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 مقدمه

های،درپیفروپاشیشورویوبااتمامتضادهایسیاسیوایدئولوژیکبلوک7331ازدهه

گرفتکهباموردتوجهقرارنیادیبنپرسشنیاالملل،کمونیستیوکاپیتالیستیدرصحنهنظامبین

هایجهانیاولوالمللکهخشونتسختناشیازجنگنگرفتهدرصحنهنظامبیتجربیاتشکل

دومراپشتسرگذاشتهبودوهمچنینباتجربهتعارضاتایدئولوژیکناشیازجنگسرددر

گرایانهمناسباتجنگوصلحگرایانهیاآرمانبینبلوکغربوشرق،اینبارکدامینبینشواقع

بین نظام صحنه بدر خواهد تعین را استعارهالملل پرسشبنیادین، این به پاسخ در هایخشید؟

دموکراسیدرپایانکهگاهیمدعیتفوقلیبرالشدمختلففرهنگیوقومیتیوهویتیارائهمی

بخشیدتاریختجربیاتسیاسیبشربودوگاهیشاکلهمنازعهرابرمبنایقومیتومذهبمعنامی

هایجدید،ریشهبراینمسئلهبود.بهواقعدرنظریهگیریحوادثمتعددتروریستیناظرکهشکل

بابرچسبمنازعاتبه فرهنگوهویتگرهخوردهاستوعموماً «مذهبی»و«قومی»شدتبا

میمشخص منازعهشوند. این گاهی آنحتی گرفها خود به فرهنگی رنگ کهتهچنان اند

هانتینگتونمعتقداست.تفادهکرداس«هانبرخوردتمد»هاازاصطالحبرایتوصیفآنهانتینگتون

نهایتمبتنیبرمذهبتعریفمتمدن در بهشوندیها منجر جهان، مذهبدر احیایمجدد و

دراینشود.بارازجنسفرهنگیمیهایخشونتتقویتتمایزفرهنگیودرنهایت،بروزمنازعه

گونهنیابودند؛امازیبرانگتأملالمللارتباط،گاهیچنینرویکردهاییدرصحنهکالننظامبین

یگاهوستندینیاثرگذاریالمللنیبیساختارهافقطدرعرصهکالنینظریکردهایمسائلورو

هایمختلفدرکهبهعنواننمونهمنازعهشوندبرجستهمیزینیاومنطقهیدرحوزهمسائلمل

ایمثلجنگعربستانعلیهدرعرصهمنطقهخاورمیانهدرعرصهملیدرکشورهایینظیرعراقو

.کردهمشاهدشودیمهایاخیررایمندرسال

زمینه،اینمقالهبامفروضپنداشتنجایگاهمهمقومیتدرمنازعاتبادرنظرداشتناینپیش

ساکندرپاکستانوتأثیررویکردهایکنونی،درصدداستابعادقومیتیوسیاسیوهویتیبلوچ

وتحلیلکند.قومرابرتحوالتقومیتیبلوچساکندراستانسیستانوبلوچستانایرانتجزیهاین

برایناساس،سؤالیکهاینمقالهمطمحنظرداردایناستکهاوالًجنسهمبستگیونیزمکانیزم

آنانچگونهسعیعملقومیتبلوچپاکستانوشاخه هایمختلفآنبهچهنحواستوثانیاً،

اندروندگسستگیاجتماعیوسیاسیقومیتبلوچدرایرانرامتأثرکنند؟فرضیهایننوشتارکرده

هاییهایتاریخیپنداشتهوشاخهنیزایناستکهقومیتبلوچپاکستانکهخودرادارایریشه
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دارد،دربخش،حزبجمهوریچونارتشآزادی خواهبلوچ،جنبشملیبلوچونظایرآنرا

الس بسترهایشکلهایاخیردر تا بلوچایرانبوده قوم گیریتالشبرایهمبستگیقومیتیبا

هایتندرونظیرجندالهبلوچستانبزرگبیشازگذشتهفراهمشود.اینآرمانبرایبرخیازبلوچ

داشتناینسؤال نظر در با است. ایراندنبالشده مناطقمرزیبلوچستان ناامنیدر ایجاد وبا

همبستگیمکانیکیوی بر تأکید با همبستگیاجتماعیامیلدورکیم مفهوم ادامه، در فرضیه،

شودفرضیهاینعنوانچارچوبنظریبحثوباتطبیقآنبرمتغیرهایاصلیپژوهشسعیمیبه

نوشتاراثباتشود.



 اجتماعی همبستگی: نظری چارچوب

 واگراییاجتماعی، تاکنوناشکالمختلفیازآنمطرحدرحوزهمفهومهمبستگی/ اگرچه

شدهوتحققهمبستگیاجتماعیرادرگسترهمفاهیمیمثلتعادلسیستمیک،هماهنگیوانسجام

تریننظریهبرایرسدمهماند،بهنظرمیشناسیسیاسیالیتیستیبررسیکردهکارکردیوجامعه

میلدورکیمدانست.تواننظریهارامی7«همبستگیاجتماعی»تبیینمفهوم

برایناساس،دورکیمکهدرپیایجادنوعینظمبرایجمهوریسومفرانسهبود،برمفهومی

 نام اجتماعیبا علوم عرصه یاجتماعیهمبستگ»بنیادیندر نوعینظمتاکیدمی« را آن کندو

شوند.باچنینهنگمیداندکهدرآنافرادباهمپیوندیافتهوهماخودبنیاداجتماعیواخالقیمی

احساسمسئولیتمتقابلبینچندنفریاچندگروهمسائلینظیرهمبستگی،نگرشیدرقالبمفهوم

هایاحتیپیوندهایانسانیوبرادریبینانسانبودهونیزبرخوردارمشترککهازآگاهیواراده

پیوندوابستگی متقابلحیاتومنافعبینآنو میها حتیدورکیم011:7901پیرو،یابد)معنا .) 

هم مفهوم چارچوب در را مییاجتماعانسجامگرایی قرار توجه استدهدمورد معتقد و

هم شدههایفرهنگیمشترکتنظیمسمبلتوسطاحساساتافرادگراییوضعیتیاستکهاوالً

افرادازطریقمناسکونشان یمنضمشدهباشند؛بهسازماناجتماعهایمقوممتقابلباشد؛ثانیاً

هاتوسطهنجارهاوهمچنینساختارهایمشروعسیاسیتنظیموهماهنگشدهباشندوثالثاًکنش

نابرابری  ,Turnerدادهشوند)ربطها،مشروعتلقیشوندوبه]تفاوتدر[توزیعاستعدادهارابعاً

مشخصمی(.384-385 :1981 ترتیب، مهمبدین از یکی محورهشود امیلترین تفکر فهم ای

است.یهمبستگشناسی،دقتنظردرمفهومدورکیمدرحوزهجامعه
                                                                                                                                               
1. Social Solidarity. 



 (22)پیاپی79تابستان،52شماره،هفتمسالسیاست،هایراهبردیپژوهشفصلنامه 222
 

یازدوازآنبانامبرهمیناساسدورکیمبهتمییزدونوعهمبستگیازیکدیگردستمی 

کند.دراینجاهمبستگیمکانیکینوعیازیادمی5«یکیارگانیهمبستگ»و7«یکیمکانیهمبستگ»

بلکهبهتماممعنادرحکمشیءمتعلقبهجامعههمبستگیاستک هفردبهخودشتعلقندارد،

استوایننوعازهمبستگیارتباطمستقیمیباوجدانجمعیدارد.درواقع،دراینجاشاخص

مهمهمبستگیمکانیکی،تشابهوهمانندیبیشازحداعضایآناست؛یعنیدرایننوعجوامع

گراییواختالفعقایدمعمولنیست؛کنندوفرقهیرندوبهآنعملمیپذهمهیکمذهبرامی

چیزازاخالقتاحقوق،تابععقایدمذهبیقوموقبیلهاست.زیراجامعهتحملآنرانداردوهمه

ایجامعه،تسلطروابطخونیوهمبدینترتیب،همانندیاعضا،شدتروحجمعی،شکلتوده

ایندرحالی7935:03الدین،ستگیمکانیکیاست)مدققوشرفهایهمبتباریازشاخص .)

شود،باتخصصیاستکههمبستگیارگانیککهدرپیتقسیمکاراجتماعیدرجوامعایجادمی

همبستگی ونوعجدیدیاز بوده شدنوظایفوخصوصیشدناموردرجوامعصنعتیتوأم

تواندایجادکند.اجتماعیرامی

 کنار سخندر نیز اجتماعی واگرایی یا گسستگی مفهوم از دورکیم همبستگی، مفهوم

دیگویم نتیجه در را آن آنومی»و » خودمختاری»و » اجباری»و تقسیمکار اینجا.داندمی« در

هایفرهنگیمشترکتنظیموضعیتیاستکهدرآن،احساساتافرادتوسطسمبلمعرفآنومی

افتدکهدرشرایطانتقالجامعهازهمبستگیمکانیکیبهارگانیکی،ینشدهباشندوزمانیاتفاقم

نهادهایجامعهجدیدهنوزقوامازیک ازدیگرسو، سوفروپاشینهادهایسنتیاتفاقبیفتدو

گیریقرارالزمرابهخودنگرفتهباشند.درچنینشرایطی،فرددرنوعیوضعیتتحیردرتصمیم

معرف«خودمحوری»نظمیدرجامعهباشد.ضمناینکهتیجهآنایجادبیگیردوممکناستنمی

بهسازماناجتماعیمنضمهایمقوممتقابلشرایطیاستکهدرآن،افرادازطریقمناسکونشان

ها،غیرمشروعتلقیشوندوبهزمانیانجامشدهکهنابرابری«تقسیماجباریکار»نشدهباشندو

(.Turner, 1981: 387طدادهنشوند)توزیعاستعدادهارب

می ارتباط در اجتماعی همبستگی مبحث با که دورکیم تفکر مهم محور شود،دیگر
بهجامعه کتابشناسیدیناستکه در ویژه ینیداتیحنیادیبنصور»طور است.« مطرحشده

یمذهب،بهبیانگیرشناختیشکلدورکیمدراینکتاببابررسیعللوشرایطتاریخیوجامعه
بهپدیدهایننکتهمی اینجامعهاستکه که بههایمذهبیقداستمیپردازد طبقبخشند. واقع،

                                                                                                                                               
1. Mechanical Solidarity. 
2. Organic Solidarity. 
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دورکیم مقدسنیست دیدگاه دنیوییا ذاتاً ،یکپدیده پیدابلکه خصلترا دو زمانییکیاز
ارزشفایدهمی پدیده برایآن مردم قاکندکه همینقداستلشوندئآمیز پدیدهبخش. بایبه ها

تواندمسببایجادهمبستگیافرادجامعهشود.نیزبرهمیناساس،دورکیممعتقدرویکرددینیمی

نگهدارد، متوجهگروه فردرا همواره برایآنکه دینی، اولیه باور ایجاد جامعهپساز استکه
ناعضایگروهاست.کندکهکارکردآندرنهایت،تقویتروحهمبستگیمیامناسکیابداعمی

بهگروهخودتقویتمییعنیآنانبی کنندووجودشانآنکهبدانندباهرعبادتیتعلقخویشرا
شود)مدققوشودواینگونه،کارکرددیننیزتقویتانسجاماجتماعیمیسرشارازروحگروهمی

شرف 7935الدین، د22: دورکیم تفکر در دین کارکرد از اسلوبی چنین برخی(. تفکر ر
جامعه است. شده مطرح نیز پارسونز تالکوت نظیر دیگر بزرگ نظامشناسان پارسونز، نظر از
آن،ازنظمیاصلیازکارکردهایکهتعدادکندیتعادلخودراحفظمیتنهادرصورت،یاجتماع

ابهره باشند. عبارتنیمند تطابقاکارکردها از تحصیریپذند .Arrey, 2009: 25))اهدافلیو
موجوددیازساختارهابایخاصیهاجامعه،گونههیاولیازهایحصولنیمعتقداستبراپارسونز

ا عبارتنیباشد. اساختارها از «7یشاوندیخویساختارها»ند ابزاریساختارها»، ،«5یتحقق
-Johnson, 2008: 319«)یوارزشیمذهبییهمگرا»و«درنظامقدرتییزوروهمگرا،یقلمرودار»

320 ویمذهبییگراکهالزمههمشودیمادآوریپارسونزی،وارزشیساختارمذهبحیتوضدر(.

،یهاست.مذهببهصورتسنتارزشنیتعهدبهاتیوتقویفرهنگیهاارزشفیتعر،یارزش
فراهممیفرهنگینیبجهان نظاممشترکارزشیینهاتیکهاهمسازدیرا به اعیرا طادرجامعه

یجوامعمهماستکهبرخیتحولهستند،براایرییدرحالتغیکهمذاهبسنتیانزمی.حتکندیم
یهایریگجهتنیکنندوتعهدمردمرابهاسیراتأسیینهاییمشترکونظاممعنایهاازارزش

(.Johnson, 2008: 320)کنندتیمشترکتقو
گیریازعناصرمختلفِمفهومهمبستگیاجتماعیباتوجهبهمحورهایفوق،درادامهبابهره

کهچگونهمفاهیمیمثلهمبستگیمکانیکییاآنومی،پردازیممیموضوعدورکیمبهبررسیاین
پذیربودهوبرمبنایآن،عملکردقومیتبلوچپاکستاندربرعملکردقومیتبلوچپاکستانتطبیق

بدانجاکهاقتضاکنداشباقومیتبلوچساکندرایرانچگرابطه ونهبودهاست.ضمناینکهتا
نظریه از نشانگانیکه با نشاندهیمتفکرمذهبیبلوچپاکستانچگونه تالشخواهیمکردکه

پذیراست.شناسیمذهبیدورکیمدرکتابصوربنیادینحیاتدینیاشارهکردیم،تطبیقجامعه
                                                                                                                                               
1. Kinship. 

2. Instrumental Achievement Structures. 
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 هاقومیت مکانیکی همبستگی مسئله و پاکستان

قبیلهد قومیو تفکر همبستگیمکانیکینوعیاز ایمبتنیبرروابطورکیممعتقداستدر

بهجوامعابتدایینزدیک بیشتر بهخونیوعقایدمذهبیوجودداردکه اگر اینجا در است. تر

شکل کوتاه تاریخچه قومیتواسطه وجود و واجدگیریپاکستان را اینکشور هایمختلف،

رسدهمبستگیدرشکلسازیوجزوجوامعابتداییقراردهیم،بهنظرمیملتلتشرایطاولیهدو

مکانیکیآنبهصورتاعمدرکلیتجامعهسیاسیپاکستانوبهصورتاخصدربینقومیت

بهطوریکهدروهلهاولبهنظرمیبلوچبهچشممی رسدپاکستاندرزمرهکشورهاییخورد.

وجودگذشتتقر با استکه به11یباً ازهندوستان، سانبرخیدیگرسالاززمانتجزیهخود

گراییسیاسیومذهبیبودهاستکهتوجهبهنمایقومیتکشورهایمنطقهخاورمیانه،آیینهتمام

بود.خواهدکنندهعینیاینمسئلهدرنگاهاولنمودارذیلروشن


 (13: 3131 های حاضر در پاکستان )کوشکی و حسینی،ترکیب قومیت



مبتنیبرباتوجهبهنمودارفوق،اگربخواهیمروندشکل گیرییاتشدیدهمبستگیمکانیکیِ

محمدعلی7301توانگفتاززمانیکهدراوتگراییدرپاکستانراتوضیحدهیم،میقومیت

دملتیریزیکردودرقالبهویتاسالمیامکانایجاجناح،بنیاددولتاسالمیپاکستانراپی

گرایانهشدکهشکلیازمناسباتقومیتمجزاازهندوستانرادرپاکستانفراهمشد،احساسمی
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دولت روند پیوستکه خواهد وقوع به پاکستان درگیریملتدر با پاکستان در را هایسازی

رونددولت اصالحاتمرتبطبا چراکه پاکستانازملتزیادیروبروخواهدساخت؛ سازیدر

حزبمسلماب جایگاه مبتنیبر محوریتیافتنشخصیتکاریزماتیکتدا با محمدعلی»لیگو

جناح » پدرساالرانه جایگاه وی، پساز خانلیاقتعلی»و اصالحاتدوره« این پیگیریشد.

لیگحاکمیتاینانبیشترازچهارسالبهطولنینجامیدوپسازمرگآنان،قدرتحزبمسلم

کهمصادفبافروکشکردناقتدارکاریزماتیکوضعیتیفروکشکرد.درچنیننیزدرپاکستان

گراییدرپاکستانفراهمشدوتدریجبسترهایاولیهدعاویمرتبطباقومیتدرپاکستانبود،به

هایمختلفچونپشتون،بلوچ،بنگالی،جامعهپنجابیوقوممهاجربنابردالیلمختلفِقومیت

فرهنگی، همبستگیزبانی، نیز قدرتو ضرورتحفظجایگاه، به اتکا با تاریخیو نژادیو

مکانیکیبیناعضایخود،بایکدیگردرگیرمنازعاتمختلفومتنوعشدند)هادیانوریگی،

7939:59.)

مهموتأثیرگذاربرتحوالتپاکستان،توجهنظامسیاسیپاکستانمتغیردرکناراینمسئله،دیگر

هایاینکشوربهدومفهومهمبستگیاجتماعیوهمگراییاجتماعیبودکهمطابقومیتوحتیق

دادند؛چراکهدرپیجداییپاکستانازهندوستانکهدرآنچارچوبنظریاینپژوهشنشانمی

دالیلمذهبینقشمهمیداشت،عالوهبرضرورتتقویتجایگاههمبستگیاجتماعیکهدرآن

 جداارادهوآگاهیِ شدهازباورهایهندوئیسمدرچنانمقطعیاهمیتخودرا مشترکمسلمانانِ

گیریگراییمذهبینیزضرورتیافتتابابهرهتدریجنوعیازهمداد،بهبیشازهرزمانینشانمی

هایفرهنگیجدید،احساساتافرادازطریقآنتنظیمشودودرنتیجه،مناسکدینیدرازسمبل

هایسلمانانحاضردرکشورنوظهورخودنماییکرد.ضمناینکهشایدمنطبقباآموزهجمعیتم

بنیادینحیاتدینی»کتاب صور گروه« چنانمقطعحساسی، قبایلدورکیمبتوانگفتدر و ها

قداست نوعی با پاکستان در پدیدهمختلفحاضر به ایجادبخشی درصدد دینی، رویکرد با ها

هاباتأثیرپذیریازمکاتبینظیرنمذهبخودبودند؛حتیبرخیازاینگروههمبستگیبینپیروا

نمایندگیمی بنیادگراییدینیرا شکلیاز فکریگروهدیوبندیه، آبشخور بعدها هاییکردندکه

نظیرطالباندرپاکستانوافغانستانشد.

زبانینیزباوجودرسمیازطرفدیگر،غیرازمسئلهمذهبوقومیتدرپاکستان،بهلحاظ

نیزدراینکشور«سندی»و«پشتو»و«پنجابی»هایدیگرینظیربودنزباناردودراینکشور،زبان

مناسباتوتعارضاتبینقومیترایج درچنینوضعی،اندکهبههرروی، است. دامنزده را ها
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دهدکهمنجربهایجادنشانمیهادرپاکستانهمارهحساسیتدولتمرکزینیزبهتحرکاتقومیت

عنوانمثال،وسواسوتحریکاتوتحرکاتقومیبرایمدیریتمنافعازجانبآنانشدهاست.به

هایرفتگروهوانتظارمیشدمندبهره،پاکستانازقانوناساسی«ذوالفقارعلیبوتو»زماناگرچهاز»

برهمیناساسدولترابهرسمیتنشناخت.هاویاینجنبشقومیازحقوقخودبرخوردارشوند؛

اعالمکردکهتوسطحزبعوامملیتشکیلشدهبودی،حکومتمحلیبلوچستانراملغ7319در

هایحکومتمرکزیمتهمکرد.ازاینرهبرانآنرابهتالشبرایتخریبپایهنیهمچن.دولت

مشیمسلحانهدرپیش«منگال»و«مری»دوقبیلهتیمحورباگراییبلوچزمانبودکهجنبشملی

پسازکودتایژنرالاماصرفاً؛هامقاومتکندتوانستدرمقابلآنگرفتند.ارتشپاکستاننیزنمی

نشینیارتشازاستانبلوچستانمحمدضیاءالحقبودکهمذاکراتآغازشدواینمذاکراتبهعقب

.(Grare, 2013: 8)شدمنجروآزادیفعاالنبلوچ


 بلوچ قومیت بین در مکانیکی همبستگی گیریشکل سیاسی تاریخی و تبارشناسی
  پاکستان در

اگربپذیریمقومیتنوعیاحساساجتماعیوحسیگانگینشئتگرفتهاززبان،سرزمین،

هایمشترکاست،قومیتبلوچکهدربزرگترینایالتپاکستانزندگیمذهب،فرهنگوسنت

تقومیتیواجتماعیپاکستاننقشایفانمودهاستوازهمانابتدایاستقاللکند،درتحوالمی

بلوچستانشاهدچندینجنبشجدایی رهبریرؤسایقبیلهپاکستان، هایمختلفطلببلوچبه

وسیلهارتشسرکوبشدند.ایندرحالیاستبودهاستکهالبتهبه5وبوگتی7بویژهقبایلمری

بینندوالبتههایدیرپایتاریخیمیوارِقومیتخودرادارایریشهاتمکانیکها،اشتراککهبلوچ

طوریکهدراولینروایتهایتاریخیزیادیموجوداست.بهبرایتصدیقاینمسئلهنیزروایت

اینظیرکنفدراسیونهایقدرتمندقبیلهتاریخیگفتهشدهبلوچازقرندوازدهممیالدی،اتحادیه

تحترهبریمیرجاللوچهاچهل قبیله، قرنر قرن75خاندر کنفدراسیونرندوالشاریدر ،

دودیس و بُلیدیپانزدهم گیچیکیها، و هفدهمها قرن در را خاناتبلوچستان و مکران از ها

تشکیلدادهاست.ضمناینکهبلوچباکاربرداصطالحمُلکبلوچبرداشتنقلمروخاصاینقوم

 و داشته رقصهمگنتأکید و موسیقی مذهبحنفی، نظیر اشتراکاتخاصدیگری دارای

برآمدهمی ملتخاصخود ایجاد تکاپوی اشتراکاتدر این بر تکیه با و وباشند )هادیان اند
                                                                                                                                               
1. Marri 
2. Bugti 
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(.7939:50ریگی،

هایگراییبلوچبهتالشظهورملیگیریقومیتبلوچ،درروایتیدیگرازبسترتاریخیشکل

دراینزمان،.شوددادهمیربطدرمناطقمرکزیپاکستانیاکالت73واخرقرنضداستعماریا

وریبریتانیاوروسیهبهاولینحملهبریتانیابهافغانستانانجامید.نتیجهاینحمله،ترقابتمیانامپرا

احساسوهمینمسئله،هایمنتهیبهکابلبودورودنیروهایبریتانیابهبلوچستانجهتکنترلراه

همبستگیاولیهقومیتبلوچراایجادکرد.باچنیننگاهیشایدبتوانگفتناسیونالیسمبلوچدر

کالتوکویتهودرآنبخشازبلوچستانکهتحتتسلطانگلیسدرآمدهبود،امکانطرحو

7350رشدیافتواولینچالشناسیونالیسمبلوچواستعمارانگلیسرادرقانونسربازگیریسال

توانمشاهدهکردکهدوقبیلهبزرگبلوچیعنیمریوزهریعلیهقانونسربازگیریدستبهمی

درقیاممسلحانهزدندوتأثیراتپایداریبرناسیونالیسمبلوچبرجایگذاشت؛به طوریکهمثالً

جیکب7395سال در بلوچ کنفرانس به، هند آباد مگسیعلییوسف»وسیله خان و« برگزار

البلوچ»،7395هایکسباستقاللبلوچستانموردبحثوتبادلنظرقرارگرفتودراوتیوهش

رامنتشریاولینبارنقشهبلوچستانبزرگدرنشریههفتگیانجمناتحادبلوچستانبرا«کراچی

(.71-7901:70کرد)مالزهی،

زمینه از سوم روایت شکلاما های ملیگیری زمان به بلوچ بازگرایی پاکستان تأسیس

می قرائتگردد. مبنایاین ملیبر رهبران جنبش، روسو انقالبیون از الهام با گرایپاکستان

جنبشاستقالل نهرو، رهبریگاندیو به هند استقالل کردندجادیاراطلبیبلوچستان در .72

هرچند،مکرداستقاللخودرااعالکالتخان،یکروزپسازتأسیسپاکستان،7301اگوست

 حیث خارجیمسائلاز و دانست.،دفاعی پاکستان مرکزی حکومت اقتدار تحت را خود

زوربهپاکستانحکومتوقتپاکستان،اعالمیهاستقاللرامردوددانستونهماهبعد،کالتبه

 شد. سالآنازپسمنضم 7300هایدر ،7320 و7395و پاکستان دولت میان منازعاتی

هاهتمامیاینمبارز.(Grare, 2013: 7)یانبلوچرویدادگراملی و«محمدمریشیخ»زیرعَلَم

هانقشاصلیرا.اعضایقبیلهمریدردرگیریگرفتندشکلمی«بخشبلوچجبههخلقآزادی»

درجوالیعهده بودند. 7399دار ملی55، ازمناطقمرکزیاستاناردوگاه تأسیسشدندو گرا

واقعدرشمالشرقیبلوچستان،گسترشیافتند.دراینزمان،،بهسمتقلمروقبیلهمریبلوچستان

بهنظرGrare, 2013: 7)دادندیمشکلهااتیداوطلببودندکهبهعمل011حدودمعارضین .)

بهملیمی قومیتیبلوچ، انسجام کنار در اینروایت، کهکندیمتوجهزینگراییبلوچرسددر
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بهنظرمیجدیدتری درمجموع، بهلحاظتاریخی،رسدنروایتتاریخیازقومیتبلوچاست.

طیفیازدربرگیرندههایاخیردارایقدمتاستودردههقومیتبلوچگرایانهبسترتفکرهویت

یکخودمختاریدرحصولیاحداقلاستقاللکاملازپاکستانمبارزاتبهمنظوردستیابیبه

است.یفدراسیوننظام

ازسویایدهملتبلوچعدمپذیرش،استرخدادههاسالدرطولچهعمالًبااینحال،آن

بااتکابهماهیتنظامی،هایپاکستانحکومتبودهاست.یعنیتمامیحکومتمرکزیپاکستان

هضم احزابملیسعیدر همه اینامرنمودهگرا برایشکلاندو را زمینه یهاسازمانگیری،

عنوانمثالدربینقومیتبلوچدرطوریکهبهافراطیدرخاکاینکشورفراهمکردهاست.به

زمانباعثافزایشتمایالتهاییاتفاقافتادکههمشورش5110و7300،7320،7319هایسال

پاکستانکشوریبودهکهدرطیدههجدایی درکناراینمسئله، هایاخیرمحلطلبانهگردید.

میرگیرید نظر به است. بوده نیز صورتساختاری به مذهبی ازهایقومیو یکی که رسد

است.مهم بوده کشور این در مذهبی و قومیتی متصلب باورهای تلفیق امر، این دالیل ترین

عنوانمثالخصوصاًاینکهبخشقابلتوجهیازرویکردهایبنیادگراازپاکستانبرخاستهاست.به

انکهاززماناشغالافغانستانتوسطشورویوباحمایتمالیومعنویضیاءالحقومدارسطالب

سقوط پساز آمد، وجود به شوروی علیه اسالمی جهتتربیتجنگجویان امریکا پشتیبانی

به مدارس این از چندهزار امروزه و دادند ادامه خود رشد به نیز وشوروی رسمی صورت

بسیاریازچالشکنندکهغیررسمیفعالیتمی هایداخلیپاکستانهستند)میرکوششومنشأ

(.7935:790مظاهری،

هابهصورتهابهصورتاعموبلوچرسدآنچهنتیجهعملکردقومیتترتیب،بهنظرمیبدین

گیرینوعیآنومیاجتماعیوسیاسیمطابقباچارچوبنظریاخصدرپاکستانبوده،شکل

وضعیتیاستکهدرآن،احساساتافرادتوسطآنومیکهگفتهشد،چنانهمپژوهشبودهاست.

افتدکهدرشرایطانتقالجامعهازهایفرهنگیمشترکتنظیمنشدهباشندوزمانیاتفاقمیسمبل

فروپاشینهادهایسنتیاتفاقبیفتدوثانیاً،نهادهایجامعه همبستگیمکانیکیبهارگانیکی،اوالً

قو هنوز سطحجدید سه در را پاکستانخود اینوضعیتدر باشد. نگرفته خود به را الزم ام

هایاخیرنشاندادهاست.بهطوریکهسطحدرسال«قومیتیدرون»و«قومیتیمیان»و«فراقومیتی»

به خواهیایجادشدهگراییوجمهوریواسطهمنازعاتموجودبیندوگرایشاسالماول،عموماً

ردرگمیرادرپذیرشرابطهبینسنتومدرنیتهدرپاکستاننیزبهوجودآوردهاستونوعیس
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سال اساسی قانون البته پایه7315است. بر را کشور این سیاسی نظام مشروعیت که پاکستان

اسالمیتوجمهوریتدرنظرگرفته،مسببچنینوضعیتیشدهبود.دراینچارچوب،استعاره

نوعیتعارضآنومیکدرسطحکالنسیاسیاینکشورایجادکرد«جمهوریاسالمیپاکستان»

کهباعثشدبینحکومتمرکزیوتمایالتقومیتیتعارضاساسیایجادشود.

هایحاضردرپاکستان،خودرادرتقابلقومیتی،وضعیتآنومیبرایقومیتدرسطحمیان

ازنظرتقسیمهایحاضردرپاکستانبایکدیگرنشاندادهاست.قومیت بندیبهاینمعناکهمثالً

شاملپنجابی استکه قبایلیتشکیلشده ایالتویکمنطقه، ها،جغرافیاییپاکستانازچهار

بلوچسندی پشتونها، و هیچها استو بوده نداشتهها یکدیگر مساعدینسبتبه نظر اندوگاه

 این میان دائمی رقابت صحنه پاکستان، سیاسی استصحنه بوده قدرت کسب برای اقوام

(.7939:11)کوشکیوحسینی،

درون سطح قومیتدر وقومیتی، سیاسی مشی حیث از پاکستان در حاضر مختلف های

تعارضاتواختالفدیدگاه توجهبهموضوعفرهنگیواجتماعی، هاییبایکدیگردارندکهبا

اینمسئلهمستثنی قومیتبلوچنیزاز درذیلتالشمیاینمقاله، اثباتگرددکهنیست. شود

چگونهباوجوداینکهخواستمشترکقومیتبلوچبااتکایبرهمبستگیمکانیکی،ایجادکشور

بلوچشاخه قوم اینهدف، براینیلبه اما هایمختلفیبهخودگرفتهوواحدبلوچستانبوده،

درگیرشکلیازآنومیسیاسیشدهاست.



 پاکستان در بلوچ قومیت بندیخوشه و سیاسی آنومی
بسترهایتاریخیچنان به توجه درپیایجادجامعهاشکهگفتهشداگرچهقومیتبلوچبا

واحدیبوده اینهدف، به راهکارهایرسیدن لحاظمشیسیاسیو از یمتفاوتدیعقااست،

بهواقع،کنشدارند باًیهایتقرکستان،گروهگراییدرپاحاضردرصحنهرقابتملیبلوچگران.

هایگروه.اینهستندایهستندکهازحیثمشیومرامسیاسیدارایتنوعوتلونیافتهسازمان

نیزوکنندرامنعکسمیگراییبلوچملیشناختیِسیاسیوجامعهوتکاملتاریخی،یافتهسازمان

واستراتژیطیفیازانگیزه هایها برهمیناساس،درادامهبهمعرفیو.دارندبردرمختلفرا

.شودهایقومیتبلوچپاکستانپرداختهمیبندیترینخوشهبررسیاجمالیمهم



 بخش بلوچ ارتش آزادی
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است.ساکناستانبلوچستانیازقبائلبزرگپاکستان،یکیسازمانیتحترهبریقبیلهمری

امادراینسال،وی؛شدادارهمی«مریچبال»تحترهبری5111بخشبلوچتاسالارتشآزادی

دستنیروهاینظامیپاکستانهب «یمراریربیح»درحالحاضر،کشتهشد. بهبرادربالچمری،

پیاستقاللبلوچستانازحیثمشیسیاسی،اینسازماندرشود.عنوانرهبراینگروهشناختهمی

براساسبرآوردهایموجود،.شودیشاملمزینراهاییازایرانوافغانستانکهبخشاستبزرگ

 ,Brown et al)عضوقبیلهمریهستندعمدتاًهزارجنگجوداردکه9بخشبلوچ،ارتشآزادی

2012: 6.)
 

 خواه بلوچ حزب جمهوری
 حزب این رهبری بگت»تحت داغ می«یبرهم داغ،شود.اداره ازبرهم شدنکشتپس ه

پناهندهشدوازآنسوئیسبه،5119درپدربزرگشتوسطارتشپاکستان ادارهوجا حزبرا

حزبجمهورکرددهیسازمان بزرگخواهی. یکبلوچستان استقالل حامی اینبلوچ است.

گویسیاسیومخالفهرگونهگفتحزببههیچروی،حکومتفعلیپاکستانراقبولنداردو

 Brown et)درپاکستاناستکشیتوقفنسلالمللیبرایمداخلهجامعهبینخواستارحزب.است

al, 2012: 6.)شود،نوکاینحزبمحسوبمیشاخهنظامیهمکهخواهبلوچارتشجمهوری

.کردهاستمعطوفپیکانحملهخودرابهارتشپاکستان



 جنبش ملی بلوچ
همچونسایرگروه اینجنبش، بهایمعارضپاکستانی، زرگلوچستانبدرپیتحققایده

«محمدبلوچغالم»،اینجنبشکند.رهبرخودداریمیپاکستاناستوازمشارکتسیاسیدر

 (.Brown et al, 2012: 7)توسطارتشپاکستانکشتهشد5113درسالبودکه



 حزب ملی
حزبتحت این «عبدالمالکبلوچ»رهبری و دارد میانهقرار چپملیورویکحزب

هایبرخالفگروهمایندگیطبقهمتوسطپاکستانیاست.اینحزبشودومدعینمحسوبمی

پیش درانتخاباتملیشرکتمیگفته، تحریمکرد.5110هرچندکهانتخابات؛کندمعموالً را

(. Brown et al, 2012: 7)اندبرخیازرهبرانآنتوسطاشخاصناشناسترورشده
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 حزب ملی بلوچستان
شودکهحکومتایالتیراگرامحسوبمییکیازاحزاباصلیملی«اخترمنگال»بهرهبری

رو،عنوانیکحزبمیانهراتحریمکرد.به5110اماانتخاباتسال؛کنترلداشتدر5115قبلاز

اینحزب فدرالیدریخواهانحکومت،خواستارافزایشسهمبلوچستانازدرآمدایالتیاست.

اندواعضایآنتوسطحکومتپاکستانکشتهشدهبسیاریازت.پاکستانواستقاللایاالتاس

 برایتعیینسرنوشتخود برگزاریرفراندوم خواستار حالحاضر  ,.Brown et al)هستنددر

2012: 7.)



 سازمان دانشجویی بلوچ
گرایبسیاریراتربیتکردهاست.رهبرانملیوتأسیسشد7391دراواخردههاینسازمان

سازمان بلوچ، دانشجویی پاکستان متوسط طبقه ازشودمحسوبمینماینده بسیاری حامی و

ارتشآزادیبرآمدهازطبقهمتوسطاحزاب بخشبلوچاست.درحالحاضراینحزب،متحدِ

(.Brown et al., 2012: 7)است

اعثهایمختلفبلوچپاکستان،ببههررویوجودهمینتنوعوتلوندرمشیسیاسیگروه

شکل متأثرایجادنوعیآنومیسیاسیشدهکهرسیدنبههدفغاییِ گیریکشوربلوچستانرا

ساختهاست.



 ایران بلوچ با مکانیکی همبستگی ایجاد برای تالش و پاکستان بلوچ نظامی گران کنش
به پاکستانبرایتشکیلکشورواحد، همبستگیمکانیکیقومیتبلوچدر تدریجدرمسئله

ایجادبرخیتعارضاتایدئولوژیکآنانباسال هایبعدازپیروزیانقالباسالمیدرایرانبا

وبویجدیدیگرفتوباتوجهبهحساسیتنظامسیاسیایرانبرجمهوریاسالمیایرانرنگ

محلقاچاقموادمخدربهداخل مناطقمرزیخوددرحوزهشرقیبیشترپررنگشدکهعمدتاً

.کشوربودهاست

شدکهقومیتبلوچساکندرایراننیزظرفیتهمراهیبادرچنینشرایطیدرابتداتصورمی

بلوچپاکستانراخواهدداشت؛چراکهعالوهبریکسانینسبیقومیتومذهببلوچپاکستانبا

وهاروبربلوچایران،مردمساکندراستانسیستانوبلوچستانایرانکمابیشبابرخیمحرومیت
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هایدیگریازایرانهابراییافتنکار،بهبخشازبلوچبرخیشودعنوانمثالگفتهمیهستند.به

تهرانمهاجرتکرده عواملمتعددیازجملهخشکاند.بویژه قحطی،اینمهاجرتبه سالیو

نوزادانومیرکودکانومرگباالیمیزانبستهشدنمرزهاونبودِامکانتبادالتمعیشتی،ناامنی،

(.اگردرنظربگیریمکهسطحرفاهوRehman, 2014: 1شود)ومسائلیازایندستربطدادهمی

هایمهاجربهدیگرشهرهایایرانوبویژهتهران،نسبتبهوضعیتِآگاهیوتحصیالتاینگروه

توانمیزانزندگیدراستانسیستانوبلوچستانارتقاخواهدیافت،درچنینفضایی،طبیعتامی

روبهفزونیدانستکهتمهیداتخاصسیاسیوفرهنگیوخواسته هایقومیتبلوچایرانرا

اجتماعیراطلبخواهدکرد.

استنادبهشاخصبرخیتحلیل گرانخارجینیزمعتقدندکهبا سیستانوهایتوسعهانسانی،

محسوبمیهایاستانترینمحرومبلوچستانیکیاز اینشودکشور مردم طولعمر چراکه ؛

تریندرآمدسرانهدرایناستانپایینسالکمترازمتوسططولعمرملیاستو0منطقهحداقل

دارد زیرخطفقرزندگیمیدرصدبلوچ01تقریباًکهبهنحوی،ایرانرا  ,Zurutuza)کنندها

استانانگیزدکهدرنظرداشتهباشیمهاییزمانیاعتنایبیشتررابرمیاستنادبهچنینتحلیل(.2011

دارد؛اورانیوموازمنابعطبیعیازجملهگاز،طال،مس،نفتیرعظیمیذخاسیستانوبلوچستان

است.نیافتهتوسعهبهحدضرورتآنبرداریازبهرهاما

هایهاقتصادیدراینمنطقه،بهحوزفقدانتوسعهسرریزکهندبراینباوربدینترتیب،برخی

همبستگیقومیتبلوچپاکستانباحمایتمردممنطقهازکندومیزانسیاسیسرایتمیفرهنگیو

ازدههدهدبلوچایرانراتحتتأثیرقرارمی هایبودکهبرخیگروه7901.بههمینمنظور،عموماً

درصددناامنفارس،بلوچپاکستانباحمایتپیداوپنهانتعدادیازکشورهایعربحوزهخلیج

هایمبارز،کردنمناطقمرزیشرقیایراندراستانسیستانوبلوچستانبرآمدند.ازجملهاینگروه

العدل،حرکتانصارایراناهلل،جنداله،سپاهصحابهایران،جیشگروهمنعم،حزبفرقان،سپاهرسول

هدفازهاسهگروهحضوردوجیشنصرهستند.بااینحال،دربیناینگروه ارندکهصراحتاً

اندوبرمبنایآن،شکلیازهمبستگیمکانیکیقومیتشکیلخودراایجادبلوچستانبزرگنامیده

.شوندهایمذکورمعرفیمیاند.درادامه،اینگروهگرارامطمحنظرداشتهوملی


   یا جنبش مقاومت مرد  ایرانجنداهلل -الف

ازاقلیتبلوچدرسیستانوبهزعمخود،تأسیسشدتاریگیتوسطعبدالمالک7907درسال
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مقاماتوبرضدمبارزهمسلحانهطریقاز.اینجنبش،فعالیتنظامیخودرابلوچستاندفاعکند

،وقتیرئیسجمهور،زمانیکهکرد.درپاییزاینسالآغاز7900سالازنیروهایامنیتیایران

روانحاملاوموردحملهقرارگرفتوحداقلیکنفرکشتهوکا،کردازبلوچستاندیدارمی

نفر چند سپس شدند. زخمی تروریست7900اسفند52در جنداهلل، نزدیکجادههای را ای

 بلوچستانبستندو کشتند55تاسوکیدر را حملهRehman, 2014: 3)نفر سه این، بر عالوه .)

دانجاموتعدادیکشتهشدند.مساجهمچونانتحاریدراماکنمذهبیشیعیان

دیدهمبارزآموزش7111حدود،جنبشجنداهللالمللعفوبین5111سالگزارشبااستنادبه

براینبسیاری(.AI, 2007)ختندپرداکهبهانجامعملیاتدرمرزهایایرانوپاکستانمیشتدا

جنداهلل میانحوزهباورندکه از عمدتاً را خود است)انتخابکنیِهایدیکادر  ,Noraieeرده

ازقبیلهریگیکهدردوطرفمرزایرانوپاکستانزندگی(83 :2015 وهستهنظامیخودرا

.دیگز،برمیکنندمی

ابوحمزه7900سرانجام،دراسفند عبدالمالکریگیومعاونش، توسطنیروهایاطالعاتی،

پسازمرگریگیهرچندسهحملهبزرگ.ریگیپسازمدتیاعدامشدونددشدستگیرایران

.(Rehman, 2014: 3)عمالًفعالیتاینگروهمتوقفشد،صورتپذیرفت


 العدل جیش -ب

به کلی، جیشطور دارداطالعاتاندکیدرباره ؛العدلوجود اینباورندکهکارشناساناما بر

جنداهللشاخه از میای اشترچراکه؛شودمحسوب حیثاهداف، از با زیادی داردجنداهللاکات

(Noraiee, 2015: 83سال اواخر در همچنین گزارشی5179(. شد، مدعی و جنداهللمنتشر ازکه

بهجیش5175سال استو نامداده «الدینفاروقیصالح»اشرهبراناصلیالعدلتغییر «مالعمر»و

عمربرادر هایاستکهباگروه7331دههدراهلل،مؤسسسپاهرسول«موالبخشدرخشان»هستند.

معتقدالبتهجمهوریاسالمیایراننیزهمینقرائتراقبولداردونظامیضدشیعیپاکستانمتحدشد.

(.Rehman, 2014: 3)نداهالعدلراشکلدادراترککردند،جیشبرخیرهبرانیکهجنداهللاست

درحمالتزیادیبرضدنیروهایامنیتیوالعدلجیش درمرزیایراندستداشتهاست.

هاگروگانچهارنفرازدوماهبعد،گرفت.بهگروگانراایرانمرزبان2،اینگروه7935بهمن

(Reuters, 2014هشد)کشتهاازآنیکیاماشدند؛آزاد . جیشالعدلدرتوییتیادعادراینجا

عالوهبرتهسنیایرانآزادکردهاست.خاطرخواستروحانیونبرجسههارابکردچهارنفرازآن
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 »این، جیش7935آبان9در 70العدل، شهادترساندمرزبانایرانیرا دربه را دیگر نفر وسه

در درزاهداناینگروه،همانماهمنطقهمرزیسراوانزخمیکرد. .شهیدکردیکقاضیرا

پاسدارانرابرعهدهسپاهاعضایتنازسه،همینگروهمسئولیتشهادت7935همچنیندرآذر

.(Rehman, 2014: 4«)گرفت



 حرکت انصار ایران -ج

صاحبحرکتانصارایران،گروهشورشیدیگریاستکهدراستانسیستانوبلوچستان

وجیشانجامدادهاست.امااینگروهباجنداهللرابرضدمنافعایرانفعالبودهوحمالتینفوذو

باعواملسنیوجهادیدارد.اینتریوعمیقترکهارتباطوسیعمتفاوتاستینحیثالعدلازا

رسانههمچنینگروه بیشتریاز زبانبهره فارسیعربیوانگلیسیهایهایاجتماعیبه بردهو

حساباست یوتیوبسبفیوتوییترهایکاربری. ترویجافکاراینگروهوکو تشویقبه شو

مقراصلیآن،خارجازایراناستپردازند.یمآنیوستنبهآنوفعالیتدردرونمخاطبانبرایپ

(.Zambelis, 2012)شودبهعنوانرئیساینگروهشناختهمیسکوتانیابویاسرمُو

نشاندادهاست؛یعنیگاه ماهیتاینکنشگراننظامیبلوچبیشتردرتقابلباایرانخودرا

سالدرایریگیدرمصاحبههاعادالنهبهتصویرکشیدهشودومثالًسعیشدهاهدافاینگروه

درپیجداییازایرانوایجادیکمنطقهخودمختاربلوچستاننیستوجنداهللکهکردبیان7901

 ,Hardy)فرهنگواعتقادمردمبلوچاحترامبگذاردوخواهدکهبهحقوقبشرازدولتایرانمی

رسدکلیتمبارزاتآنهارابتوانبهسهولتباچنیننگرشیتفسیرکردیانمی؛امابهنظر(2010

پاکستانیلشکرجکهاززمانیتوانگفتحداقلمی تغییرهریگیباگروه نگویتعاملداشته،

5113سالریگیدرتقویتکردهاست.خصوصاًاینکهوموضعضدایرانیخودراهرویکردداد

تاندپذیرفتآنانودرایندیداررمنطقهتربتدربلوچستانپاکستاندیدارکرددالقاعدهبارهبران

ایرانحمایت وآمدریگیهمرفت،دودرعوضنکنمالیواستراتژیکازشورشریگیدر

اینتغییررویکردرااعضایالقاعدهدردرونوبیرونایرانازبلوچستانپاکستان تسهیلکند.

اتحادساجنداهلل خونینگیریحمالتزیباعثشکلو و ضدباریشدید شدبر طیایران و

سنگین بلوچستانایرانآنهاچندینحمله نورعلیشوشتریسردار،در ینیروفرماندهجانشین،

پاسدارانزمینی استانیسپاهرجبوسپاه فرمانده شهادترسیدندپاسدارانعلیمحمدزاده، به

(Rehman, 2014: 4.)
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هاینظامینیزگاهیعملیاتآنهادرتقابلباایناقداماتتروریستی،مقاماتاینگروهغیراز

عبدالستار»عنوانمثالاند.بهنظاماسالمیایرانوتالشبرایایجادبلوچستانبزرگراتأییدکرده

موردمردمبلوچازدوجهت»که،اظهارداشترانیجبههمتحدبلوچستاناگذارانیبن،«دوشوکی

؛چراکههاقومیتآن،مذهبهستندودوم؛چراکهسنیهااول،مذهبآن:اندتبعیضقرارگرفته

هاواینباعثایجاددشمنیمیانبلوچکنندیهابهزبانفارسیتکلمماکثریتایرانبلکههمهآن

م سایرین شودیو »(Siddique, 2009). این، بر جیشعالوه رهبر صمالعمر، درالعدل، راحتاً

گروهاوبرایحقوقمذهبیوملیوکندمذهبیرارهبرینمییجنبش»کهایاعالمکردمصاحبه

 (.Hussain, 2013)«جنگدمردمخودمی

بااینحال،واکنشجمهوریاسالمیایراننسبتبهاینتحرکاتومواضع،عموماًبرمبنای

هم حسن به تالشتوجه و شرقی همسایه با حلجواری همکاریبرای اقداماتوفصل جویانه

هایگروهتروریستیدرمرزدوکشوربودهاست.باچنینبینشیازمنظرجمهوریاسالمیایران،

بلوچست در فعال نظامی به اتکا با پاکستان ان و بریتانیا،بویژهحمایتخارجی ایاالتمتحده،

بهعملیاتتروریستیدرمرزهای،اعدههاینظامیهمچونطالبانوالقعربستانسعودیوگروه

خصوصانگشتاتهامبهسویعربستاندراینبین،به(.Hardy, 2010)اندشرقیایراندستزده

ایدئولوژیخود برایتضعیفایراندرمنطقهوگسترشنفوذ که بوده ازستکههاسالدراز

در(.Shaukat, 2014)کندیمنگویحمایتمالیههایتندرودرپاکستانهمچونلشکرجگروه

کنندتاازاینطریقبههایبلوچکمکمیبهگروهنیزمریکاوبریتانیاکنارعربستان،گفتهشدها

یاحتی(Lowther & Freeman, 2007)ایخودبرداردایرانفشارواردشودودستازبرنامههسته

پاکستان سرویساطالعاتی عبدالمنیز از حمایت به متهم کارتالکریگی اعطای طریق از

(.Dawn, 2010)شناساییجعلیبانامسعیداحمدشدهاست

بلوچمحرومیت مرز سوی دو در بهها بالقوهمواره نیرویی ایجادسان برای میانه اتحاد

طلبسکوالربلوچهایتجزیهوگروههللهاینظامیضدایرانیباانگیزهمذهبی،نظیرجنداگروه

بودهاستبخشبلوچبخشبلوچوارتشآزادیبههآزادیجمانند ،(Baloch Hal, 2013.)این

نمودوظهوربیشترییافت.عبدالمالکریگیهایپاکستانبهدستگیریقضیه،دراعتراضبلوچ

هانیزپسازکشتهوخواهانآزادیویشدندوآشوبکردندمردمبلوچاعتراضدراینزمینه،

خاطرهبگویجنداهللسخنهایپاکستانبهحدیرسیدکهحمایتبلوچشیافت.شدناوافزای

کمککنندتابلوچستانهاخواستبهجنداهللازمردمبلوچستانپاکستانتشکرکردوازآنآن،
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.(Rehman, 2014: 5)ایرانراآزادکنند

نمی وضعی، چنین در را انگاره این ملیگرفتدهینادتوان پاکستانگرایکه در بلوچ ،ی

برخیبلوچدوسببشتواندمی،مرزایرانعنواننیروییمؤثردرکشورهمبه ایرانباآنهایتا

جستوکنندپنداریتذاهم هویتخودرا بهمتأثرازاینموضوع، خصوصاینکهوجوکنند؛

بلوچ ایننوشتارحکایتازآنداردکهدووجهممیزه یعنیقومیتو،اهشواهدذکرشدهدر

تواندتلقیشوندوایجادبرخیعنوانعاملیبرایاحساسهمبستگیقومیتبلوچمیبه،مذهب

آنچهتا اینحال، با داشتهباشد. بههمراه تحریکاتجدیددرحوزهمرزیایرانوپاکستانرا

هایسیاسیزفعالیتبیشتردرآندستهاهایایرانیبلوچاکنونبیشتردیدهشدهاستاینبودهکه

عنوانمثالدرانتخاباتسوبانظامجمهوریاسالمیایرانبودهاست.بهاندکههممشارکتداشته

ریاست دوازدهم دوره در 7939اردیبهشت53جمهوری و00/12، سیستان مردم از درصد

می این که انتخاباتشرکتکردند در نظبلوچستان به آنان اعتماد نشانگر جمهوریتواند ام

هایسیاسیقومیتبلوچایرانزعمبرخیتحلیلگران،سطحمشارکتاسالمیباشد.بااینحالبه

دراینزمینهیمطلوبدرمسائلسیاسیهمچناندرسطح مثالً معتقداستهاریسونقرارندارد.

نیزبهبلوچ» همینرویههایایرانیدرطولتاریخدرحاشیهحیاتسیاسیقرارداشتهوامروزه

دهند.بلوچهایایرانیهرگزیکتشکلواحدسیاسییانظامیخاصخودحتیبرایادامهمی

ایجادنکرده حرکتیکمدتکوتاه، دربلوچستانگرایبلوچهایسیاسیمحلیاند. عمدتاً ها

جانبهایایرانینیزبیشترچشمبهشرقیدرپاکستانمتمرکزبودهاستوتعداداندکیازبلوچ

پیوندهای،هایایرانیبلوچبینهایسیاسیقویدراند.یکدلیلعمدهفقدانگرایششرقداشته

(.7932)احمدی،«هاباایرانبودهاستعمیقتاریخی،زبانیوفرهنگیبلوچ

ایننظرحداقلدرحوزهمسائلامنیتیتهدیدکنندهجمهوریاسالمیپربیراهنیست؛چراکه

کهقومیتبلوچجزواقلیتدینیاهلرغماینپسازپیروزیانقالباسالمیعلیهایدرسال

روبودند،هایقابلتوجهیدراستانسیستانوبلوچستانروبهشدندوبامحرومیتسنتقلمدادمی

کمترینناامنیوشورشاجتماعیرابرضدتمامیتارضیایرانرقمزدندوایننشانگروفاداری

چبهنظامسیاسیجمهوریاسالمیایرانبودهاست.نمونهبارزوجدیداینمهمپسازقومیتبلو

بهچشمخوردکهعلمایاهلسنتبلوچستانایران،حمالت7939خرداد71حمالتتروریستی

.کردندتروریستیتهرانرامحکوم

درنباید تحریکمناطقبتحرکاتگروهقبال نشینایرانلوچهاینظامیبلوچپاکستاندر
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وفصلگراییدوکشورپاکستانوایراندرحلرسددرچنینشرایطیهمغفلتکرد.بهنظرمی

هردومشکالتمربوطبهقومیتبلوچدوکشورضروریبنماید.برهمیناساسدربعدخارجی،

جنبش سر بر گذشته در جداییدولت داشتههای همکاری بلوچ اقتصادیطلب روابط و اند

،ایرانوپاکستانپیمانی7935بهمندرعنوانمثالبه(.Hardy, 2010)اندمستحکمیبرقرارساخته

هاینظامیدردوسویکردندکهمسئولیتمشترکبرایمبارزهباموادمخدروگروهرامنعقد

،7939فروردین70درهمچنین.کردمیتسهیلنیزهاراواستردادزندانیکردتعریفمیمرزرا

مجلسشورایاسالمیمصوبه گذارندکه امنیتیمیانمسیرهمکاریایرا پاکستان راایرانو

(.Express Tribune, 2014)ساختهموارمی



 گیرینتیجه
می نظر سالبه قومیتبلوچپاکستان نوعیقومیترسد بر ابتناء و اتکا با گراییهاستکه

ملیمکانیکیدرصددشکل ازگردهیبه اینمنظور براینیلبه استو اییسرزمینیبرآمده

نظامیبهرهگرفتهاستکهشایدخودیکیازسازوکارهایهایفکریواستعاره عملیوبعضاً

خواهبلوچ،ارتشهاییچونحزبجمهوریهایمنطقهاستوگروهعواملانشعابدربینبلوچ

بهوجودنظامیچونجندالهوجیشهایبخشبلوچ،جنبشملیبلوچیاگروهآزادی العدلرا

اینگروه اگرچه اینجا در است. یکدیگرآورده با عملیخود خصوصمشیسیاسیو در ها

بلوچستانبزرگ،دارایاختالفنظرمی بهتعبیردیگر، برایتشکیلکشوربلوچستانیا باشند،

عالوهبرعاملقومیت،باورهاوالهاماتتمایلنیستند.همچنینرغبتزیادنشاندادهیاحداقلبی

نیزدرحوزههمبستگیمکانیکیقومیتبلوچپاکستاندرپیگیری ایدئولوژیکوبنیادگرا بعضاً

هایخارجینظیرعربستاننیزذائقهچنینهدفینقشداشتهوتحریکاتوحمایتبرخیدولت

کردهاست.دراینشرایط،نوعیچالشهایساکندرپاکستانرابیشترمتأثرایندستهازبلوچ

با7901شدهاستکهاوجآندردههسیاسیوامنیتیدرمرزهایشرقیایرانهمارهاحساسمی

اقداماتگروهکجنداهللبارهبریعبدالمالکریگیرقمخورد.

ینباتوجهبهاینمسائلاگرچهقومیتبلوچساکندراستانسیستانوبلوچستانمعموالًازچن

اندوعناصرووفاداریخودرابهزبانوملیتفارسیوایرانینشاندادهکندینماقداماتیپیروی

بخشیده هویت را ملی بیانددولت باعث موضوع این نباید و، خاص شرایط به توجهی

دربایدرسددراینوضعیت،جمهوریاسالمیایرانواقعبهنظرمیفردمنطقهشود.بهمنحصربه
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هایموجودحوزهداخلیتوجهمتناسبودرخوربهمردممنطقهوتالشبرایکاهشمحرومیت

ترتیباتمنطقه ایجاد حیثخارجی، از و کمکای به امنیتی و سیاسی همسایه یاکشورهای

اطالعاتیوامنیتیدوجانبهبادولتپاکستانیاسایرینرادروجهههمتیهامانیپحداقل،انعقاد

رئیسدستیارویژه اردهد.درکناراینمسائل،اقداماتینظیرتقویتجایگاهوعملکردخودقر

هایهمبستگییااستفادهمطلوبازسمبلهایدینیومذهبیایراندراموراقوامواقلیتجمهور

میپارچگیویک وحدتوتالشبرایتقریبمذاهب، هفته تواندهمبستگیملیدینینظیر

چساکندرسیستانوبلوچستانراباتمامیتارضیوامنیتملیایرانتقویتکند.قومیتبلو
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