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انگاره همبستگی قومیت بلوچ پاکستان و تأثیرات آن
بر قومیت بلوچ در شرق ایران


سید یوسف قرشی -1هادی صادقی اول
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دریافت-7932/71/53:پذیرش 7931/5/53:

چکیده

بررسی ابعادمختلفملیگراییِ بلوچپاکستانوتأثیر آنانبرقومِبلوچِ ساکندراستان
کسو
سیستان وبلوچستانموضوعایننوشتاراست.اهمیت این مسئله در آن است کهازی 
مناطقمرزیایرانهمارهآبستنتحوالتژرففکری،دینی،قومیتیوبعضاًامنیتیبودهواز
دیگرسو ،در مرزهای شرقی و جنوبشرقی ایران ،کشور پاکستان قرار گرفته که در آن،
جریانات عمیق بنیادگرا و مالحظات قومیتی و آموزههای متعارض ایدئولوژیک مطرح
هستند.اینپژوهشبرآناستتابابهرهگیریازمفهومهمبستگیمکانیکیامیلدورکیمبه
واکاوی شاکلهتاریخی واجتماعی قومیت بلوچدرپاکستانو تأثیر آن بر گسستگی قومیتی
در مرزهای شرقی ایران بپردازد .یافتههای مقاله نشان میدهد که در چارچوب انگاره
همبستگی مکانیکی دورکیم ،قومیت بلوچپاکستان دارای الهامات قومیتیوایدئولوژیک
استواگرچهدارایشاخههایمختلفیازحیثسازوکارعملاست،آرمانخودراتشکیل
میپندارد .بر مبنای همین آرمان ،برخی از شاخههای منشعب از
کشور بلوچستان بزرگ  
قومیت بلوچحتی بهسمتمشی نظامی نیز سوقپیدا کردندتاضمن ناامن کردن مناطق
شرقیایران،بلوچهایساکندراستانسیستانوبلوچستانرابهسمتخودجذبکنند .

یگرایی،بلوچ،همبستگی،آنومی،پاکستان،ایران .
واژگان کلیدی:مل 
 sy.ghorashi@gmail.com
.7استادیارعلومسیاسیدانشگاهشیراز(نویسندهمسئول) 
.5استادیار علومسیاسیدانشگاهشیراز  hadi.sadeghi.aval@gmail.com

222

پژوهشهایراهبردیسیاست،سالهفتم،شماره،52تابستان(79پیاپی)22

فصلنامه


مقدمه
ازدهه،7331درپیفروپاشیشورویوبااتمامتضادهایسیاسیوایدئولوژیکبلوکهای
کمونیستیوکاپیتالیستیدرصحنهنظامبینالملل،اینپرسشبنیادینموردتوجهقرارگرفتکهبا
تجربیاتشکلگرفتهدرصحنهنظامبینالمللکهخشونتسختناشیازجنگهایجهانیاولو
دومراپشتسرگذاشتهبودوهمچنینباتجربهتعارضاتایدئولوژیکناشیازجنگسرددر
گرایانهیاآرمانگرایانهمناسباتجنگوصلح

بینبلوکغربوشرق،اینبارکدامینبینشواقع
در صحنه نظام بینالملل را تعین خواهد بخشید؟ در پاسخ به این پرسش بنیادین ،استعارههای
مختلففرهنگیوقومیتیوهویتیارائهمیشدکهگاهیمدعیتفوقلیبرالدموکراسیدرپایان
تاریختجربیاتسیاسیبشربودوگاهیشاکلهمنازعهرابرمبنایقومیتومذهبمعنامیبخشید
کهشکلگیریحوادثمتعددتروریستیناظربراینمسئلهبود.بهواقعدرنظریههایجدید،ریشه

منازعاتبهشدتبافرهنگوهویتگرهخوردهاستوعموماًبابرچسب«قومی»و«مذهبی»

مشخص میشوند .حتی گاهی این منازعهها آنچنان رنگ فرهنگی به خود گرفتهاند که
برایتوصیفآنهاازاصطالح«برخوردتمدنها»استفادهکرد.هانتینگتونمعتقداست

هانتینگتون
تمدنهادرنهایتمبتنیبرمذهبتعریفمیشوند واحیایمجددمذهب در جهان،منجر به

بارازجنسفرهنگیمیشود.دراین


هایخشونت

تقویتتمایزفرهنگیودرنهایت،بروزمنازعه
نگونه
تأملبرانگیز بودند؛اماای 
ارتباط،گاهیچنینرویکردهاییدرصحنهکالننظامبینالملل 
نالمللیاثرگذارینیستندوگاهی
مسائلورویکردهاینظریفقطدرعرصهکالنساختارهایبی 
کهبهعنواننمونهمنازعههایمختلفدر

درحوزهمسائلملی ومنطقهای نیز برجستهمیشوند 
خاورمیانهدرعرصهملیدرکشورهایینظیرعراقودرعرصهمنطقهایمثلجنگعربستانعلیه
یشودمشاهدهکرد .
یمندرسالهایاخیررام 
بادرنظرداشتناینپیشزمینه،اینمقالهبامفروضپنداشتنجایگاهمهمقومیتدرمنازعات
کنونی،درصدداستابعادقومیتیوسیاسیوهویتیبلوچساکندرپاکستانوتأثیررویکردهای
قومرابرتحوالتقومیتیبلوچساکندراستانسیستانوبلوچستانایرانتجزیهوتحلیلکند.

این
برایناساس،سؤالیکهاینمقالهمطمحنظرداردایناستکهاوالًجنسهمبستگیونیزمکانیزم
عملقومیتبلوچپاکستانوشاخههایمختلفآنبهچهنحواستوثانیاً،آنانچگونهسعی
کردهاندروندگسستگیاجتماعیوسیاسیقومیتبلوچدرایرانرامتأثرکنند؟فرضیهایننوشتار

نیزایناستکهقومیتبلوچپاکستانکهخودرادارایریشههایتاریخیپنداشتهوشاخههایی
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چونارتشآزادیبخش،حزبجمهوریخواهبلوچ،جنبشملیبلوچونظایرآنرادارد،در
الهایاخیردرتالشبرایهمبستگیقومیتیباقومبلوچایرانبودهتابسترهایشکلگیری
س 
بلوچستانبزرگبیشازگذشتهفراهمشود.اینآرمانبرایبرخیازبلوچهایتندرونظیرجنداله
باایجادناامنی درمناطقمرزی بلوچستان ایراندنبال شدهاست.بادر نظرداشتن اینسؤالو
فرضیه ،در ادامه ،مفهوم همبستگی اجتماعی امیل دورکیم با تأکید بر همبستگی مکانیکی وی
بهعنوانچارچوبنظریبحثوباتطبیقآنبرمتغیرهایاصلیپژوهشسعیمیشودفرضیهاین
نوشتاراثباتشود .

چارچوب نظری :همبستگی اجتماعی
درحوزهمفهومهمبستگی/واگراییاجتماعی،اگرچهتاکنوناشکالمختلفیازآنمطرح
شدهوتحققهمبستگیاجتماعیرادرگسترهمفاهیمیمثلتعادلسیستمیک،هماهنگیوانسجام
شناسیسیاسیالیتیستیبررسیکردهاند،بهنظرمیرسدمهمتریننظریهبرای

کارکردیوجامعه
تبیینمفهوم«همبستگیاجتماعی»7رامیتواننظریهامیلدورکیمدانست .
برایناساس،دورکیمکهدرپیایجادنوعینظمبرایجمهوریسومفرانسهبود،برمفهومی
بنیادین در عرصهعلوماجتماعیبانام«همبستگی اجتماعی» تاکیدمیکند وآن را نوعینظم
خودبنیاداجتماعیواخالقیمیداندکهدرآنافرادباهمپیوندیافتهوهماهنگمیشوند.باچنین
نگرشیدرقالبمفهومهمبستگی،مسائلینظیراحساسمسئولیتمتقابلبینچندنفریاچندگروه
کهازآگاهیوارادهمشترکبرخورداربودهونیزپیوندهایانسانیوبرادریبینانسانهایاحتی
وابستگی وپیوند متقابلحیاتومنافعبینآنهامعنامییابد(پیرو.)011:7901،حتیدورکیم
همگرایی را در چارچوب مفهوم انسجام اجتماعی مورد توجه قرار میدهد و معتقد است
همگراییوضعیتیاستکهاوالًاحساساتافراد توسط سمبلهایفرهنگیمشترکتنظیم شده
باشد؛ثانیاًافرادازطریقمناسکونشانهایمقوممتقابل بهسازماناجتماعیمنضمشدهباشند؛
ثالثاًکنشهاتوسطهنجارهاوهمچنینساختارهایمشروعسیاسیتنظیموهماهنگشدهباشندو
رابعاًنابرابریها،مشروعتلقیشوندوبه[تفاوتدر]توزیعاستعدادهاربط دادهشوند(
384-385

Turner,

 .)1981:بدین ترتیب ،مشخص میشود یکی از مهمترین محورهای فهم تفکر امیل

دورکیمدرحوزهجامعهشناسی،دقتنظردرمفهومهمبستگیاست .
1. Social Solidarity.
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برهمیناساسدورکیمبهتمییزدونوعهمبستگیازیکدیگردستمییازدوازآنبانام
«همبستگیمکانیکی»7و«همبستگیارگانیکی»5یادمیکند.دراینجاهمبستگیمکانیکینوعیاز
همبستگیاستکهفردبهخودشتعلقندارد،بلکهبهتماممعنادرحکمشیءمتعلقبهجامعه
استوایننوعازهمبستگیارتباطمستقیمیباوجدانجمعیدارد.درواقع،دراینجاشاخص
مهمهمبستگیمکانیکی،تشابهوهمانندیبیشازحداعضایآناست؛یعنیدرایننوعجوامع
همهیکمذهبرامیپذیرندوبهآنعملمیکنندوفرقهگراییواختالفعقایدمعمولنیست؛
زیراجامعهتحملآنرانداردوهمهچیزازاخالقتاحقوق،تابععقایدمذهبیقوموقبیلهاست.
بدینترتیب،همانندیاعضا،شدتروحجمعی،شکلتودهایجامعه،تسلطروابطخونیوهم
تباریازشاخصهایهمبستگیمکانیکیاست(مدققوشرفالدین.)03:7935،ایندرحالی
استکههمبستگیارگانیککهدرپیتقسیمکاراجتماعیدرجوامعایجادمیشود،باتخصصی
شدنوظایفوخصوصیشدناموردرجوامعصنعتیتوأمبودهونوعجدیدیازهمبستگی
اجتماعیرامیتواندایجادکند .
در کنار مفهوم همبستگی ،دورکیم از مفهوم گسستگی یا واگرایی اجتماعی نیز سخن
یگوید وآن را درنتیجه«آنومی» و «خودمختاری» و «تقسیم کار اجباری» میداند .در اینجا
م 
آنومیمعرفوضعیتیاستکهدرآن،احساساتافرادتوسطسمبلهایفرهنگیمشترکتنظیم
نشدهباشندوزمانیاتفاقمیافتدکهدرشرایطانتقالجامعهازهمبستگیمکانیکیبهارگانیکی،
ازیکسوفروپاشینهادهایسنتیاتفاقبیفتدوازدیگرسو،نهادهایجامعهجدیدهنوزقوام
الزمرابهخودنگرفتهباشند.درچنینشرایطی،فرددرنوعیوضعیتتحیردرتصمیمگیریقرار

میگیردوممکناستنتیجهآنایجادبینظمیدرجامعهباشد.ضمناینکه«خودمحوری»معرف
شرایطیاستکهدرآن،افرادازطریقمناسکونشانهایمقوممتقابلبهسازماناجتماعیمنضم

نشدهباشندو«تقسیماجباریکار»زمانیانجامشدهکهنابرابریها،غیرمشروعتلقیشوندوبه
توزیعاستعدادهاربطدادهنشوند( .)Turner, 1981: 387
دیگر محور مهم تفکر دورکیم که با مبحث همبستگی اجتماعی در ارتباط میشود،
جامعهشناسی دین است که بهطور ویژه در کتاب «صور بنیادین حیات دینی» مطرح شده است.

دورکیمدراینکتاببابررسیعللوشرایطتاریخیوجامعهشناختیشکلگیریمذهب،بهبیان
بخشند.بهواقع،طبق

پردازدکهاینجامعهاستکهبهپدیدههایمذهبیقداستمی

ایننکتهمی
1. Mechanical Solidarity.
2. Organic Solidarity.
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دیدگاه دورکیم یک پدیده ذاتاً دنیوی یا مقدس نیست ،بلکه زمانی یکی از دو خصلت را پیدا
میکند که مردم برای آن پدیده ارزش فایدهآمیز قائل شوند .همین قداستبخشی به پدیدهها با
رویکرددینیمیتواندمسببایجادهمبستگیافرادجامعهشود.نیزبرهمیناساس،دورکیممعتقد
استکهجامعهپسازایجادباوراولیهدینی،برایآنکههموارهفردرامتوجهگروهنگهدارد،
مناسکیابداعمیکندکهکارکردآندرنهایت،تقویتروحهمبستگیمیاناعضایگروهاست.
یعنیآنانبیآنکهبدانندباهرعبادتیتعلقخویشرابهگروهخودتقویتمیکنندووجودشان

سرشارازروحگروهمیشودواینگونه،کارکرددیننیزتقویتانسجاماجتماعیمیشود(مدققو
شرفالدین .)22 :7935 ،چنین اسلوبی از کارکرد دین در تفکر دورکیم در تفکر برخی

جامعهشناسان بزرگ دیگر نظیر تالکوت پارسونز نیز مطرح شده است .از نظر پارسونز ،نظام

یکندکهتعدادیازکارکردهایاصلیآن،ازنظم
اجتماعی،تنهادرصورتیتعادلخودراحفظم 
بهرهمند باشند .این کارکردها عبارتاند از تطابقپذیری و تحصیل اهداف (2009: 25


.(Arrey,

پارسونز معتقداستبرای حصولنیازهای اولیه جامعه،گونههای خاصی ازساختارهاباید موجود
باشد .این ساختارها عبارتاند از «ساختارهای خویشاوندی« ،»7ساختارهای تحقق ابزاری،»5
«قلمروداری،زوروهمگراییدرنظامقدرت»و«همگراییمذهبیوارزشی»(Johnson, 2008: 319-

.)320در توضیح ساختارمذهبی وارزشی ،پارسونزیادآور میشود کهالزمههمگرایی مذهبی و
ارزشی ،تعریف ارزشهای فرهنگی وتقویت تعهدبهاین ارزشهاست.مذهببهصورتسنتی،
یسازد کهاهمیت نهایی رابهنظاممشترکارزشی درجامعهاعطا
جهانبینی فرهنگی رافراهمم 
میکند.حتیزمانیکهمذاهبسنتیدرحالتغییریاتحولهستند،برایجوامعمهماستکهبرخی
ازارزشهای مشترکونظاممعنایی نهایی راتأسیس کنندوتعهدمردمرابهاین جهتگیریهای
مشترکتقویتکنند( .)Johnson, 2008: 320
باتوجهبهمحورهایفوق،درادامهبابهرهگیریازعناصرمختلفِمفهومهمبستگیاجتماعی
میپردازیمکهچگونهمفاهیمیمثلهمبستگیمکانیکییاآنومی،
دورکیمبهبررسیاینموضوع 
برعملکردقومیتبلوچپاکستانتطبیقپذیربودهوبرمبنایآن،عملکردقومیتبلوچپاکستاندر

رابطهاشباقومیتبلوچساکندرایرانچگونهبودهاست.ضمناینکهتابدانجاکهاقتضاکند

تالشخواهیمکردکهنشاندهیمتفکرمذهبیبلوچپاکستانچگونهبانشانگانیکهازنظریه
شناسیمذهبیدورکیمدرکتابصوربنیادینحیاتدینیاشارهکردیم،تطبیقپذیراست .

جامعه
1. Kinship.
2. Instrumental Achievement Structures.

222

پژوهشهایراهبردیسیاست،سالهفتم،شماره،52تابستان(79پیاپی)22

فصلنامه


پاکستان و مسئله همبستگی مکانیکی قومیتها
ورکیممعتقداستدرهمبستگیمکانیکینوعیازتفکرقومیوقبیلهایمبتنیبرروابط

د
خونیوعقایدمذهبیوجودداردکهبیشتربهجوامعابتدایینزدیکتراست.دراینجااگربه

واسطه تاریخچه کوتاه شکلگیری پاکستان و وجود قومیتهای مختلف ،این کشور را واجد
لتملتسازیوجزوجوامعابتداییقراردهیم،بهنظرمیرسدهمبستگیدرشکل
شرایطاولیهدو 
مکانیکیآنبهصورتاعمدرکلیتجامعهسیاسیپاکستانوبهصورتاخصدربینقومیت
بلوچبهچشممیخورد.بهطوریکهدروهلهاولبهنظرمیرسدپاکستاندرزمرهکشورهایی
سالاززمانتجزیهخودازهندوستان،بهسانبرخیدیگر

استکهباوجودگذشتتقریباً11
کشورهایمنطقهخاورمیانه،آیینهتمامنمایقومیتگراییسیاسیومذهبیبودهاستکهتوجهبه
نمودارذیلروشنکنندهعینیاینمسئلهدرنگاهاولخواهدبود .

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




باتوجهبهنمودارفوق،اگربخواهیمروندشکلگیرییاتشدیدهمبستگیمکانیکیِمبتنیبر
قومیتگراییدرپاکستانراتوضیحدهیم،میتوانگفتاززمانیکهدراوت 7301محمدعلی
جناح،بنیاددولتاسالمیپاکستانراپیریزیکردودرقالبهویتاسالمیامکانایجادملتی
مجزاازهندوستانرادرپاکستانفراهمشد،احساسمیشدکهشکلیازمناسباتقومیتگرایانه
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در پاکستان به وقوع خواهد پیوست که روند دولتملتسازی را در پاکستان با درگیریهای
زیادی روبروخواهدساخت؛ چراکه اصالحاتمرتبطباروند دولتملتسازی درپاکستاناز
ابتدا مبتنی بر جایگاه حزب مسلملیگ و با محوریت یافتن شخصیت کاریزماتیک «محمدعلی
جناح» و پس از وی ،جایگاه پدرساالرانه «لیاقت علیخان» پیگیری شد .این اصالحات دوره
حاکمیتاینانبیشترازچهارسالبهطولنینجامیدوپسازمرگآنان،قدرتحزبمسلملیگ

نیزدرپاکستانفروکشکرد.درچنینوضعیتیکهمصادفبافروکشکردناقتدارکاریزماتیک
درپاکستانبود،بهتدریجبسترهایاولیهدعاویمرتبطباقومیتگراییدرپاکستانفراهمشدو
قومیتهایمختلفچونپشتون،بلوچ،بنگالی،جامعهپنجابیوقوممهاجربنابردالیلمختلفِ
زبانی ،فرهنگی ،نژادی و تاریخی و با اتکا به ضرورت حفظ جایگاه ،قدرت و نیز همبستگی
مکانیکیبیناعضایخود،بایکدیگردرگیرمنازعاتمختلفومتنوعشدند(هادیانوریگی،
 .)59:7939
درکناراینمسئله،دیگرمتغیرمهموتأثیرگذاربرتحوالتپاکستان،توجهنظامسیاسیپاکستان
وحتیقومیتهایاینکشوربهدومفهومهمبستگیاجتماعیوهمگراییاجتماعیبودکهمطابق
چارچوبنظریاینپژوهشنشانمیدادند؛چراکهدرپیجداییپاکستانازهندوستانکهدرآن
دالیلمذهبینقشمهمیداشت،عالوهبرضرورتتقویتجایگاههمبستگیاجتماعیکهدرآن
ارادهوآگاهیِمشترکمسلمانانِجدا شدهازباورهایهندوئیسمدرچنانمقطعیاهمیتخودرا
بیشازهرزمانینشانمیداد،بهتدریجنوعیازهمگراییمذهبینیزضرورتیافتتابابهرهگیری
ازسمبلهایفرهنگیجدید،احساساتافرادازطریقآنتنظیمشودودرنتیجه،مناسکدینیدر
جمعیتمسلمانانحاضردرکشورنوظهورخودنماییکرد.ضمناینکهشایدمنطبقباآموزههای
کتاب«صوربنیادین حیات دینی» دورکیمبتوانگفت در چنان مقطع حساسی،گروههاو قبایل
مختلف حاضر در پاکستان با نوعی قداستبخشی به پدیدهها با رویکرد دینی ،درصدد ایجاد
همبستگیبینپیروانمذهبخودبودند؛حتیبرخیازاینگروههاباتأثیرپذیریازمکاتبینظیر
دیوبندیه،شکلیازبنیادگراییدینیرانمایندگیمیکردندکهبعدهاآبشخورفکریگروههایی
نظیرطالباندرپاکستانوافغانستانشد .
ازطرفدیگر،غیرازمسئلهمذهبوقومیتدرپاکستان،بهلحاظزبانینیزباوجودرسمی
بودنزباناردودراینکشور،زبانهایدیگرینظیر«پنجابی»و«پشتو»و«سندی»نیزدراینکشور
رایجاندکهبههرروی،مناسباتوتعارضاتبینقومیتهارادامنزدهاست.درچنینوضعی،
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نشانمیدهدکهمنجربهایجاد

دولتمرکزینیزبهتحرکاتقومیتهادرپاکستانهمارهحساسیت
وسواسوتحریکاتوتحرکاتقومیبرایمدیریتمنافعازجانبآنانشدهاست.بهعنوانمثال،

بهرهمندشدوانتظارمیرفتگروههای
«اگرچهاززمان«ذوالفقارعلیبوتو»،پاکستانازقانوناساسی 
قومیازحقوقخودبرخوردارشوند؛ویاینجنبشهارابهرسمیتنشناخت.برهمیناساسدولت
در،7319حکومتمحلیبلوچستانراملغیاعالمکردکهتوسطحزبعوامملیتشکیلشدهبود
رهبرانآنرابهتالشبرایتخریبپایههایحکومتمرکزیمتهمکرد.ازاین

.دولتهمچنین 
زمانبودکهجنبشملیگراییبلوچبا محوریت دوقبیله«مری» و«منگال» مشیمسلحانهدرپیش

گرفتند.ارتشپاکستاننیزنمیتوانستدرمقابلآنهامقاومتکند؛اماصرفاًپسازکودتایژنرال
محمدضیاءالحقبودکهمذاکراتآغازشدواینمذاکراتبهعقبنشینیارتشازاستانبلوچستان

وآزادیفعاالنبلوچمنجرشد( .)Grare, 2013: 8


تبارشناسی تاریخی و سیاسی شکلگیری همبستگی مکانیکی در بین قومیت بلوچ
در پاکستان
اگربپذیریمقومیتنوعیاحساساجتماعیوحسیگانگینشئتگرفتهاززبان،سرزمین،
مذهب،فرهنگوسنتهایمشترکاست،قومیتبلوچکهدربزرگترینایالتپاکستانزندگی
میکند،درتحوالتقومیتیواجتماعیپاکستاننقشایفانمودهاستوازهمانابتدایاستقالل
پاکستان،بلوچستانشاهد چندینجنبشجداییطلببلوچ به رهبریرؤسایقبیلههایمختلف
بودهاستکهالبتهبهوسیلهارتشسرکوبشدند.ایندرحالیاست

بویژهقبایلمری7وبوگتی5
هایدیرپایتاریخیمیبینندوالبته

کهبلوچها،اشتراکاتمکانیکوارِقومیتخودرادارایریشه
هایتاریخیزیادیموجوداست.بهطوریکهدراولینروایت

برایتصدیقاینمسئلهنیزروایت
تاریخیگفتهشدهبلوچازقرندوازدهممیالدی،اتحادیههایقدرتمندقبیلهاینظیرکنفدراسیون
چهلوچهارقبیله ،تحترهبری میرجاللخان در قرن ،75کنفدراسیون رند والشاری در قرن

پانزدهم و دودیسها ،بُلیدیها و گیچیکیها از مکران و خانات بلوچستان را در قرن هفدهم
تشکیلدادهاست.ضمناینکهبلوچباکاربرداصطالحمُلکبلوچبرداشتنقلمروخاصاینقوم
تأکید داشته و دارای اشتراکات خاص دیگری نظیر مذهب حنفی ،موسیقی و رقص همگن
میباشند و با تکیه بر این اشتراکات در تکاپوی ایجاد ملت خاص خود برآمدهاند (هادیان و

1. Marri
2. Bugti
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ریگی .)50:7939،
ظهورملیگراییبلوچبهتالشهای

درروایتیدیگرازبسترتاریخیشکلگیریقومیتبلوچ،
دادهمیشود.دراینزمان،

ضداستعماریاواخرقرن73درمناطقمرکزیپاکستانیاکالتربط
رقابتمیانامپراتوریبریتانیاوروسیهبهاولینحملهبریتانیابهافغانستانانجامید.نتیجهاینحمله،
ورودنیروهایبریتانیابهبلوچستانجهتکنترلراههایمنتهیبهکابلبودوهمینمسئله،احساس
همبستگیاولیهقومیتبلوچراایجادکرد.باچنیننگاهیشایدبتوانگفتناسیونالیسمبلوچدر
کالتوکویتهودرآنبخشازبلوچستانکهتحتتسلطانگلیسدرآمدهبود،امکانطرحو
رشدیافتواولینچالشناسیونالیسمبلوچواستعمارانگلیسرادرقانونسربازگیریسال7350
میتوانمشاهدهکردکهدوقبیلهبزرگبلوچیعنیمریوزهریعلیهقانونسربازگیریدستبه
قیاممسلحانهزدندوتأثیراتپایداریبرناسیونالیسمبلوچبرجایگذاشت؛بهطوریکهمثالًدر

یوسفعلیخان مگسی» برگزار و

سال ،7395کنفرانس بلوچ در جیکبآباد هند بهوسیله «
شیوههایکسباستقاللبلوچستانموردبحثوتبادلنظرقرارگرفتودراوت«،7395البلوچ
کراچی»درنشریههفتگیانجمناتحادبلوچستانبرایاولینبارنقشهبلوچستانبزرگرامنتشر
کرد(مالزهی .)71-70:7901،
ملیگرایی بلوچ به زمان تأسیس پاکستان باز
اما روایت سوم از زمینههای شکلگیری  
میگردد .بر مبنای این قرائت ،رهبران ملیگرای پاکستان با الهام از انقالبیون روس و جنبش

استقالل هند به رهبری گاندی و نهرو ،جنبش استقاللطلبی بلوچستان را ایجاد کردند .در 72
اگوست،7301یکروزپسازتأسیسپاکستان،خانکالتاستقاللخودرااعالمکرد،هرچند
از حیث مسائل دفاعی و خارجی ،خود را تحت اقتدار حکومت مرکزی پاکستان دانست.
حکومتوقتپاکستان،اعالمیهاستقاللرامردوددانستونهماهبعد،کالتبهزوربهپاکستان
منضم شد .پس از آن در سالهای 7320 ،7300و  7395منازعاتی میان دولت پاکستان و
شیخمحمدمری» و
ملیگرایانبلوچرویداد ( .)Grare, 2013: 7تمامیاینمبارزهها زیرعَلَم« 

شکلمیگرفتند.اعضایقبیلهمریدردرگیریهانقشاصلیرا

جبههخلقآزادیبخشبلوچ» 

«
اردوگاهملیگراتأسیسشدندوازمناطقمرکزیاستان

عهدهداربودند.درجوالی 55،7399

بلوچستانبهسمتقلمروقبیلهمری،واقعدرشمالشرقیبلوچستان،گسترشیافتند.دراینزمان،
معارضینحدود 011داوطلببودندکهبهعملیاتها شکل میدادند (.)Grare, 2013: 7بهنظر
میرسددراینروایت،درکنارانسجامقومیتیبلوچ،بهملیگراییبلوچنیز توجه میکند که
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جدیدترینروایتتاریخیازقومیتبلوچاست.درمجموع،بهنظرمیرسدبهلحاظتاریخی،
بسترتفکرهویتگرایانه قومیتبلوچدارایقدمتاستودردهههایاخیردربرگیرندهطیفیاز
مبارزاتبهمنظوردستیابیبهاستقاللکاملازپاکستانیاحداقل حصول خودمختاریدریک
نظامفدراسیونیاست .
سالها رخدادهاست،عدمپذیرشایدهملتبلوچازسوی
بااینحال،آنچهعمالً درطول  
حکومتمرکزیپاکستانبودهاست.یعنیتمامیحکومتهایپاکستانبااتکابهماهیتنظامی،
سعی در هضمهمهاحزابملیگرانمودهاند واین امر ،زمینه رابرایشکلگیریسازمانهای
افراطیدرخاکاینکشورفراهمکردهاست.بهطوریکهبهعنوانمثالدربینقومیتبلوچدر

سالهای7319،7320،7300و5110شورشهاییاتفاقافتادکههمزمانباعثافزایشتمایالت
جداییطلبانهگردید.درکناراینمسئله،پاکستانکشوریبودهکهدرطیدهههایاخیرمحل
درگیریهای قومی و مذهبی به صورت ساختاری نیز بوده است .به نظر میرسد که یکی از
مهمترین دالیل این امر ،تلفیق باورهای متصلب قومیتی و مذهبی در این کشور بوده است.
خصوصاًاینکهبخشقابلتوجهیازرویکردهایبنیادگراازپاکستانبرخاستهاست.بهعنوانمثال
مدارسطالبانکهاززماناشغالافغانستانتوسطشورویوباحمایتمالیومعنویضیاءالحقو
پشتیبانی امریکا جهت تربیت جنگجویان اسالمی علیه شوروی به وجود آمد ،پس از سقوط
شوروی نیز به رشد خود ادامه دادند و امروزه چندهزار از این مدارس بهصورت رسمی و
غیررسمیفعالیتمیکنندکه منشأبسیاریازچالشهایداخلیپاکستانهستند(میرکوششو
مظاهری .)790:7935،
بدینترتیب،بهنظرمیرسدآنچهنتیجهعملکردقومیتهابهصورتاعموبلوچهابهصورت

اخصدرپاکستانبوده،شکلگیرینوعیآنومیاجتماعیوسیاسیمطابقباچارچوبنظری
چنانکهگفتهشد،آنومیوضعیتیاستکهدرآن،احساساتافرادتوسط
پژوهشبودهاست.هم 
سمبلهایفرهنگیمشترکتنظیمنشدهباشندوزمانیاتفاقمیافتدکهدرشرایطانتقالجامعهاز
همبستگیمکانیکیبهارگانیکی،اوالًفروپاشینهادهایسنتیاتفاقبیفتدوثانیاً،نهادهایجامعه
جدید هنوز قوام الزم را به خود نگرفته باشد .این وضعیت در پاکستان خود را در سه سطح
درونقومیتی»درسالهایاخیرنشاندادهاست.بهطوریکهسطح
میانقومیتی»و« 
«فراقومیتی»و« 
اول،عموماًبهواسطهمنازعاتموجودبیندوگرایشاسالمگراییوجمهوریخواهیایجادشده
استونوعیسردرگمیرادرپذیرشرابطهبینسنتومدرنیتهدرپاکستاننیزبهوجودآورده
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است .البته قانون اساسی سال 7315پاکستان که مشروعیت نظام سیاسی این کشور را بر پایه
اسالمیتوجمهوریتدرنظرگرفته،مسببچنینوضعیتیشدهبود.دراینچارچوب،استعاره
«جمهوریاسالمیپاکستان»نوعیتعارضآنومیکدرسطحکالنسیاسیاینکشورایجادکرد
کهباعثشدبینحکومتمرکزیوتمایالتقومیتیتعارضاساسیایجادشود .
درسطحمیانقومیتی،وضعیتآنومیبرایقومیتهایحاضردرپاکستان،خودرادرتقابل


قومیتهایحاضردرپاکستانبایکدیگرنشاندادهاست .بهاینمعناکهمثالًازنظرتقسیمبندی
جغرافیاییپاکستانازچهارایالتویکمنطقه،قبایلیتشکیلشدهاستکهشاملپنجابیها،
سندیها ،بلوچها و پشتونها بوده است و هیچگاه نظر مساعدی نسبت به یکدیگر نداشتهاند و
صحنه سیاسی پاکستان ،صحنه رقابت دائمی میان این اقوام برای کسب قدرت بوده است
(کوشکیوحسینی .)11:7939،
در سطح درونقومیتی ،قومیتهای مختلف حاضر در پاکستان از حیث مشی سیاسی و
فرهنگیواجتماعی،تعارضاتواختالفدیدگاههاییبایکدیگردارندکهباتوجهبهموضوع
اینمقاله،قومیتبلوچنیزازاینمسئلهمستثنینیست.درذیلتالشمیشوداثباتگرددکه
چگونهباوجوداینکهخواستمشترکقومیتبلوچبااتکایبرهمبستگیمکانیکی،ایجادکشور
واحدبلوچستانبوده،امابراینیلبهاینهدف،قومبلوچشاخههایمختلفیبهخودگرفتهو
درگیرشکلیازآنومیسیاسیشدهاست .

آنومی سیاسی و خوشهبندی قومیت بلوچ در پاکستان
کهگفتهشداگرچهقومیتبلوچباتوجهبهبسترهایتاریخیاش درپیایجادجامعه


چنان
واحدی بوده است ،از لحاظ مشی سیاسی و راهکارهای رسیدن به این هدف ،عقاید متفاوتی
حاضردرصحنهرقابتملیگراییدرپاکستان،گروههایتقریباً

دارند.بهواقع،کنشگرانبلوچ
سازمانیافتهایهستندکهازحیثمشیومرامسیاسیدارایتنوعوتلونهستند.اینگروههای

ملیگراییبلوچرامنعکسمیکنندونیز
سازمانیافته ،تکاملتاریخی و سیاسیوجامعهشناختیِ  

طیفیازانگیزههاواستراتژیهایمختلفرادر بر دارند .برهمیناساس،درادامهبهمعرفیو

هایقومیتبلوچپاکستانپرداختهمیشود .

بررسیاجمالیمهمترینخوشهبندی

ارتش آزادیبخش بلوچ
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سازمانیتحترهبریقبیلهمری،یکیازقبائلبزرگپاکستانیساکناستانبلوچستاناست.
ارتشآزادیبخشبلوچتاسال5111تحترهبری«بالچمری»ادارهمیشد؛امادراینسال،وی

بهدستنیروهاینظامیپاکستانکشتهشد.درحالحاضر« ،حیربیار مری» برادربالچمری،به
عنوانرهبراینگروهشناختهمیشود.ازحیثمشیسیاسی،اینسازماندرپیاستقاللبلوچستان
کهبخشهاییازایرانوافغانستانرانیزشاملمیشود.براساسبرآوردهایموجود،

بزرگاست

ارتشآزادیبخشبلوچ 9 ،هزارجنگجوداردکهعمدتاً عضوقبیلهمریهستند (


Brown et al,

 .)2012: 6
حزب جمهوریخواه بلوچ
این حزب تحت رهبری «برهم داغ بگتی» اداره میشود .برهم داغ ،پس از کشته شدن
پدربزرگشتوسطارتشپاکستان در،5119بهسوئیسپناهندهشدوازآنجاحزبراادارهو
یخواه بلوچ حامی استقالل یک بلوچستان بزرگ است .این
سازماندهی کرد .حزب جمهور 
مخالفهرگونهگفتوگویسیاسی

حزببههیچروی،حکومتفعلیپاکستانراقبولنداردو
مداخلهجامعهبینالمللیبرایتوقفنسلکشیدرپاکستاناست( Brown et

است.حزبخواستار

ارتشجمهوریخواهبلوچ همکهشاخهنظامیاینحزبمحسوبمیشود،نوک

 .)al, 2012: 6
پیکانحملهخودرابهارتشپاکستانمعطوفکردهاست .

جنبش ملی بلوچ
زرگ

اینجنبش،همچونسایرگروههایمعارضپاکستانی،درپیتحققایدهبلوچستانب

غالممحمدبلوچ»
استوازمشارکتسیاسیدرپاکستان خودداریمیکند.رهبراینجنبش «،
بودکهدرسال5113توسطارتشپاکستانکشتهشد(.)Brown et al, 2012: 7

حزب ملی
این حزب تحت رهبری «عبدالمالک بلوچ» قرار دارد و یک حزب میانهرو و چپ ملی
برخالفگروههای

محسوبمیشودومدعینمایندگیطبقهمتوسطپاکستانیاست.اینحزب

پیشگفته،معموالًدرانتخاباتملیشرکتمیکند؛ هرچندکهانتخابات  5110راتحریمکرد.
برخیازرهبرانآنتوسطاشخاصناشناسترورشدهاند(  .)Brown et al, 2012: 7
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حزب ملی بلوچستان
گرامحسوبمیشودکهحکومتایالتیرا


یکیازاحزاباصلیملی
بهرهبری«اخترمنگال»
راتحریمکرد.بهعنوانیکحزبمیانهرو،

قبلاز5115درکنترلداشت؛اماانتخاباتسال5110
خواستارافزایشسهمبلوچستانازدرآمدایالتیاست.اینحزب ،خواهانحکومتی فدرالیدر
پاکستانواستقاللایاالتاست.بسیاریازاعضایآنتوسطحکومتپاکستانکشتهشدهاندو
در حال حاضر خواستار برگزاری رفراندوم برای تعیین سرنوشت خود هستند (

Brown et al.,

 .)2012: 7

سازمان دانشجویی بلوچ
رهبرانملیگرایبسیاریراتربیتکردهاست.

اینسازماندراواخردهه7391تأسیسشدو
سازمان دانشجویی بلوچ ،نماینده طبقه متوسط پاکستان محسوب میشود و حامی بسیاری از
احزاببرآمدهازطبقهمتوسط است.درحالحاضراینحزب،متحدِارتشآزادیبخشبلوچ
است( .)Brown et al., 2012: 7
بههررویوجودهمینتنوعوتلوندرمشیسیاسیگروههایمختلفبلوچپاکستان،باعث
ایجادنوعیآنومیسیاسیشدهکهرسیدنبههدفغاییِشکلگیریکشوربلوچستانرامتأثر
ساختهاست .

کنشگران نظامی بلوچ پاکستان و تالش برای ایجاد همبستگی مکانیکی با بلوچ ایران
مسئلههمبستگیمکانیکیقومیتبلوچدرپاکستانبرایتشکیلکشورواحد،بهتدریجدر
سالهایبعدازپیروزیانقالباسالمیدرایرانباایجادبرخیتعارضاتایدئولوژیکآنانبا
جمهوریاسالمیایرانرنگوبویجدیدیگرفتوباتوجهبهحساسیتنظامسیاسیایرانبر

مناطقمرزیخوددرحوزهشرقیبیشترپررنگشدکهعمدتاًمحلقاچاقموادمخدربهداخل
کشوربودهاست .
درچنینشرایطیدرابتداتصورمیشدکهقومیتبلوچساکندرایراننیزظرفیتهمراهیبا
بلوچپاکستانراخواهدداشت؛چراکهعالوهبریکسانینسبیقومیتومذهببلوچپاکستانبا
بلوچایران،مردمساکندراستانسیستانوبلوچستانایرانکمابیشبابرخیمحرومیتهاروبرو
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هستند.بهعنوانمثالگفتهمیشودبرخیازبلوچهابراییافتنکار،بهبخشهایدیگریازایران

بویژهتهرانمهاجرت کردهاند .اینمهاجرتبهعواملمتعددی ازجملهخشکسالی وقحطی،
مرگومیرکودکانونوزادان
بستهشدنمرزهاونبودِامکانتبادالتمعیشتی،ناامنی،میزانباالی 
ومسائلیازایندستربطدادهمیشود(.)Rehman, 2014: 1اگردرنظربگیریمکهسطحرفاهو

آگاهیوتحصیالتاینگروههایمهاجربهدیگرشهرهایایرانوبویژهتهران،نسبتبهوضعیتِ
زندگیدراستانسیستانوبلوچستانارتقاخواهدیافت،درچنینفضایی،طبیعتامیتوانمیزان
خواستههایقومیتبلوچایرانراروبهفزونیدانستکهتمهیداتخاصسیاسیوفرهنگیو
اجتماعیراطلبخواهدکرد .
گرانخارجینیزمعتقدندکهبااستنادبهشاخصهایتوسعهانسانی،سیستانو

برخیتحلیل
بلوچستان یکی از محرومترین استانهای کشور محسوب میشود؛ چراکه طول عمر مردم این
منطقهحداقل0سالکمترازمتوسططولعمرملیاستوایناستانپایینتریندرآمدسرانهدر
هازیرخطفقرزندگیمیکنند (

ایرانرادارد ،بهنحویکهتقریباً  01درصدبلوچ

Zurutuza,

هاییزمانیاعتنایبیشتررابرمیانگیزدکهدرنظرداشتهباشیماستان

.)2011استنادبهچنینتحلیل
سیستانوبلوچستان ذخایرعظیمی ازمنابعطبیعیازجملهگاز،طال،مس،نفت و اورانیومدارد؛
توسعهنیافتهاست .

بهرهبرداریازآنبهحدضرورت
اما 
بدینترتیب،برخی براینباورندکهسرریزفقدانتوسعهاقتصادیدراینمنطقه،بهحوزههای
سیاسیسرایتمیکندومیزانحمایتمردممنطقهازهمبستگیقومیتبلوچپاکستانبا

فرهنگیو
بلوچایرانراتحتتأثیرقرارمیدهد.بههمینمنظور،عموماًازدهه7901بودکهبرخیگروههای
بلوچپاکستانباحمایتپیداوپنهانتعدادیازکشورهایعربحوزهخلیجفارس،درصددناامن
کردنمناطقمرزیشرقیایراندراستانسیستانوبلوچستانبرآمدند.ازجملهاینگروههایمبارز،
اهلل،جنداله،سپاهصحابهایران،جیشالعدل،حرکتانصارایران


گروهمنعم،حزبفرقان،سپاهرسول
وجیشنصرهستند.بااینحال،دربیناینگروههاسهگروهحضوردارندکهصراحتاًهدفاز
تشکیلخودراایجادبلوچستانبزرگنامیدهاندوبرمبنایآن،شکلیازهمبستگیمکانیکیقومی
هایمذکورمعرفیمیشوند .


اند.درادامه،اینگروه
وملیگرارامطمحنظرداشته

الف -جنداهلل یا جنبش مقاومت مرد ایران

درسال7907توسطعبدالمالکریگیتأسیسشدتابهزعمخود،ازاقلیتبلوچدرسیستانو
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بلوچستاندفاعکند.اینجنبش،فعالیتنظامیخودراازطریقمبارزهمسلحانهبرضدمقاماتو
نیروهایامنیتیایراناز سال7900آغازکرد.درپاییزاینسال،زمانیکهرئیسجمهوریوقت،
ازبلوچستاندیدارمیکرد ،کاروانحاملاوموردحملهقرارگرفتوحداقلیکنفرکشتهو
جادهای را نزدیک

چند نفر زخمی شدند .سپس در  52اسفند ،7900تروریستهای جنداهلل
تاسوکی دربلوچستانبستندو  55نفررا کشتند (.)Rehman, 2014: 3عالوهبراین ،سه حمله
انتحاریدراماکنمذهبیشیعیانهمچونمساجدانجاموتعدادیکشتهشدند .
مبارزآموزشدیده

بااستنادبهگزارش سال 5111عفوبینالملل،جنبشجنداهلل حدود 7111
کهبهانجامعملیاتدرمرزهایایرانوپاکستانمیپرداختند(.)AI, 2007بسیاریبراین

داشت 
باورندکه جنداهلل کادر خودراعمدتاً ازمیانحوزههایدینیِ انتخابکردهاست (

Noraiee,

 )2015: 83وهستهنظامیخودراازقبیلهریگیکهدردوطرفمرزایرانوپاکستانزندگی
،برمیگزید .

میکنند

سرانجام،دراسفند،7900عبدالمالکریگیومعاونش،ابوحمزهتوسطنیروهایاطالعاتی
ایراندستگیرشدندوریگیپسازمدتیاعدامشد.پسازمرگریگیهرچندسهحملهبزرگ
صورتپذیرفت،عمالًفعالیتاینگروهمتوقفشد( .)Rehman, 2014: 3

ب -جیشالعدل

بهطور کلی ،اطالعات اندکی درباره جیشالعدل وجود دارد؛ اما کارشناسان بر اینباورندکه
شاخهای از جنداهلل محسوب میشود؛ چراکه از حیث اهداف ،اشتراکات زیادی با جنداهلل دارد

(2015: 83

 .)Noraiee,همچنین در اواخر سال ،5179گزارشی منتشر و مدعی شد که جنداهلل از

سال 5175بهجیشالعدلتغییرنامدادهاستورهبراناصلیاش «صالحالدینفاروقی» و«مالعمر»
،مؤسسسپاهرسولاهلل دردهه 7331استکهباگروههای

هستند.عمربرادر«موالبخشدرخشان»
نظامیضدشیعیپاکستانمتحدشد.البتهجمهوریاسالمیایراننیزهمینقرائتراقبولداردومعتقد
استبرخیرهبرانیکهجنداهللراترککردند،جیشالعدلراشکلدادهاند( .)Rehman, 2014: 3
جیشالعدل درحمالتزیادیبرضدنیروهایامنیتیومرزیایراندستداشتهاست.در
بهمن،7935اینگروه  2مرزبان ایران رابهگروگانگرفت.دوماهبعد ،چهارنفرازگروگانها
ازآنها کشتهشد(.)Reuters, 2014دراینجاجیشالعدلدرتوییتیادعا
آزادشدند؛ اما یکی 
کردچهارنفرازآنهارابهخاطرخواستروحانیونبرجستهسنیایرانآزادکردهاست.عالوهبر
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این«،در 9آبان ،7935جیشالعدل 70مرزبانایرانی رابه شهادترساند وسهنفردیگررادر
منطقهمرزیسراوانزخمیکرد.درهمانماه،اینگروه یکقاضیرادرزاهدانشهیدکرد.
همچنیندرآذر،7935همینگروهمسئولیتشهادتسهتنازاعضایسپاهپاسدارانرابرعهده
گرفت»( .)Rehman, 2014: 4

ج -حرکت انصار ایران

حرکتانصارایران،گروهشورشیدیگریاستکهدراستانسیستانوبلوچستانصاحب
نفوذوفعالبودهوحمالتیرابرضدمنافعایرانانجامدادهاست.امااینگروهباجنداهللوجیش
العدلازاینحیثمتفاوتاستکهارتباطوسیعتروعمیقتریباعواملسنیوجهادیدارد.این
گروه همچنین بهره بیشتریازرسانههایاجتماعی بهزبانهای انگلیسی و عربیوفارسیبرده
است .حسابهای کاربری توییتر و فیسبوکو یوتیوب این گروه بهترویجافکارشو تشویق
یپردازند.مقراصلیآن،خارجازایراناست
مخاطبانبرایپیوستنبهآنوفعالیتدردرونآنم 
بهعنوانرئیساینگروهشناختهمیشود( .)Zambelis, 2012

وابویاسرمُسکوتانی
ماهیتاینکنشگراننظامیبلوچبیشتردرتقابلباایرانخودرانشاندادهاست؛یعنیگاه
سعیشدهاهدافاینگروههاعادالنهبهتصویرکشیدهشودومثالًریگیدرمصاحبهای درسال
7901بیانکردکهجنداهللدرپیجداییازایرانوایجادیکمنطقهخودمختاربلوچستاننیستو
ازدولتایرانمیخواهدکهبهحقوقبشروفرهنگواعتقادمردمبلوچاحترامبگذارد( Hardy,

)2010؛امابهنظر نمیرسدکلیتمبارزاتآنهارابتوانبهسهولتباچنیننگرشیتفسیرکردیا
حداقلمیتوانگفتاززمانی که ریگیباگروهپاکستانیلشکرجهنگویتعاملداشته،تغییر
رویکرددادهوموضعضدایرانیخودراتقویتکردهاست.خصوصاًاینکهریگیدرسال5113
بارهبرانالقاعدهدرمنطقهتربتدربلوچستانپاکستاندیدارکردودرایندیدارآنانپذیرفتندتا
ریگیهمرفتوآمد

ازشورشریگیدرایرانحمایتمالیواستراتژیککنندودرعوض ،
اعضایالقاعدهدردرونوبیرونایرانازبلوچستانپاکستان را تسهیلکند.اینتغییررویکرد
جنداهلل و اتحادسازی باعث شکلگیری حمالت شدید و خونینباری بر ضد ایران شد و طی
چندین حمله سنگین آنها دربلوچستانایران ،سردار نورعلی شوشتری ،جانشین فرمانده نیروی
رجبعلیمحمدزاده،فرمانده استانیسپاه پاسداران به شهادترسیدند
زمینی سپاهپاسداران و  
( .)Rehman, 2014: 4
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غیرازایناقداماتتروریستی،مقاماتاینگروههاینظامینیزگاهیعملیاتآنهادرتقابلبا
اند.بهعنوانمثال«عبدالستار
نظاماسالمیایرانوتالشبرایایجادبلوچستانبزرگراتأییدکرده 

دوشوکی»،بنیانگذارجبههمتحدبلوچستانایران،اظهارداشتکه«مردمبلوچازدوجهتمورد
؛چراکهسنیمذهبهستندودوم ،قومیتآنها؛چراکه

تبعیضقرارگرفتهاند :اول،مذهبآنها
اکثریتایرانبلکههمهآنهابهزبانفارسیتکلممیکنندواینباعثایجاددشمنیمیانبلوچها

و سایرین میشود» (2009

 .)Siddique,عالوه بر این ،مالعمر ،رهبر جیشالعدل ،صراحتاً در

مصاحبهایاعالمکردکه«جنبشیمذهبیرارهبرینمیکندوگروهاوبرایحقوقمذهبیوملی
مردمخودمیجنگد»(.)Hussain, 2013
بااینحال،واکنشجمهوریاسالمیایراننسبتبهاینتحرکاتومواضع،عموماًبرمبنای
توجه به حسن همجواری با همسایه شرقی و تالش برای حلوفصل همکاریجویانه اقدامات
گروههای
تروریستیدرمرزدوکشوربودهاست.باچنینبینشیازمنظرجمهوریاسالمیایران ،
نظامی فعال در بلوچستان پاکستان با اتکا به حمایت خارجی و بویژه ایاالت متحده ،بریتانیا،
عربستانسعودیوگروههاینظامیهمچونطالبانوالقاعده ،بهعملیاتتروریستیدرمرزهای
شرقیایراندستزدهاند(.)Hardy, 2010دراینبین،بهخصوصانگشتاتهامبهسویعربستان

درازبودهکهبرایتضعیفایراندرمنطقهوگسترشنفوذایدئولوژیخود سالهاستکه از
یکند(.)Shaukat, 2014در
گروههایتندرودرپاکستانهمچونلشکرجهنگویحمایتمالیم 

کنارعربستان،گفتهشدهامریکاوبریتانیانیزبهگروههایبلوچکمکمیکنندتاازاینطریقبه
ایرانفشارواردشودودستازبرنامههستهایخودبردارد()Lowther & Freeman, 2007یاحتی

سرویس اطالعاتی پاکستان نیز متهم به حمایت از عبدالمالک ریگی از طریق اعطای کارت
شناساییجعلیبانامسعیداحمدشدهاست( .)Dawn, 2010
بلوچها در دو سوی مرز همواره بهسان نیرویی بالقوه برای ایجاد اتحاد میان
محرومیت  
وگروههایتجزیهطلبسکوالربلوچ

گروههاینظامیضدایرانیباانگیزهمذهبی،نظیرجنداهلل

بخشبلوچوارتشآزادیبخشبلوچ،بودهاست ( .)Baloch Hal, 2013این


بههآزادی
مانند ج
قضیه،دراعتراضبلوچهایپاکستانبهدستگیریعبدالمالکریگینمودوظهوربیشترییافت.
دراینزمینه،مردمبلوچاعتراضکردندوخواهانآزادیویشدندوآشوبهانیزپسازکشته
سخنگویجنداهلل بهخاطر
حمایتبلوچهایپاکستانبهحدیرسیدکه 

شدناوافزایشیافت.
آن،ازمردمبلوچستانپاکستانتشکرکردوازآنهاخواستبهجنداهلل کمککنندتابلوچستان
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ایرانراآزادکنند( .)Rehman, 2014: 5
در چنین وضعی ،نمیتوان این انگاره را نادیده گرفت که ملیگرایی بلوچ در پاکستان،
میتواند سببشودتابرخیبلوچهای ایرانباآن
عنواننیروییمؤثردرکشورهممرزایران  ،

به
متأثرازاینموضوع،هویتخودراجستوجوکنند؛بهخصوصاینکه

تپنداری کنند و
همذا 
شواهدذکرشدهدرایننوشتارحکایتازآنداردکهدووجهممیزهبلوچها ،یعنیقومیتو
عنوانعاملیبرایاحساسهمبستگیقومیتبلوچمیتواندتلقیشوندوایجادبرخی

مذهب ،به
تحریکاتجدیددرحوزهمرزیایرانوپاکستانرابههمراهداشتهباشد.بااینحال،آنچهتا
بلوچهایایرانیبیشتردرآندستهازفعالیتهایسیاسی
اکنونبیشتردیدهشدهاستاینبودهکه 
سوبانظامجمهوریاسالمیایرانبودهاست.بهعنوانمثالدرانتخابات


اندکههم
مشارکتداشته
دوره دوازدهم ریاست جمهوری در  53اردیبهشت 12/00 ،7939درصد از مردم سیستان و
بلوچستان در انتخابات شرکت کردند که این میتواند نشانگر اعتماد آنان به نظام جمهوری
زعمبرخیتحلیلگران،سطحمشارکتهایسیاسیقومیتبلوچایران

اسالمیباشد.بااینحالبه
درمسائلسیاسیهمچناندرسطحمطلوبی قرارندارد.مثالًدراینزمینههاریسون معتقداست
بلوچهایایرانیدرطولتاریخدرحاشیهحیاتسیاسیقرارداشتهوامروزهنیزبه همینرویه
« 
ادامهمیدهند.بلوچهایایرانیهرگزیکتشکلواحدسیاسییانظامیخاصخودحتیبرای
یکمدتکوتاه،ایجادنکردهاند.حرکتهایسیاسیمحلیگرایبلوچهاعمدتاًدربلوچستان
شرقیدرپاکستانمتمرکزبودهاستوتعداداندکیازبلوچهایایرانینیزبیشترچشمبه جانب
بلوچهایایرانی،پیوندهای
شرقداشتهاند.یکدلیلعمدهفقدانگرایشهایسیاسیقویدربین 
عمیقتاریخی،زبانیوفرهنگیبلوچهاباایرانبودهاست»(احمدی .)7932،
ایننظرحداقلدرحوزهمسائلامنیتیتهدیدکنندهجمهوریاسالمیپربیراهنیست؛چراکه
رغماینکهقومیتبلوچجزواقلیتدینیاهل


پسازپیروزیانقالباسالمیعلی
درسالهای
هایقابلتوجهیدراستانسیستانوبلوچستانروبهروبودند،

سنتقلمدادمیشدندوبامحرومیت
کمترینناامنیوشورشاجتماعیرابرضدتمامیتارضیایرانرقمزدندوایننشانگروفاداری
قومیتبلوچبهنظامسیاسیجمهوریاسالمیایرانبودهاست.نمونهبارزوجدیداینمهمپساز
حمالتتروریستی71خرداد7939بهچشمخوردکهعلمایاهلسنتبلوچستانایران،حمالت
تروریستیتهرانرامحکومکردند .
لوچنشینایران
نبایددر قبال تحرکاتگروههاینظامیبلوچپاکستاندر تحریکمناطقب 
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گراییدوکشورپاکستانوایراندرحلوفصل


رسددرچنینشرایطیهم
غفلتکرد.بهنظرمی
مشکالتمربوطبهقومیتبلوچدوکشورضروریبنماید.برهمیناساسدربعدخارجی،هردو
دولت در گذشته بر سر جنبشهای جداییطلب بلوچ همکاری داشتهاند و روابط اقتصادی
مستحکمیبرقرارساختهاند (.)Hardy, 2010بهعنوانمثالدربهمن،7935ایرانوپاکستانپیمانی

کردندکهمسئولیتمشترکبرایمبارزهباموادمخدروگروههاینظامیدردوسوی

رامنعقد 
واستردادزندانیهارا نیز تسهیلمیکرد.همچنیندر 70فروردین،7939

تعریفمیکرد 

مرزرا 
مجلسشورایاسالمیمصوبهایراگذارندکهمسیرهمکاری امنیتیمیانایرانوپاکستان را

هموارمیساخت( .)Express Tribune, 2014


نتیجهگیری
به نظر میرسد قومیت بلوچ پاکستان سالهاست که با اتکا و ابتناء بر نوعی قومیتگرایی
مکانیکی درصددشکلدهی بهملیگراییسرزمینیبرآمدهاستوبرای نیل بهاینمنظوراز
استعارههایفکریوسازوکارهای عملیوبعضاًنظامیبهرهگرفتهاستکهشایدخودیکیاز

عواملانشعابدربینبلوچهایمنطقهاستوگروههاییچونحزبجمهوریخواهبلوچ،ارتش
آزادیبخشبلوچ،جنبشملیبلوچیاگروههای نظامیچونجندالهوجیشالعدلرابهوجود
آورده است .در اینجا اگرچه این گروهها در خصوص مشی سیاسی و عملی خود با یکدیگر
دارایاختالفنظرمیباشند،برایتشکیلکشوربلوچستانیابهتعبیردیگر،بلوچستانبزرگ،
رغبتزیادنشاندادهیاحداقلبیتمایلنیستند.همچنینعالوهبرعاملقومیت،باورهاوالهامات
بعضاًایدئولوژیکوبنیادگرانیزدرحوزههمبستگیمکانیکیقومیتبلوچپاکستاندرپیگیری
چنینهدفینقشداشتهوتحریکاتوحمایتبرخیدولتهایخارجینظیرعربستاننیزذائقه
ایندستهازبلوچهایساکندرپاکستانرابیشترمتأثرکردهاست.دراینشرایط،نوعیچالش
سیاسیوامنیتیدرمرزهایشرقیایرانهمارهاحساسمیشدهاستکهاوجآندردهه7901با
اقداماتگروهکجنداهللبارهبریعبدالمالکریگیرقمخورد .
باتوجهبهاینمسائلاگرچهقومیتبلوچساکندراستانسیستانوبلوچستانمعموالًازچنین
اقداماتیپیروینمیکندووفاداریخودرابهزبانوملیتفارسیوایرانینشاندادهاندوعناصر
دولت ملی را هویت بخشیدهاند ،نباید این موضوع باعث بیتوجهی به شرایط خاص و
فردمنطقهشود.بهواقعبهنظرمیرسددراینوضعیت،جمهوریاسالمیایرانبایددر
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حوزهداخلیتوجهمتناسبودرخوربهمردممنطقهوتالشبرایکاهشمحرومیتهایموجود

و از حیث خارجی ،ایجاد ترتیبات منطقهای سیاسی و امنیتی به کمک کشورهای همسایه یا
مانهایاطالعاتیوامنیتیدوجانبهبادولتپاکستانیاسایرینرادروجهههمت
حداقل،انعقادپی 
خودقراردهد.درکناراینمسائل،اقداماتینظیرتقویتجایگاهوعملکرد دستیارویژهرئیس
ایراندراموراقوامواقلیتهایدینیومذهبییااستفادهمطلوبازسمبلهایهمبستگی

جمهور
ویکپارچگیدینینظیر هفته وحدت وتالشبرایتقریبمذاهب،میتواند همبستگیملی

قومیتبلوچساکندرسیستانوبلوچستانراباتمامیتارضیوامنیتملیایرانتقویتکند .


انگاره همبستگی قومیت بلوچ پاکستان و تأثیرات آن بر قومیت بلوچ در شرق ایران

212

منابع
الف -فارسی
احمدی،حمید«،)7932(،جامعهوسیاستدربلوچستان»،برگرفتهازسایت :http://rasekhoon.net/article/show/963100.
پیرو،آلن،)7901(،فرهنگعلوماجتماعی،ترجمهباقرساروخانی،تهران:نشرکیهان .کوشکی،محمدصادقوحسینی،سیدمحمود«،)7939(،چشماندازیبردرگیریهایقومیدرپاکستان؛مطالعهموردیشهرکراچی»،فصلنامهتحقیقاتسیاسیبینالمللی،پاییز،شماره.51
 مدقق ،محمدداود و شرفالدین ،سیدحسین« ،)7935( ،روششناسی نظریه اجتماعی امیلدورکیم»،فصلنامهمعرفتفرهنگیاجتماعی،سالپنجم،زمستان،شماره.7

مالزهی،پیرمحمد«،)7901(،تحوالتسیاسیایدئولوژیکدربلوچستان»،فصلنامهمطالعاتملی،تابستان،سالدوم،شماره.0
میرکوشش ،امیرهوشنگ و مظاهری ،محمدمهدی« ،)7935( ،تبیین ژئوپلتیکی مناقشه قومیدربلوچستانپاکستان»،فصلنامهپژوهشهایراهبردیسیاست،سالاول،بهار،شماره.0
 هادیان ،ناصر و ریگی ،حنیفه« ،)7939( ،ملتسازی ناکام در پاکستان و چالشهای قومی:مطالعهموردیقومبلوچ»،فصلنامهروابطخارجی،سالششم،بهار،شماره.7

ب -انگلیسی

AI (Amnesty International), (2007), “Iran: Human Rights Abuses against
the Baluch Community,” September 17, Retrieved from Amnesty
International: http:// www. amnesty. org/ fr/ library/ info/ MDE13/ 104/
2007/en, Accessed: 3/21/2016.

-

Arrey, Grace Enow, (2009), Globalization and Its Effects on Cultural
Integration: The Case of the Czech Republic, MA Thesis, Masaryk
University.

-

Baloch Hal, (2014), “Iran’s Border Violations in Balochistan,” December
12, at: http:// thebalochhal. com/ 2013/ 12/ 12/ irans-border-violations-inbalochistan, Accessed: 3/21/2016.

-

Brown Michael et al. (2012), Balochistan Case Study, INAF 5493-S: Ethnic
Conflict: Causes, Consequences and Management, June 21, Retrieved from
Carleton
University:
www4.carleton.ca/cifp/app/serve.php/1398.pdf,
Accessed: 1/17/2016.

-

)22(پیاپی79تابستان،52شماره،سالهفتم،پژوهشهایراهبردیسیاست

فصلنامه


222

-

Dawn, (2010), “Rigi’s Arrest a Godsend for Pakistan”, February 24,
Retrieved from DAWN: http://www.dawn.com/news/858256/rigi-s-arresta-godsend-for-pakistan, Accessed: 3/21/2016.

-

Express Tribune, (2014), “Iran-Pakistan bill: Iran Approves General Terms of
Security pact.”, April 7, Retrieved from Tribune: http://tribune.com.pk/story/
692356/iran-pakistan-bill.

-

Grare, Frederic, (2013), Balochistan: The State Versus the Nation, The
Carnegie, Washington DC.

-

Hardy, Roger, (2010), “Profie: Iran’s Jundullah Militants”, June 20,
Retrieved from BBC: http:// news. bbc. co. uk/ 2/ hi/8314431.stm,
Accessed: 3/21/2016.

-

Lowther, William & Colin Freeman, (2007), “US Funds Terror Groups to
Sow Chaos in Iran”, February 27, Retrieved from Telegraph:
http://www.telegraph.co.uk /news/ worldnews/1543798/US-funds-terrorgroups-to-sow-chaos-in-Iran.html, Accessed: 3/21/2016.

-

Johnson, Doyle Paul, (2008), Contemporary Sociological Theory: An
Integrated Multi-Level Approach, New York: Springer.

-

Reuters, (2014), “Abducted Iranian Border Guards Freed in Pakistan:
lawmaker”,
Apr
4,
Retrieved
from
Reuters:
http://www.reuters.com/article/us-iran-pakistan-guardsidUSBREA3313D20140404, Accessed: 3/21/2016.

-

Shaukat, Aroosa, (2014), “International Relations: Saudi- Iranian War has
Spilled out into Pakistan”, February 22, Retrieved from Tribune:
http://tribune.com.pk/ story/674789/international-relations-saudi-iranianwar-has-spilled-out-into-pakistan, Accessed: 1/25/2016.

-

Siddique, Abubakar, (2009), “Jundullah: a Profie of a Sunni Extremist
Group,”, October 20, Retrieved from Radio Free Europe Radio Liberty:
http://www.rferl.org/
content/Jundallah_Profie_Of_A_Sunni_Extremist_Group/1856699.html,
Accessed: 1/25/2016.

-

Turner, Jonathan H, (1981), “Emile Durkheim's Theory of Integration in
Differentiated Social Systems”, The Pacific Sociological Review, Vol. 24,
No. 4.

-

Zambelis, Chris, (2012), “Baloch Militancy Resurfaces in Iran,” Asia Times
Online,
November
21,
Retrieved
from
Asia
Times:

221

انگاره همبستگی قومیت بلوچ پاکستان و تأثیرات آن بر قومیت بلوچ در شرق ایران

http://www.atimes.com/atimes/ South_Asia/ NK21Df02.html, Accessed:
2/12/2016.
-

Zurutuza, Karlos, (2011), “Inside Iran’s most Secretive Region,” The
Diplomat,
May
16,
Retrieved
from
The
Diplomat:
http://thediplomat.com/2011/05/inside-irans-most-secretiveregion/?allpages=yes, Accessed: 2/12/2016.

