
خاستگاه  بلوچها مباحث زیادی به  دنبال داشته است ولی در این میان یک نکته مهم اغلب فراموش 
شده است که بسیاری از ساکنان کنونی بلوچستان چه از قبل از ورود بلوچها و چه بعد از آن احتماال 
منشأ یکسانی با بلوچها به  مفهوم دقیق کلمه نداشته باشند. مردمی که اکنون به  عنوان بلوچ شناخته 
می شوند به احتمال زیاد در منشا خود بسیار متنوعند و قضاوت از زاویه نژاد واحد درکی ساده نگرانه 
است. و گاه از زاویه ای  ایدئولوژیکی  رنگ  نژادگرایانه هم بخود گرفته است.  با آنکه بعضی بلوچ ها 
را از اعقاب ترکمن )پاتینجر و خانیکوف( و بعضی هم راجپوت )بیلو( می دانستند ولی دو نظر آریائی 
در مقابل سامی گسترده ترین آنها بوده اند. آریاگرایان عمدتا به اشعار حماسی فردوسی  در مورد کوچ 
و بلوچ مراجعه می کنند که مورد خشم کیخسرو انوشیروان قرار گرفته و از منطقه شمال ایران مجبور 
به کوچ می شوند. این دیدگاه مرتبط با ایرانی بودن بلوچها از جانب برتون و اشپپینگل و تحقیقات 

مفصل تر دیمز استحکام بیشتری یافت ولی بعد از جانب محققان بلوچ و غیر بلوچ ازجمله بجارانی، گل 
خان نصیر،  علی اکبر جعفری، و اخیرا نصیر دشتی، نیز  مطرح شده است. 

دولت و  ملت در ایران: نگاهی تاریخی به تحول در 
ساختارهای  اجتماعی و سیاسی در بلوچستان  

نویسنده: هوشنگ نورائی )ایوب حسین بر(]1[



مقدمه
با آنکه از نام های متعددی همچون گدروسیا، 
ایختیوفاجی،  ماکیا، کســمکوران، مکوران، یا  
مکران و نام های  مشابه دیگری از منطقه و یا 
عمدتا بخــش هایی از این منطقه قرنها پیش،  
از زمان هخامنشــیان و سپس اسکندر  وجود 
دارد و اکنون هــم  مکران بخش مهم جنوبی 
بلوچســتان کنونی را در کشــور های ایران و 
پاکســتان در بر می گیرد. ولی نام بلوچستان 
کــه عمدتا به  معنای ســرزمین بلوچهاســت 
نامی چنــدان قدیمی نیســت، بلکه به  دوران 
امپرطوی هــای مغول در هندوســتان در قرن 
شــانزدهم]2[ و بــا کثرت بیشــتری در عصر 
نادر شــاه در قرن هیجدهم بــر می گردد. نام 
بلوچستان احتماال بوسیله دستگاههای اجرائی 
امپراطوری-های مســلط به  منظور تســهیل 

حکمرانی صورت گرفته باشد. 
این بدین معنا هم هســت که به احتمال 
زیاد سلطه بلوچ ها که نام خود را به این منطقه 
داده انــد قدمت زیادی ندارد. تحقیقات موجود 
نشــان می دهند که از قرن چهارم هجری نام 
بلوچ همــراه با کوچ  می آیــد. ورود بلوچ ها را 
از کوههای کرمان به ایــن منطقه در دروران 
امپراطوری ترکان ســلجوقی در قرن 12-13  
میالدی و یا پنجم و ششــم هجری حدس می 
زنند. آنها بعد از این در منطقه وسیعی پخش 
شــدند، ولی اطالعات چندان روشنی در مورد 
ساکنان قبلی و مناسبات اجتماعی و سرنوشت 
آنها در دســت نیســت.]3[ اینکه تا چه میزان 
ســاکنان بومی اولیه در ایلغارهــا و جنگ ها 
کشته شدند، به بیرون از منطقه کوچ کردند و 
یا در پروسه ای تدریجی در بلوچ ها ادغام شدند 
و زبــان و فرهنگ آنهــا را پذیرفتند اطالعات 

زیادی موجود  نیست. 
شواهد عمدتا از این حکایت دارد که  بلوچ 
بصوت نیرویی کوچ نشــین،  جنگجو و از نظر 
معیشــتی متکی به اقتصاد شــبانی و راهزنی  
وارد منطقه شــده اند. اینکه با تســلط بلوچ ها 

چه تغییراتــی در زبان و فرهنگ خود بلوچ ها 
هم ایجاد شد چیز زیادی نمی دانیم. اما با آنکه 
توافق زیادی هســت که زبان بلوچی از شاخه 
های زبان ایرانی است ولی روشن است که  در 
پهنه گسترده بلوچستان تنوع فرهنگی و زبانی 
بسیار زیاد است و گاه فهم سخنگویان بعضی از 
این دیالکت ها از زبان همدیگر دشوار است.]4[  
اما اینکه بلوچ ها از کجا آمدند و یا بعبارت 
دیگر چه اعقابی داشتند  یا به  زبان نامانوس و 
اکنونی  ریشــه  آنها از چه “نژادی” بوده  است، 
هنــوز به  صورت معمای حل نشــده ای مورد 

بحث است.
خاســتگاه  بلوچها مباحث زیادی به  دنبال 
داشته اســت ولی در این میان یک نکته مهم 
اغلب فراموش شده است که بسیاری از ساکنان 
کنونی بلوچستان چه از قبل از ورود بلوچها و 
چه بعد از آن احتماال منشأ یکسانی با بلوچها 
به  مفهوم دقیق کلمه نداشــته باشند. مردمی 
که اکنون به  عنوان بلوچ شــناخته می شــوند 
به احتمال زیاد در منشــا خود بسیار متنوعند 
و قضاوت از زاویه نژاد واحد درکی ساده نگرانه 
اســت. و گاه از زاویــه ای  ایدئولوژیکی  رنگ  
نژادگرایانه هــم بخود گرفته اســت.  با آنکه 
بعضــی بلوچ ها را از اعقــاب ترکمن )پاتینجر 
و خانیکوف( و بعضــی هم راجپوت )بیلو( می 
دانســتند ولی دو نظر آریائی در مقابل سامی 
گســترده ترین آنها بوده اند. آریاگرایان عمدتا 
به اشــعار حماسی فردوســی  در مورد کوچ و 
بلوچ مراجعه می کنند که مورد خشم کیخسرو 
انوشیروان قرار گرفته و از منطقه شمال ایران 
مجبور به کوچ می شوند. این دیدگاه مرتبط با 
ایرانی بودن بلوچها از جانب برتون و اشپپینگل 
و تحقیقات مفصل تر دیمز اســتحکام بیشتری 
یافــت ولی بعد از جانــب محققان بلوچ و غیر 
بلــوچ ازجمله بجارانــی، گل خان نصیر،  علی 
اکبر جعفری، و اخیرا نصیر دشتی، نیز  مطرح 
شده اســت. محققانی همچون هولدیچ و بعد 
محمد ســردارخان،  با مراجعه به بعضی شعر 
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های حماسی بلوچی که خود را از اعقاب امیر 
حمزه دانســته و از حلب کــوچ کردند نظریه 

سامی بودن بلوچها را مطرح کردند.]5[ 
به هرصورت بلوچ ها  پس از ورود خود، در 
منطقه وسیعی پخش و اغلب به  صورت نیروی 
مسلط درآمدند. آنها از کوههای مشرقی کرمان  
در غرب تا ســند و جنوب پنجاب در شــرق، 
و در شــمال هم در منطقه نیمروز در جنوب 
غرب افغانستان پخش شــده اند. در مناطقی 
که از نظر تاریخــی روابط اجتماعی و فرهنگ 
های توسعه یافته یکجانشــینی از قبل وجود 
داشــت بلوچها  به  تدریج مناسبات، فرهنگ و 
زبان مسلط منطقه را به  طور جزئی و یا کامل 
پذیرفتند مثال در ســند، جنــوب پنجاب و تا 
حدودی سیستان. هر چند در مواردی  شاخه 
هائی از قبایــل بلوچ به  صورت نیروی حاکم و 

یا نیروئی قدرتمند در این مناطق در آمدند.]6[
اکنون وســعت مناطقی کــه عمدتاً بلوچ 
نشین بحساب می آیند در سه کشور پاکستان 
)347190(]7[، ایران )181785(]8[، افغانستان 
)43409(]9[ حــدود 570000 کیلومتر مربع 
البته مناطقی در همیــن چهارچوب  اســت. 
هســتند که بلــوچ ها درآنها  اقلیــت اند ولی 
در همان حال ن مناطقی در همســایگی این 
اســتانها و خارج از تقسیم بندی رسمی وجود 
دارند که در آنها جمعیت بلوچ در اکثریت قرار 
دارد. جمعیت این اســتانها بر اســاس آخرین 
سرشماری ها بترتبب حدود 12.5 میلیون در 
پاکستان )2017(، حدود 2.8 میلیون  )همراه 
با سیســتانیان( در ایــران  )2017( و حدود 
120000 نفز در افغانستان بوده است. هرچند 
گزارش هــای قدیمی تر  جمعیــت بلوچ در 
افغانستان را 800 هزار نفر گزارش کرده اند.]10[ 
بر این اساس کل جمعیت مناطق این استانها 
حدود 15.5 میلیون نفر است ولی واقعیت این 
اســت که  شــاید بین  50 تا 60  درصد این 
جمعیت زبان اولشان بلوچی باشد. در این میان 
ایالت بلوچستان پاکستان که بزرگترین بخش 

است از نظر زبانی و قومی بسیار متنوع است و 
به احتمال زیاد جمعیت بلوچ که زبان اولشان 
بلوچی باشد از  50 درصد جمعیت ایالت تجاوز 
نکند.]11[ بمنظور ترسیم روشن تری از مسئله 
بلوچســتان در رابطه با شــکل گیری دولت و 
ملت مدرن در ایران ، مباحث خود را  به دوران 
جدید یعنی از عصــر قاجاریان به بعد محدود 
می کنیم.]12[ بنابر ایــن به موضوعات زیر می  

پردازیم:
 جایــگاه بلوچــــــستان و رابطــه آن بــا 

امپراطوری های مسلط پیرامون  
 عصر  قاجار 

 ورود انگلیــس و پیدایــش مــــــرزکشی 
امروزین، بلوچستان 

 ساختار ها و ارزش های قبیله ای -فئودالی در 
یک پهنه تاریخی در بلوچستان، 

 پروسه متمرکز سیاسی دوران پهلوی 
 تحوالت دوران محمد رضا شاه پهلوی

 دوران جمهوری اســالمی: جامعــه بلوچ و 
هویت 

 بخش پایانی و نتیجه گیری.

بلوچســتان در کنترل و یــا محاصره 
امپراتوری ها

از تاریخ دوران  گذشته و دور این منطقه اطالع 
بســیار کمی در دست اســت. ولی با توجه  به  
اطالعات پراکنده موجود، بلوچستان  با همین 
طبیعت سخت پوشیده از کوه و سنگ و بیابان 
های خشــک، گرم و غیر قابل  کشت توصیف 
شده اســت. شــاید همین طبیعت بود که به  
صورت اســرارآمیزی امپراطوری های جهان را 
وسوسه  می کرد که احساس ماجراجوئی خود 
را در این منطقه بیآزمایند. از چندین قرن قبل 
اطالعات محدودی از داستانهای ورود  ایرانیان، 
یونانیــان، اعراب، ترکها، مغــوالن،  هندیان و 
افغانها به این منطقه  وجود دارد.  امپراطوری 
به مفهوم قدیم خود همیشه در جستجوی مرز 
بــی پایان فیزیکی بود ولــی در مکانی خیالی 
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ختم می شد و یا این که با امپراطوری دیگری 
بــر می خورد. بلوچســتان در واقع مکانی بود 
ازجوانب  امپراطوریهای گذشــته  مرزهای  که 
متفاوتی در آن گم و یا ســائیده و برای مدتی 
فراموش می شــد. از این جهت که این منطقه 
بیش از آنکه در دســترس باشــد در دسترس 
نبود و بیش از آنکه متصل باشد منفصل بود. 

این نکتــه بدین معناســت کــه کنترل 
امپراطوری ها بر این منطقه، یعنی بلوچستان، 
هرگز فرا گیر و کامل ، پیوســته و بادوام نبوده 
اســت. این  ادعا که امپراطوری هــای ایرانی 
بر همه مناطق بلوچســتان، یــا حتی منطقه 
محدودتر آن یعنی بلوچســتان کنونی ایران، 
ســلطه مداوم داشــته اند بــه  دور از واقعیت 
است. در دوران گسستگی از امپراطوری ها هم 
شرایط یکســانی حاکم نبوده و تقریبا همیشه 
ســران قبایل و حکام  خود مختار برای حفظ 
قلمرو محدود خود، با همدیگر، در کشــمکش 
و رقابت مداوام بوده اند. البته حکام هم با عقد 
اتحاد با عده ای، بر علیه اتحادیه دیگر عمل می 
کرده اند. هر چند بلوچستان به  طور مستمر و 
سراســری از خود حاکمیتی  واحد و سراسری 
نداشــته اســت ولی در دوره کوتاهی پس از 
مرگ نادرشاه، تحت تســلط نصیر خان نوری 
از خانــدان احمدزئی،  خان مقتدر براهوئی در 
کالت، به  صورت یک کنفدراســیون قبیله ای، 
به حاکمیتی مســتقل نزدیک شد ولی خیلی 
زود تحت سلطه  احمد شاه دورانی قرار گرفت. 
واحدهــای سیاســی محلــی در منطقه 
بلوچستان، چه تحت ســلطه امپراطوری ها و 
چه خارج از این ســلطه ها عبارت بوده اند از 
نوعی شــبه دولتهای محلی مستقل و یا نیمه 
مســتقل از همدیگر. مناطــق قبایل متکی به 
معیشت شــبانی مناطق حاکم نشین فئودالی 
که عمدتا  متکی به کشــاورزی بــوده اند  از 
مهمترین اشکال حکمرانی بوده اند که ما بعدا 

ٌ بیشتر به آنها می پردازیم.
حال از نظر تاریخی بهتر اســت  بررســی 

خــود را به قرن نوزدهم و بیســتم  به  دورا ن 
قاجار و  ورود بریتانیا به صحنه  قدرت محدود 
کنیم تــا به  طور ملموس تری بــه  فهم ما از 
روابط اجتماعی و سیاســی بلوچســتان ایران 

دردوران پهلوی و بعد از آن کمک کند. 
توصیفی که ازبلوچستان قرن نوزدهم وجود 
دارد این است که در آنجا “ شرایط هرج ومرج،  
در هم برهم وجنگ داخلی”  مسلط است.]13[ 
چارلز لیندهلم در مورد مناطق  مرزی نوشــت 
که “ مشکل سرزمین،  ساکنان خوفناک،  دفاع 
آسان و فقر غارتگر همه دست به  دست می داد 
و منطقه مرزی را از کنترل دولت های متمرکز  

تا دوران اخیر دور می کرد”.]14[ 

دوران قاجاریه
در عصر قاجاریان از نظر دستگاه اداری، کرمان 
و بلوچســتان از ایاالت چهارگانه قاجار بود و 
بلوچستان به  مثابه والیتی در کرمان محسوب 
می شــد. سیستان هم جزئی از ایالت خراسان 
بود. فاصله مراکز اصلی قدرت با حواشی مرزی 
بــه  نحوی بود که کنترل سیاســی و فرهنگی 
جای خود را شدیدا به شبیخون های نظامی و 
بشدت خشــن می داد و این شیوه مداوم پس 
از هرچند سال و یا گاه وقفه های طوالنی تری 
تکرار می شــد.  هرچند تنها به بعضی مناطق 
محــدود  می ماند. در دوران قاجار ما با چنین 
حمالتی بر می خوریم که در آنها کنترل تنها 
با مالیات گیری های بســیار ســنگین و حتی 
در مــواردی برده گیری تعریف می شــد. این 
اقدامات  بشدت موجب ویرانی وسایل تولید و 

نیروی انسانی در منطقه می شد.]15[  
در دوره ای از ســلطنت ناصرالدین شــاه 
و بویــژه زمانی که فرمانفرمــا حاکم کرمان و 
بلوچســتان و یا بخصوص وقتــی  که ابراهیم 
خان بمی حاکم بلوچستان  بود کنترل منطقه 
بباالترین حد خود رسید. ولی در همان حال از 
نظر میزان فشار و ستمگری یکی از تاریکترین 
دورانی بــود که این منطقه بخــود دیده بود. 
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در این زمان ابراهیم خــان مرزها را تقریباً به 
مناطقی رسانده بود که امروزه در اختیار ایران 

است . 
بهزادی در کتاب  “بلوچستان” اسنادی را 
ارائه می کند که جوانب فشار و ستمگری را از 
جانب نصرت الدوله فرمانفرما  نشان می دهد. 
مثاًل او به  زین العابدین خان سرتیپ فرمانده 
قشون در بلوچســتان در مورد عبداهلل خان از 

حکمرانان دزک )سراوان( دستور می دهد:
“عبداهلل خان را به چنگ آورده، یا ســر او 
را نزد من بفرســتید، یا خــود او را که به فضل 
خداوند انشاءاهلل او را که نزد من آوردند، یا زنده 
یا مرده، آن وقت پــدرش را خدمت نمایم]. .... 
[ به فضل خدا انشاء اهلل یا مرده یا زنده عبداهلل 
کور پدر ســوخته زن ق... را بفرســتی نزد این 
جانب”.]16[ و می گوید که بخششی از او پذیرفته 
نشود همانطور که من از “دالورخان پدر قرم...ق 

او تعارف و پیشکش قبول نکردم”.]17[ 
همان زمان گویا بقلم محمد حسین خان 
وکیل باشــی  و مهر فرمانفرما آمده اســت “ 
موالداد برادر زن ســردار قادربخش و چند نفر 
دیگر از حضرات ده واری، کســان موالدادخان 
در قلعه دزک هستند. البته حکماً  باید بعد از 
گرفتن قلعه، موالداد را بگیرید و تمام مال او را 
از دســتش بگیرید و خود موالداد را هم روغن 
نفــت.... می زنید و در حضــور زن قادربخش 
آتش می زنید. باقی کســانش هم هرچه دارند 
از آنها بگیرید و دســت و پای آنها را ببرید تا 
عبرت دیگران شود. اگر غیر از این کنید مورد 

مؤاخذه سخت خواهید بود”.]18[  
در جای دیگری فرمانفرما به فرمانده قشون 
می نویسد که بعد از عبداهلل خان که “برحسب 
دلخواه این جانــب ار عبداهلل خان فارغ و نائل 
به مقصود شدید، آنوقت به کار قلی محمد]؟[ 
و بم پشت بپردازید و نوکر نرماشیری و سرباز 
فوج بهادر و سایر اهل اردوی خودتان را با نوکر 
و جمعیت ســرحدی طوری در قتل و غارت و 
تاخت و تاراج بم پشــتیها و خراب کردن قلعه 

و مســکن و منزل قلی محمد و سایرین مطلق 
العنــان نمائید و به آنها حالــی کنید که این 
جانب از بم پشــت و اهل بم پشت سلب نظر 
نموده ام و هستی آنها را به اهل اردو  که همراه 
شماست بخشیده ام که در کشتن قلی محمد 
و کسانش و بردن مال آنها ابداً خودداری نکنند 
و از این بابت هم شما فارغ و آسوده شوید”.]19[ 
وظیفه اساســی حکام ایــاالت که از میان 
شاهزادگان بر اساس مزایده تعیین می شدند]20[  
این بود که حداکثر در آمد مالیاتی و هدایا را به 
دربار بفرستند. مقامات و عناوین مهم همه بر 
اساس میزان تحفه  )رشوه( به شاه و نزدیکانش 
تعیین می شــد. این شــیوه ها همه به  معنی 
دســت اندازی بی رحمانه  به هســت و نیست 
رعایــا بود که در منطقه ای مثل بلوچســتان 
که طبیعــت بی رحم هم امکان بارآوری باالئی  
را نمی داد بشــدت ویرانگرانه بــود. با وجود 
فشــارها و ستمگری ها و برده گیری هایی که 
در زمان قاجاریه وجود داشــت انها در همان 
چارچوبهای ســاختار ایالتی و والیتی کاری به  
شــیوه حکمرانی محلی سرداران و حکام بلوچ 
نداشتند  و خود هم هیچ نوع تعهدی نسبت به 
رونق منطقه و رفاه مردم نداشتند. همه حکام 
و سرداران محلی حتی زمانی که کامال مستقل 
نبودنــد، از موقعیت خودمختــار خود به ازای 
همکاری نظامی در مرزداری و مالیات گیری،  
بــا نماینگان دولت مرکــزی   و تصرف بخش 
مهمی از تولید اضافی، محافظت می کردند.]21[ 
اما از انقالب مشروطیت تا ورود رضا شاه نفوذ  

حکام قاجار بسیار محدود بود.  
در همان حال سران قبایل و حکام مستقل  
در بلوچســتان هر زمان که بــرای آنها امکان 
داشــت بخش مهمی از منابع زیستی خود را 
از طریق غارت فراهــم می کردند. به  طوریکه 
حمله و غارت مناطقی همچون بشکرد، رودبار 
و الر به  طور گسترده  صورت می گرفت و  گاه  
با اســیرگیری و برده سازی نیز همراه بود. اما  
از آنجا که ورود بریتانیا به صحنه سیاســی در 
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این منطقه به  مراتب اساســی تر از حاکمیت 
امپراطوری قاجار بود، بیشــتر به موضوع ورود 
امپراطوری بریتانیا  به این منطقه می پردازیم.

ورود بریتانیا
در عصر قاجاریان از اوایل قرن نوزدهم حضور 
انگلیسیان در بلوچستان دیده می شود. با ترس 
از قشون کشی ناپلئون به منطقه،  اعزام افسران 
انگلیســی در لباس تاجر شروع شد. به  طوری 
که کاپیتان گرانت در سال 1809 و پاتینجر و 
کریستی یک ســال بعد به منطقه رفتند. ولی 
با رفع خطر ناپلئون توجه مجدد انگلیســیان 
به منطقه غربی بلوچســتان با ماموریت ویژه 
حاجی عبدالنبی افغان )1840-1839( شروع 
شــد]22[ و با شروع کشــیدن خط تلگراف در 
اوایل دهه شصت میالدی قرن نوزدهم بشدت 

افزایش یافت. 
برای انگلیس بلوچســتان ازنظر اقتصادی 
اهمیتی نداشت به  طوری که  هنری تریسترام 
هلند از قول دنیس برای نقل کرد که بلوچستان 
کشوری است که “رودخانه زیاد دارد ولی آب 
ندارند، جنگل زیــاد دارد ولی درخت ندارند، 
روســتا زیاد دارد ولی جمعیت ندارند”.]23[ این 
البته یــک اغراق بود ولی بیانگــر جنبه های 
مهمــی از خصوصیات این منطقــه و نگرش 
دســتگاه امپراطوری انگلیس را در هند بیان 
می کرد. اما از نظر سیاســی کشیدن خطوط 

مرزی به  مفهوم امروزی اهمیت پیداکرد.  
با شــروع برنامه کشــیدن خط تلگراف از 
ساحل مکران، مرزکشی ها در سواحل از1861 
شروع وحل و فصل شــد به  طوری که قرارداد 
کلی با ایران امضا شــد. ولی برای محافظت از 
این خطوط، انگلیســیان به ایجاد ایستگاه هایی 
در  گوادر )که ارتباطی با ایران نداشت(، چابهار 
و جاسک دست زدند که نه تنها ازنظر تکنیکی 
به خط تلگراف مرتبط می شــد، بلکه به صورت 
پادگان های کوچک و مستقلی عمل می کردند]1[ 
در همان حال با همه حکام مهم ساحلی بویژه 

درمناطق  دشتیاری، باهو، ِگه )نیکشهر(، بنت 
و بیابان و جاسک به  طور جداگانه ای قرار داد 
هایی امضا کردند و آنها را به  عنوان حقوق بگیر 

در خدمت خود در آوردند.]25[   
ولی با توچه به نقشــی کــه ابراهیم خان 
بمی داشــت و در صدد حمله به کیچ بود  مرز 
کشــی زمینی از گواتر)که از قبل مرز ساحلی 
را با ایران روشــن می کرد(  تا ملک سیاه کوه 
مطرح شد.  در سال 1869  ابراهیم خان از میر 
مراد سرکرده تمپ کالت خواهان مالیات شد.  
چنین حرکتی با پناهنده شــدن محمد خان 
گیچکی که بعد از بیرون راندن  عمویش شیخ 
عمر از قلعه تربت فرار کــرده و به ایران رفته 
بود، شروع شد. ابراهیم خان حاکم بلوچستان 
در بمپــور و عبداهلل خان حاکــم گه، همراه با 
محمد خان نقشــه حمله به کیــچ و گوادر را 
ریخته بودند.  متعاقب این اطالعات انگلیسیان 
به ایران اعتــراض کردند و دولت ایران چنین 
نقشــه ای را انکار کرد و لی حرکت به  ســوی 
گوادر را تنها در رابطه با بررســی خطـ تلگراف 
قلمــداد کرد. متعاقب این برنامه ها و اطالع به 
خان کالت، هم خان کالت و هم انگلیســیان 
مرزکشــی را ضروری دانستند و شاه ایران هم 
پذیرفت. در نتیجه کالت، ایران و انگلیس وارد 
مذاکره شدند، بر این اساس که مرز ها با توافق 
عمومی پذیرفته شــوند ولی درصورت اختالف 
خطوط مرزی با اکثریت آرا تعیین شــوند. از 
همانجاست که گلداسمید ماموریت یافت وارد 

مذکره بر سر مرز ها بشود.]26[  
در تقسیم بندی های مرزی توماس هلدیچ 
یکی از استراتژیست های تعیین خطوط مرزی 
تاکید داشــت که تقســیم بندی های نژادی، 
فرهنگی و زبانی در این مورد که مرزهای  ملی 
کجا کشیده شوند از اهمیت اساسی برخوردار 
نیســت. صلح تنها با مرزی  تامین میـــشود 
که “ یک لبه روشــنی در چشم انداز سیاست 
ملــی ایجاد کند  به  طوری کــه عبور و تجاوز 
غیر قانونی را محــدود نماید” .]27[ اما تا توجه 
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به وجود الیه بندی در مــرز های امپراطوری 
بریتانیا،  کشیدن چنین مرز هائی از چه جهت 

برای آنها اهمیت داشت؟
در رابطه بــا هندوســتان، بریتانیا دارای 
مرزهای  سه الیه بود.  در درون مرز های الیه 
اول حاکمیت مســتقیم عمل می شد.  در الیه 
دوم مرزی که پس از مرز های الیه اول شروع 
می شــد منطقه به  صورت غیر مستقیم اداره 
می شــد بدین معنی که آنهــا در امور داخلی 
آزادی داشتند ولی به  طور فعالی مرزهایـشان 
از طرف بریتانیا کنترل می شــد و سیاســت 
خارجــی آنهــا کامال از طریــق حکومت هند 
به کمک نمایندگان سیاســی  آنها در چنین 
مناطقی  تعیین می شد. الیه سوم قلمرو  نفوذ 
بریتانیا قلمداد می شــد که ســلطه  از طریق  
دوســتان مطیعی انجام می شــد کــه با قرار 
دادها و وظایف مشــخصی به بریتانیا  متصل 

می شدند.]28[
هندوســتان بــه  عنوان مهمتریــن قلمرو 
استعماری تحت کنترل مستقیم بود  هر چند 
در این قلمرو هم شاهزاده های متنعددی بودند 
که از  نوعــی خودمختاری برخــوردار بودند. 
مناطقی در منطقه  پشــتون نشین )سرحد( و 
نیز بلوچستان شمالی به  صورت مستقیم اداره 
می شــد ند. این بخش از بلوچســتان پس از 
متصرفات اولیه و قراردادی با کالت در ســال 
1876  تحت کنترل مســتقیم بریتانیا در آمد 
تا مناطق جنوبی بلوچســتان رابطه مستقیمی 
با پشــتون های شمالی و افغانســتان نداشته 
باشند. بخش دیگر بلوچستان که تخت تسلط 
خــان کالت بود ماننــد بخش هائی در منطقه 
سرحد پشتون نشین در الیه دوم قرار داشتند. 

افغانستان  و نپال در الیه سوم بودند. 
با توجه به چنین الیه بندی ای، ایران و یا 
بخش های مشخصی از آن می بایست در الیه 
دوم و سوم قرار می گرفت. حد اقل بخش های 
مرزی جنوب شــرق وجنوب ایــران در حائلی 
بین الیه دوم و  ســوم قرار مــی گرفتند. میر 

جاوه مرز مستقیم هند بود بنابراین مناطق سر 
حد بلوچســتان به  صورت نامفهومی بین  الیه 
دوم و سوم در نوسان بود. بلوچستان جنوبی یا 
مکران بویژه مناطق ساحلی هم عمال در چنان 
حالتی قرار داشــت.  نیروهای نظامی انگلیسی 
حتی از اوایل قرن بیســتم در منطقه سر حد 
بویــژه در دزاپ )زاهــدان( و میرجاوه وجود 
داشــتند و در حین جنگ جهانی اول و قشون 
کشــی ژنرال دایر پادگان  مهمتری در خاش 
به آنها اضافه شــد  که تا سال 1924  فعالیت 
داشتند، ولی پس از مذاکره با رضاخان آنجا را 

ترک کردند. 
در مناطق ســاحلی پــس از وقفه هایی، 
نیروهای انگلیسی در اواخر قرن نوزدهم وبویژه 
بعد از کشــتن گریوز، در تاریخ دوم دســامبر 
سال 1897، به  وسیله ملک گند  بن شه بیگ ، 
رئیس قبیله شاهوزئی و 20 نفر از همراهانش، 

در  چابهار و جاسک به  شدت تقویت شد.  
توســعه طلبی در آنســوی مرزهای اولیه 
بریتانیا  امپراطوری  مهمتری سیاست خارجی 
بود.  توسعه طلبی همرا با بی اعتمادی نسبت 
به همســایگان همراه بــود.]29[ و از این جهت  
اصــل یافتن مرز زمینی بــرای امپراطوری  به 
جائی ختم نمی شد. علیرغم الیه مرزی متفاوت 
در کل بلوچســتان، تا جائی که اسناد تاریخی  
موجود نشان می دهند هیچ امپراطوری دیگری 
به انداز انگلســتان بلوچستان را طی یک دوره 
نسبتا طوالنی در زیز یک چتر جمع نکرده و بر 
آن با شیوه های متفاوتی حکمرانی نکرده بود.

انگلیســیان در شــیوه کنترل بلوچستان  
)کالت( دو اســتراتژی اساســی تعریف شده 
داشتند:  سیاســت مرزهای بسته  و سیاست 
رو به  جلو.  هدف از   سیاســت مرز های بسته 
پاییدن ، دســت کاری کردن  و بهره بردن از 
روابط بین قبایل بود ولی  سیاســت رو به  جلو 
در درون بلوچستان یک سیاست برای همسان 

سازی تدریجی  بود. 
برای ساندیمن از طراحان استراتژی رو به  
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جلــو هدف  از این اســتراتژی رفاه قبایل بود  
و معتقد بود که دولــت دارای وظیفه اخالقی 
اســت که تالش کنــد به  تدریــج قبایل را به 
مدنیت و یکجانشینی سوق بدهد. فرمول او “ 
نفوذ صلح آمیز”  در منطقه بود که اســاس آن 
بر آگاهی و همدردی نهاده می شــد. و این کار 
بــه این  صورت  تقویت می شــد که به قبایل 
این شــانس  داده می شــد که اقتصاد خود را 
بهبود ببخشــند و از این طریق  کوچ نشینان 
فقیر از عــادات چپاولگری به  نفع یک زندگی 
صلح آمیز دســت بر می دارند. از نظر او ابزار 
بالواسطه  چنین بهبودی ای استخدام آنان در 
نیرو های انتظامی، جاده سازی و دیگر بخش 

های خدماتی بود.]30[  
بعد از مرگ ســاندیمن در ســال 1892، 
سیاست های فوروارد پالیسی با سیاست های 
مرز های بســته در آمیخت و  مســئولیت ها 
سیاســی  و اســتراتژیک به  طور مبهمی جای 
اســتراتژی های  اولیه را گرفت. .بعد از آمدن 
لرد کرزن به  عنوان وایســروی )فرماندار کل( 
هندوستان  سیاست ها بدینگونه بازتعریف شد.

با آنکه بنا به قرار داد های مرزی گلداسمید 
در جنوب، مک ماهون  و هلدیچ در شمال،  این 
مناطق در مرزهای ایران بشمار می رفت ولی 
بر این اساس که دولت مرکزی ایران ضعیف و 
توانایی محافظــت از مرز ها و خطوط تلگراف 
ساحلی را نداشت و ســران قبایل بلوچ خاک 
کالت را مورد تهاجم قرار می دادند، همانطور 
که در باال اشــاره شد،  خود انگلیسی ها دست 
به هجوم به مناطق مــورد نظر خود و کنترل 
آنهــا  می زدند. خصلت کنتــرل تمام مناطق 
بلوچســتان چه در مناطق شرقی و چه غربی 
بر این بنیاد قرار داشــت که بلوچســتان برای 
انگلیس تنها از نظر سوق الجیشی حائز اهمیت 
بود. این تلقی بدین معنا بود  که کنترل منطقه 
برای آنان نه در آمد بلکه هزینه داشــت که به  
مثابه جزء کوچکــی از  هزینه های  امنیتی-

نظامی دستگاه اســتعماری هندبه حساب می 

آمد.  
تا زمــان آمدن رضاشــاه قــرار گاه های 
نظامی انگلیس ایجاد نظم در مناطق ســاحلی 
بلوچستان و منطقه سر حد را به  عهده داشتند. 
ولی ایجاد آرامش در مناطق مرکزی مکران را 
که بمپور مرکز آن بشــمار می رفت، از وظایف 
دولت مرکزی ایران بشمار می آوردند. هر چند 
پــس از انقالب مشــروطیت،  بخــش مرکزی 
مکران عمدتا ســرباز، پهره )ایرانشهر کنونی( و 
بمپور و ســراوان منطقه تحت حاکمیت بهرام 
خان بارانزهی و ســپس برادرزاده اش دوســت 
محمدخان به  صورت نســبتا مستقلی در آمده 
بــود. البته آنها از نظر رســمی هــر گز اعالم 
اســتقالل از ایران نکردنــد و در همان حال با 
انگلیــس رابطه ای خصمانه داشــتند و یورش 
های مکرر دوست محمد خان پس از به  دست 
گرفتن قــدرت در ســال 1921  میالدی  به 
مناطق کالت و حتی بلوچســتان انگلیس )نوار 
شمالی(، موجب فشار انگلیس بر دولت مرکزی 
ایران برای سرکوب دوست محمد خان و کنترل  

کامل دولت مرکزی ایران بر منطقه شد.
توجه به این نکته حائز اهمیت اســت که  
برای انگلیس “حتی در مناطقی که دســتگاه 
اجرائی مستقیم عمل می کرد، اهداف حکومت 
نســبتا به  طــور جدی به نیازهای کالســیک 
نظم و قانون محدود بود، حداکثر بدتر نشــدن 
 وضع اجتماعی مورد پســند بــود و نه تحول 
اجتماعی”.]31[ بر همین اساس بود که دستگاه 
اســتعماری انگلیس در ایــن منطقه، هرچند 
با مقــداری تفــاوت بین الیه هــای متفاوت 
مرزبندی، ســاختار و ارزش های اجتماعی  را 
کم دچار تحول کرد. البته با گســترش شبکه 
ســرداران حقــوق بگیر  قبایلی  شــکاف بین 
ســران و بدنه قبایل عمیقتر شــد، به  طوریکه 
در مناطقی روابط  قبایلی را به  ســوی روابط 
طبقاتی فئودالی ســوق داد و یــا روابط قبلی 
فئودالی مــرزی که بعداً بیشــتر توضیح می 

دهیم،  را  تقویت  و منجمد کرد.]32[  

263گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721



نکاتی در مورد ساختار اجتماعی و سیاسی 
مرتبط با امپراطوریها در بلوچستان

در آغاز جنگ جهانی اول زوگمایر به نیدرمایر 
فرمانده کل نیروهای ماموربرای ایجاد آشــوب 
بر علیه انگلیســیان در مرزهــای امپراطوری 
هند نوشت که در مقایسه با ایران و افغانستان 
“تاجائی که به  بلوچســتان مربوط است، وضع 
متفاوت اســت. در آنجا وحدتــی وجود ندارد 
بلکه چندین شاهزاده پراکنده وجود دارند که 
هرکدام به  نحوی واسال های انگلیس هستند. 
بلوچســتان منطقه ای کامال خصمانه است و 
آنچــه ما می توانیم در آنجــا ایجاد کنیم این 
نیســت که اعالم جنگ شــود بلکه این است 
 که شــورش بپا شــود و البته این امکان پذیر 

است”.]33[
هرچند این یک برداشــت ســاده سیاسی 
به  نظر می رســد  که بــه انفصال و پراکندگی 
گسترده  و استقالن نســبی قبایل اشاره دارد 
ولی تصویر درستی است که رابطه بین ساختار 
های محلی را در ســتگاه سیاسی استعماری  
نشــان می دهد . این تصویــر نه تنها در مورد 
بلوچســتان غربی یا منطقه تحت نفوذ بریتانیا  
)اکنون بلوچســتان پاکستان و آن زمان تحت 
ســلطه بریتانیا( که آنهم به  صورت نامتمرکز 
و عمدتا به  صورت غیر مستقیم اداره می شد، 
بلکه تقریباً بهمان میزان در بخش غربی یعنی 

آنچه در ایران  بود نیز صدق می کرد. 
در توضیح پروسه تحوالت تاریخی جامعه و 
سیاست در بلوچستان بعضی  ازمردم شناسان 
منجمله اســپونر  1969، لیندهلم  و کســان 
دیگری، تئوری ابن خلدون را  بکار گرفته اند.  
ابن خلدون گردش دورانی  در سلســله های 
عرب را از غلبه بیابانگرد ها بر جوامع روستائی 
و تبدیل رهبری کوچرانها  به طبقات مســلط  
مــی بیند. لیدهام  تز ابن خلــدون را اینگونه 

خالصه می کند: 
“نتیجــه تاریخــی این گرایشــات تصرف 
جوامع کشــاورزی بوســیله کوچرانها و آغاز 

جامعه طبقاتی است.  تیره فوقانی کوچران ها 
کــه در ابتد با پیروان خــود در رابطه ای برابر 
قرار دارند حاال طی چندین نســل  به  صورت 
برگزیدگان حاکم مستبد در می آیند. در ابتدا 
مردان هم ورثه ازخط باال  ایدئولوژی مساوات  
را حفظ می کنند،  اما وقتی تیره واالتر  بیشتر  
کوگناتیک  )هم دودمان( می شــود و شــبکه 
ورثه خود را به تیره هــای دیگر حاکمان می 
گســتراند، و وقتی که تیره واالتر ثروت اضافی 
را از طریق استثمار  طبقه دهقان جمع میکند، 
موقعیت دیگر تیره هــا درحالت فرمانبرداری 

قرار می گیرد”.]34[   
تاکید بر شیوه معیشت  در تز ابن خلدون 
اساســی اســت.  از این زاویه  هم  ســازمان 
سیاسی بلوچها را بهتر می توان بر اساس  شیوه 
معیشــت آنها توضیح داد.  شیوه معیشت در 
منطقه به  طور تنگاتنگی با عوامل اکولوژیکی و 
ســطح تکامل نیروهای مولد و میزان بهر وری 
در درون منطقــه مرتبط اســت. ولی با وجود 
فشــار اکولوژیکی در جهت انزوا و درون نگری  
قبایــل و  واحه های کشــاورزی،  در واقعیت 
امر آنها به  دنیای خارج مرتبط شــده و عبور و 
حضور امپراطوری ها  موجب تغییر در ساختار 
سیاســی قبایل شده اند. از زاویه داخلی وجود 
قبایل شــبانی مســتقل بلوچ و وجود سیستم 
های بلوچ-شهری قابل تعمق اند ولی در رابطه 
خارجی هم  انتظــارات امپراطوری ها به آنها 
اضافه شده و آنها را در جهت مرزداری ، تهاجم 
مرزی و گاه آنچه فئودالیسم مرزی نامیده شده 

سوق می داده است.]35[ 
پاستنر با استفاده از تئوری  اوئن لتیمور به 
توضیح “فئودالیسم مرزی” در مکران بلوچستان 
پاکســتان که شــباهت های زیادی با مکران 
بلوچســتان ایران دارد، می پردازد. پاستنر می 
گوید که این تز در واقع به این معنی است که 
در رابطه با امپراطوری رؤســای قبایل وفاداری 
خود را در ازای عناوین  و یا  موقعیت رسمی  و 
یا تصرف زمین همراه با امپراطوری، به  فروش 
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می گذارند. در چنان شرایطی حاکمیت رؤسا بر 
پیروان شان از از روابط مبتنی بر خویشاوندی 
قبیلــه ای به روابط مبتنی بــر ارباب و رعیتی 
تغییر می کند  وپیروان به  سوی دهقانی شدن 
می روند و تحرک خود را در همراهی  با رؤسا 

از دست می دهند.]36[  
بــا وجود تحوالتی  که بعــد از آمدن رضا 
شاه  در بلوچستان ایران شروع شده بود وجود 
تاثیر روابط و فرهنگ  عشــیره ای- قبیله ای و 
یا فئودالی در جامعه بلوچستان همچنان ادامه 
یافت.  اما ترکیب اجتماعی پیچیده و ناهمگون 
این  عناصر اجتماعــی و فرهنگی تاریخی هم 
تعبیر سیاســی از نا آرامی ها و تحوالت بعدی 
را مشکل می کرد. به  طوری که اصطکاک بین 
ساختارهای محلی در بلوچستان و ساختارهای 
دولت مرکزی در دورا ن مابعد کولونیالیزم هم 
ادامه یافت.  برای فهم روشــنتری از تحوالت 
بعدی به جوانبی از خصوصیات جامعه بلوچ در 

ایران می پردازیم.

شــهری و  بلوچ و در ســازمان های 
اجتماعی و سیاسی در بلوچستان  

از نقطه نظر نیروهای مســلط خارجی، از همه 
ســرکردگان حاکم و ســردار محلی به  عنوان 
ســردار و از همه ســاکنان بومی بــه  عنوان 
بلوچ  یاد می شــد.  اما از زاویه داخلی، مردم 
بلوچستان تقریباً تا دوران انقالب  به دو گروه 
شهری و بلوچ تقسیم می شدند. “بلوچ” هم به  
معنی مردم کوچ نشــین  و دامدار اطالق می 
شد.  ســرکردگان مناطق شهری را حاُکم و یا 
حاِکم و  قلمرو حاکمیت آنها را حاکم نشــین 
می نامیدند و ســرکردگان  اصلــی تابع خود 
را هم ســردار می نامیدند. بلوچ های متمرکز 
قبیله ای تحت حاکمیت سردار مستقل بودند 

و قلمرو حاکمیت آنها سردار نشین بود. 

حاکم نشین ها
قلمرو عمده حاکم شــهرها بودند و شــهر در 

بلوچی اساســا به مزارع  وکشــتزار اطالق می 
شــد. شــهری هم به  مفهوم عام خود به همه 
مردم یکجانشــین، روستا نشــین، و به  مفهوم 
خاص خود عمدتا دهقانان را در بر می گرفت. 
محله مســکونی یک روستای بزرگ هم اساسا  
کال یــا کالت )قلعه(، بازارو یــا میتگ نامیده 
می شــد . ساکنان شهر، شــهری ها بودند که 
گاه بلــوچ ها  با لحن آمیخته بــا  تحقیر آنها 
را  شهرکی )روســتائی( می گفتند. شهری ها 
جمعیت عمدتاً ساکن بودند که   شامل  خانواد 
ه های اشرافی حاُکم ها)hakom(، صاحبان یا 
سیدها، دهقانان خرده مالک،  تاجران و دیگر 
ســاکنانی بود که شــامل صنعتگران )اُ سته 
کاران(،  حرفه ای های ســرگرم کننده )شاهر 
و دومب/تیمبوکی(، و فرودستان )که از آنها به  
عنوان غالم و مولد، درزاده، سیه پاد، کستر پاد، 
زرخرید یاد می شــد(،  دهقانان بی زمین  می 
شد که بنام های بازیار/بچک/هذمتکار /نکیب 
نامیده  می شــدند. قلمــرو حاُکم ها عالوه بر  
منطقه های حاکم نشین  کوچکتر و یا بررگتر 
مناطق “بلوچی” یا عشایرکوچ نشین ولی غیر 
مستقل را هم در بر می گرفت )البته در مناطق 
ســاحلی اکثریت با مید ها یا ماهیگیران بود(.   
اما شــاید اکثزیت جمعیت دهقان هم تنها به  
کشــاورزی متکی نبود و دامداری بخش قابال 
مالحظه ای از منابع معیشــتی نها را تشکیل 
می داد و حتی بخش مهمی از شهرنشــینان 
فصل بهار را در کوه با عشــایر کوچ نشین می 
گذراندنــد. و  درآنجا به  هلــک های بلوچی 
)واحد های کوچ نشــین( و تحت حمایت یک 
سرهلک بلوچ )واســه دار( که معموال با سهم 
گیری از احشام و دریافت محصوالت کشاورزی 
از شهری ها  مراقبت می کرد، چادر می زدند. 
از این جهت فرهنگ عشیره ای و قبیله ای در 
“شهرها” پردوام بود و بین شهریان  و بلوچ ها 

پیوند ایجاد می کرد. 
حاکم با  خانواده، نوکران و مالزمان خاص 
خــود در یک قلعه زندگــی می کرد،  ولی زن 
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و فرزنــدان او هــم ممکن بــود در فصل بهار 
به یــک هلک به پیوندنــد. همانطوری که در 
باال اشــاره شد حاکم نشــین ها از ساختاری 
بشــدت طبقاتــی و نیمه کاســتی برخوردار 
بودنــد. جمعیت فــرو دســت در همه حاکم 
نشــین ها یکسان نبوده ولی از یک سوم تا دو 
ســوم جمعیت را در بر می گرفته اســت.   در 
محدوده کنونی بلوچســتان ایران، در قرنهای 
نوزدهم و بیستم، مناسبات فئودالی به  صورت 
خاصی  رایج بوده اســت، مثال در کوهک، باهو 
ودشــتیاری و یا  )با استفاده از امالک خالصه(  
در بمپور و بعضی از مناطق اطراف  ایرانشــهر 
و یا مناطق بنت حاکم ها کنترل مســتقیم و 
گســترده ای  بر بخش وسیعی از زمین و آب 
کشاورزی داشــته اند ولی در مناطقی که این 
مالکیت مستقیم محدودتر بوده است حاکم و 
خانواده های حاکم ذات تنها  امالک و اب قابل 
توجهی که به قلعه ها وابســته بود را درتملک 
خود داشــتند.  ولی  مناسبات خان حکمران، 
مبتنی بر رابطه ارباب و رعیتی بوده اســت. اما 
منابع اقتصادی بسیاری از حاکم ها نه بر اساس 
مالکیت مستقیم بر وسایل تولید، آب و زمین 
و وسایل کشت، بلکه عمدتا بر اساس تصاحب 
تولید اضافی از طریق اقســام مالیات، بیگاری، 
اخــاذی ،غارت ،امتیازات و تعرفه ها و یا  هدایا 
)سالمی( بدست می آمده است.  مالکان دیگر 
نیز در مالکیت بر آب و زمین موقعیت نابرابری 
داشتند. بخش اساسی آنها را دهقانان  کوچک 
و یا متوسط ولی  قشر کوچکی را مالکان بزرگ 

تر  تشکیل می دادند.]37[
تعداد حاکــم هایی که بتوانند برای مدتی 
طوالنــی قلمرو حاکمیت اولیــه خود را حفظ 
کننــد زیاد نبــود. آنها یا ار طــرف نیروهای 
مهاجــم  امپراطوریهــا، چه حــکام قدرتمند 
مناطق همسایه و یا حکام و سردار های محلی 
بزیر کشیده می شدند، یا منطقه تحت کنترل 
اشان محدودتر می شد  و یا به اجبار به  جای 
دیگری فرســتاده می شــدند و یا خود عقب 

نشــینی  می کردند  و خــود را وارد  اتحادیه 
ای دیگری، جدید و یا قدیم می کردند. از این 
جهت میزان آســیب پذیری آنها در مقابله با 
تحوالت بیرونی و درونی، رقابت ها و کشمکش 
های داخلی و خارجــی هم تا حدودی زیادی 
بیشــتر از ســردارهای قبایل  بود.  اما آنها با 
توجه به وصلت های گسترده تر  ماورای قبیله 
ای و ایجــاد اتحادیه ها توانایــی خود را برای 
ایجاد رابطه وحفظ قدرت خویش افزایش می 
دادند.  این وضع بر روی زندگی عشایر”بلوچ” 
تحت سلطه حاکم نیز تاثیر اساسی داشت که 
گاه موجــب پراکندگی و مهاجرت  و یا انتقال 
آنها و گاه روی آوری آنها به حکام قدرتمندتر 

می گشت. 
در قلمــرو نفوذ یک حاکــم ، بویژه حکام 
بزرگتــر و با نفوذتر، عشــایر کوچ نشــین از 
اهمیت ویژه ای بر خــوردار بودند. این قبایل 
کوچ نشــینی معموالً مانند بعضی از گروههای 
aceph- )روســتائی،   وابســته ، »بدون سر«  

elou( و تا حــدودی فاقد یکپارچگی و تمرکز 
داخلــی بودند.]38[ این قبایل بدون اســتقالل 
معمــوالً منبع مهم قشــون گیــری و تأمین 
محصــوالت دامی دســتگاه حاکم محســوب 
می شدند. عشــایر گاه به  صورت طبقات حرفه 
ای جنگجوئی بودند که تحت عنوان النک بند 
به خدمت خــان در می آمدند. در صورت نیاز 
آنها مستقاًل دست به راهزنی و غارت می زدند 
و در رقابت بین خانها نقشی تعیین کننده بازی 
می کردند. اینها از بعضی جهات با ســامورائی 
های ژاپن شبیه بودند.  سرکردگان  و یا ریش 
ســفیدان آنها هم از  پرستیژ باالئی بر خوردار 
بودند وامکان داشت  با لقب میر  و یا سردار و 

یا فرمانده شناخته شوند.]39[  
همانطور که قباًل اشــاره شــد  این عشایر 
مســتقل نبودند و مطالعات مســتندی وجود 
ندارد که علل “بی ســر” شدن این نوع عشایر 
را توضیح بدهد. علل آن هم با توجه به شرایط 
زمانی و مکانی می توانست متفاوت باشد. شاید 
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ســران بعضی از  این گروهها  بعد از هجوم و 
کنترل مناطق حاکم نشین اولیه خود به حاکم 
تبدیل شــده بودند و در نتیجه از بخشــی از 
اعضای پیرامونــی خود که به  صورت کوچگرد 
مانده جدا شــده بودند.]40[ بعضی از مطالعات 
نشــان داده اند که در  مــواردی  قبایل بزرگ 
با تیره های متعدد بر اثر جنگ و یا اختالفات 
داخلی  تجزیه شده و تیره های کوچکی از آنها 
به حاشیه می رفت و به قبایل دیگرحتی قبایل 
رقیب/دشــمن  نزدیک  و یا با آنها وارد اتحاد 
می شــدند و حتی  کم کــم به  صورت نیروی  

خودی ، به جزئی از قبیله پذیرفته می شد.  
با توجه به وابســتگی  آنها بــه حاکم ها، 
موقعیت و تا  حدودی منابع معیشــتی آنها، با 
دوام قدرت و نفوذ حاکم ها بســتگی داشــت. 
حاکم ها هم بخشاً، گاه زیر سلطه حکومت های  
مرکــزی و امپراطوری ها بودند و گاه نبودند و 
به همین صورت  عشایر هم گاه از طریق حاکم 
و یا مســتقیما در  خدمت دولت های مرکزی 
در مــی آمدند .  وقتی حاکم های آنها ضعیف، 
پراکنــده و فاقد منابع بودنــد گروهای بزرگی 
از همیــن عشــایر، برخالف تمایــالت حاکم، 
به  عنوان لشــکر، چریک، شــبه نظامی و بعدا 
بسیج عشایر در خدمت حکام قدرتمند خارج 
از منطقه بلوچستان و گاه به دولت های بزرگ 
امپراطوری می پیوســتند و گاه هم به  صورت  
متحد  با نیرهای شورشی  برعلیه دولت و گاه 
با دولت  بر علیه شورشــیان  عمل می کردند. 
نقش این دسته های جنگجوی عشیره ای در 
مناطقی همچون سیســتان و تا حدود زیادی 
شرق خراسان و جنوب و مشرق کرمان و ودر 
شرق بنادر-بندر عباس- گاه به عاملی اساسی 
در تحکیــم و تداوم حاکــم در می آمد. رابطه 
نامطمئن عشــایر عیر مســتقل تا حدودی به 
گسســت ها و یــا عدم وجود ســنت پایدار با 

حاکم ها بود.]41[
اما نکته مهم این است که به  نظر می رسد 
اغلب حاکم های بلوچســتان، در چند نســل 

ماقبل حکومت رضاه شــاه، تــا جائی که خود 
اظهار می کنند، به  مفهوم دقیقتر کلمه، بلوچ 
نبوده اند. مثال بارانزهیان، بزرگزادها، مبارکی 
ها، نوشیروانی ها، سیبی ها)صفاری( ، بخشی 
ازحکام جاســک شــجره خود را به اجدادی 
غیر بلوچ در ایران و یا افغانســتان و یا جاهای 
دیگرمی رســانند. حتی اگر اظهارات آنها غلط 
هم باشــد نشانه این اســت که بلوچ بودن در 
میان حاکم ها بیان پرســتیژ نبوده اســت. و  
نشــان می دهد که پس از تســلط بلوچ ها در 
نســل های بعدی حاکم ها عمدتا از نسل های 
بلــوچ نبوده اند ولی بتدریــچ بمنظور تضمین 
حاکمیت و ازدواج های بعدی در میان بلوچ ها  
حل  شــذه اند.]42[ شاید ناروئی ها )یا شیرانی 
ها در مکــران(  و بلیده ای ها و تعداد دیگری 
از قبایل استثنا باشند. ناروئی ها از مهمترین و 
گسترده ترین قبیله ها بوده اند که از سیستان 
و ســرحد تامنطقه ساحلی، بویژه بخش غربی 
بلوچســتان ایران را کنترل مــی کرده اند. در 
میان آنها زندگی شهری و بلوچ  و متعاقب آن 
سردار و حاکم )و حتی شیعه و سنی( برحسب 

مناطق مختلف هر دودیده می شوند.  
 تا زمان آمدن رضا شــاه مهمترین حاکم 
نشین های بلوچستان عبارت بوده اند از بنت و 
کاروان،  جاسک، گه ، باهو، دشتیاری، سرباز، 
الشــار، پهره، بمپور،  مگس، ســیب، ِدَزّک ) 
سراوان(.  محققان در توضیح روابط اجتماعی 
و سیاسی این حاکم نشــین ها در بلوچستان 
از شــبه دولــت هائی  تحت عنوان سیســتم 
شــهری-بلوچ و یــا فئودالی مرزی اســتفاده 
کرده اند. سیستم شــهری-بلوچ]43[ بیشتر بر 
خصلت فونکسیونالیستی )هماهنگی بین بلوچ 
و شــهری( و فئودالیســم مرزی]44[ بر خصلت 
طبقاتی این جوامع در رابطه با سلطه امپراطور 

های مسلط تکیه دارند. 
بــا توجــه بــه خصوصیاتی  کــه در باال 
توضیح دادیــم،  از نظر کلی پیوندهای خونی/

خویشــاوندی در میــان حاکم ها بــه  مراتب 
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ضعیف تر از ســردارهای قبابل مستقل بود که 
در زیر  مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

قبایل مستقل سرداری
ایــن قبایل کــوچ نشــین بودند و بــه مثابه 
واحدهای سیاســی نسبتاً مســتقل بیشتر در 
مناطق خارج از قلمرو ســلطه حاکم ها وجود 
داشتند. در این نوع قبایل روابط اعضا مساوات 
طلبانه بــود. همگونی و انســجام درونی این  
قبایل که با رهبری متمرکز و معموالً موروثی 
همراه بــود بســیار نیرومند بود. شــیوه های 
معیشت آنها عمدتاً بر دامداری، گرد آوری دانه 
های خوراکی و داروئی و غارت متکی بود. البته 
در موارد زیادی در کنــار دامداری به  صورت 
فصلی دســت به کار کشــاورزی هم می زدند 
و بخشــا صاحب نخل بودنــد .  و یا در فصل 
برداشت محصوالت کشاورزی  در روستاها به 
کارگــری می پرداختند و اقــالم دامی  و دانه 
های گردآوری شــده کوهــی را با محصوالت 
کشاورزی و دیگر نیاز های اساسی مبادله می 
کردند. رؤســای این نوع قبایل اغلب نه حاکم 
بلکه ســردار نامیده می شدند.  قبایل بزرگ و 
دارای تیــره های زیــادی بودند و کوچکترین 

واحد آنها هلک نامیده می شد. 
مهمترین قبایل مستقل عمدتاً در منطقه 
سرحد )شمال( می زیسته اند. اسمعیل زهی ها 
)شــه بخش(، یار محمد زهی ها )شــهنوازی(، 
گمشــاد زهی ها )بیشتر در حوالی بین سرحد 
و ســراوان( و همین طور  می توان از ریگی ها 
و ناروئی هــا نام برد. در ادبیــات تاریخی قرن 
نوزدهم از گمشــاد زهیان و یارمحمد زهیان  
که در سر حد بســر می بردند بنام دامنی یاد 
می شــد. همانطور که در باال اشاره شد بعضی 
از  شــاخه های قبیله ناروئی   بویژه در سر حد 
چادر نشــین  بودند. قبیلــه ریگی هم یکی از 
پرنفوذ ترین و گسترده ترین قبایل بوده است 
که گروه های نســبتا متنوعی را زیر هژمونی 

خود داشته است. 

ســردارهای این قبایل  علیرغم داشــتن 
مقــام موروثی فقط  از امتیازات ویژه اقتصادی 
محدودی برخوردار بودنــد. در اینجا قبیله به 
مثابه یک نهاد نسبتا واحد و متحرک سیاسی، 
نظامی، قضایی و اقتصادی عمل می کرد. سردار 
به  طور نسبتا دموکراتیکی  در سازماندهی و یا 
حل و فصل انتقــام گیری های خونی درونی و 
بیرونی، مذاکرات خارجی، عملیات غارتگری و 
حل و فصــل اختالفات داخلی و امور دفاعی و 
جنگــی می پرداخت. با وجود این که در درون 
این نوع قبایل رابطه طبقاتی گسترده ای وجود 
نداشــت ولی  ســرداران و آنهایی که در رأس 
فرماندهــی بودند و نقش مهمــی در غارت ها 
و غنایم داشــتند، معموالً ســهم  بیشــتری 
نصیب شــان می شد، و معموالً غنایم انسانی به 
صــورت برده به آنها تعلــق می گرفت و از این 
جهت دارای امتیازات محدود ولی ویژه ای می 

شدند. 
اما  روابط درونی قبایل بســته به کوچکی 
و بزرگی و شــرایطی که در آن قرار داشــتند  
شکل متفاوتی پیدا می کرد. جنگها، چه بخاطر 
پیروزی و یا شکست، و گاه ازدواج های بیرون 
قبیله ای، مرزها و تعاریف قبایل را تا حدودی 
به هم می ریخت. در نتیجه یا افراد جدیدی ، 
حتی خارج از قبیله، جذب و پذیرفته می شدند 
و یا افراد و گروه ها یــا تیره های از آن قبیله 
خارج و برای خود قبیله مستقلی می ساختند. 
همین شرایط سیاسی احتماال گاه سران را به 
حاکم تبدیل می کرد و به تدریج از بدنه اشان 
جدا و بدنه را تقریبا “بی ســر” می کرد.  البته 
اســتقالل هم جنبه نسبی داشته و به  نظر می 
رســد که بعضی از این قبایــل  در مراحلی نه 
تنها وابســته به دولت های مقتدر مثال ایران و 
یا انگلستان  بودند بلکه در مواردی هم متحد 
سیاســی بعضی از حاکم هــای مقتدر محلی 
قرار گرفته اند ولی با وجود این  آنها استقالل 
خــود را حفظ می کردنــد  از درون دچار هم 

گسیختگی نمی شدند.  
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پا توجه بــه ســاختارها و ارزش های آن 
زمــان،  چه در میــان قبایل و چــه در میان 
حاکــم ها، نمی توان گفــت آن دوران چیزی  
بنام ملــت بلوچ و آگاهی ملی )ناسیونالیســم 
بلوچی( وجود داشــته اســت.  حتی  خارج از 
ایران،  ســلطه امپراطوری های منطقه، بویژه 
افغانســتان، هند و انگلستان ، یک بلوچستان 
نســبتاً متحد بندرت وجود داشته است.  برای 
مثال وقتی کلنل ییــت به بلوچ هایی برخورد 
که در مرز بین ایران و افغانســتان زندگی می 
کردند آنها بسته به شرایط،  خود را ایرانی و یا 
افغان می نامیدند ولی وقتی متوجه شدند که 
ییت و همراهانش مالیات بگیر نیستند گفتند 

که “رعیت خدایند”.]45[  
با آنکه فرهنگ کوچ نشینی، دلبستگی به 
ســالح و نیاز و عادت به راهزنی و غارت]46[ و 
فرار از قوانین انضباطی مدرن و متمرکز دولتی  
از خصوصیاتی است که آنها به درجات متفاوت 
حتی در  دوران  پهلوی خفظ کرده بودند. ولی 
آنچه در باال گفته شــد تا زمان پروسه متمرکز 
سازی ایران و تابع سازی این منطقه از جانب 
رضا شــاه پهلوی بر قرار بــود. این می تواند به 
ما کمک کند تا پروســه تحــوالت تدریجی و 
کند ساختار/ ساختارهای اجتماعی و سیاسی 
بلوچستان بعد از استقرار حاکمیت رضا خان را 

بهتر درک کنیم.]47[  

پروسه متمرکز سازی دوران پهلوی
بســیاری از مردم عوام  بلوچ ورود رضا شاه را 
با اصطالح “آمدن دولت” تعریف  می کنند]48[ 
و به  طور نا آگاهانــه ای می گویند قبل از آن 
دولتی نبوده است. ورود رضا شاه نه تنها ارزش 
ها بلکه ســاختار ها را ازدو جانب رویاروی هم 
قرار داد. از یک ســو دولتی متمرکز در جهت 
ساختن ملتی مدرن، واحد و یکپارچه، و از سوی 
دیگر سازمان های اجتماعی و سیاسی  قبایل 
و حاکــم  ها برای دفاع از ســاختارها وارزش 
هــای  خود مختار خود.  از درون کشــمکش 

های خونین پروســه ای از کنتــرل رخ داد که 
بعضی از مــردم شناســان از آن تحت عنوان 
انکپسولیشن )encapsuation(یاد می کنند.]49[ 
بیلی نظریه انکپسولیشن ) کنترل /دربر گیری 
همراه با استثناسازی و انحصار گری( را مطرح 
کرده بود که از جانب محققان مردم شناســی  
که وضعیت  جامعه بلوچســتان را پس از ورود 
رضاشــاه  در ایران، و یا شــرایط بخش شرقی 
بلوچســتان را پس از ایجاد پاکستان در شبه 
قــاره هند مطالعه می کردند،  مورد توجه قرار 
گرفت. این نظریه پروسه تحوالت در رابطه بین 
قبایل بلوچ ودولت های مرکزی را که به  دنبال 
متمرکز سازی بودند مورد تحلیل قرار می داد. 
از نظر  بیلی یک ساختار سیاسی کنترل شده 
)تحت ســلطه( آن چیزی است که منابع مهم 
را در کنترل دارد و به  طور کامل به  سیســتم 
سیاسی بزرگتر نپیوســته است، از یک میزان 
خودمختــاری  برخوردار اســت چونکه هزینه 
انتگراســیون اجباری بسیار باالست و یا اینکه 
واحــد بزرگتر دارای منابــع الزم برای نفوذ و 
جایگزین کردن ســاختار کنترل شده نیست. 
کنترل بر اساس ساختارهای سیاسی در ابعاد 
متفاوتی است و کنش متقابل نسبتا هماهنگ  
بین آنها به  نظر میرســد که به این بســتگی 
داشــته باشــد که هر کدام بتوانــد دیگری را 
 وادار کند که مالحظه حوزه خودمختاری او را 
بکند.]50[ چنین دیدی از این جهت هم اهمیت 
دارد که توسعه و یا عدم توسعه منطقه کنترل 
شده )در اینجا قوم و یا ملیت و یا زیر ملت( را 
الزم است نه تنها از زاویه نقش  نیروی کنترل 
کننده بلکه از زاویه نقش نیروی کنترل شــده  
)هرچند نا مساوی( هم مورد بررسی قرارداد.  

پروســه اولیه متمرکز سازی رضا شاه بین 
سال های 1928 و 1935 صورت گرفت.]51[ در 
این دوره از پروسه استقرار حاکمیت  ملی، تابع 
 ســازی عمدتاً بر ابزارهای نظامی و از جهاتی 
به پیروی از انگلیسیان تا حدودی مالی، یعنی 
پرداختن حقوق به ســرداران و انتقال امالک 
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به حاکم هــای مطیع، متکی بــود به  طوری 
که ابزارهای نظامی و سیاســی مستقل حکام 
و ســردارها بیش و کم خنثی گشــت و منابع 
اقتصادی گذشــته آنها ) مالیــات و بیگاری و 
غارت( از نظر رسمی و قانونی قطع و یا کاهش 
یافت شد ولی حذف نگردید. با وجود این  بعد 
از آن هــم، با توجه به مقاومــت ها، موقعیت 
و مقام حکام و ســردارها از جهــات متفاوتی 
ادامه پیدا کرد.]52[ عنوان های گذشــته و مقام 
قبیله ای سرداران و موقعیت اشرافی حکام در 
سلســله مراتب اجتماعی شبه کاستی  جامعه 
به  سادگی قابل حذف نبود. نفوذ و رابطه بعدی 
آنها با دستگاه سیاسی، اداری و نظامی دولتی 
هــم به آنها امکان داد تــا جایگاه ویژه  خود را  

برای سالهای نسبتا طوالنی حفظ کنند.]53[ 
بعد از ضربات اولیه نظامی که بیشتر جنبه 
قدرت نمائی و نمایشی از  مشت آهنین بود ولی 
چندان موفق نبود،  دوران کنترل پروســه ای  
)encapsuation( ســازش با خان ها و سردارها 
آغاز شــد.]54[ با آنکه  دستگاه نظامی و شبکه 
وســیع و نســبتا موثر ژاندارمری طی نزدیک 
به دو دهه در مناطق دوردســت و روســتائی، 
گســترش و تحکیم یافــت و در ایجاد امنیت 
نسبتا  موفق شــد ولی  نزدیک به چهار دهه، 
دستگاه اداری و خدمات رسانی تقریبا به مراکز 
کوچک شهرستانها محدود ماند. برای مردمی 
که هویت خود را با ارزش های عشیرتی تعریف 
می کردنــد،  راحت  نبود  بــه صورت فردی 
مســتقال به نهاد های دولتــی مراجعه کنند 
)بخاطر تــرس، روابط اجتماعــی و فرهنگی 
متفاوت و یا حس بیگانگی نسبت به دستگاهها 
و قوانین مدرن(  و البته مشکل دوری از مراکز 
اداری و زبان. از این جهت شــرایط برای دوام 
واســطه ها بین  مردم و دستگاه دولتی آماده 
بود. به معنای دیگر ســازش با حکام سنتی به 

این صورت عملی می شد.
سازش با طبقات سنتی حاکم تنها نتیجه 
خصلت محافظه کارانه سیاست های حکومت 

رضا شاه نبود بلکه تا حدودی  زیادی ناشی از 
فشــار روابط قبیله ای-عشیره ای  و مالحظات 
مبتنی بر  »توازن قوا« از یک سو و برخورد به 
منطقه بلوچستان از زاویه صرفاً  سوق الجیشی 
از ســوی دیگــر و نیز صرفه جوئــی در منابع 
نیــاز دولت مرکزی بــود. از این جهت ورود و 
گسترش نهادهای متمرکز کننده بروکراتیک، 
من جمله  قضایی و نیز  آموزشــی و بهداشتی 
به کندی پیش رفت و تاثیر آنها بر  ســاختار 
اجتماعی و فرهنگی ســنتی مبتنی بر ارزش 
های عشــیره ای- قبیلــه ای و فئودالی ضعیف 

بود.]55[ 
این اســتراتژی  از هزینه دولتی کاســت. 
بدین معنا که  استفاده دولت مرکزی از خانها 
و ســردارها ی مقتــدر اما مغلــوب، به  عنوان  
واســطه  و یا میانجی، موجب کاهش هزینه و 
تلفات در منطقــه بود. نا آرامی های محلی]56[، 
کــه گاه به  نحوی زیرکانه ســاخته و پرداخته 
خود همین ســران بود، با گرفتن امتیازت به  
راحتی بوســیله خود حاکم ها و سردارا ن در 
بلوچســتان مهار می شــد و اطالعات و منابع 
هــم از طریق این کانال هــای کم خرج رد و 
بدل می گشت. از این زاویه می توان گفت که 
طی یک دوره حکومت بر منطقه بلوچستان به  
نحوی با حالت اداره غیر مستقیم شبیه بود، و 
در نتیجه  این سیاست توسعه نهادهای اداری 
و خدمات رسانی و منجمله  پیشرفت آموزشی 

و اقتصادی را در بلوچستان کند کرده بود.
هرچــه قبایل قویتر، منســجم  تر و دارای 
رهبری متمرکزتــر بودند ماننــد قبایل کوچ 
نشین منطقه سرحد، رابطه مستقیم نهادهای 
دولتی بــا افراد قبیلــه ای به مثابه شــهروند 
دشوارتر بود. »کل« قبیله رابطه خود را با این 
نهادها از طریق ســران  و افــراد با نفوذ  خود 
دنبال می کرد و در واقع ســران قبایل، بگفته 
ســالزمن،  به مثابه »نقطه های تماس« با بدنه 
قبایل خود نقش واســطه و یا دالل بین قبایل 
و نهادهای دولتی را بــازی می کردند.]57[ این 
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قبایل سازش  می کردند ولی به  راحتی تن به 
تســلیم نمی دادند. برای مدت درازی   رضاه 
شاه نتوانست ایی نوع قبایل را در سرحد مهار 
کند. سازشـــهای کوتاه مدت بــه  طور مداوم 
شکسته می شد وموجب درگیری های خونین 

می شد. 
سازمان های حاکمی در مناطق جنوبی  یا 
عمدتا مکران بودند  و  هر چند  ســاختار های 
آنان از  قبایل شــمال متفــاوت بود  و تضادها 
و رقابــت های درونی آنها به  مراتب شــدیدتر 
بود، ولی قدرت سیاســی  حاکمان هم متکی 
بــه  روابطـــی بود  کــه فرهنگ عشــیرتی-

فئودالــی در آنها نیرومند بــود. از این جهت 
بــا توجه به خصومت آنها  با ســاختار نظامی 
بروکراتیک مورد نظر رضا شاه نقش واسطگی  
به مهمترین حاکم ها واگذار می شــد و این به  
معنای پذیرش نوعی سازش بود.  البته حاکم 
ها  با وجود نزدیکی اشــان با منابع دولتی در 
مراکز کوچک شهری، برخالف سردارها مجبور 
بودنــد بین افراد ناهمگون قلمرو ســابق خود 
و نهادهای دولت مرکزی دســت به واسطگی 
بزننــد. از ایــن جهت نقش آنها بــه مهارت و 
قدرت مانور بیشــتری احتیاج داشت تا نه تنها 

به جلب »افراد« پراکنده تری بپردازند . 
هدف اصلی واسطه های قدرتمند، به ویژه 
بازماندگان اصلی خانواده حاکم ها و ســردارها، 
نمایندگــی مجلس بود،]58[ پروژه ها و نهادهای 
تدارکاتی و اقتصادی، مانند شرکت های عمرانی 
و راهسازی، شرکت های تعاون، اداره های قند 
و شــکر و غیره برای آنها منبع اقتصادی بود. 
ارتباط بــا  نهادهای قضایــی و نظامی، مانند 
ژاندارمری شــهربانی و دادگاه ها و نیز ساواک 
و نفــوذ و یا کنترل نهادهــای خدماتی مانند 
شهرداری ها، شوراهای شهر و روستا،  موقعیت 

و پرستیژ آنها را در محل تقویت می کرد. 
ادامه وجود نقش واســطگی نه تنها بیان 
این واقعیت بود که دستگاههای  بروکراتیک و 
آموزشی ضعیف و نا کار آمد بودند بلکه  رژیم 

هم در گسترش دستگاه اداری و آموزشی،  که 
شــیوه  اساســی برای تضعیف روابط سنتی و 
نقش واســطه ها بود،  هــم چندان مصر نبود. 
البته  ســردار ها و خانها هم گسترش و نفوذ 
دستگاه اداری و آموزشی  را به معنای تضعیف 
قــدرت و نقش خویش می دیدند و گاه تا حد 
ممکن به  طور عمدی دست  به ایجاد موانع می 
زدند. چنین شــرایطی به  طور ناگزیر به عقب 
ماندگی فاحش اقتصادی و فرهنگی منجر می 

شد. 
با توجه به آنچه گفته شد به  نظر می رسد 
که با وجود نگرش سیاسی ناسیونالیسم حاکم 
ایرانی که از دولت و ملت درکی   ازلی داشــت 
تالش می کرد به نوعی همســان ســازی و یا 
انتگراســیون برای  حذف تفاوتها و گسست ها 
بپردازد ولی عمال در بلوچســتان موفق نشد.  
بر این اســاس نظر غالب گروههای ملی گرای 
قومــی بلوچ در ایــن مورد تا حــدودی مورد 

سئوال قرار می گیرد.  

آغاز تحوالت زمان محمد رضا شاه
در زمان محمد رضا شــاه سیاســت ها از نظر 
کلی تفاوتی اساســی با دوران پدرش نداشت 
. ســازش ها به  همان شــکل ادامــه یافت و 
نســبت به توسعه منطقه همچنان اغماض می 
شــد علیرغم وجود پاره ای از سرکشــی های 
عشــایری که عمدتاً با انتقــام گیری ها خونی 
مرتبط بود، رژیم شــاه توانسته بود منطقه را 

تحت هژمونی خود داشته باشد
از اوایل سالهای 1350 هجری شمسی بود 
که تحوالت  شــتابانی برای انتگراسیون]59[ هر 
چه بیشتر بلوچستان شروع شد. شاید مهمترین 
دالیــل در روی آوری به این منطقه در جهش 
بی سابقه در  آمد نفتی کالن و  نقشی منطقه 
ای باشد که با رفتن انگلیس از خلیج فارس به 
ایران محول شــد]60[. البته عوامل مهم دیگری 
هم در این سیاست دخیل بود  از جمله تحوالت 
شبه قاره هند که به جدائی بنگالدش و سپس 
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خطر بی ثباتی پاکســتان غربی انجامیده بود؛ 
پیدایــش حکومت خودمختار بلوچســتان در 
حکومت فــدرال پاکســتان]61[؛ و همین طور 
تــرس از وقوع پدیــده هائی ماننــد  “جبهه 
آزادیبخش بلوچســتان”، که از اواخر سالهای 
1960 میالدی  به ابتکار جماخان شکل گرفته 
بود ودر عراق فعالیت خود را به  طور ملموسی 
شروع کرد.]62[ علیرغم حساسیتی که رژیم شاه 
نسبت به پدیده “جبهه آزادیبخش بلوچستان” 
که خواهان اســتقالل بلوچســتان بزرگ بود، 
داشــت، این واقعه  صرف نظر از چند حرکت 
نظامی در مکران، فراتر از یک پدیده زود گذر 
و عمدتاً تبلیغاتی نرفــت. نیروهای این جبهه 
شــامل  تعدادی از فعالین قشر متوسط بلوچ 
ایرانی در پاکســتان بودند کــه پس از پدیده 
دادشاه  به طرح مســئله ملی بلوچ پرداختند 
و نیــز چندین حاکم  ناراضی. دولت عراق این 
عده را مورد حمایت قرار داد تا از عشــایر بلوچ 
بویژه در کشــورهای خلیچ نیــرو گیری کنند 
و از امــکات رادیوئــی و انتشــاراتی در بغداد 
اســتفاده کنند. دو حاکم بلوچ از قبایل رقیب 
به  موقعیت رهبری دســت یافتند. میر عبدی 
خان سردارزهی از سرداران  جدگال دشتیاری 
از اولین کسانی بود که پس از تشنجاتی که به 
دســتگیری و زندانی شدن پدرش دین محمد 
خان با نیرو های رضا شاه با اعتراض به مناطق 
تحت کنترل انگلیس پناه برد و خود را نماینده 
همه حاکمان بلوچ در بلوچســتان قلمداد می 
کرد، به جبهه پیوسته بود. عبدی خان بعدا به 
کشورهای عربی مخالف ایران رفت و سرانجام 
در بغــداد در راس جبهه قــرار گرفت. عبدی 
خان با وســاطت اقوام اش بــه ایران آمد و در 
تهران در حالت تبعید نگهداشته شد تا این که 

بعد از انقالب در همانجا وفات کرد.]63[
موســی خان مبارکی از چهره های قبایل 
رقیب بود که بعدا به عراق رفت و صاحب نفوذ 
شد. ولی بر اســاس یک روایت او مأمور مخفی 
ساواک بود و در کشتن عبدالرشید امیری برادر 

عبدالصمد امیری یکی از فعاالن قشــر متوسط 
نقش داشــت. دولت عراق هم اطــالع یافت و 
او را اعــدام کرد. با مصالحــه بین ایران و عراق 
جنبش آزادیبخش هم از هم پاشــید. در حالی 
که به  تعدادی از فعاالن مســلح آن که عمدتاً از 
عشایر فقیر بودند در ایران با کمک حاکم های 
محل “امان نامه”  دادند و یا دســتگیر و زندانی 
شــدند، آنهایی که در عراق بودند به کشورهای 
دیگر فرار کردند. اکبــر بارکزهی و عبدالصمد 
امیری و نظامانی که از فعالین قشــر متوســط 
در حاشــیه جبهه  آزادیبخش بلوچستان فعال 
بودند هم به کشورهای دیگر رفتند.  جما خان 
)وفات 2021( تنها کسی بود که بعد از انقالب 
همچنــان در صدد بود نیروهــای بلوچ مخالف 
ایــران را عمدتا از کانال ســرداران  و در رابطه 
با کشورهای عربی اطراف خلیج جمع کند ولی 
مورد اعتماد اقشار متوسط تحصیلکرده نبود.]64[ 
از اواخر ســالهای 1960 میالدی،  قشــر 
متوســط بلوچ ایرانی هم نســبت به تبعیض 
حساســیت پیدا کــرده بود .  بــا آنکه تعداد 
دانشجویان محلی سیستانی و بلوچ محدود بود   
تعدادی هم از بورس دولتی برخوردار شــدند 
ولــی گرایش اعتراضی در آنها چشــمگیر بود 
به  طوری که در ســالهای 1970 بخشا جذب 
ســازمان های رادیکال چپ و مجاهد شــده 
بودند ولــی با وجود این،  آنها نیز برای   رژیم 
شاه خطری جدی نبودند.   رژیم شاه فرهنگ 
و سنت عشــیره ای و روابط قبیله ای را هنوز 
از میان نبرده بود ولی بر آنها تسلط یافته بود. 
تا حدود زیادی  یاغیان  و افراد متمّرد عشــایر 
را از طریق تامین اقتصادی مطیع ساخته بود. 
عالوه بر آنها، بخشی از قشرهای فقیر دهقانی 
و یــا  بی زمین به عنوان نیروی کار، محافظ و 
نگهبان و یا  به عنوان چریک )»دالور« و بعداً 
»جوانمرد«( به اســتخدام ژاندارمری در آورده 
بود  و به بعضی هم پمپ آب داده بود تا به کار 

کشاورزی بپردازند. 
روی آوری و توجــه به منطقه به این معنا 
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بود که پروژه های اداری، آموزشــی، اقتصادی  
و زیر بنایی، و نظامی با سرعت ببیشتری شروع 
بــه کار کرد. این امکانات رفاه بیشــتری برای 
عده قابل مالحظه ای از افراد فراهم ســاخت و 
احســاس دلبستگی آنها را نسبت به رژیم شاه 
بیشــتر کرده بود.  البته بعضی از این تحوالت 
هم چــون چریک گیری )حداقــل برای یک 
دوره( به معنای افزایش نفوذ بعضی از ســران 
عشایر و ارتباط بیشتر آنها با  دستگاه نظامی، 
به  طور مشــخص ژاندارمری،  نیــز بود. ولی 
عمدتاً به دلیل بافــت عقب مانده اجتماعی، و 
عدم وجود  نیروی با ســواد و  ماهر، مشارکت 
موثر  در پروژه های کالن محلی محدود ماند. 
بعضــی از خانها و ســردار هــا ، با وجود 
دلهره و ترس بیشــتری که ایــن تحوالت به 
همراه داشــت،  هم کماکان سعی می کردند  
امتیازات ســابق را در مقام واسطه گری محلی 
کــه در مواردی به  ســطح نمایندگی مجلس 
می رســید، حفظ کنند. رژیم چون ســکوالر 
بــود فشــار دینی هم احســاس نمی شــد و 
روحانیان سنی به  طور گســترده ای با  رژیم 
همکاری می کردنــد و بخش مهمی از آنها از 
ســازمان حج و اوقاف، و البته بنا به تشخیص 
و توصیه های ســاواک ، حقــوق ناچیزی هم 
دریافت می گردند که در ســالهای نزدیک به 
انقالب قطع شــد. از ان جهت  نیرویی اساسی 
 وجود نداشــت که  تهدیدی متوجه رژیم شاه 
بکند.]65[ ولی تحــوالت  اقتصادی و اجتماعی 

منجر به پیدایش نیروهای جدیدی  شد.

قبایل، مرزی و منابع جدید معیشت 
با توجه به  گسترش پدیده شهرنشینی، توسعه 
راهها و وســایل ارتباطی،  روابــط کاالیی، به  
طور قابل مالحظه ای رو به گســترش بود. در 
چنان شرایطی عالوه بر شــیوه های معیشت 
ســنتی دامداری و کشــاورزی و یا ترکیبی از 
آن ها،  شــیوه های جدیدی از معیشت رشد 
کرده بود.  اول یک قشر کوچک شهری  مورد 

نیاز دستگاه بروکراتیک و انتظامی که از طریق 
دریافت حقوق  زندگی می کردند ایجاد شــده 
بود. البته تعداد بلوچ ها درابتدا در  این قشــر 
بســیار کم  بود ولی با آهستگی  رشد می کرد 
ولی به  موقعیــت های کلیدی حتی در محل 
هم نرسیدند. دوم قشر متوسط خرده بورژوازی 
تجاری بود که  از طریــق تجارت و به مفهوم 
دیگر قاچاق مواد مصرفی و بخشــا لوکس می 
پرداختند.]66[ این قشر عمدتا در مراکز شهری 
بویژه زاهدان در حال افزایش بودند. ســوم با 
رونق شیخ نشــینان آنسوی خلیج فارس قشر 
قابل توجهی به  عنوان کارگر به آن کشــورها 
در رفت و آمد بودند. بســیاری به کویت، دبی، 
عین و ابوظبی و قطر به مزدوری مشغول بودند 
و انتقال پول نقد بداخل کشــور نقش مهمی 
در رونق نسبی بعضی از مناطق داشت.  بعض 
از همیــن کارگران در محــل وارد کار تجاری 
می شــدند و در حمل و نقل و یا خرید فروش 
امالک مشــغول شدند. وجود این اقشار جدید 
به  معنای فشــار بر شیوه های معیشت سنتی 
و رقیق شــدن روابــط اجتماعــی قبیله ای-

عشــیرهای  هم بود. آنها پول دارشدن را هم 
به  صورت یک پرســتیژ در آوردند. با توجه به 
تحرک و آشنائی اشان با جوامع دیگر نسبت به 

تحوالت  هم انعطاف بیشتری داشتند. 
قبل از انقالب  با توجه به گســترش شهر 
نشینی، بویژه در زاهدان، تضعیف روابط قبیله 
ای و کاهــش نقش موثر ســردار هــا و حاکم 
ها،  نکته مهم  ایــن بود که مولوی عبدالعزیز 
امــام جمعه زاهدان و مبلغ دینی بلوچی رادیو 
زاهدان مهمترین نقش واسطگی را  در سراسر 
استان بازی می کرد]67[. او هم از نفوذ مردمی 
برخوردار بود و هم مورد اعتماد  اکثر سردار ها 
و خانها نیز بود. او با آنکه یک روحانی بود ولی 
به  مفهوم خاص نماینده یک هویت سیاســی 
نبود و عالقه آشکاری هم به دخالت در مسائل 
سیاسی نشــان نمی داد. شاید از همین جهت 
دســتگاه محلی رژیم شاه نقش واسطگی او را 
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پذیرفته بود. 
با وجود قشــر متوســط  کوچکــی که به 
مســئله محرومیت و نابرابری به  سوی  تعریف 
از هویت قومی/ملی می رفت،  بدبینی وســیع 
عوام نســبت به رژیم شاه بسیار محدود بود به  
طوری که آنها نســبت به آیــت اهلل خمینی و 
انقالب 1357 بشدت مردد بودند. و این را می 
توان در وضعیتی  جستجو کرد که در شرایط 
رشد اقتصادی  و توجه بیشتر به بهبود شرایط 
در این منطقه هم ایجاد شــده بود. اما انقالب 
1357 همین میزان از رضایت و امنیتی را که 
وجود داشــت به هم ریخت، و شرایط سرکوب 
و نــا امنی بعد از انقالب نیرو های  خاموشــی 
را کــه  قبال در حال عقب نشــینی بودند و یا 
تحت آن شرایط به امتیازاتی که داشتند راضی 
بودند،  با سراســیمگی اما با سرعت  مجددا به 

میدان آورد.    

جمهوری اسامی و دوران بعد از انقاب 
بعد از انقالب در صحنه سیاســی بلوچستانن 
عالوه بــر نیروهــای ســنتی  و محافظه کار 
نیروهای جدیدی ظاهر شــده و رو به رشــد 
نهادنــد که ماز آنها به  عنــوان نیروهای ترقی 

خواه یاد می کنیم. 
نیروها ی ســنتی را می توان به دو گروه  
تقســیم کرد، سرداران و حاکم ها،  و مولویان.  
هــر دو گروه در ابتــدا  در  حزب محافظه کار 
اتحاد المســلمین برهبری مولــوی عبدالعزیز  
گرد آمدند. ولی بتدریج با تشــکیل  ســازمان 
های کوچکتری که حاکم های مکران منجمله 
میر مولداد، محمد خان میر الشاری، امان اهلل 
باران و  حاکم های الشار ایجاد کردند، آنها راه 

های متمایزی در پیش گرفتند. 

نیرو های سنتی سرداری-حاکمی
بر خــالف آن چیزی که در کردســتان وجود 
داشت، عدم وجود سنت روشنگری و نهادهای 
سیاســی مدرن ریشــه دار در بلوچســتان به 

سازمان های سنتی موجود قبایل، هرچند کم 
رونق،  که تا حدودی کماکان زیر نفوذ حاکم ها 
و سردارها قرار داشتند امکان داد تا به صورت 
یک  نیروی سیاسی در صحنه ظاهر شوند. در 
فضای سیاســی بعد از انقالب هم قدرت سالح 
قبایل به شــدت افزایش یافت و هم تعقیب و 
هجوم بعدی پاسداران عدم احساس امنیت را 
به میزان زیادی باال برد این اوضاع از نظر روانی 
هــم موجب تقویت تشــکیالت های قبیله ای- 
عشــیره ای گشــت و برای خان ها و سردارها 
شرایط مناســبتری به وجود آورد تا به عنوان 
رهبران سیاســی وارد میدان شوند. هرجا که 
روابط و یا ســنت و روحیه عشیره ای قوی تر 
بوده معموالً دامنه عملیات یاغی گری گسترده 
تر  شــد و در مناطقی از بلوچستان، بخشی از 
همان عشــایر که بعد از فروپاشی رژیم شاه  از 
بیکاری و فقر رنج می بردند مجدداً وارد عمل 

شدند. 
در عرصه روابــط قبیله ای باید توجه کرد 
که نــه قبایل به  مفهوم جدید  خود ســازمان 
شــهروندی بودنــد و نه ســرداران و حاکمان 
به ضوابط شــهروندی پای بنــد. یعنی قوانین 
مدرن هم که بمثابه  تبلور حق شــهووندی  و 
یا بعبارتی ملی تعریف می شــدند هم معنی و 
مشروعیت نداشــت )بگذریم از این که  قانون 
و شــهروندی هر گز در ایران، به  طور جدی و 
مؤثری عمل نکرده است(. و از آنجا هم که این 
قوانین در ایران دارای عملکرد بســیار ناقصی 
بود و بــا  تبعیض و پیش داوری همراه بود به 
حفظ و دوام روابط غیر شــهروندی به شــدت 

دامن می زد . 
بر متن چنین شرایطی خانها و سردار هائی 
که امتیازات ســابق را از دســت داده بودند و 
از تعقیب و آزار نیروهــای رژیم جدید هم به  
شــدت هراســان بودند هم  به صورت نیروی 
مسلح ظاهر شــدند.]68[ تعداد قابل توجهی از 
عشــایر، منجمله قشر های فقیر، که به عنوان 
اشرار و یا یاغی و در مواردی حتی غازی]69[ از 
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آنها یاد میشــد به  صورت منفرد و یا عضوی از 
باندهای های بزرگتر مسلح به راهزنی، گروگان 
گیــری، قاچاق  و حتی بانک زنی روی آوردند 
و یا به  عنوان نیــروی جنگی  در ازای گرفتن 
اسلحه و حقوق به نیروهای سرداری-حاکمی  
همچون جنبش مجاهدین بلوچ برهبری محمد 
خان میرالشاری و یا وحدت بلوچ برهبری میر 

موالداد سردارزهی )جدگال( پیوستند. 
بلکه   نیروهای ســرداری-حاکمی  تنها  نه 
باندها ی مســلح  اغلب آنها خــود را نیرویی 
ممتــاز و دارای اهــداف سیاســی تلقی می 
کردند. در شرایط نبود نیروی سیاسی مترقی، 
مستقل، سازمان یافته و نیرومند امکان این که 
نیروهای تبهــکار و مافیایی  و به عبارت دیگر 
قاچاقچیان مواد مخدر و اســلحه، خود را وارد 
صحنه سیاسی کنند چیزی دور از انتظار نبود. 
می تــوان گفت که تقریبا طــی دو دهه بعد از 
انقالب  قاچاق و سیاست، به ویژه تحت رهبری 
خان ها و ســردارها در هم تنیده بود. در واقع 
پیوند زدن عملیات قاچاق با  عملیات سیاسی 
هم منبع سرشــار مالی بود و هم منبع شهرت 
سیاسی. بعد پیچیده دیگر عملیات بزرگ  باند 
های قاچاق مــواد مخدر هم ایــن بود که به  
دنبال مصالحه و زد و بند و نفوذ در دســتگاه 
و نهادهای دولتی هم باشند. و این چیزی بود 
که همزمان ادامه نقش جنگی بخشی از خانها 
و ســردارها را نیز زیر سوال می برد و بعضی از 
آنها را به سمت مصالحه و به اصطالح “تسلیم” 

می برد. 
توانایی حاکم ها  و ســردارها که توانستند 
بخشــی از باندها مسلح اشرار را به زیر  فرمان 
خود درآورند،  تنها ناشــی از نفوذ سنتی اآنها  
نبود بلکه  عمدتاً به توانایی آنها در کسب منابع 
مالی جدید بســتگی داشت. آنها با روی آوری 
به عراق،  و تا حدودی بختیار و مدنی و بعضی 
از اعضای خاندن سلطنت سابق، به منابع مالی 
و تسلیحاتی قابل مالحظه ای دست یافتند که 
موجب گسترش نفوذ همه جانبه تر، اما موقتی،  

خان ها بر دسته های مسلح، عمدتا عشایر،  مزد 
بگیر گشت. 

البته روی آوری آنها به رژیم، بیشتر به این 
دلیل بود که بعد از مدت محدودی دسترســی 
آنهــا به منابع مالی کاهــش یافت و یا کامال” 
قطع شــد و آن عده از عشــایر فقیر هم که به  
صورت مزد بگیر به آنها پیوسته بودند پراکنده 
شــدند و برای معیشــت خود بدنال راههای 
دیگری، منجمله پیوستن به بسیج عشایر رژیم  

و یا راهزنی و یا سوخت بری پرداختند.   
البته الزامات خارجی برای وحدت از دامنه 
رقابت ها  انتقام جوئی های  خونین حاکم ها و 
همین طور سردارها نسبت به همدیگر نکاست. 
ناپایداری و عدم ثبــات و فرار از این جبهه به 
آن جبهه و توطئه گری مداوم بر علیه همدیگر 
از خصوصیات بارز آنها بــود. این خصوصیات 
بعدتر  به طور بارزی مورد اســتفاده سیاســی 
رژیم جمهوری اســالمی در سازماندهی بسیج 
عشایر و البته استفاده از اصل “تفرقه بینداز و 
حکومت کن” بود.  اما با رشــد بسیار گسترده 
تر و ســازمان یافته تر نیروی مذهبی موقعیت 

سنتی خانها و سردار ها بحاشیه رفت. 

نیروی  مذهبی دیوبندی
در اوایــل دوران پس از انقالب احســاس بی 
اعتمادی و خصومت نسبت به سرداران و حاکم 
ها  بسیار باال بود به  طوری که نقش  واسطگی 
آنهــا  با آنکــه در اواخر دوران شــاه در حال 
تضعیــف بود، پس از انقالب به  طور ناگهانی از 
آنها سلب شــد و آنها با فشار و سرکوب روبرو 
شدند. از همین رو جمهوری اسالمی، با توجه 
به ایدئولوژی  سیاسی-دینی خود،  در مرحله 
اول برای تقویت ایــده های انقالبی- دینی به 
مثابه آلترناتیو،  سعی می کرد وفاداری نسبت 
به حکومت مرکــزی را از طریق محافل دینی 
کسب کند و منابع را به  سوی روحانیان سنی 
گســیل کند.  به  عنوان یک حزب مادر حزب 
اتحاد المســلمین برهبری مولــوی عبدالعزیز  
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مالزاده )پدر زن مولوی عبدالحمید اسماعیل 
زهی( که در رفراندوم تایید جمهوری اسالمی 
ایران پاسخ “آری” داده بود و مولوی عبدالعزیز 
برای مجلس خبرگان مؤسســان انتخاب شده 
بود، به  تدریج ناپدید شد.  و از درون آن  تشکل 
هایی هم چون شمس، حرکت  محمدی  اهل 
ســنت ، و مجلس اعالی اهل ســنت با برنامه 
ها و اهداف روشــن ترو رادیکال تری  از درون  
آن در آمدنــد کــه از ایده هــای احمد مفتی 
زاده تاثیر پذیرفته بودند. شــمس بلوچستان 
در واقع شــاخه ای از شــمس کردستان بود. 
نقش مولوی عبدالملک مالزهی پســر بزرگتر 
مولوی عبدالعزیز در همه این تشــکالت و نیز 
همکاری با مجاهدین افغان بر جســته بود.  از 
نظر سیاسی و ایدئولوژکی هم با توجه به روابط 
و ســوابق تحصیلی مولوی عبدالملک  ملغمه 
ای از وهابیسم، اخوان المسلمین ، سلفیسم  و 
دیوبندیسم در  این تشکات به چشم می خورد.

بــا آنکه برای چندین ســال این نیروهای 
سنی  نارضایتی خود از سیاست های جمهوری 
اسالمی  را به  صورت گالیه مطرح می کردند، 
ولی فشــار سیاســی و ایدئولوژیکی ، منجمله 
صدور انقالب با تکیه به اسالم شیعی،  موجب 
شکست این پروژه های همیاری نیز شد.  حتی 
به  تدریج بر متن شــرایط منطقه در پاکستان 
و افغانســتان و رقابت بین ایران و عربســتان 
ســعودی، موجب رشــد نیروی سنی رادیکال  
و شدیداً شــریعت گرا و ضد شیعی در مقابل 
رژیم گشــت.  به  طوری که تا وایل ســالهای 
1370 جناح نیرومندی  تحت تأثیر مجاهدین 
افغانســتان، و حتی ارتباط با عبداهلل عزام که 
پــدر القاعده محســوب می شــود، و دریافت 
کمک های سیاســی و نظامی آن ها برخوردار 
شد و تحت عنوان سازمان جهانی اهل سنت/

ســازمان اهل ســنت ایران  در پاکســتان به 
فعالیت می پرداخت.  بخشی  از همین کانالها 
و یا کانالهای دیگر،   به سوی عربستان سعودی 
چشــم دوخته بود  و مایل بود  همه نیروهای 

سنتی و محافظه کار از جمله خان ها، سردارها، 
قاچاقچیان قدرتمند و بروکرات های دوران شاه 
را همراه با دســته های افراطی مذهبی در یک 
جبهه )مجلس اعالی اهل ســنت( به رهبری 
خود گرد آورد. با آنکه  این گرایشات  خواهان 
حکومت اســالمی بودند ولی تا آن زمان درک 
روشنی از چنین حکومتی نداشتند. مخالفت با 
آزادی زنان، مخالف با سکوالریزم و آزادی های 
دموکراتیک خصوصیات مشترک همه آنها بود.

برای مقابله بــه گروههای دینی جدید  و 
رادیکال ســنی، هر چند آنها هر گز یکدست 
نبودند و نیســتند،  جمهوری اســالمی ایران  
سعی کرد بعد از همه تشّنجات و سرکوب های 
گذشــته به  همان عشــایر و قبایل  )سرداران 
و حاکمــان( رو بیاورد و ســران آنها را “عفو”  
کند و حتی برای بعضی هم رسماً مراسم ویژه 
را  )پاگبندی(  اعطای مقام ســرداری/حاکمی 
تشــویق کند.  مرزهای ایران در سیســتان و 
بلوچستان با حساسیت زیادی زیر نظر مقامات 
نظامی و امنیتی ایران قرار گرفتند و در جهت 
اســتفاده از کارت کهنه بسیج عشایر مرزی بر 
آمدند تا هم مخارج دولتی را کاهش بدهند و 
همین طور حس خصومت به خارج را گسترش 
داده و هــم امــکان کنترل نا آرامــی ها را در 
منطقه داشــته باشــند. از این رو “سر طایفه” 
های جدیدی ایجاد شــدند تا با دسترســی به 
اطالعات و امکانــات روابط جدیدی به صورت 
شــبه “فئودالیســم مــرزی “ و متکی بنوعی  
ارباب و رعیتی ایجاد شود.  این استراتژی، هر 
چند به  صورت  رقیق شــده ای،  شبکه های 
“سرطایفه ای” را تحت رهبری سپاه پاسداران 

به یک حاکمیت محلی تبدیل کرد. 
اما  در چنین شرایطی برای رجوع به بسیج 
عشایر بســیار دیر و  بی اعتمادی و خصومت  
نسبت به رژیم ریشه دار شده بود، سران قبایل 
و عشــایر در مقابل نیروهــای مذهبی ضعیف 
شــده بودند و هژمونی آنها بر اعضای ســابق 
قبیله تقریباً نابود شده بود.  از این جهت بسیج 
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عشــایر به هیچ وجه نتوانستند به مثابه نیروی 
مؤثری برای کنتــرل ناامنی های منطقه ای و 
مقابله بــا گروههای ســازمان یافته ، جهادی 
و رادیکال ســنی همچون  لشــکر رسول اهلل 
)برهبری  موالبخش درخشان(، حزب الفرقان 
)برهبــری مولــوی عبدالجلیــل  قنبرزهی( ، 
جنداهلل )برهبری عبدالمالک ریگی(، و جیش 
العدل )برهبری فاروقی -اســم مستعار( عمل 
کنند. بلکه بر عکس در چنین فضائی که رژیم 
ناتوان بود به احساس تبعیض و از خود بیگانگی  
و نیازهای معیشتی مردم محلی پاسخ بدهد،  و 
حس بی اعتمادی مردم محلی نسبت به رژیم 
گسترده تر و هم عمیق تر شده بود و جامعه به  
ســوی چند قطبی رفته بود؛  نیروهای   بسیج 
عشایر، به  صورت مستقیم و غیر مستقیم،  به نا 
امنی ها بیشتر دامن زدند. و به رشد نیروهای 

رادیکال مذهبی بیشتر کمک کردند.

نیروی ترقی خواه بعد از انقاب
را  شــهروندی  درک  ترقیخــواه  نیروهــای  
جایگزیــن قبیله گرائــی  و سکوالریســم را 
در مقابــل حکومت دینی قــرار دادند. آنها از 
حقوق مســاوی زنان با مردان دفاع می کردند 
و خواهان الغــای امتیارات باقیمانده ســنتی 
سردارا ن و حاکم ها شــدند و از جدائی دین 
از دولــت  دفاع می کردند. آنها فراتر از آگاهی 
اتنیک با اســتفاده از جنبه های عینی تعریف 
از ملت]70[، حقوق ملی را همراه با شــعار حق 
تعیین سرنوشــت ملیتها مطرح کردند. تأثیر 
سازمان های انقالبی چپ ایران و جنبش های 
ســکوالر کردستان در ســازمان های سیاسی 
ترقیخواه بلوچستان بسیار روشن بود.  از میان 
این تشــکالت می توان از سازمان دموکراتیک 
مردم بلوچستان، خانه بلوچ، هواداران سازمان 
چریک های فدائی خلق بلوچســتان، هواداران 
سازمان پیکار بلوچستان و هواداران مجاهدین 
خلــق، بامی اســتار، ســازمان زحمتکشــان 
بلوچســتان و گروههای کوچکتــر دیگری را 

نام برد.  این نیروها به  صورت چشــمگیری در 
حال رشد بودند به  طوری که نیروهای سنتی 
و محافظه کار، بویژه مولوی های سنی، از یک 
سو و نیروهای جمهوری اسالمی از سوی دیگر  
به  شدت نگران شدند. عده ای از مولوی ها که 
با مقامات جمهوری اســالمی نزدیک بودند در 
مورد گمراه شــدن “جوانان “ به رژیم هشدار 
دادند  و خواهان امکانات و کمک شــدند.]71[ 
با تحکیم نیروهای، ســپاه و کمیته ها و بسیج 
سرکوب  این نیرو ها به  شدت شروع شد و عده 
قابل مالحطه ای دستگیر، زندان و اعدام شدند. 
بعضــی ناگزیر از طریق مرز ها به پاکســتان و 

عده کمتری هم به افغانستان رفتند.
قبــل از پایان جنگ ســرد درک ملی در 
میان بلوچهــا  عمدتا خصلت  پولورالیســتی 
داشــت ولی بعد از جنگ سرد به  ویژه از اوایل 
قرن حاضــر میالدی درکــی اتنیک و خالص 
گرایانه رو برشد نهاد به  طوریکه در حال حاضر 
نیروهای ناسیونالیســت اتنیک بویژه در خارج 
کشــور مســلط اند ولی ارزیابی های روزمره 
نشان می دهد که در ایران آنها تاثیر محدودی 
داشــته اند. اما در ایران یک نوع ناسیونالیسم 
فرهنگی و آمیخته با مفاهیم دینی رشد کرده 
است و رابطه ناسیونالیســم سیاسی اتنیک با 
در شرایط  بســادگی  فرهنگی  ناسیونالیســم 

مناسب امکان دارد. 

بخش پایانی و نتیجه گیری
تنوعات و فقدان دموکراسی 

آنچه در باال توضیح دادیم به این اشــاره دارد 
که  امپراطوریها، منجمله  انگستـــان، با شیو 
های متنــوع به کنترل  غیر مســتقیم قبایل 
و شــبه دولتهای شــهری-بلوچ  با خصوصیت 
فئودالیســم مرزی دســت می زدند. ولی در 
عصر پهلوی و دوران جمهوری اسالمی  نگرش 
امپراطوری با تمرکز خواهی ملی در می آمیزد  
و نتیجه آن کنترل امنیتی نظامی  )بیان روشن 
تمرکز( با  شــبکه ای از    واسطه ها ی محلی  
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)شبه فئودالیســم مرزی(  و در این میان یک  
بروکراسی معلق و فاقد کارایی است. 

چــه در زمان پهلوی و چه زمان جمهوری 
اســالمی این ســرکردگان فئودالی قبیله ای 
و ســپس مولوی ها و ســرطایفه ها در نقش 
میانجــی تقویت شــده انــد. یعنــی تکیه به 
نوعی شــبه حکومت غیر مستقیم امپراطوری، 
حکومتی دســت کاری شــده شــبه فئودالی 
-مرزی ایجاد شده است. در جمهوری اسالمی 
سپاه پاسداران به  مثابه  نمایندگان امپراطوری 
عمل کرده اند و شــبکه سرطایفه ها و عشایر 
بســیج که تا حــدود زیادی با مولــوی ها در 
آمیخته اند با عملکردی شــبیه روابط  ارباب 

رعیتی در منطقه مرزی. 
رانت خواری و فساد گسترده از خصوصیات 
شبکه است که  موجب فشار بر اقشار اجتماعی 
وســیعی منجمله بخش مهمی از قشر متوسط  
بلوچ و تهیدســتان  شــهری و روستائی  و به 
حاشیه رانی  آنها انجامیده است.  تعریفی یک 
پارچه  و “قومی”، با تکیه به نژاد )نژاد آریائی( 
و یا فرهنگ و یا دین  واحد )زبان فارســی و یا 
شیعیسم( از ملت به تعمیق شکاف بیشتر بین 
مرکز و پیرامون در بلوچستان انجامیده است. 
چنیــن دولت هایــی که مابعد رضاشــاه 
شکل گرفتند  و ادامه یافتند به  طور ناگزیری 
بــر ســاختار سیاســی ضــد دموکراتییک  و 
دیکتاتوری/اســتبدادی تکیه داشتند  و چون  
ظرفیت انطباق و پذیرش ســاختارها و ارزش 
های جدید را نداشــتند  نیروی مدرن و  رو به  
رشد ناشــی از رقیق شدن  و اضمحالل روابط 
قبیله ای فئودالی  را نداشته اند و  همچنان به  
ابزار سرکوب به  عنوان مهمترین عامل کنترل 
جامعه پیرامونــی  پرداخته اســت. نیروهای 
قومی/ملــی  مغلوب  بلوچ هم که به  تدریج   با 
ارزش های شهروندی و برابری آگاهی یافته اند 
دیگر به جایگاه مطرود گذشته که سران قبیله 
ای و فئودالی پذیرفته بودند، تسلیم نمی شوند.  
آگاهی نسبت به تنوعات  فرهنگی، زبانی، 

ملی-قومــی،]72[ جغرافیایی که  از خصوصیات 
بارز جامعه کنونی ایران اســت،]73[ با ساختار 
سیاسی مســلط و ایدئولوژی قومی حاکم در 
تضــاد قرار گرفته و به بحــران ملی دامن زده 
اند. توضیح موقعیت مــردم )قوم/ملت( بلوچ،  
هم بــدون درک عمیق تری از تداوم ســاختار 
سیاسی به  شــدت ضد دمکراتیک و باز تولید 
کننده نابرابــری و تبعیض در ایران غیرممکن 
است. ساختار سیاســی در ایران  نه در جهت 
انتگراســیون بلکــه عمدتــا  در جهت طرد و 
انزوای بلوچســتان  و باز تولید عقب افتادگی 
عمل کرده اســت و از همیــن جهت کنترل 
نظامی و امنیتی  از مهمترین ابزارهای  رابطه 

با منطقه بوده است. 
به  زبان سیاســی یکی از مهمترین عامل 
چنیــن شــرایطی  فقــدان دموکراســی و یا 
حتی دشــمنی با آن و ممانعت از رشد جامعه 
مدنی و توسعه حقوق شــهروندی بوده است. 
هرچنــد چنین نگرشــی محدود بــه عامالن 
جمهوری اسالمی نیست و به  همان شدت در 
میان برداشــت های قومی مسلط -به  عبارتی 

شونیسم ایرانی- هم مسلط است.
  در ســال 1973 شاه در مورد دموکراسی 

به شیوه غرب گفت که:
اما من آن نوع دموکراســی را نمی خواهم! 
شــما این را متوجه نشــده اید؟ من نمی دانم 
با آن نوع دموکراســی چــه کار کنم!  من هیچ 
بخشی از آن را نمی خواهم. همه اش مال خود 
شــما، می توانید آن را نگه داریــد، این را نمی 
بینید؟ دموکراســی پرشکوه را. در ظرف چند 
ســال خواهید دید که دموکراسی پرشکوهتان 
به کجا ختم می شــود ].....[ آزادی اندیشــه، 
آزادی اندیشه! دموکراسی، دموکراسی! با بچه 
های 5 ساله که اعتصاب می کنند و در خیابان 
رژه می روند. این اســت آنچه شما دموکراسی 

می نامید.]74[  
چند ســال قبل پس از تمدیــد مأموریت 
گزارشــگر ســازمان ملل در امور ایران، ستاد 
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حقوق بشــر جمهوری اســالمی اعــالم کرد 
کــه “جمهوری اســالمی ایــران بزرگترین و 
پیشرفته ترین دموکراســی غرب آسیا و جهان 
می باشــد و تجربه ملت سرافراز ایران در چهار 
دهه که از انقالب اسالمی می گذرد یعنی بنای 
یک نظام مردم ساالر مبتنی بر عقالنیت اسالمی 
و دستاورد های کاماًل جدید و راهی نو در نحوه 

زندگی مدنی را مطرح نموده است”.]75[     
بــا وجود درک های متفــاوت از تنوعات و 
خصوصیــات، طبیعت و منشــأ پیدایش آنها 
و مهم تــر از همه پذیرش ایــن تفاوت ها، یک 
نگــرش قوم گرایانــه و پریموردیالیســتی]76[ 
از دولت و ملت  حاکم شــده اســت.  با تاکید 
سیاســی و ایدئولوژیکــی بر زبان فارســی و 
مذهب  شیعه در تعریف هویت ملی در ایران،  
وجــود تنوعات یا انکار شــده و یا مورد توجه 
جدی نبوده اســت. و این نگرش عینی حاکم 
از ملــت  موجب انعطاف ناپذیری و انکارگرائی  
شده است. چنین نگرشــی  از درون شکست 
و سرکوب انقالب مشــروطیت، رضا خان/رضا 
شاه با دولتی متمرکز و سنتی امپراطوری برای 

ساختن یک ملت تالش کرد. 
در این پروسه ملت ســازی،  برنامه ریزان 
و صاحبــان  قدرت آگاهانه و ناآگاهانه فرهنگ 
و زبــان و تفســیرهای مشــخصی از تاریخ را 
مســلط ســاختند که  ملــت در آن تعریفی 
قومی )در مقابل درک مدنی( به خود گرفت و 
تمرکزخواهی شدید هم انعکاس اساسی چنین 

درکی از ملت بود.
بر اســاس چنین نگرشی از ملت واحد بود 
که زبان فارسی از عناصر اصلی هویت سیاسی 
)سیاســی کردن وســیله ارتباطی( در مقابل 
زبان هــای دیگــر درآمد. به  طــوری که دکتر 
محمود افشار برای ایجاد تحکیم وحدت ملی و 
یا  “ایجاد احساس غرور ملی” در  مقاله ای در 
سال 1306 هجری شمسی  ترویج زبان فارسی 
به زیان زبان های محلی، کوچ فارس نشینان به 
آن مناطــق و کوچ افراد محلی به ســایر نقاط 

ایران، توســعه اقتصــادی آن مناطق، کتاب و 
مجــالت ارزان قیمت را به مثابــه راه حل ارائه 
کرده بود.]77[ البته این درک و تمایل بعضی از 
روشــنفکران با نفوذ را نشان می داد که بخشاً  

در سیاست های  دولتی انعکاس می یافت.
در شرایط فقدان دموکراسی، تمرکز شدید 
ساختار قدرت سیاســی و  سیاست های فشار 
برای همسان سازی و اســتثنا گزینی )طرد(،  
موجب واکنش  گروه های قومی-زبانی مغلوب، 
بویژه از طرف الیتی از قشر متوسط، در جهت 

هویت سازی قومی/ملی ازخود  شد. 
پس از  انقــالب  1357 )1979(  آیت اهلل 
خمینــی  تعبیــری از شیعیســم را  به مثابه  
ایدئولوژی سیاســی  مسلط کرد. در جمهوری 
اســالمی نه  تنها وزن سنت ها در پروسه-های 
تصمیم گیــری سیاســی افزایــش یافت بلکه 
شیعیســم به مثابه محور اصلــی هویت،  دایره 
مشمولیت اقلیت های دیگر غیر شیعی را، چه 
مسلمان و چه غیرمسلمان،  بسیار محدود کرد. 
ازاینجا بود که عمق شــکاف ها و نارسائی ها در  
قالب یک دولت دینی اســالمی خود را نشان 
داد. رژیم  جمهوری اسالمی هم این بار به  نام 
اتحاد ایران اسالمی با همان ابزارهای سرکوب 
به تنبیه گروه های منطقــه ای قومی منجمله 

بلوچ ها پرداخت. 
بعد از انقــالب 1357 دیدگاه های موجود 
در برخورد به  اقلیت های قومی در ایران را می 
توان عمدتاً به دو طیف کلی تقسیم بندی نمود. 
به عبارت دیگر  یا  محافظه کار  انکارگریان  طیف 
ناسیونالیست های قومی مسلط که ازنظر کلی 
ملــت ایران را یک کلیت غیــر تاریخی، ابدی 
و ویژه به حســاب می آورند.]78[ طیف دیگر را 
می توان به طورکلی ناسیونالیســت ولی با رگه 
هــای مدنی و بیش و کم پولورالیســتی  و یا 

میهن پرست نام نهاد.]79[  
اما بر خالف نظرات ناسیونالیســت حاکم 
داریوش آشوری در مقاله “ایران: از امپراتوری 
به دولت- ملــت”]80[ به خصلت مدرن دولت-
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ملــت در ایران می پردازد، به عقیده آشــوری 
در ایران مشــکل اساســی دولت-ملت ناشی 
از فاصله و شــکافی بوده اســت که بین  یک  
جامعه مدنی بسیار ضعیف و یک دولت بسیار  
متمرکز موجــود بوده اســت.  درحالی که در 
دوران رضاشــاه و محمدرضاشاه حداقل دولت 
خود را پاســدار ملت می شمرد در جمهوری 
اســالمی دولت وظیفه الهی داشــت تا از امت 
پاســداری کند. امت بیــش  از حد تجریدی و 
مذهبی بود و درنتیجه شکاف دولت و ملت را 

بیشتر کرد. 
آشوری نتیجه می گیرد که:

ناسیونالیســم تنگ اندیشــانه بــا تصــور 
یکپارچگــی ملی از نظــر زبانــی و فرهنگی 
در سراســر جهــان رنگ می بازد و چه  بســا 
فرهنگ های قومی و محلی دوباره فرصت یافته 
اند که از زیر فشــار یکپارچه گری مکانیکی یا 
زور دولت ها بیرون آیند و نفسی بکشند. دوران 
مهندسی های سیاسی چه به سبک بیسمارک 
چه اســتالین چه رضاشاه چه آتاتورک گذشته 
اســت و روشــنفکران و ســرآمدان سیاسی و 
فرهنگی به جــای آنکه بخواهنــد همه چیز را 
در قالب هــای ساده اندیشــانه خــود بریزند و 
با روش هــای مکانیکی یکدســت و یکپارچه 
کننــد باید، همان گونه که رفتــه رفته احترام 
بــه طبیعت و رعایت حریم آن را می آموزیم... 
گوناگونی قومیت ها را در قالب واحدهای ملی 
نیز بپذیریم و به آن احترام بگذاریم... پرســش 
امروزیــن در برابر ما چنین چیــزی تواند بود 
که... چه گونه می توان دولت-ملتی بنا کرد که 
درعین حال که از تصور یکپارچگی مفهوم ملت 
آزاد باشــد بتواند گوناگونی فرهنگی و زبانی را 
در زیر ســایه یک دولت با روابط شهروندی در 

جامعه سازگار کرد.]81[  
محمدعلی )همایون( کاتوزیان  که جنبش 
آذربایجان را مترقــی و خودمختاری طلب  و 

البته با ضعف های زیادی می بیند نوشت که:
بعد از اشــغال دوباره  شهرهای آذربایجان 

ســربازان بزرگــوار دولتی به دســتور صریح 
محمدرضاشــاه بــه مجــازات دســته جمع 
مــردم بی گناه و بی دفاع دســت زدند و قتل، 
آتش سوزی، غارت و تجاوز به عنف در مقیاسی 
گســترده اعمال شــد. این بــار آذربایجان نه 
به وســیله خارجیان بلکه به وســیله هموطنان 
ایرانــی مورد تجاوز قرارگرفتــه بود! از آن روز 
به بعد 21 آذر که روز ارتش نام گرفته، تعطیل 
رســمی بود، و در این روز “آزادی آذربایجان” 
جشن گرفته می شــد”]82[. ولی احمدی آن را 

یک توطئه خارحی قلمداد می کند.]83[
بــا  هم زمــان   1357 انقــالب  از  بعــد 
ترقی خــواه  برآمــد جنبش هــای گســترده  
 ، بلوچســتان  در   خودمختاری طلــب،   و 
خوزســتان و ترکمن صحرا هــم جنبش های  
خودمختاری طلــب با محتــوای اصالح طلبانه 
و دموکراتیــک بوجود آمدند و با ســرعت رو 
به گســترش نهادند. تا قبــل از انقالب 1357 
چنیــن جنبش هایی  در ایــن مناطق بجز در 
کردســتان کمرنگ بود و یا به طــور غالب به 
حرکت های قبیله ای و فئودالی محدود بودند. 
این جنبش ها خواهان تحوالت وسیعی برعلیه 

هرگونه  تبعیض و نابرابر بودند. 
در شرایط کنونی در بلوچستان این نقطه 
نیز حائز اهمیت اســت که اســتفاده خشــن، 
تبعیض آمیز و تعصب آمیز  دستگاه سیاسی و 
ایدئولوژیکی رژیم حاکم شیعی، رشد و تقویت 
هرچه بیشتر دسته های سیاسی متعصب سنی 
را در مخالفت با فشارهای رژیم به دنبال داشته 
اســت. دید  مذهبی این دسته های مذهبی- 
سیاسی خصوصیات ارتدکس مذهبی شبه قاره 
هند را از یک سو و وهابیسم عربستان سعودی 
را از سوی دیگر با هم ترکیب کرده است.  این 
تحوالت با ناامنی هــای اجتماعی و اقتصادی  

در بلوچستان  مرتبط است.
مــوج رو بــه افزایش پدیده شهرنشــینی  
موجب  پیدایش قشــر بزرگی از فقرای شهری 
شــده است که تا حدود زیادی  از دایره نفوذ و 
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قدرت روابط قبیله ای و یا سنت های روستائی 
خارج شــده اند . از درون اینها که از  بیکاری 
مزمن رنج می برند، قشــر جدیدی  و گسترده 
دکه فروش و صاحبان وانت باربری بوجود آمد 
که زندگی و معیشــت اشــان از طریق خرید 
و فــروش و یــا حمل و نقل کاالهــای قاچاق 
منجملــه مواد لوکــس ، مصرفــی و یا حتی 
غذائی و تا حدودی مواد مخدر و قاچاق انسان  
]اکنون سالهاســت که خرید و فروش و حمل 
و نقل مواد سوختی منجمله گازوئیل و بنزین 
یکی از مهمترین اقالم مهم قاچاق به پاکستان 

در آمده  است[ صورت می گیرد. 
نا امنی در وضع معیشــی آنها از یک سو و   
در گیری مداوم آنها با نیروهای انتظامی که با 
رشوه و توهین و دستگیری و زندان، و یا کشتن 
و اعدام همراه است نه تنها بشدت زندگی آنها 
را نامطمئن و پر مخاطره ســاخته است بلکه 
روحیات فراموش نشــده ســنتی عشیره ای، 
حس کینــه جوئی و انتقام گیری را در آنها بر 
انگیخته است. از درون این قشرها که زند گی 
اشان سر شار از  ریسک است و به  طور مداوام 
از مرز ها عبور می کنند، و عمدتاً  پاکســتان 
ولی همین طور به افغانستان و کشورهای خلیج 
رفت و آمد می کنند، قشــری سیاسی مذهبی  
در حال رشد بوده است  که با تاثیر از آموزش 
هــای گســترده دئوبندی در محــل و محیط  
سیاســی دو سوی مرز به  سمت  سازمان ها  و 
تشکل گروههای مسلح اسالمی ، عمدتٌا متاثر 
از طالبــان،  روی آورده انــد.  خطر طالبانیزه 
شدن اعتراضات در بلوچستان با موضع گیری 
حمایت آمیز مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی 
و وجود قابل مالحظه ای از بلوچها در صفوف 
طالبان افغانستان اکنون بیش از هرزمانی قابل 
مشاهده است. چنین وضعی به  معنای به عقب 
راندن هر چه بیشتر نیروهای ضعیف و مترقی 
ســکوالر در بلوچســتان خواهد شد و پروسه 
فشــار برای تحوالت دموکراتیک و پولورالیسم 

را  در ایران تضعیف خواهد کرد.   
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را می پذیرد. تداوم چنین انجمادی می تواند شــکاف بین  دو ساختار 

را عمیقر کند. ببینید:  
Raymond Murphy, Social Closure: The Theory of 
Monopolization and Exclusion 
OUP: Oxford, 1996.
50.  Swindler Nina  “Brahui Political Organization 
and the National State”, in Pakistan’s Western Bor-
der-lands, Ainslie T.Embree (ed.), 109-125, New 
Delhi, Vikas Publishing House, 1977,p. 111.

51.  طــی ایــن دوران و حتی تا دوران جنــگ جهانی دوم درگیری 
ســرداران قبایل ســرحد با نیروهای دولت مرکزی شدید بود بطوری 
که ســرداران جیندخان، لشــکرخان، جما خان و حتی ســردارانی 
همچــون عیدوخان که از دولت حمایت جدی کرده بود، کارشــان به 
بازداشت، تبعید و زندان انجامید. در مناطق حاکم نشین پس از اعدام 
دوســت محمدخان بارانزهی نا آرامی های محدودی بوسیله نزدیکان 
خانوادگی او  صورت گرفت ولی چندان دوام نیاورد. دین محمد خان 
جدگال و پســرش عبدی خان از دشــتیاری  دست به اعتراض زدند. 
عبدالحسین خان رمشکی از منطقه شرقی بلوچستان شاید مهمترین 
سردار در جنوب بود که برای چندین سال با نیروهای دولتی جنگید.  
52.   اســپونر )1969( این مقام را اکنون صوری می بیند. به ترجمه 
فارسی »سیاست، خویشــاوندی و اکولوژی در جنوب شرقی ایران« ، 

شوهاز 2-3، 1991، 139-159، لندن، مراجعه شود.
53.  مسئله سجل، سربازگیری، خلع سلح، مدرسه دخترانه، نوع اولیه 
پوشاک،  مالیات سنگین بر احشام  فبایل دامدار و قوانین جدید ثبت 
امالک ، عالوه بر خشــونت دستگاه نظامی و اداری در پروسه تخاصم 
در بلوچســتان عمل می کردند. برای سیاست و عملکرد رضا شاه در 

مورد عشایر ایران مراجعه شود به:
امان اللهی بهاروند ســکندر ، کوچ نشینی در ایران: پژوهشی در بارهء 
عشــایر و ایــالت،  تهران: بنگاه ترجمه و نشــر کتاب، 1360 ص ص 

  .237-244
54.  تز انکپسولیشــن در مردم شناســی از بیلی بود که بســیاری از 

مردمشناسان از جمله اسپونر در بلوچستان ایران بکار گرفتند. 
55.   در اثــر امان اهلل جهانبانی )1338( سرگذشــت بلوچســتان و 
مرزهای آن.  و بیش از آن در اثر حســن ارفع )می توان این پروســه 
ســازش را به وضــوح دریافت. انتقاد حســن ارفع نســبت به رفتار 
»بیرحمانــه« ســرتیپ البــرز در بلوچســتان )ص 157-58( که به 

برکناری و تعقیب او منجر شد هم بیشتر بیانگر این سازش است.  
Arfa, H. ‘Under Five Shahs’ , William Marrow & 
company, Newyork, ?.

همیــن طــور ببینیــد: جهانبانــی امــان اهلل ، عملیات قشــون در 
بلوچستان،؟؟1336 ه.ش. ]1307[ 

56. نمونــه های خوب در این مورد،  اتحاد حاکم های الشــار، مهیم 
خان میر الشــاری، عیسی خان مبارکی به اتفاق سردارهای ریگی در 
ســرکوب واقعه دادشــاه؛  و اتحاد بین بهمن خــان باکزهی و حاجی 
کریم بخش ســعیدی در دستگیری و سرکوب عشایری که با سازمان 
آزادیبخش بلوچســتان  در عراق ارتباط داشتند، بود. بهترین پاداش 
واســطگی آنها ارتقای نظامی، در مورد ریگی ها، و نمایندگی مجلس 

برای آنهای دیگر بود.
 57.  مقاله سالزمن: 

Salzman, Carl , “Tribal chiefs as middlemen: the 
political encapsulation in the Middle East.” An-
thropological Quarterly 74 .2, 1974, 203-210.

58. در دوران شاه  تقریبا همه نمایندگان مجلس از میان حاکم ها  و 
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ســردارها بودند منجمله: عیسی خان مبارکی، امان اهلل ریگی، خداداد 
ریگی، محمدخان میر الشاری، کریم بخش سعیدی و بهمن بارکزهی. 
59.  انتگراســیون بمعنی جذب و انحالل)اسیمیالسیون( نیست بلکه 
به معنای ایجاد احســاس همبستگی و خودی کردن است   و مستلزم 
نزدیک شــدن از طرف هر دوجانب است, هرچند نباید اهمیت جنبه 
هــای  اسیمیالســیون این پروســه را که  در تدریس زبــان و تاریخ 

بروشنی و برنامه ریزی شده ای عمل می کند کم بها داد. 
60.  این سیاست با نقش رژیم شاه در استراتژی »دو پایه« یا دکترین 
نیکسون برای حفاظت خلیج فارس و اقیانوس هند رابطه بسیار جدی 

داشت. 
61.  پیدایش دولت خودمختار بلوچی در بلوچســتان پاکستان )بعداً 
به انحالل این دولت و گســترش طغیان های مسلحانه در بلوچستان 
پاکســتان انجامید(  رژیم شاه را بیشــتر  مصر کرد که  سیاست های 

ویژه ای را در بلوچستان دنبال کند. 
62. این تشکیالت  تعدادی از عشایر “بدون سر” را تحت رهبری چند 
حاکــم گرد آورده بود و کاماًل به   امکانات و پول عراق  وابســته بود. 
عبدی خان از رهبران اولیه آن بعد از تسلیم اش به ایران برگشت و با 
گرفتن امکانات در  تهران مقم شد. موسی خان مبارکی گفته می شود 
که بجرم جاسوســی برای ساواک و کشــتن بعضی از اعضای سازمان 
آزادی بخش بلوچستان،  بوسیله رژیم عراق اعدام شده بود. در پروسه 
یک رقابت تنگاتنگ بین حاکم های الشار و فنوچ از یکسو و بارکزهی 
ها و ســعیدی ها از سوی دیگر همه بنحوی امتیازاتی گرفته بودند. از 
همین وقایع، محمد خان میر الشــاری و حکام مبارکی  از یک سو و 
کریم بخش سعیدی، میر مولداد سردارزهی  و بهمن بارکزهی از سوی 

دیگر  برای خود کسب موقعت کرده بودند.   
63. Harrison, Selig.  In Afghanistan’s 
Shadow:Baluch Nationalism and Soviet Tempta-
tions. Washingron DC: Carnegie Endowment for 
International Peace, 1981.
Also: Hosseinbor, Mohammad Hassan. Iran and its 
Nationalilities: The Case of Baluch Nationalism. 
Karachi: Pakistan Adab Publication, 2000.
Breseeg, Taj. Baloch Nationalism: Its Origin and 
Development up to 1980. Royal Book Company, 
2004.

64.  بمنظور اطالعات بیشتر به مقاله  زیر مراجعه شود:
حســین بر ایوب )هوشــنگ نورائی(، “سیاســت  رژیم شاه در مورد 

بلوچستان  پاکستان و ایران”.  سایت تپتان
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65.   این نقطه حائز اهمیت است که پس از پیدایش حزب رستاخیز 
این تمایل دیده می شــد که دستگاه بروکراتیک در بلوچستان بیشتر 
»بلوچی« شود. پروسه به کار گماری بعضی از کارکنان دانشگاه دیده 
بلوچ در پســت های باالتر ولی کماکان پائین،  گامی در این جهت به 
شــمار می رفت. از نظر پرســتیژ اجتماعی نیز گامی در جهت تقسیم 
قدرت بین خان ها و ســردارها از یک سو و قشــر بروکرات محلی به 

حساب می آمد.
66.  قاچاق معموالً دارای مفهوم گســترده ای به کار رفته است که در 

بلوچستان از مواد خوراکی، پوشاک، وسایل الکترونیک و تا مواد مخدر 
را در بر می گیرد. با وجود ایرادی که این اصطالح دارد  و بنادرســتی  
با قاچاق مواد مخدر و اســلحه مخوط شده است ما در اینجا قاچاق را 
به همان معنی معمــول و حقوقی اش به کار می گیریم . در مجموع 
می تــوان گفت که قاچاقچیان عمده مواد مخدر در منطقه ســرحد تا 
سیستان، پیرامون نقطه تالقی ســه مرز ایران، پاکستان و افغانستان 
، بودند. ولی قاچاق بیشــتر مواد لوکــس و مصرفی در منطقه جنوب 
شــرقی به ویژه دشــتیاری حوالی تالقی مرزهای ایران و پاکستان با 
دریای عمان، قرار داشــتند. پیدایش یک قشر قاچاقچی ثروتمند در 
میان قبایل همگون و دارای سرنیز یکی از عوامل مهمی بوده است که 
آنها را به ســوی تجزیه طبقاتی رانده است. این قشر نسبتاً  نیرومند نه 
تنها در حوزه های سردار نشین بلکه در مناطق خان نشین نیز پرستیژ 
اجتماعی خود را باال برده اند. باال رفتن پرســتیژ اجتماعی  و طبقاتی 
به اتــکای موقعیت اقتصادی و همین طــور بروکراتیک )و در دوران 
جمهوری اســالمی موقعیت مذهبی(، موقعیت انحصاری پیوند خونی 
)ذات( را که ســابقاً به تنهائی  خان ها ) و به میزان کمتری سردارها( 
از آن سود می بردند مقداری تضعیف نموده است. در دوران شاه حتی 
باندهای بزرگ قاچاق عملیات خود را بیشتر به حوزه اقتصادی محدود 
ســاخته بودند و از این جهت رژیم شــاه اغلب نسبت به آنها سیاست 

اغماض در پیش گرفته بود.
67. بعد از انقالب مولوی نگران موقعیت خود بود ولی نقش اســطگی 
خود را از دســت نداد. یکی از دانشــجویان فعال آنزمان بیاد می آورد 
که آنها برای آزاد کردن دو تن از دوستانشــان به مولوی مراجعه کرده 
بودنــد. او به آنها گفته بود”به من تهمت زده اند که من از شــاه پول 
گرفته ام . اگر من پول گرفته ام چندین مساجد ساخته ام. امام حسن 
و امام حســین شــما هم از معاویه پول گرفته اند. چندین بار شتر از 
شــام به مکه ، هر سال برای آنان می فرستاده. من پسر مولوی عبداله 
هستم، پدرم یازده زگری را یکجا کشت، افسر مأمور به پدرم گفت، ما 
می دانیم که شما آنان را کشته اید، اما شما اقرار کنید که من آنان را 
نکشته ام. پدرم قبول نکرد و گفت من آنان را کشته ام. حاال شما مرا 
از این می ترســانید که من پول گرفته ام. “ از ای میل 4/5/2016 به 
نویســنده مقاله  نشان دهنده این واقعیت است که مولوی با اطمینان 
می خواســت از ورق مذهبی  برای تحکم موقعیتش اســتفاده کند.  
ناگفتــه نماند مولوی عبداهلل که در حوالی جنگ جهانی اول از ســند 
)تحت ســلطه بریتانیا(به سرباز، محل زندگی خود برگشت از اولین و 
مهمتریــن روحانیانی بود  که به ترویج  آموزش های مکتب دیوبندی 

در منطقه پرداخت . 
68. مثاًل خان های الشــاری، مبارکی و حتی ریگی تا حدود زیادی در 
ارتباط با ســرکوب دادشــاه و بهمن بارکزهی و کریم بخش سعیدی 
هم در ارتباط با وقایع »جبهه آزادیبخش بلوچستان« )التحریر( مقام 

نمایندگی را کسب کردند.
69.  شــهمراد بمپشتی که به “شــهمک “معروف بود، بعنوان غازی 
)مجاهد( با حمایت مولوی عبدالعزیز ساداتی، کدخدا نورجان دهواری 
که از ســرکرگان تبلغ جماعت بودند ، تعدادی از زگریان زامران را به 

قتل رساند و خود سر انجام بوسیله آنها کشته شد. 
70.  مراجعه به تعریف معروف استالین از ملت

استالین جوزف، ملیت از دیدگاه فلسفه علمی، ترجمه فارسی، تبریز: 
انتشارات آیدن، 1357.

اســتالین، جوزف. راجع به اصول لنینیسم. اداره نشریات به زبان های 
خارجی پکن، 1976.

71.  مولوی شهداد که شــاید یکی از مالیمترین مولوی های منطقه  
بود در دیداری با یزدی از نگرانی خود را نســبت به فعالیت های چپ 

گرایانه حوانان گزارش کرد و خواهان کمک شد. 
Kayhan Newspaper, “Be ostan-e Sistan wa Balu-
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chistan bayad bishtar tawjoh shawad” [Motre at-
tention should be paid to Sistan and Baluchistan[, 
Kayhan, 26 Shahrivar1359 hs.

مولوی نظرمحمد دیدگاه  با آنکه طبق مقررات خود جمهوری اسلمی 
بخار موقعیتی که در زمان شــاه داشتب صالحیت کاندیدائی نداشت  
ولی مقامات جمهوری اسالمی و مولوی های با نفوذ به منظور مقابله با 
احمد حسن رئیسی، از او خواستند که کاندیدا بشود.  مولوی عبداملک 
با  یک گروه از روحانیان شیعه در برنامه  حمله به دانشجویان دانشگاه 

همراهی کرده بود. 
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, Abdulhakim Shahbakhsh and Abdulrahim Mar-
jani. Neday-e Islam vol. 61-62, no 1-2, 1394hs 
[2016[. 57-61.
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اســتفاده کرده ایم.  با آنکه واژه   “قوم” این روزها وسیعاً بکار می رود. 
ولی قبیله، قوم و ملت تفوت هایی دارند که باید مد نظر داشــت. هر 
چنــد یک نگرش از ملت که به نژاد و رابطه اجداد مشــترک و یا یک 

فرهنگ مشترک تکیه می کند خصلت قومی به خود می گیرد. 
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Green Movement. New York: Palgrave Macmil-
lan, 2012. 79-100. ; Higgins, J. Patricia “Minority-
State Relation in Contemporary Iran.” Banuazizi, 
Ali and Myron Weiner. The State, Religion and 
Ethnic Politics: Pakistan, Iran, and Afghanistan. 
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75.  بی بی سی فارسی، “ایران تمدید مأموریت گزارشگر ملل متحد را 
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76.  بــه دیدگاههای مســکوب و احمدی که لیبرال مابانه تر اســت 
نگاه کنید.
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