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  غاصبانه عمل قربانی الین دیورند چونان بلوچستان
 «قبایل درمسیر بازی بزرگ»به ادامه 

 واقعیت ها را از روایتهاي حاكم جدا باید کرد --نباید اتنیکی ساخت مشکل را

بحر هند موقعیت دارد. این سرزمین بیشتر خشک، کم حاصل و ریگستانی  –بلوچستان در جنوب آسیا در کنار بحیره عرب 
بوده اما از لحاظ استراتیژیک دارای اساسی ترین موقعیت است و اگر کشور واحد و مستقلی میبود امروز وضع دیگری 

ظامها وكركترهاي میخورد ،درسیماي روابط نرقم کشورهای هم جوار هم به گونه  دیگری افغانستان و داشت. شاید سرنوشت 
بحر هند کشورهای آسیای  -سیاسي موجود روابط آسیای میانه باجنوب را رنگ و رونق بهتر می بخشید و دسترسی به جنوب

میانه راسهل تر می ساخت.فاصله جنوب شرق آسیا بویژه هند با آسیاي میانه را تسهیل میكرد ومشكل منطقه كاهش جدي 
نزدیكي  تا ا به دست پاكستان سپرد وحلقه محاصره افغانستان  ایران وبویژه روسیه تزاري رامییافت. اما بریتانیا این حلقه ر

 هاي تنگه هرمز توسعه داد. 
بلوچ ها از اقوام دیرپای و کهن سال این سرزمین است که در طول تاریخ حوادث و رویداد های زیادی را از سرگذرانیده، 

یر بوده و مانند سایر کشورهای استعمار زده این سرزمین و باشند گان آن در وضعیت جیو پولیتیک آن دستخوش تحول و تغی
گیرو دار بازی های سیاسی استراتژیک دگرگونی های توام با مصیبت ها را سپری کرده و داعیه آن اگر چه به تاریخ پیوسته 

و این امر ایجاب میکند تا دولت  شاهد بیداری و تحول در مسیر زندگی آن ها خواهد بود  21ولی زدوده نشده است. قرن 
کشورهای همسایه و مهم نظیر چین وآسیای میانه بویژه  به سالمت ومنافع مردمان این حوزه توجه جدی سایرپاکستان وحتی 

بی عدالتی و عدم توجه به حقوق مسلم و انسانی شان منافع ملی همه کشورها و روابط مواصالتی وتبادله کاالیی زیرا د. ننمای
 كشورهاي حوزه را به مخاطره می اندازد.  سایر

وهمکاری نه  همگرایی درشرایطي كه.هزاره سوم پیامهای  از تحوالت وایجاد روابط نوینی در پهنه مناسبات ملتها درکتم دارد 
پاسخ , مسئله اعاده حقوق ملي وانساني مردم  تنها نیاز بلکه وجیبه اصلی مدیریت روابط کشورها ازسوی واحدهای ملی است

طلب است و كس نمي تواند از كنار آن رد گردد.اگر دولت هادربرابر این مردم زورگویي پیشه كنند بازي بزرگ درزمینه 
محرومیت آنها در دامن زدن آسیبها وتشنج رخنه خواهد كرد .وچانس بسیار خوبي كه براي وصل منافع كشورهاي منطقه 

 د . موجود است دسخوش رویدادهاي ناخواسته خواهد ش
اجماع نظر وجود ندارد. سه نظر در مورد آن ها موجود است آریایی، عرب و مخلوط ویا غیر این  بلوچهادر باره ریشه قومی 

ها . مورخین شرق شناس و مذهبی آن ها را به عرب نسبت میدهند و نسبت شان را به خانواده پیامبر اسالم میرسانند. که 
دیگری )قوم اسرائیل ( و یا شاخه ای از عرب موجود است. در این رابطه مالحظات همین نظر در باره پشتون ها با نام 

 نقش دارد.  مرسوم توام با شائبات و سیاسی وتفکر و شیوه نگرش غرض آلود
ولی نظردومی دارای گرایش جامعه شناسانه و تطور گراست . و با احتیاط بر آریایی بودن آن ها اصرار می کنند. ) آنچه را 

مسئله مهاجرت و تغییر و تطور اقوام و جوامع انسانی و دانش جستجو گر و پرسشگر هم . ره پشتون ها نیز شاهدیم ( در با
خونی را زیر سوال میبرد  با آن که مسایل زبان و فرهنگ را فراموش نمی کنند ولی دیدگاه شان در   -مسئله ازلیت نژادی 

ق بخصوص افغانستان و کشورهای همسایه بگونه دیگر یست. مشترکات زبانی مسئله ارزیابی وردیابي  اقوام و ایالت در شر
و فرهنگی زیادی میان بلوچ ها و پشتون ها و فارس وجود داشته که فعالً موضوع بحث نیست. در دنیای امروز آنچه را که 

را تحویل نمی گیرد. دیدگاه  د و اسطوره سازی های کاذب توأم بامالحظات وشایباتننجابت نژادی تلقی میگردد مردود میدان
سنتی غیر عقالیی و قبل مدرن تصورات خرافی با گزافه گویی، تقدس گرایی و راسیسم یاوه گوی این بینش را جا انداخته و 

 مسایل زشت و زیبای مربوط به قومشناسی راسبب گردیده است. 
از زبان فارسی. دوم شرقی که باستانی بوده و با زبان شناسان دو گویش را برای زبان بلوچی قایلند که گویش غربی متاثر 

 زبان پشتو و هخا منشی نزدیکی هایی دارد. تاپیش از قرن نزدهم میالدی زبان غیر مکتوب و محاوره یی بود . 
مستوفی به توصیف دوره های این حکمرانی ها  -طبری مسعودی –عجم  –عرب  –فردوسی در شهنامه و مورخان اسالمی 

اشاراتی دارند. صفاریان، سامانیان غرنویان و االخر. ولی آنچه بسیار شایع و پیوسته واقع شده این مردمان در  در ین سرزمین
 طول زندگی پر از نشیب و فراز  با حاکمان و سیطره جویان در مجادالت دایمی و کشمکش های همیشگی قرار داشتند . 

مهاجرت های در زندگی این مردم رخ داد. و بنا به گفته عنایت هللا با تشکیل دولت مغول و گسترش امپراتوری آن تحوالت و 
بلوچ نخستین کنفدراسیون ایلی بلوچ به رهبری میر جالل خان صورت گرفت که آن را سر آغاز حکومت محلی بلوچ میدانند. 

ن بخصوص بخش شرقی ( زندگی سیاسی بلوچستام۱۵۱۱  -۱۴۸۷بعداً میر شکار رند هم توانست این داعیه را زنده سازد ) 
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بلوچستان را حکمرانی ها سر داران میدانند که  از حکمران های برتر همجوار دستورمی گرفتند . در جریان بازی بزرگ 
 (  8بلوچستان به عنوان منطقه حساس مطرح شد ) -آسیا

در زمان قاجاریه در ایران  (۱۸۷۰نتیجه این رقابت تقسیم بلوچستان میان ایران افغانستان و هندوستان برتانوی شد )دهه 
قسمت بلوچستان برای یک قرن در آشوب و گریز از مرکز قرار داشت و این هرج و مرج و مرکز گریزی با روی کار آمدن 
نظام پهلوی پایان یافت. بلوچستان ایران آن دعاوی را که بلوچ های پاکستان داشته اند بر عکس در معادالت سیاسی مبارزاتی 

داشتند. هریسون می نویسد: بلوچ های ایرانی در طول تاریخ در حاشیه ای حیات سیاسی قرار داشته و امروزه  در حاشیه قرار
نیز همین رویه ادامه دارد. بلوچ های ایرانی هرگز یک تشکل واحد سیاسی یا نظام خاص خو را  حتی برای مدت کوتاه ایجاد 

 .0(9نکردند.)
اً در بلوچستان شرقی در پاکستان متمرکز بوده است. تعداد  اندکی از بلوچ های حرکت های سیاسی محلی گرای بلوچ عمدت 

ایران چشم به جانب شرق داشته اند. این تاحدی زیاد ناشی از حضور انگلستان در بلوچستان  از  قرن نزدهم میالدی به بعد 
روس جهت جلوگیری از پیشروی آن ها به بوده است. مقامات انگلیسی در نتیجه سیاست تسلط طلبانه استعماری و رقابت با 

بلوچستان هجوم آوردند. اتحادیه حکمرانی مستقل بلوچ را درهم شکست و در حکمرانی های کوچک تقسیم و تحت الحمایه 
 قرار دادند .

شمسی توسط جمعه خان بلوچ که ریشه بلوچ پاکستانی داشت ایجاد شد و مورد 1343جبهه آزادی بخش بلوچستان در سال 
ایت عبدی خان ریس طایفه سردار زایی در ایران و برخی کشورهای عرب قرار گرفت. حزب دموکرات بلوچستان در حم

در بغداد تشکیل شد. شاخه حزب توده بعد از انقالب اسالمی و حزب اتحادالمسلمین به رهبری مال عبدالعزیز که بیشتر  1340
 . یل گردیدندنماینده بلوچ ها ی اهل سنت است تا گرایش قومی، تشک

اماآنچه درتاریخ بلوچ ها وبویژه درتاریخ معاصر تا اكنون بیشتر مطرح وچالش برانگیز بوده مسایل بلوچ هاي پاكستان است 
كه از همان آغاز سیطره انگلیس وبعداً پاكستان منازعه خودارادیت وآزادي تااستقالل كامل درصورت هاي گوناگون ادامه 

پشتونهاي آنسوي خط دیورند مبارزان بلوچ درهمسویي وهمگرایي  بانهضت هاي پشتون مبارزات  داشته وهمزمان با مبارزات
شانرا ادامه داده ومبارزات شان مورد پشتیباني دولت هاي افغانستان هم بوده ودراین زمینه همدردي وپشتیباني هم صورت 

پشتون بر خواست مشترك و ماهیتاً همسان تاكید گرفته است..جنبش ملي بلوچ ها درمبارزات دموكراتیك شان همدوش احزاب 
یك بخش از . شان بكاهدهویتی هم  از تراكم نیروي داشته اند.پاكستان درتقسیمات اداري پشتونها رابه چند قسمت تقسیم كردند تا

جود بوده پشتونها شامل صوبه بلوچستان اند.درمبارزات درازمدت پشتون بلوچ برضد حكومات پاكستان همسویي هاي جدي مو
دولت پاكستان مبارزات بلوچ ها را به دست اندازي افغانستان وهند نسبت مي دهد..اما تاریخ سیاسي این سرزمین ومبارزات 
بلوچ ها روایت دیگر دارد .صوبه بلوچستان كه از لحاظ مساحت وهم از لحاظ نفوس قابل اهمیت است  . درشرایط موجود  

 ست .حایز اهمیت استراتژیك چند بعدي ا
تاریخ سیاسي این مردمان با بلوچها ي افغانستان وایران گرچه رابطه عمیق دارد اما پس از حد بخشي سیاسي تاریخ مبارزات 

بلوچ هاي پاكستان همواره پرچالش وخونین بوده است.همزمان با نهضت هاي رهایي بخش درنیم قاره هند بلوچستان هم با 
باتشكیل پاكستان داعیه خود ارادیت ومطالبه حقوق مسلم از سوي بلوچ ها هم مطرح پیشكوتان خود وارد این معركه شدند و

شد.مبارزات بلوچ ها هم از دوگرایش رنگ گرفته بود. متنفذین معامله گر وفرصت طلب ونیروهاي مذهبي محافظه كار از 
نیمروز با افغانستان پیوند مي خورد یكسو و نیروهاي ترقیخوا ودموكراتیك وناسیونالیستها از سوي دیگر .بلوچها دروالیت 

یعني هم مرز اند. ازاینكه علي السویه از سوي حكومات پاكستان مورد تعدي ومظالم واقع مي گردند از این رو با پشتونها درد 
وغم مشترك وسرنوشت مشترك مییابند.ازاین رو مبارزات آنها پیوسته بهم نزدیك وسیر همسو ونكات مشترك زیاد داشته است 

. 
بلوچها كه درطول تاریخ درزیر چنبره اربابان مناسبات حاكم تاریخ زده ولي همیار دولت ها زندگي بسر بردند درنتیجه 

ستمبارگي نظام حاكم ودولت هاي تمامیت خوا ازحقوق ابتدایي محروم بوده و  مناسبات عشیروي وتقسیم قومي قبیلوي آنها را 
جلوگیري كرده است .با  این  همه مشكالت نیروهاي روشنفكري بلوچ توانسته اند كه دچار تفرقه و از فشردگي مبارزاتي ملي 

سیاسي را در دورنماي كار ومبارزه بلوچ ها قرار بدهد.چنانچه مختصر اشاره كردیم  –دانش وتجربه  نوین وآگاهي اجتماعي
خدایي خدمتگاران درمیان بلوچ ها درهمین كه مبارزات پشتون بلوچ دوروي یك سكه بوده واین مبارزه از همان آغاز فعالیت 

جهت خوداردیت واعاده حقوق پشتون بلوچ استمرار پیدا كرد .نهضت هاي ملي ومترقي بلوچ ها كه همسو با مبارزات خدایي 
و خدمتگاران بودند بعد ها دروجود احزاب بابرنامه هاي گسترده تر داعیه شانرا درمیان خون وآتش ادامه دادندوتا امروز همس

باتحوالت برحقوق شان پاه مي فشرند ودولت پاكستان را دراعاده حقوق شان به چالش مي كشد . از اینكه مبارزه پشتون بلوچ 
هدف مشترك است در قسمتهاي بعدي مجدداً به آن  حاوی پیام مشترک ودر برابر هند برتانوي وسپس پاكستان جدایي ناپذیر و

 خواهیم پرداخت.
 ) ادامه دارد  (
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