,0870,312,250,002ناقصنوسازي
0,270,0270,143,410,001اقتصادينابرابري

0,340,0340,0513,080,019قومی-هویتیشکاف
0,560,0220,274,570,001محرومیتاحساس

0,410,0190,0382,410,038اجتماعینابرابري
0,520,0640,504,030,001)کل(عوامل موثر 

توطئه

0,400,0380,472,590,029ناقصنوسازي
0,390,00270,0333,040,031اقتصادينابرابري

0,230,01180,414,160,043قومی-هویتیشکاف
0,690,04210,255,030,001محرومیتاحساس

0,260,03720,294,520,001اجتماعینابرابري
0,190,0440,0414,220,001)کل(عوامل موثر 

جنگ 
درون 

کشوري

0,440,003630,522,680,026ناقصنوسازي
0,210,0770,0753,190,013اقتصادينابرابري

0,220,03490,0203,440,008قومی-هویتیشکاف
0,450,06220,405,110,001محرومیتاحساس

0,300,09830,184,620,001اجتماعینابرابري
0,370,01240,0893,330,015)کل(عوامل موثر 

خشونت 
سیاسی

0,190,002710,0103,050,004ناقصنوسازي
0,520,06510,334,060,001اقتصادينابرابري

0,130,03760,115,520,001قومی-هویتیشکاف
0,550,01660,503,470,034محرومیتاحساس

0,360,00880,384,600,001اجتماعینابرابري
0,170,08440,124,380,001)کل(عوامل موثر 

P<0.05
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ازبعدهررگرسیونازايبهرا(b)استانداردو(B)استانداردغیررگرسیونضرایب4جدول
.دهدمینشانسیاسیخشونتابعادعوامل موثر بر
سیاسی،خشونتابعادتمامدردهندمینشاناستانداردرگرسیونضرایبکههمانگونه

احساس واستبرخوردارباالتريbوزنازواستمهمتريدهکننبینیپیشاحساس محرومیت
عوامل موثر رابطهمجموعدر. داردسیاسیخشونتهايمولفهبابیشتريارتباطمحرومیت

تمامشودمیمشاهدهکههمانگونه). p<0.05(است دارمعنیخشونت سیاسیابعادتمامبا) کل(
خشونت سیاسیابعادبا) کل(عوامل موثر بیندهدمینشانواستمثبترگرسیونضرایب
. داردوجودمثبتارتباط

گیرينتیجه
میان شهروندان درآمیزبه رفتارهاي خشونتگرایشبرمؤثرعواملبررسیبهدر این پژوهش،

و هاي سیاسی و قومی وابسته به عوامل بیگانهجریان. زاهدان پرداخته شدبلوچسنتاهل
در .اندناامنی به وجود آوردهبیشترینبا تحریک احساسات مردم و تروریستی ی هاي سلفجریان

اي مانند امریکا و رژیم صهیونیستی در اي اهل سنت و فرامنطقهاین میان نقش کشورهاي منطقه
سازي امنیت داخلی ایران، ناامنکه تهدیداتی از جمله . ایجاد ناامنی و خشونت بسیار جدي است

را طلبیتجزیهی مذهبی، ایجاد واگرایی قومی، نفوذ مذهبی، تفرقۀ مذهبی و قومی و ایجاد واگرای
» ویژه در شرق ایرانههاي قومی و مذهبی بکردن گسلفعال«ها سیاستاین یکی از .اندشکل داده

احساس نابرابري اجتماعی در سطح فرضیه نخستین نوشتار حاضر مبنی بر وجود رابطه بین . است
ها با نتایج این یافته. هاي تجربی مورد تأیید قرار گرفتتوسط یافتهخشونت سیاسی فردي با

، )1990(لورینگو، آویسن)1989(، مسنر)1991(همکارانوکندي، )1390(پژوهش طالبان
تضادایجادطریقازتوانندمیهاي اجتماعیرسد که نابرابريبه نظر می. همسو است) 1968(گر

اینکهباونمایندتجلیجنایتوجرمشکلبهوشوندانتشاريوکلیخصومتبهدیلتبتوزیعی
تظاهرشورشصورتبهوشوندخشونتبهتبدیلباشدداشتهوجودسیاسیتحركامکاناگر

. کنندپیداخارجی
.باشدمیمحرومیت نسبی در سطح فردي با خشونت سیاسی بیندومین فرضیه، وجود رابطه 

هاي خشونت دهد که احساس محرومیت نسبی بیشترین تاثیر را بر متغیرهاي تحقیق نشان مییافته
دهد که نتایج با پذیري را در این میان نشان میسیاسی داشته است که مولفه آشوب بیشترین تاثیر

) 1990(الینا و مور)1987(، مولر و سلیگسن )2003گلدستون، (، )1989(مسنر، )1968(هاي گریافته
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هاي ساختاري و رسد که ناکامی و نارضایتی که توسط انواع عدم تعادلبه نظر می. هم راستا است
هاي شوند، خود را به صورت خشونت سیاسی یا کنشدر جامعه ایجاد می) عملکردي(کارکردي

تی و آمیز مردم نتیجه نارضایدر حقیقت، رفتارهاي سیاسی خشونت. دهندجمعی اعتراضی بروز می
چه نارضایتی محصول ناکامی یا محرومیت نسبی است که معنی وجود شکاف و اختالف میان آن

.باشدمی) انتظارات ارزشی(خواهند ها میآن
قومی در سطح فردي با خشونت - شکاف هویتیبینرابطهوجودازعبارتسوم،فرضیه

.شدتاییدآمدهعملبههايدادهتوسطقبلی،فرضیهدوهمچوننیزفرضیهاین. باشدسیاسی می
فراهم » برون نظامی«تواند زمینه بسیار مساعدي براي تحرکات خشن هاي هویتی قومی میشکاف

توانند هاي هویتی میهاي مناسبی را اتخاذ کند، خواستهکنند و در صورتی که نظام سیاسی سیاست
احساس فرضیه به وجود رابطه بینچهارمین . گونه تحرکات سوق یابندبه راحتی به سمت این

ها با نتایج تحقیقات گراین یافته. شودمینابرابري اقتصادي در سطح فردي با خشونت سیاسی 
دسترسی محدود .باشدهمسو می) 1390(طالبان، )1989(، مسنر)1991(همکارانوکندي، )1968(

تواند منجر به افزایش استرس، مورد نیاز میو ناچیز به منابع اقتصادي براي تامین نیازهاي اساسی و 
فرضیه . باشدقدرتی و تضعیف روحیه شود که خود زمینه مناسب خشونت سیاسی میناکامی، بی

تغییرات . پنجم از وجود تاثیرات احساس نوسازي ناقص در سطح فردي با خشونت سیاسی است
ها و کند و ناکامیگون می، نظم اجتماعی پیشین را دگراجتماعی که تحت شرایط نوسازي

کند، بر رفتار سیاسی تاثیر گذاشته و در برخی مواقع سبب تغییر هاي جدید ایجاد میناسازگاري
. دهدآن شده و خود را در قالب رفتارهاي خشونت آمیز نشان می

دین،حوزهدرمتعدديعواملکهاستاقوامیجملهازایرانشرقیجنوبدربلوچسنتاهل
مذهب،چوندیگريعواملامازدهپیونداکثریتقومباراآنانمشتركتاریخیهايریشهن،زبا

طراحی،بازسازي،بهنیازمسألهاین. استشدهاکثریتقومازآنانجداییجغرافیاي سببفاصله
بینگفتگوهايارتقايموضوعتااستضروريعبارتیبه. داردمشخصمهندسیوسیاستگذاري

سیاستگذارانتوجهموردیکدیگر،باسنتاهلاقتصاديواجتماعیتعامالتبرقراريوفرهنگی
موجبها،فرهنگخردهبینفیماگستردهتعامالتومذهبیارتباطاتفرآیندتقویت. گیردقرار

درشهروندانتمامانتظاراتومطالباتهنجارها،تقاضاها،ها،سلیقهوشدههاحساسیتکاهش
واجتماعیانسجامملی،وحدتموجباتوساختهیکدیگرمشابهرامختلفهايرهنگفخرده
نقاطتقویتسازي،همگنموجدمذهبیتعامالت. سازدمیفراهمراکشوردرسیاسیثباتنهایتاً

همبستگینهایتاًومخربتعصباتوهاحساسیترفععلقه،وتفاهمایجادبخش،وحدتمشترك
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میراثزبان،ادبیات،جملهازملیهویتمختلفابعادوعناصربهخاطرتعلقنای. شودمیملی
سیاستاین. کندمیتسهیلرااجتماعیادغامفرآیندمشترك،سرزمینودینتاریخ،فرهنگی،

کاهششهروندي،مفهومگیريشکلتعامل،وگفتگوراهازاجتماعی،ادغاموبخشیانسجام
.آوردمیوجودبهرا... وملّیحستقویتها،تفاوت
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منابع 
فارسی) الف
ترجمه اعتراض سیاسی و تغییر اجتماعی، )1380(اندي بین، . اي اپتر، دیوید و چالرز اف ،
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