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 بلوچستان... دگاهید
 

وه، چشم انداز، شورشی، بحران، صدا، بلوچستان، بلوچ، پاکستان، تاریخ، رنج و اند کلمات کلیدی:

 ستمدیده

  

. استو زورمندان نوشته شده توسط فاتحان  تاریخ :که بودگفته ( Winston Churchill)وینستون چرچیل ی بار
.  نیمه حقیقت بوده است و تا کنون، دروغ آن همه اگر چنین باشد، می توانیم بگوییم آنچه که ما می خوانیم و می دانیم، 

ما می توانیم تاریخ را دوباره بنویسیم و یا یک تاریخ جدید ایجاد کنیم. از این لحاظ گویا که نیز است معنی واین بدین 
نویسندگان، فیلسوفان، سازمان های  ،دانشمندان برایبخصوص یک فرصت عالی است  خود به نظر میرسد که این

که تاریخ شان  نداشخاص وجود دار درعین زمان این هم قابل یاد آوری است که بسیاری از محققان. دیگرتحقیقاتی و
قه هیچ کس نمیتواند نباید این را هم فراموش کرد که با تغییر آوردن در اسناد ساب مگر. را خودشان ساخته اند
 به نسل های بعدی بحیث خاطرات رویدادهازیراکه آن  .بین ببرد از افتاده است را پاک ویا قرویدادهایی را که اتفا

همینطور افراد  تمام مدت زنده نگهداشته است. انده و آن خاطرات را در اذهان شان در)خوش و یا غم انگیز( باقی م
تاریخ خود چراکه بیشماری هستنند که سرکوب و شکنجه را به امید روز که تاریخ بنفع شان رقم بزند را تحمل میکند. 

ه بدادن چهره برای  گفته است:( xraM lraK)طوری که کارل مارکس را در چهره تکرار نشان و تبارز می دهد. 
صدای آنها  سخنسرایی کنند تافته خود نا گ و داستان های در مورد رویدادها با نیروی قوی رات، مردم بایدآن خاط
چه باید کرد؟ مردم چگونه  می باشند کامل آسیب پذیر و  زیر ستم اما در مورد افراد که بطور بهدر نرود. و بیهوده

  (lraw  kraM)تواین مارک  ؟نها  نتواند انعکاس را ایجاد کنداگر صدای آ ، کنند غم و اندوه خود را بیانمی تواند 
بسیاری از  ،همینطوربه   .کند  ای بلند تر از کلمات صحبت میعمل با صد کهگفته است  چنین پاسخ به این پرسش ها

برای اوقات  و گاهی ند کناز راه های مختلف ابراز می  مردم در جوامع مختلف در سراسر جهان سختی های خود را
، دیدگان ستم های واکنشدر ذات خود این استقامت ها که  .دناستفاده میکننیزاستقامت از شیوه های قهرآمیز 

ویا  مقایسه راآنها درد و رنج نمی توان  ان.مبادرت علیه ستمگر است نه ایشان،و بدتر کردن زندگی ظلم  باالثرفشار
به فعالیت کردن  درین زمینهرایط مردم بلوچ، بسیاری را وضعیت در بلوچستان و دشواری ش. ازینرو کرد وزن
 .به کار گیرنددرهمچو مورد قلم را به عنوان سالح خود  تار ساخته اند مجبو

 
مردم قبیله  درآن در پاکستان ی که. بزرگترین والیت(5Ma  llA) پاکستان، ایران و افغانستان پراگنده هستندبلوچ ها در 

. (6rMt .avirM atsi.  laB) است و کویته بحیث مرکز آن معروفبلوچستان بنام کنند به   می بلوچ زنده گی
، یمریاقعیت های تاریخی را در نظر گو اگر. (6aM2.  laB) بخشی از پاکستان شد a948 چبلوچستان در ماه مار

به گفته  .گرداندپاکستان متصل  اتا بلوچستان آزاد را بکردند  حیله وادار و فریبرا با مردم بلوچ  دولت پاکستان
میر احمد یار خان )حاکم کالت( و مقامات پاکستانی صورت گرفته  میانتوافقنامه رسمی  که می گویند ،ی هاپاکستان
که ارتش بی رحم  دارندبرخالف، مردم بلوچ ادعا اما  .(3t.M   laB  6rMt .avirM atsi.  laJ) است

 از(، برای متصل کردن بلوچستان با پاکستان رآس آن بود در پاکستانکل  حکمرانکه محمد علی جناح )اولین پاکستان 
مردم آزاد منطقه این معامله را هیچ  نپذیرفته  همین بوده که ،(6aM2.  laB) گرفته است امضاخان مذکور جبرا 

و از آن زمان بر خالف دولت  است ها خیانت شده آنا مردم بلوچ احساس کردنند که بهمزمان با این عمل است. 
دولت پاکستان می گوید که  درحالیکه غاز کرده است.خود به شکل دوامدار آو مبارزه  ومقاومت پاکستان کشمکش

ه  مردم ک و ایجاد اختالل در زندگی روزمربسیاری از گروه های تروریستی بلوچ مسئول ایجاد فعالیت های وحشتنا
های   دست بلوچ که در پشت شورشیاننیز دارد  را ادعااین  بر این، پاکستانعالوه  .در بسیاری از نقاط کشور هستند
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 . در پاسخ، دولت پاکستان(3t.M   laB) یف بسازدرا از داخل تضع پاکستاناست که تالش میکنند  نیز خارجی 
 .کند کنترول مهار ویا وه های ستیزه جو راتالش می کند تا این گر

 
 درآنجا جریان دارد و جنگجویان آزادی خواه بلوچستانمیان ارتش پاکستان و های دوامدار  خورد ازهمین رو زد و 

نظامیان  و بدرفتاری ها ، شکنجهها ، قتلها بمب گذاری ،ها شاهد تیراندازی درمناطق خودهر روز مردم بلوچ 
ارتش  میانها  میگویند که آن اکنون درحالت قرار دارند که مسلسل فریاد می زنند و مردم بلوچ هستند. پاکستانی

و راپورهای  . بنابراطالعات(rM2 a  ll9 ) اندگیر مانده منطقه گروپ های تروریستی موجوده درپاکستان و دیگر 
بسیاری دیگر به کشورهای  و ،و زخمی، تعداد زیادی دیگر گم و آواره داخلی ، هزاران بلوچ بی گناه کشتهدقیق

به دلیل نا آرامی های مدنی در منطقه از مدت زیادی باعث شده است که  .پناهند شده اند سایر نقاط جهان همسایه و
امکانات وسهولیت های  شرایط و بلوچستان بیشترین شمار اشخاص درس نخوانده، بی وظیفه و غریب را داشته باشد.

هنوز هم دتر شده و ناامنی ، سالمتی مادران بی می باشندست و کودکان دچار سوء تغذآنها جدا وخیم اصحی برای 
از مدت زیادی، سرزمین دور افتاده بلوچستان ظلم و ستم دولت پاکستان را تحمل میکند.  در حال افزایش است.درآنجا 

سعی داشتند صدای که را  جان چند رهبر جنبش ملی گرای بلوچ یهای رسانه ها، دولت پاکستان حت براساس گزارش
رفتند. بعضی از اشخاص رسانه ای که سعی کردند چهره گ د رانو یا رژیم را مورد سؤال قرار ده بلند نمایندخود را 

ت( غلط در پشت میله ها قرار ها را به اتهام معلومات )اطالعا ی زشت رژیم پاکستان را نشان دهند، دولت پاکستان آن
شار از منابع سر ای کوشش ها، در این منطقهاما دولت پاکستان با تمام  .(skv  la4  660) و یا کشته اند هداد

 . ناکام مانده است شورشیاندرغلبه و مهار کردن طبیعی، 
 

 با کمترین جمعیت، دارای پایین ترینسرحدی پاکستان بر اساس اطالعات رسمی، بلوچستان، بزرگترین والیت 
کمتر توسعه یافته در منطقه  تاوالی از جمله این والیتاست. ازینرو باید گفت که در شاخص توسعه انسانی  امکانات

منابع  بوده است که این بخش سرحدی پاکستان غنی ترین منطقه این کشورازلحاظ ثروت  .(r.aa  laT ) است
دهلیز اقتصادی چین و  که  درحال حاضر ازهمهطبیعی مانند گاز طبیعی، زغال سنگ، طال، مس و مهمترسرشار 
این شود که میتوان بلوچستان متصل می  ندر گوادارب درهمین جا باچین  تشکیل می دهد.را نیز  (0EP0)پاکستان 
حتی پس  .(rM2 a  ll9  6rMt .avirM atsi.  laJ ) نامیدمسیر تجاری قابل توجهی برای پاکستان بخش را 

شرایط زندگی هیچ توجه به را میکند اما  بهره برداریعی این منطقه زیادترین یپاکستان از منابع طبدولت  ،اینکهاز 
نادیده گرفته شده دولت این  وسط ت ازهرلحاظ کنون اوخیم و ت نداشته و وضعیت بلوچ ها در این ایالت مردم بلوچ

رعکس و دردهای مردم محل دارند ب هاتوجه به رنج  مقام وهیچ حکومت نه درباره نگران است ونه هم  هیچ .است
 و در بدترین نوع نقض حقوق بشر بسر میبرندو بدبختی زندگی  فقیر با هم طبیعیمنابع  سرشار از منطقه یک  آنها در

(3t.M   laB) . نیروی  هیچحتی تاکنون  ،نگرانی است ازهرلحاظ قابلخالصه، زندگی مردم در بلوچستان بطور
 عدالتی ها ومظالم  نظامیان کشوربی  سالها از به سطح ملي و بین المللی نتوانسته است به داد و فریاد این مردم که

حتی مجامع وسازمانهای که مدافع حقوق بشری نیز اند ازشنیدن فریادهای این مردم خود را ه است برسند. بودپاکستان 
 بدورگرفته است.

 
رویدادهای دیگر در نقاط مختلف جهان است اما این مشابه  وشش رسانه ای در سراسر جهان از قیام بلوچستان پ

مبارزه همسایه پاکستان مردم بلوچ را بخاطر  کشور جلب کرد که نخست وزیر زمانی  ها را بخود توجه رسانه بیشترین
اعالم . پس از(3t.M   laB) حمایت کردکامل شان آزادی  بخاطربرای مبارزه  مقاومت ایشان  از شان ستودند و

آورد ومطمین شدند که باید ماد کامل به سطح جهانی نیز بدست اعت وجنبش آزادی خوا بلوچها مردم ،پشتیبانی چنین
جنبش  از قبل مواظب و متوجه اکنون بیشتر پاکستان دولت .نمایندتقویت  بیشترازین آنرا جنبش خود را ادامه دهند و

گرفته و منحرف از نقض حقوق بشر نیز  کار یآزادی خوا بلوچ شده و درمقابل شان از سختگیری وتشدد بیشتر
.  وحتی برهمسایه های خود نیز که گویا آنها ازین تحریک حمایت می کنند اتهامات می بنندد که این عمل گردیده است

انستان همچنان از افغ شان بدون دالیل موجه خالف تمام اصول همسایه داری و همزیستی مسالمت آمیز می باشد.
به دلیل ترس از احیای شورشیان بلوچ در ایران، از حمایت  می کند ولی ایران بلوچستان حمایت در  هامبارزه بلوچ 
پاکستان در منطقه،  (I6I)خشونت های مداوم ارتش و سازمان اطالعاتی  خاطر افشایبه  ه است.کرد شان خودداری

سعی و اند نیز با کمک رسانه های خارجی  یفرار  که در تبعید و یا از کشورستان برخی از مردم و رهبران بلوچ
در عین حال،  .(vvraM  laJ 3) تالش بخرچ داده اند تا  توجه جهانیان را بطرف مشکالت بلوجستان جلب نمایند

گو ها حل نماید. اما، در عین حال، از مذاکره یا گفتگو تدولت پاکستان تالس دارد  که مشکل تروریسم را از طریق گف
. (skv  la4  660) استپندارد، ناکام مانده   بلوچ، که دولت آن ها را خطرناک تر از طالبان می با ملی گرایان

شکایات، فریادها و ادعا ها بین دولت پاکستان و  درسطح در مورد بلوچستان که  هاو گفتگو ها بحث تمام ، کنونتا 
به دلیل پیچیده گی  قابل قناعت باشد نرسیده است.چ ادامه دارد  به کدام نتیجه وکدام حلی که درباره  ملی گرایان بلو
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در سرتاسر جهان قادر به شنیدن ویا درک وضعیت  وشماری از سازمان ها نیز سیاسی در پاکستان، مردم عام یمعما
چشم انداز دولت پاکستان، کشورهای  از از اینرو، بحران بلوچستان نشده اند. مردم بلوچ  حالت روشن و واضحی

بنابراین، بهتر فهمیدن وضعیت بلوچ ها در  که درباره کافی نبوده است.شود   ها وسایر منابع دیده می دیگر، رسانه
 که ازینرو، شاید، بهتر (مثال: فهمیدن وضعیت بلوچ ها از دیدگاه خود شانمنطقه نیاز به یک نظریه جایگزین دارد )

 درک و قدردانی کرد. را و ستمدیده محرومرنج های اشخاص 
چه می خواهند و چه ها  آن که :بدانیم بلوچستان مردمهای   رسیده است که در مورد دیدگاهآن زمان  اکنون پس،

 ؟ بیاییداندسرکوب و شکنجه به زنده گی خود ادامه داده چکمه های  زیرهای   یا چطور در طول سال و احساس میکنند
: را پاسخ دادومربوط  مهم  قبل از ارائه هر گونه استدالل، باید برخی سواالت  و به طور مستقیم صدای آنها را بشنویم

 آنهاها را به طور جدی نمی گیرد؟  و فریاد های آن  چرا صدای آنها تاکنون شنیده نشده است؟  چرا دنیا )جهان( ناله
عصر مدرن زندگی می کنیم که هر وما در دوره برای رسیدن صدای شان به جهانیان به چه وسیله ای نیاز دارند؟ 

 ومجهز لوژی پیشرفته و عصری احاطه لما با تکن اکنون .شخص می تواند همه چیز را مورد سوال قرار بدهد
است،  پس چرا بسیاری از انسان ها تا هنوز نمی توانند با  باهم نزدیک شده ایم،  که در آن زمان و فضا خیلی   شده

در ساختار جهانی است؟ چگونه  یجهان ارتباط برقرار کند؟ چی نقص و اشتباهدیگر  وکنار  همنوعان خود، در گوشه
از  بیایید چانس راآزموده سعی و کوشش کنیم تا بتوانیم به بعضیمی توانیم عدم تعادل در جوامع را متعادل کنیم؟ 

در   را  بر اساس حقیقت یک تاریخ دیگر غنیمت دانسته  ئه کنیم و فرصت راسوال های اهم وضروری پاسخ ارا
 بسازیم. گرفته و زمینه ازسر
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