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تاريخ دريافت 1317/22/22 :تاريخ پذيرش1317/12/21 :

چکیده
جنبشهای اجتماعی تأثیر شگرفی بر سرنوشت و ساخت جامعه دارند تا جايی که از يک سو باعث تغییر و
تحوالت زيادی در سطح ملی و بینالملل میشوند و در سوی ديگر مانع از ظهور تحوالتی خاص شوند .از آنجا
که جنبشهای اجتماعی گاه در برابر نظم موجود قرار میگیرند ،میتوانند منشأ تحوالت زيادی در ساختار
جامعه و سرنوشت آتی آن شوند .در اين بین ،جنبشهای قوم ی در جوامع چند قومیتی ،از اهمیتی اساسی
برخوردارند .در کشوری همچون ايران اقوام مختلفی همچون فارس ،کرد ،بلوچ ،لر ،ترک ،عرب و  ...حضور
داشتهاند که در دورههای مختلف باعث ظهور جنبشها و احزاب متعددی شدهاند و توانستهاند بر سیاست
مرکزی کشور تأثیرگذار باشند .در تحقیق حاضر به بررسی جنبشهای قوم بلوچ پرداخته و ريشهها ،اهداف و
چرايی پیدايش اين جنبشها مورد بررسی قرار گرفته است و اين جنبشها طبق نظريه چارلز تیلی مورد نقد و
بررسی قرار گرفتهاند .روش تحقیق در اين پژوهش ،تاريخی – تحلیلی بوده است .میتوان گفت که ظهور
جنبشهای اجتماعی در بلوچستان ايران تا حد زيادی تحت تأثیر جنبشها ی قومی در بلوچستان پاکستان
بودهاند .همچنین مطالعه حاضر نشان میدهد که عوامل منطقهای از مهمترين عوامل تشويق انديشه
خودمختاری در بین بلوچهای ايران بوده است .از جمله جنبشهای قومی بلوچ میتوان به جنبش خودمختاری
به وسیله دوست محمدخان ،جبهه آزادیبخش بلوچستان ،حزب دمکراتیک بلوچستان و حزب اتحاد المسلمین
اشاره کرد .بر اساس نظريه تیلی میتوان گفت که اين جنبشها ،جنبشهای ملی نبودهاند ،چون که دولتها
نقش چندانی در سازماندهی و جهت دهی اين جنبشها نداشتهاند ،بلکه بیشتر شبیه جنبشهای انقالبی
بودهاند.
واژگان کلیدی :جنبش اجتماعی ،جنبشهای اجتماعی قومی ،جنبش قومی ،قوم بلوچ ،بلوچستان.
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 .1مقدمه و بیان مسئله
جنبشهای اجتماعی 1در زمره پديدههای اجتماعی تأثیرگذار در دوران معاصر قرار دارند و بهتبع
جامعهشناسان هم جنبشهای اجتماعی را از عوامل مهمم دگرگمونی و تغییمرات اجتمماعی تلقمی
میکنند .فهم و درک جنبشهای اجتماعی در علوم اجتماعی تنها بخشمی از واقعیمت را توصمیف
نمیکند ،بلکه عنصری از يک شیوه خاص برساختن واقعیت اجتماعی است .رهبريمت در جنمبش
توسط انتخاب غیررسمی اعضا تعیین میشود و لزوماً تعین رهبر فرايند قانونی نیست کمه از يمک
شیوه قانونی پیروی کند .اغلب جنبشهمای اجتمماعی نمايمانگر ادبیمات ،هنمر و پمذيرفتن سمبک
زندگی خاص خود هستند (واگو .)222 :1373 ،جنبشهای اجتماعی با شکلهای ابتمدايی رفتمار
جمعی از قبیل آشوب 2متفاوتاند؛ زيرا جنبشهای اجتماعی سازمانيافتمهتر و پايمدارتر از رفتمار
جمعی میباشند .رفتار جمعمی بمه آن نموف رفتمار گروهمی گفتمه ممیشمود کمه بمدون سماختار،
خودانگیختممه ،عمماطفی و پیشبینممیناپممذير باشممد (کممافی)223 :1322 ،؛ بنممابراين در تعريممف
جنبشهای اجتماعی میتوان گفمت کمه جنبشهمای اجتمماعی رفتمار جمعمی سمازمان يافتمه و
آگاهانهای هستند که بر اساس انديشهای (عقیدهای ،منفعتمی ،خواسمتی ،يما همدفی) جديمد ،بمه
وسیله گروهی از کنشگران ،با استفاده از امکانات و محدوديتهای اجتماعی شکل گرفتهانمد کمه
بر علیه نظم موجود بسیج شده باشند (زاهد.)22 :1321 ،
3
يکی از انواف جنبشهای اجتماعی در دوران معاصر ،جنبشهمای اجتمماعی قمومی هسمتند.
جنبشهای قومی ،جنبشها ی اجتماعی هستند که در پی احیای هويت قومی و انسمجام بخشمی
به جمعیتی خاص با ويژگیهای فرهنگی معمین و دسمتیابی بمه نیازهما و خواسمتههمای ممادی و
معیشتی مساوی با قوم اکثريت هسمتند (روی )82 :1322 ،جنمبش قمومی يکمی از جنبشهمای
اجتماعی نوين است که میتواند همانند ديگمر جنبشهمای اجتمماعی ،فرصمتهای نموينی بمرای
اعتالی جوامع فراهم کند و آنها را به سوی مناسباتی از زنمدگی روزممره سموه دهمد کمه در آن
شأن انسانی و حرمت و حريم فرهنگمی انسمان رعايمت شمده باشمد؛ امما از طمرف ديگمر چنانچمه
تجددگرايی (مدرنیته) جاری در يک جامعه ،معیوب و غیر نهادی باشد ،میتواند جنبش قمومی را
تبديل به عاملی برای بروز بحرانهايی کند که تمامیت ارضی کشورها را به خطر اندازد (حسمین-
زاده .)32 :1321 ،جنبشهای قومی با توجه به خاستگاه جنبش ،نموف حکوممت مسمتقر و درجمه
تمايزی که برای خود قائل هستند ،به طور کلی دنبال احقاه حقوه جمعمی خمود هسمتند کمه از
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اين منظر به سه دسته متمايز تقسیم میشوند :الف) حقوه خودمختاری؛ ب) حقوه چندقومی؛
ج) حقوه خاص نمايندگی (هانتینگتون.)23 :1378 ،
ايران از جمله سرزمینهايی است که دارای سابقه و پیشینه امپراتوری بوده و اقوام و نژادهای
گوناگونی چون فارس ،ترک ،کرد ،لر ،بلوچ ،عرب و گیلک را در درون خود جای داده است .اقوامی
که در يک جامعه بیشتر به علت تجزيه سرزمینی به صورت اقلیت درآمدهاند ،اغلب بر حفظ و
تداوم تفاوتهای فرهنگی و هويتيابی خاص قومی تمايل دارند .در جامعه ايران تفاوتها و
شکافها ی قومی در سه سطح زبانی ،مذهبی و نژادی با ريشه تاريخی طوالنی به ويژه از دوره
صفويه به بعد کشمکشها و منازعاتی را در پی داشته است (سراج زاده)21 :1312 ،؛ بنابراين
میتوان گفت با توجه به وجود قومیتهای مختلف در ايران و تنوف و تکثر فرهنگی ،وجود
جنبشها ی اجتماعی متعدد و متفاوت دور از انتظار نیست .مطالعات هم چنین نشان میدهند
که در تاريخ کشورمان جنبشهای قومی با اهداف متعدد و متفاوت شکل گرفته است.
جنبشهای قومی به عنوان جنبشهای اجتماعی ،تأثیرات اجتمماعی و سیاسمی عظیممی بمر
جامعه ايران داشتهاند .يکی از ويژگیهای مهم اين جنبشها را میتوان ارتباط آن بما قومیتهما و
مسائل قومی در ايران دانست .همین امر از عوامل زمینهساز طرح خواستههای قومی توسمط ايمن
جنبش و به تبع آن نفوذ اين جنبش در منماطق قمومی و شمکلگیری گروههمای سیاسمی قمومی
چپگرا و تحرکات قومی بوده اسمت (امیمر احممدی .)233 - 232 :1377 :نقشآفرينمی و تمأثیر
جنبشها ی قومی بر مناطق مختلف قومی ايران يکسان نبوده اسمت .در بعضمی از منماطق قمومی
نفوذ و تأثیر جنبشها زياد بوده و در مناطقی ديگر اين جنبشها از يک نفوذ و نقشآفرينی ناچیز
و حاشیهای برخوردار بودهاند .در مقاله حاضر به بررسی جنبشهای اجتمماعی قموم بلموچ از دوره
پهلوی تا انقالب اسالمی پرداخته شده و ريشهها و اهداف و چرايی پیدايش ايمن جنبشهما ممورد
بررسی و واکاوی قرار گرفته است.
بلوچستان در جنوب شرقی اير ان و در مجاورت کشورهای افغانستان و پاکستان قرار دارد و از
يک موقعیت راهبردی و استراتژيک برخوردار است (کاويانی راد .)1321:121 ،ساکنان آن عممدتاً
از قوم بلوچ بوده و به زبان بلوچی سخن میگويند .زبمان بلموچی يکمی از اعضمان خمانواده ايرانمی
زبانهای هند و اروپايی است که شامل فارسی ،کردی و پشتو نیز ممیباشمد (صمدر.)87 :1377 ،
بلوچها مسلمان و عمدتاً اهل تسنن و حنفی مذهب هسمتند .بلوچسمتان منطقمه گسمتردهای
است که بلوچستان ايران بخشی از آن است .بخش عمده ديگر آن در پاکستان و افغانسمتان قمرار
دارند .از ويژگیهای مهم حیات اجتماعی -سیاسی بلوچستان طايفهگرايی است .بلوچهما در قالمب
دهها و صدها طايفه کوچک و بمزر سمازماندهی شمدهاند کمه همر طايفمه تحمت رهبمری يمک
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ريشسفید که «سردار» نامیده میشود ،قرار دارد .ايمن طوايمف در منماطق شممالی و جنموبی
بلوچستان که به ترتیب به «سرحد» و «مکران» معروف هستند ،پراکندهاند (براهويی28 :1372 ،
و حسین بر ،ايراندگانی.)112 :1318 ،
 .2مبانی نظری تحقیق
جنبشهای اجتماعی
در مورد جنبشها ی اجتماعی نظريات و تعاريف متعدد و متفاوتی وجود دارد و هر کدام از
نظريهپردازان معموالً از يک جنبه به قضیه جنبشهای اجتماعی نگريسته است .اين امر سبب
شده است که هیچ يک از تعاريف جامع نباشد .جنبش اجتماعی سازمانی شکلگرفته است که به
منظور دستیابی به هدفهای خاصی به گروهبندی و تشکل اعضان میپردازد .جنبشهای
اجتماعی بر اساس اصول سهگانهای پی ريزی شدهاند که در حقیقت دلیل موجوديت آنهاست،
به کنشهای آنها جهت میدهد و خصوصیات ويژهای به آنها میبخشد .اين اصول عبارتاند از:
اصل هویت :1جنبش بیانگر مواضع و سخنگوی افراد و گروههايی همانند قومیتها ،کارگران ،زنان
و ...میباشد.
اصل ضدیت :2جنبش همیشه در برابر نوعی مانع يا نیروی مقاوم قرار دارد و لزوماً دارای حريف
است و به عبارت ديگر به مبارزه با نظم موجود میپردازد.
اصل همگانی بودن :3جنبش دارای نظم و طرحی اجتماعی و جايگزين است که تالش میشود
از طريق کنش جمعی به آن نائل گردد (روشه.)113 - 112 :1372 :
نیل اسملسر 8شش شرط را در مورد پیدايش جنبشهای اجتماعی و عمل جمعی بهطور کلی
مطرح میکند که عبارتاند از:
 )1زمینه ساختاری :يعنی شرايط کلی اجتماعی که مشوه يا مانع تشکیل انواف گوناگون
جنبشهای اجتماعی است.
 )2فشار ساختاری يا تنشها و تضادهايی که باعث ايجاد منافع متعارض در درون جامعه
میگردد .اينگونه فشارها به شکل نگرانی درباره آينده ،اضطرابها ،ابهامات و يا اصطکاک
مستقیم هدفها نمايان میشوند.
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 )3گسترش باورهای تعمیميافته :جنبشهای اجتماعی معموالً تحت تأثیر ايدئولوژیهای معینی
شکل میگیرند که نارضايیها را متبلور ساخته و راههای عملی رفع آنها را نشان میدهند.
 )8عوامل شتابدهنده :اين عوامل در واقع رويدادهايی هستند که موجب میشود کسانی که در
جنبش شرکت میکنند به طور مستقیم وارد عمل شوند.
 )2وجود يک گروه عمل هماهنگ :که از رهبری و نوعی وسايل ارتباط منظم بین
شرکتکنندگان ،همراه با پشتوانهای از منابع پولی و مادی برخوردار باشد.
 )1عملکرد کنترل اجتماعی :چگونگی پیدايش و توسعه جنبش اجتماعی به شدت از عملکرد
کنترل اجتماعی تأثیر میپذيرد .مقامات حاکم ممکن است با تعديل زمینه ساختاری و فشار که
انگیزه ظهور جنبش را ايجاد کرده است واکنش نشان دهند (کروسلی 83 :2222 ،1و زاهد،
.)11 :1321
بلومر 2در مورد تعريف جنبشهای اجتماعی معتقد است که جنبشهای اجتماعی فعالیت
جمعی چشمگیری برای استقرار نظم جديدی از زندگی هستند (زاهد )21 :1321 ،و همچنین
معتقد است که يک جنبش عام برای اينکه به جنبش اجتماعی خاصی تبديل شود بايد مراحلی
را طی کنند و اين مراحل عبارت اند از انگیختگی ،روحیه رفاقت و يگانگی ،رشد و توسعه روحیه
دلگرمی ،شکلگیری ايدئولوژی گروه و تاکتیک (کروسلی.)32-33 :2222 ،
سعید زاهد زاهدانی در کتاب جنبشهای سیاسی معاصر ايران معتقد هست که جنبشهای
اجتماعی رفتار جمعی سازمان يافته و آگاهانهای هستند که بر اساس انديشهای (عقیدهای،
منفعتی ،خواستی ،يا هدفی) جديد ،به وسیله گروهی از کنش گران ،با استفاده از امکانات و
محدوديتها ی اجتماعی ،بر علیه نظم موجود يک زمینه اجتماعی خاص بسیج شده باشند (زاهد،
 .)22 :1321او معتقد است که برای شکلگیری جنبشهای اجتماعی سه عامل اصلی دخالت
میکنند که عبارتاند از کنشگران با رفتار خود (افراد) ،ايدئولوژی (روابط) و زمینه اجتماعی
(جامعه) (همان.)21 :1321 ،
چارلز تیلی 3نیز از جمله نظريهپردازان تأثیرگذار در زمینه مطالعات جنبشهای اجتماعی به
شمار میآيد .مجموعه آران وی در قالب نظريههايی که تحت عنوان «بسیج منابع» شهرت يافته
است ،قابل دستهبندی هستند .همانگونه که خود در مقدمه کتاب از بسیج تا انقالب اذعان
میدارد،تالش وی در جهت تدوين نظريهای برای تبیین و توصیف «کنشهای جمعی»
هدفگیری شده است (تیلی .)17 :1322 ،به عقیده وی ،پديدههايی همچون انقالبها ،شورشها،
ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Crossley
2. Blumer
3. Charles Tilly
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جنبشهای اجتماعی ،توطئههای سیاسی و حتی بسیاری از کودتاها ،انواف مختلفی از کنشهای
جمعی هستند که با هدف ايجاد تغییر يا ممانعت از تغییری در جامعه اتفاه میافتند .بدين
منظور نظريهپردازی درباره کنشهای اجتماعی برای نیل به شناخت درباره اين پديدهها بسیار
ضروری است.
نظريه کنش جمعی تیلی دارای پنج عنصر است :منافع ،سازمان ،بسیج ،کنش جمعی و
فرصت؛ که اين مفاهیم را تحت عنوان «الگوی بسیج» معرفی میکند .برای اولین بار تیلی اين
عناصر پنجگانه را در بستر «فرصتهای سیاسی» برای گروههای چالشگر ،به عنوان هسته اصلی
مسیر فرايند سیاسی جنبشهای اجتماعی به شکلی جامع تفهیم نمود (گیجنی-312 :2221 ،1
.)311
 )1منافع :منظور دستاوردها يا زيانهايی است که از تعامل گروه با ديگر گروهها حاصل میشود.
گروهها در کنش جمعی دارای منافع متنوعیاند .از نظر تیلی تشخیص منافع به دو شکل است:
نخست منافعی که گروههای مدعی بر پايه روابط تولید در بلند مدت دنبال میکنند؛ دوم منافعی
که بر اساس يک باور مشترک و در نتیجه محرکهای آنی در کوتاهمدت تشخیص داده میشود.
 )2سازمان :سازمان عبارت است از میزان هويت مشترک و همچنین ساختار وحدتبخش افراد
در درون يک جمعیت يا گروه .يک گروه هرچه از هويت مشترک و شبکههای داخلی وسیعتری
برخوردار باشد ،سازمانيافتهتر خواهد بود )3 .بسیج :يعنی منابعی که تحت اختیار گروههای
مدعی قرار دارد؛ به تعبیر ديگر فرايندی است که يک گروه به واسطه آن به تسلط بر منابع الزم
برای کنش جمعی دست میيابد )8 .کنش جمعی :مراد اقدام جمعی مردم برای دستیابی به
منافع مشترک است ،و  )2فرصت :در الگوی فرصت سه عنصر قابل تعريف است ،يکم قدرت که
بازده کنش جمعی را نشان میدهد؛ دوم سرکوب ،به معنای هزينههای کنش جمعی گروههای
مدعی است و در مقابل آن تسهیل قرار دارد که هرگاه هزينه کنش جمعی گروههای مدعی
کاهش يابد تسهیل پیش خواهد آمد؛ سوم خود فرصت که اگر گروههای ديگر از جمله
حکومتها بیشتر آسیبپذير باشند برای گروههای مدعی فرصت محسوب میشود و در مقابل اگر
هزينههای گروه مدعی در مقابل حکومت افزايش يابد تهديد خواهد بود (تیلی.)12-12 :1177 ،
به نظر تیلی ،جنبشهای اجتماعی معموالً به عنوان بسیج منافع گروهی هنگامی پديد میآيد
که مردم هیچگونه وسايل نهادی شدهای برای بیان خواستههای خود ندارند و يا نیازهايشان
مستقیماً توسط مقامات دولتی سرکوب میشوند .به نظر تیلی ،جنبشهای انقالبی نوعی عمل
جمعیاند که در وضعیتهای که وی آن را حاکمیتهای چندگانه مینامد ،رخ میدهند .شرايطی
که در آن ،حکومت به داليلی ،فاقد کنترل کامل بر مناطق تحت اداره خود است ،حاکمیت
ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Giugni

1
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چندگانه ممکن اس ت در نتیجه جنگ خارجی ،برخوردهای سیاسی داخلی يا ترکیب اين دو پديد
آيد .به عقیده تیلی ،در مقايسه با جنبشها ی اجتماعی قبل از سده نوزدهم ،جنبشهايی که ما
امروز با آنها آشنا هستیم در جهت ايجاد تغییرات مؤثر از طريق دولت -ملت به طرز بی سابقهای
سازماندهی و جهتدهی شدهاند .در حقیقت او چنین جنبشهای را جنبشهای ملی مینامد و
آنها را از جنبشهای کمتر سازمانيافته ،دفاعیتر و محلیتر که مخصوصاً در دوره توسعه
تجاوزکارانه دولتها در سده هفدهم حضور داشتند ،متمايز میکند (تیلی.)118-112 :1322 ،
جنبشهای اجتماعی قومی
جنبشهای قومی جنبشهای اجتماعی هستند که در پی احیای هويت قومی و انسجام بخشی به
جمعیتی خاص با ويژگیهای فرهنگی معین و دستیابی به نیازها و خواستههای مادی و معیشتی
مساوی با قوم اکثريت هستند .طرح مطالبات ،گام نخست جنبشهای قومی در مسیر تالش برای
تثبیت نظم حقوقی نوينی درون جامعه است .چنین تالشی طیفی گسترده از اصالح نظم حقوقی
موجود تا رد و انکار کلیت آن را شامل میشود .در حالت اول ،رهبران جنبش از دولت مستقر
می خواهند که از فراموشی ،انکار ،سرکوب و يا تبعیض نسبت به آنان خودداری ورزد .چنین
مطالباتی ،اغلب با تغییرات و اصالحاتی ،با نظم کلی حقوقی کشورهای دمکراتیک قابل تطبیق
بوده و در نتیجه در اين کشورها جنبشهای قومی عمدت ًا راهبردهای فرهنگی اتخاذ میکنند .در
انتهای طیف که جنبش قومی نظم حقوقی کشور را مردود میشمارد ،چون دولت و اکثريت
عمدت ًا چنین خواستهای را رد میکنند ،جنبش قومی يا شکل زيرزمینی و مخفیيافته و يا به
اقدامات آشکار مسلحانه مبادرت میورزد (کیملیکا.)72 :1328 ،
 .3مالحظات روششناختی
روش تحقیق در اين پژوهش تاريخی -تحلیلی است که به روش کتابخانهای و با استفاده از اسناد
مکتوب چاپی و ديجیتال انجام شده است .بر اين اساس به بررسی جنبشهای اجتماعی قوم بلوچ
در اين منابع و اسناد ،از دوره پهلوی تا انقالب اسالمی پرداخته شده است و ريشهها ،اهداف و
چرايی شکلگیری اين جنبشهای اجتماعی در بین قوم بلوچ مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته
است.
 .4اوضاع اجتماعی – سیاسی بلوچستان تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران
قبل از اينکه به بررسی جنبشها ی اجتماعی قوم بلوچ در استان سیستان و بلوچستان پرداخته
شود ،الزم است تا اوضاف اجتماعی و سیاسی اين ناحیه مورد بررسی قرار گیرد ،زيرا جنبشهای

 |121مجله مطالعات اجتماعی اقوام ،دورة اول ،شماره  ،2پايیز و زمستان 1317

اجتماعی فارغ و بیتأثیر از اوضاف سیاسی و اجتماعی منطقه خود نیستند ،بلکه برعکس
میتوان ادعا کرد که اکثر جنبشهای اجتماعی تحت تأثیر اوضاف سیاسی و اجتماعی هر منطقه
شکل میگیرند  .پس اوضاف سیاسی و اجتماعی بلوچستان بحث کلیدی و مهمی است و اين
اوضاف سیاسی و اجتماعی به مثابه بستر ،شرايط و زمینهای هستند که نحوه شکلگیری جنبشها
در آن آشکار میشود.
سرداران بلوچ در هر دوره سیاسی در ايران تا قبل از دولت پهلوی به عنوان متحدين
زمامداران هر دوره ايفای نقش میکردهاند .چنانکه بلوچها در عهد هخامنشیان و ساسانیان بخش
قابلتوجهی از نیروهای نظامی پادشاهان مزبور بودند .فردوسی جنگجويان بلوچ را ستون فقرات
سپاه ايران در جنگ علیه تورانیان در دوران کیکاووس و کیخسرو میداند (احمدی:1322 :
.)112
با ورود اسالم به ايران ،بلوچستان همانند ساير بخشهای ايران توسط حکمرانان منصوب
خلفای اموی و عباسی اداره میشد .با ظهور سلسلههای محلی ايرانی در دوره عباسی بلوچستان
بخشی از قلمرو آنها شد .از آن هنگام تا روی کار آمدن حکومت پهلوی در ايران ،هر چند
حکومتها ی مرکزی ،فرماندارانی را برای حکمرانی بر بلوچستان تعیین میکردند که حتی
تعدادی از آنها نیز بلوچ بودند ،اما واقعیت اين است که سرداران محلی از قدرت و نفوذ زيادی در
منطقه برخوردار بودند .حکومت مرکزی حتی در دوران صفويه از يک حاکمیت متمرکز در
بلوچستان برخوردار نبود .به خاطر وجود چنین وضعیتی بوده که برخی از محققین قائل به يک
دوره تحت عنوان «بلوچی دوره» يا «بلوچی زمانه» هستند که از آن به عنوان عصر خودگردانی يا
عصر استقالل سیاسی بلوچها ياد میشود .در اين دوره سرداران بلوچ ،فارغ از نفوذ يک حکومت
اداری و سیاسی خارجی ،بر بلوچستان حکمرانی میکردند و نهادهای سیاسی و نیز فرهنگ و
زبان بلوچی در منطقه حکمفرما بود (حسین بر .)38-37 :1122 ،از مهمترين سرداران بلوچ اين
دوره میتوان به میرچاکر و نصیرخان اشاره کرد.
دولت صفوی که در قرن دهم تشکیل شد و پادشاهان دولت صفوی درصدد بودند يک دولت
ملی متمرکز بر تمام سرزمینهای ايرانی تشکیل دهند .بلوچستان که در دورههای قبل از صفويه
توسط حکام محلی به استقالل اداره شده بود ،مورد توجه شاهان صفويه قرار گرفت .بلوچستان
در اين دوره مثل اکثر ملل شرقی از يک طرف درگیر مشکالت و مصائب به وجود آمده در پی
استیال مغول و تاتار بر خراسان و کرمان بود ؛ اما ازآنجايی که اين منطقه دورافتاده بود و با توجه
به مشکالتی که دولت صفويه در ابتدای تشکیل حکومت داشت به خصوص با درگیرهايی که با
عثمانیها و ازبکان به وجود آمد ،تسلط و نفوذ صفويان در بلوچستان به تدريج صورت گرفت تا
اينکه در دوره شاه عباس اول اين منطقه توسط قزلباشها فتح شد و اين دوره اوج نفوذ صفويان
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در اين منطقه بود؛ اما در دوره شاهان بعدی ص فويه اين تسلط و نفوذ کمتر شد و اين به خاطر
مشکالت و جنگهايی بود که آنان با عثمانیها داشتند .به هر حال بلوچستان جزن قلمرو صفوی
به حساب میآمد و از اين پس حکام کرمان بودند که بر بلوچستان حکم میراندند؛ اما حکام
کرمان سیاست نادرستی پیش گرفتند و نتوانستند بلوچستان را به خوبی اداره کنند .اين
بیتوجهی و سیاستهای نادرست باعث شد که بلوچها در اواخر دوره صفويه با حمالت افغانها به
کرمان و اصفهان با آنان همکاری کنند و در سقوط سلسله صفويه نقش داشته باشند (شهلیبر،
.)1318
بررسی اوضاف سیاسی و اجتماعی بلوچستان در دوره قاجار يکی از مسائل مهم تاريخ معاصر
ايران است که در فهم مسئلة پژوهش حاضر نیز بسیار ضروری مینمايد .بلوچستان از نخستین
مناطق جنوبی ايران بود که در جريان رقابت کشورهای اروپايی بر سر کنترل و تسلط بر
هندوستان ،مورد توجه آنها قرار گرفت .در جريان اين رقابتها سرزمینهای مجاور هندوستان
به عنوان معابر دسترسی به آن سرزمین اهمیت خاصی يافت .انگلیسیها پس از سالها مبارزه با
رقیبان ،توانسته بودند دست آنان را از هندوستان کوتاه نموده ،کنترل تجارت و سیاست در
هندوستان را به دست بگیرند ،برای امنیت بخشیدن به سرحدات آن ،مصمم بودند مناطق حايلی
را در مرزهای شمال غربی هندوستان تشکیل دهند؛ و از اين زمان است که سیاست استعماری
انگلیسیها در اين ناحیه از ايران آغاز شد .از جانب ديگر با تشکیل حکومت قاجار در ايران،
شاهان اين سلسله تالش کردند مرزهای شرقی کشور را در سرزمینهای ايرانی گسترش دهند.
توجه همزمان انگلیسیها و دولت قاجار به بلوچستان موجب تقابل سیاست آنان شد .در اين
مبارزه ديپلماسی فعال انگلستان در برابر سیاست منفعل قاجاری قرار گرفت و انگلیسیها برای
رسیدن به اهداف خود اقدامات وسیع و برنامه ريزی شدهای را انجام دادند و تالش نمودند
بلوچستان را به عنوان سنگ بنای سپر دفاعی هندوستان ،از ايران جدا نمايند (سپاهی:1327 ،
 .)83با آغاز سلطنت ناصرالدين شاه و توجه دولت مرکزی به بلوچستان برخی سرداران و حاکمان
نواحی مختلف اين ناحیه ،داوطلبانه اطاعت خود را از دولت اعالم نمودند (سپاهی:1322 ،
)128؛ و اين بدان دلیل است که امیرکبیر صدراعظم ايران در آن زمان اهمیت ويژهای به
بلوچستان میداد و آن هم به خاطر آگاه بودن او از سیاستهای انگلیس در بلوچستان بود .در
اين دوران نیز مبارزاتی در بلوچستان برای استقالل دوباره رخ داد اما با سیاستهای امیرکبیر
بلوچ ها به شدت سرکوب وعده زيادی کشته شدند و دوباره به اطاعت از ايران گردن نهادند (ساالر
بهزادی .)1372 ،انگلیسها از اين وضع نگران شدند ،زيرا با گسترش مرزهای شرقی ايران ،ايران
را به هند نزديکتر میديدند .با توجه به چنین اوضاعی ،دولت انگلیس در سال  1272/1223ه.
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به منظور جلوگیری از گسترش نفوذ بیشتر ايران در بلوچستان ،مأمورانی از سند به بلوچستان
اعزام کرد (سپاهی.)1322 ،
در دوران قاجار نیز مانند ساير دورهها قبل از قاجار ،روسای طوايف بلوچ از سلطه و نفوذ
گستردهای در منطقه برخوردار بودند .اوضاف تقريباً آشفته سیاسی ايران از انقالب مشروطه تا
ظهور رضاخان میزان نفوذ دولت مرکزی را در بلوچستان کاهش داد و باعث تشديد قدرت
سرداران بلوچ شد .مهمترين سردار بلوچ مقارن ظهور رضاخان در بلوچستان دوست محمد خان
بارکزهی بود که بخش اعظم بلوچستان در اختیار حکومت محلی او قرار داشت (احمدی:1322 ،
)222-222؛ بنابراين ،از مهمترين ويژگی بلوچستان در دوران قبل از پهلوی ،وجود سرداران
قدرتمند بلوچ است که کنترل بلوچستان را در اختیار داشتند و تقريباً بر همه بلوچستان ايران
حکمرانی میکردند و پادشاه سلسلههای ايرانی تا قبل از پهلوی بر اين مناطق چندان مسلط
نبودند.
قبل از سلسله پهلوی ،در بلوچستان نه اثری از دولت مدرن و نه اثری از سیاست مدرن بود.
مرحله تحکیم قدرت دوست محمد خان بارانزهی (بارکزهی) همزمان بوده با به قدرت رسیدن
پهلوی اول در سال  1121در ايران .پهلوی اول در پی آن بود تا سیستم به اصطالح فدرال سنتی
ايران را به نوعی سیستم متمرکز مدرن تغییر دهد .پهلوی اول اصالحات جديدی را آغاز کرد که
نه تنها قدرت خانهای ايالت و سرداران ،بلکه مظاهر فرهنگی گروهها قومی -زبانی را در ايران به
مخاطره انداخت .در همین راستا ،مجلس شورای ملی ،در سال  1312اليحهای را برای اسکان
ايالت کوچنشین در بلوچستان ،کردستان ،خوزستان و آذربايجان تصويب کرد .رضاشاه حضور
ارتش را در اغلب بخشهای کشور گسترش داد و توانست تا سال  1312بیشتر مناطق قومی
ايران را تحت سیطره سیستم اداری و سیاسی دولت متمرکز قرار دهد (احمدی 227 :1322 ،و
حسین بر و ايرندگانی.)178 :1318 ،
آخرين نقطها ی که پهلوی اول ارتش خود را اعزام کرد ،بلوچستان بود .وی در سال 1321
تصمیم گرفت بلوچستان را تحت کنترل مستقیم دولت قرار دهد .در سال  1327ارتش را به
بلوچستان اعزام نمود .بزر ترين مانع رضاشاه در بلوچستان ،دوست محمدخان بارکزهی ،حاکم
محلی منصوب شده در زمان قاجار بود .رضاشاه پیشنهاد او را مبنی بر پرداخت مالیات به دولت
در ازای تنفیذ حکومت محلی وی رد کرد .در سال  1327ارتش علیه دوست محمد خان
بارکزهی وارد عمل شد .بعد از شکست ،دوست محمد خان تسلیم شد و در سال  1321به دنبال
يک فرار ناموفق اعدام گرديد .بعد از آن ،ساير سرداران طوايف مختلف بلوچ به رضاشاه پیوستند.
در دوران حکومت پهلوی ،حضور نظامی ،سیاسی و اداری دولت در بلوچستان به طور مستمر
ادامه يافت و بهتدريج نهادهای دولتی تأسیس شدند (احمدی.)227 :1322 ،
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پس از برکناری پهلوی اول در سال  1181فرزند وی محمدرضا به قدرت رسید .از زمان به
قدرت رسیدن وی تا پايان حکومت پهلوی کالً  2برنامه عمرانی به اجرا در آمد که برنامه اول از
چارچوب ساختن چند مدرسه و تعمیر راههای شوسه و ...فراتر نرفت .در برنامه دوم رشد توسعه
بهتر بود و د ر اين زمان شهرهايی چون سراوان ،چابهار و ايرانشهر از نعمت بره برخوردار شدند.
در برنامه سوم ،هدف صنعتی کردن کشور بود .برنامههای چهارم و پنجم هم به نوعی استراتژی
برنامه سوم را ادامه دادند ،ولی تغییرات چندانی در بلوچستان به وجود نیامد .هر چند که از
طريق اسداهلل علم که مدتی استاندار سیستان و بلوچستان و سپس وزير دربار بود نوعی کانال
ارتباطی بین بلوچها و دولت مرکزی وجود داشت ،ولی برخی تحرکات سیاسی که در بلوچستان
ال تشکیل گروههايی چون حزب
پاکستان رخ میداد بر بلوچستان ايران نیز تأثیرگذار بود .مث ً
دموکرات بلوچستان و جبهه آزادیبخش بلوچستان در دهه  1112را میتوان حاصل اين تحرکات
دانست (طاهری.)1327 ،
 .5جنبشهای اجتماعی قوم بلوچ
بلوچهايی که در سرزمین کنونی بلوچستان ايران مستقر هستند به نسبت بلوچهايی که در آن
طرف مرزها يعنی کشور پاکستان حضور دارند کمتر فعالیت سیاسی داشتند و کمتر به
فعالیتهای سیاسی عالقه نشان دادهاند .جنبشهای اجتماعی و حرکتهای سیاسی محلیگرای
بلوچها عمدتاً در بلوچستان شرقی در پاکستان متمرکز بوده است و اکثر فعالیتهای سیاسی هم
در بلوچستان شرقی متمرکز بودهاند و بلوچهای ايرانی نیز تا حدود زيادی چشم به جانب شره
داشتهاند .يک دلیل عمده فقدان گرايشهای سیاسی قوی در میان بلوچهای ايرانی پیوندهای
عمیق تاريخی ،زبانی و فرهنگی بلوچها با ايران بوده است و اينکه بلوچهای ايران ،خود را متعلق
به کشور ايران میدانستند .حمید احمدی ( )1322البته به نقل از هاريسون مینويسد :بلوچهای
ايرانی در طول تاريخ در حاشیههای حیات سیاسی قرار داشته و امروزه نیز به همین رويه ادامه
میدهند .بلوچهای ايرانی هرگز يک تشکل واحد سیاسی يا نظامی خاص خود حتی برای يک
مدت کوتاه ،ايجاد نکردهاند .با توجه به مقدمه فوه ،به جنبشهای اجتماعی و فعالیتها و
حرکتهای سیاسی قوم بلوچ تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی ايران پرداخته خواهد شد.
 .1.5جنبش خودمختاری بلوچستان به وسیله دوست محمدخان بارکزائی
ضعف مداوم حکومت قاجار در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بیستم تالش در راه تمرکز قدرت
در بلوچستان را خنثی کرد .حاکمان و سرداران بلوچ از ضعف دولت استفاده و موقعیت خود را به
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عنوان حکمرانان محلی در بلوچستان ايران مستحکم کردند .هنگامی که رضاخان در تهران به
قدرت رسید ،بزر ْ ايل بارانزايی (بارکزائی) بخشهای مهمی از بلوچستان جنوبی را تحت
کنترل خود داشت .دوست محمدخان بزر ترين هماورد رضاخان در بلوچستان بود .ساير طوايف
قدرتمند بلوچ نظیر ياراحمدزايی ،گمشادزايی و اسماعیلزايی منطقه سرحد در شمال بلوچستان
را در اختیار داشتند .دوست محمدخان به عنوان قدرتمندترين رئیس طوايف بلوچ ايرانی عصر
خود ،بر بمپور حکمرانی میکرد .او به طايفه بارانزايی تعلق داشت که رؤسای آن از زمان نادرشاه
افشار حکمرانان محلی بخشهايی از بلوچستان بودند .هنگامی که والی انتصابی قاجاريه در
بلوچستان در سال  1127م 1221 /ش به سوی کرمان حرکت کرد ،مراکز حکومتی بمپور و
ايرانشهر را به سردارهای بلوچ بهرامخان بارکزايی و سعیدخان بلیدهی تحويل داد .تالشهای
بعدی برای تحت فرمان درآوردن بهرام خان موفقیتآمیز نبود تا اينکه انگلیسیها او را به اطاعت
از دولت مرکزی تهران تشويق کردند (افشار .)131 :1317 ،دوست محمدخان توانست بخشهای
مهمی از مکران در بلوچستان جنوبی را تحت کنترل خود درآورد .دوست محمدخان از مقر خود
در بمپور بخشهای مهمی از بلوچستان ايران را تحت کنترل داشت و سراوان را نیز به پدر و
برادرش واگذار کرد .ظاهراً دوست محمدخان امیدوار بود که دولت مرکزی در امور بلوچستان
دخالت نکند .منابع درآمد او عبارت بود از :ده يک (يک دهم) غالت کشاورزان و ساير عايدات
فردی ،عوايد حاصل از زمینهای خالصه متعلق به حکومت مرکزی و اراضی وسیع کشاورزی
شخصی .نیروی نظامی دوست محمدخان متشکل از پنج هزار تفنگدار طوايف بود که از قلعه او
حفاظت میکردند .هنگامی که رضاخان به درهم کوبیدن اقتدار نیروهای ايلی در کردستان،
آذربايجان ،خراسان ،خوزستان و لرستان مشغول بود ،دوست محمدخان قدرت خود را استحکام
بخشید .بلوچستان درواقع آخرين منطقهای بود که رؤسای خودمختار ايالت و حکام (خوانین)
محلی آن تصفیه شدند .برخالف قاجارها ،رضاخان به وفاداری اسمی اين رؤسا و مالیاتهايی که
به دولت مرکزی میپرداختند راضی نبود .آنچه او میخواست ،نابودی اقتدار آنها و حضور
مستقیم و مستمر اداری و نظامی دولت در منطقه بود؛ بنابراين ،رضاخان پیشنهاد دوست
محمدخان را مبنی بر پرداخت مالیات به دولت در ازای تنفیذ حکومت محلی وی رد کرد .در
سال  1321رضاخان تصمیم گرفت بلوچستان را تحت کنترل مستقیم دولت قرار دهد (احمدی،
.)221 :1322
در سال  1327ارتش علیه دوست محمدخان وارد عمل شد .در ضمن ،رضاشاه به دوست
محمد خان وعده داد که به پاس خدماتش در بلوچستان به او پاداش دهد و از او دعوت کرد تا به
تهران بیاي د و تسلیم شود .پس از رد اين دعوت از طرف دوست محمد خان ،دولت مرکزی او را از
مقام حکمرانی بمپور عزل کرد و سردار بلوچ ديگری را به جای او منصوب کرد .در جريان يک
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سلسله نبردها ،دوست محمد خان شکست خورد و تسلیم شد .رضاخان در تهران او را مالقات
کرد و ضمن برقراری يک حقوه ماهانه برای او دستور داد در تهران تحت نظر زندگی کند .پس از
چند ماه ،دوست محمد خان دست به يک فرار ناموفق زد که در جريان آن يک نگهبان دولتی را
کشت و به همین علت دستگیر و در سال  1321اعدام شد .همانند کردستان ،برخی از
سردارهای بلوچ ،به ويژه سرداران سرحد که از دوست محمد خان و حکمرانی او حمايت کرده
بودند ،به ارتش رضاخان پیوستند و بر عیله دوست محمد خان با ارتش رضاخان متحد شدند.
رؤسای طوايف ياراحمدزايی ،اسماعیلزايی و ريگی از اين جمله بودند؛ اما به رؤسای طوايف
سرحد اجازه داده نشد که به عنوان گروههای مسلح اقتدار خود را حفظ کنند و اندکی پس از
سقوط دوست محمد خان رضاشاه آنها را نیز خلع سالح کرد .طايفه اسماعیلزايی به رهبری
جمعهخان اسماعیلزايی مهمترين طايفهای بود که در سال  1313علیه دولت قیام کرد .جمعه-
خان در برابر ارتش اعزامی شاه از کرمان و خراسان ،سرانجام تن به خلع سالح داد مشروط بر
آنکه رمههايی را که از او گرفته بودند به او بازپس دهند .او به همراه اعضای طايفهاش به فارس
تبعید شد و مدتها تحت نظر بود .دو طايفه مهم ديگر سرحد يعنی گمشادزايی و ياراحمدزايی
هم پس از آن ابراز تمايل کردند که با دولت مرکزی به توافق برسند .سردار عیدوخان رئیس
بزر طايفه ريگی نیز به فارس تبعید گرديد ،اما بعد بخشوده شد (احمدی.)1322 ،
همان گونه که گفته شد ،اين سردارها با رضاخان بر علیه دوست محمد خان متحد شده
بودند ،اما بدرفتاری برخی فرماندهان ارتش -به ويژه سرتیپ البرز که با اين طوايف به خشونت
رفتار میکرد -باعث شورش اين سرداران شد .به نوشته سرلشکر جهانبانی ،سرتیپ البرز ،فرمانده
عملیات نظامی ارتش علیه سرداران شورشی ،در سال  1327دستور اعدام گروهی از خوانین و
سرداران را صادر کرده بود .اين عمل نفرتی در میان بلوچها نسبت به ارتش ايجاد کرد که مدتها
باقی ماند (جهانبانی .)12-1 :1332 ،رضاخان با اعمال سیاستهای اداری و تشکیالتی اقتدار
دولت را در بلوچستان گسترش داد .بلوچستان صحنه حضور مستقیم نیروهای ارتش شد و در
شهرهای عمده آن يعنی زاهدان ،ايرانشهر ،سراوان و خاش پادگانهای نظامی تأسیس گرديد.
تا سال  ،1317در شهرهای کوچک نظیر بمپور ،مگس و پهره نیز پاسگاهها و پادگانهای
نظامی تأسیس و بندر چابهار در جنوب به پايگاه مهم نیروی دريايی تبديل شد .علیرغم خلع
سالح رؤسای طوايف بلوچ ،قدرت آنها به طور کامل از بین نرفت .طايفهگرايی به صورت ساختار
عمده اجتماعی در بلوچستان باقی ماند و رؤسای طوايف توانستند قدرت اجتماعی -اقتصادی
خود را حفظ کنند .پس از برقراری آرامش در بلوچستان ،دولت از اين واسطهها استفاده کرد و با
شناسايی آنها به عنوان سردار ،آنها را مسئول برقراری نظم و قانون در مناطق طايفهای کرد .با
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توجه به ساختارهای اجتماعی مناطق قبیلهای و نقش رؤسای طوايف ،کنترل منطقه برای دولت
آسانتر میشد .همان گونه که فیلیپ سالزمن توضیح میدهد :از نظر اداری ،طوايفِ دارای
ساختارهای بومی متمرکز را آسانتر میتوان کنترل کرد تا طوايف دارای ساختارهای بومی
غیرمتمرکز .قد رت کنترل کننده ،در صورت امکان ،از ساختارهای طايفه متمرکز سنتی و اعضای
آن استفاده میکند .سردار يک واسطه بود و تالش میکرد تا طايفه و نمايندگان دولت را در مورد
بسیاری از سیاستها و اجرای آنها به نوعی توافق متقابل متقاعد سازد .پس از کنارهگیری
رضاشاه ،بلوچستان برخالف کردستان نسبتاً آرام ماند .درواقع ،حاکمها (خوانین) بخشهای
جنوبی بلوچستان و سرداران ناحیه سرحد به کار خود به عنوان واسطه ادامه دادند و دولت
مرکزی به آنها پاداشهای مالی و امتیاز داد .در سالهای آخر دهه  1382شمسی و اوايل دهه
 1322شمسی برخی رؤسای طوايف که به موقعیت مناسبی دست نیافته بودند ،علیه دولت
طغیان کردند و گروههای مسلح تشکیل دادند يا به اين گروهها پیوستند .انقالب اسالمی در سال
 1327به قدرت اين نخبگان سنتی بلوچ پايان داد و مهمترين ضربه را به نفوذ حاکمها (خوانین)
و سردارها وارد ساخت (احمدی.)111 :1322 ،
 .2.5جبهه آزادیبخش بلوچستان
در زمان سلطنت پهلوی دوم برخی جريانهای سیاسی در بلوچستان ايران ظهور کردند که اين
جريانها و حرکات با قصد فعالیت سیاسی و تا حدودی استقاللطلبی و مخالفت با حکومت
مرکزی انجام شدهاند .همچنین میتوان گفت که اين گرايشها و فعالیتهای سیاسی نیز تحت
تأثیر و تحت نفوذ بلوچها در پاکستان بود .گروهی به نام جبهه آزادیبخش بلوچستان در سال
 1383توسط جمعه خان و گروه کوچکی از فعالین سیاسی ايرانی در پاکستان تشکیل شد
(هاريسون .)122 :1121 ،1جبهه آزادیبخش بلوچستان که در دهه چهل و پنجاه هجری
شمسی برای مدتی در عرصه تحوالت سیاسی و اجتماعی سیستانوبلوچستان فعال بود ،گروهی
ضد حکومتی با گرايشات چپ و دارای مشی مسلحانه بود .اين جبهه بیشتر تحت تأثیر فضای
سیاسی دهه  12و  72میالدی که اکثر گروهها متأثر از انديشههای مارکسیستی و چپ بودند با
حمايت مستقیم بعضی دول منطقه که خود نیز دارای حکومتهايی با گرايشات چپ بودند ،پا به
عرصه حیات سیاسی ايران گذارد .عالوه براين ،زمینههای مهمتری نیز در تشکیل اين جبهه مؤثر
بود که از آن جمله می توان به صبغه تاريخی بلوچستان و سیاست استعماری انگلیس در تقسیم
اين منطقه و محرومیت و ظلم و ستم حکام غیربومی که از دوره قاجاريه تا اواخر دوره پهلوی
همچنان ادامه داشت ،اشاره کرد .اين جبهه سازمانی سیاسی بود که در سال  1383هجری
ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Harrison
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شمسی تشکیل شد و همین سال را بايد شروف درگیریهای آنها با نیروهای دولتی در
بلوچستان دانست .بنیانگذاران مهم اين گروه افراد بزرگی از بلوچهای پاکستان و ايران بودند؛ از
جمله آنها بايد به جمعه خان ،رئیس سابق آکادمی بلوچی در کويته پاکستان ،میرعبدیخان
سردارزهی ،از بزرگان طوايف بلوچ در ايران ،عبدالصمد بارکزهی ،نويسنده و شاعر ،رحیم
زردکوهی و موسیخان میرالشاری اشاره کرد .رياست گروه بر عهده جمعهخان قرار گرفت .جبهه
آزادیبخش بلوچستان توانست تا اوايل دهه  1322به فعالیت خود ادامه دهد (احمدی:1322 ،
 .)112جبهه آزادیبخش با کمک روسای طوايف توانست شاخه نظامی خود را سازمان دهد و
نیروهای نظامی جبهه آزادیبخش بلوچستان شامل چهارصد تا پانصد فرد مسلح از طوايف
مبارکی ،سردارزايی و گمشاد زايی بود (همان .)212 :1322 ،جبهه آزادیبخش بلوچستان پس از
توافق میان ايران و عراه از يک سو و وفاداری برخی از سرداران از جمله عبدی خان به دولت
شاه ،ضربه ويران کنندهای بر پیکره اين جنبش وارد کرد و باعث سرنگونی و شکست اين جنبش
شد (همان.)112 :1322 ،
 .3.5حزب دموکراتیک بلوچستان
يک گروه ديگر به نام حزب دمکراتیک بلوچستان در دهه  1382در بغداد تشکیل شد که شاخه
بلوچی جبهه ملی خلق ايران ،ائتالفی از اعضای حزب توده بود .اين گروه خواستار يک «دولت
دمکراتیک ملی» در بلوچستان بود که يکی از استانهای ايران «فدرال و سوسیالیست» باشد.
تقسیم مجدد استانهای ايران بر اساس معیار زبان و استفاده از بلوچی به عنوان زبان آموزشی در
مدارس نیز از ديگر خواستههای اين گروه بود .اين گروه کمونیست با جبهه جمعه خان بر سر
مسئله استقالل بلوچستان و مبارزه مسلحانه علیه دولت ايران تضاد داشت .هاريسون مینويسد
که در اواسط دهه  1172میالدی پس از انعقاد قرارداد الجزاير  1172م 1328 /ش ،میان شاه و
صدام حسین که به حمايت عراه از بلوچهای ايران و حمايت ايران از کردهای عراه پايان داد،
اين گروهها عمالً متالشی شدند .از اواسط  1172م 1327 /ش ،بلوچستان ايران از نظر سیاسی
آرام و فاقد تشکلهای سیاسی بود .بلوچها ناظر و پیگیر حوادث سیاسی در تهران بودند ،اما
نقشی چندان فعال در حوادثی که منجر به سقوط شاه شد ،ايفا نکردند (هاريسون-112 :1121 ،
.)112
 .4.5حزب اتحاد المسلمین
يکی از جنبشها و احزاب ديگر که نقش خیلی مهمی بر ساختار بلوچستان داشت حزب
اتحادالمسلمین بود .زمانی که شرايط ايران در حال تغییر و دگرگونی بود و میرفت تا انقالب
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اسالمی ايران پیروز شود ،برخی علمای بلوچستان گرد هم آمده تصمیم گرفتند در قالب يک
حزب و تجمع نظاميافته ،فعالیت اسالمی و اسالمخواهی خود را اعالن نموده و متناسب با
مقتضیات منطقه تصمیمگیری نمايند و حزب اتحاد المسلمین بلوچستان را اواخر سال 1321
تشکیل دادند .از اهداف اين حزب میتوان به ترويج دين مبین اسالم ،تحکیم وحدت ملی و
ترويج آزادی ،بر ابری و برادری مطابق مقررات اسالمی ،مبارزه با فساد اخالقی ،اجتماعی و
سیاسی ،آزادی قلم ،بیان و احساسات بر مبنای قوانین اسالمی ،احترام و حفظ زبان و فرهنگ
مردم منطقه اشاره کرد .حزب اتحاد المسلمین ،به عنوان يک حزب مذهبی و مردمی نقش مهمی
در استقرار جمهوری اسالمی در منطقه داشت .اين حزب به رهبری مولوی عبدالعزيز بیشتر
بیانگر خواستههای اهل سنت در ايران بود تا بیانگر گرايشهای سیاسی و قومی بلوچها (شبانی،
)11 :1322؛ به عبارت ديگر ،اين حزب بیشتر نماينده هويت مذهبی بلوچها بود تا هويت قومی
آنها .چنانکه مولوی عبدالعزيز ،طی مصاحبهای اعالم داشت« :تا زمانی که رفتار ناشايستی نسبت
به مذهب سنی وجود نداشته باشند و تا هنگامی که حقوه ملی ما مورد احترام باشد ،ما با تمام
نیرو از حکومت جديد حمايت خواهیم کرد» (احمدی .)217 :1322 ،از نظر وی حقوه ملی
عبارت بود از انجام مراسم مذهبی بدو ن دخالت ديگران و حداکثر استفاده از نیروهای بومی در
ادارات استان .او همچنین از بلوچها خواست که در رفراندوم  1322به نفع جمهوری اسالمی رأی
دهند .مولوی عبدالعزيز در مالقات خود با امام خمینی (ره) در فروردين  1322برای دريافت
توافقنامهای کتبی مبنی بر گرفتن امتیازات خاصی پافشاری نکرد و به ضمانت غیررسمی امام
خمینی (ره) در ارتباط با حقوه مشابه مسلمانان شیعه و سنی در قانون اساسی و در عمل ،اکتفا
و اعتماد کرد (هاريسون .)112 :1121 ،به دنبال اين مالقات تعدادی از بلوچها به مقامات سیاسی
مهمی همانند استاندار و رئیس دانشگاه بلوچستان منصوب شدند (شه بخش 82 :1377 ،و
حسین بر و ايرندگانی .)121 :1318 ،در واقع ،حزب اتحادالمسلمین به عنوان نماينده هويت
مذهبی بلوچها سعی داشت بسیاری از فعالیتهای نخبگان تحصیلکرده غیرمذهبی و چپگرای
بلوچ که نماينده هويت قومی بلوچها بودند را خنثی نمايد .در اختالف و درگیری بین
گروهها ی چپ گرای بلوچ و دولت انقالبی جديد ،اعضای حزب اتحادالمسلمین ،بیشتر از جمهوری
اسالمی طرفداری میکردند .چنانکه اين حزب درگیریها ی خشونت بار زاهدان در اواخر آذر 22
در اعتراض به رفراندوم قانون اساسی بین گروههای چپ گرای بلوچ و پاسداران انقالب اسالمی
محکوم نمود و به دنبال آن در کنار نیروهای انقالبی ،زمینه را برای سرکوبی و متواری ساختن
گروهها ی چپ گرای بلوچ فراهم ساخت .اين حزب همچنین پیشنهادات بعضی از سرداران بلوچ را
برای مبارزه با جمهوری اسالمی رد کرد (حسینبر .)171 :1122 ،با وجود اين ،در رفراندوم
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مربوط به قانون اساسی جمهوری اسالمی در آذر  1322شرکت نکرد ،زيرا در آن تشیع به عنوان
مذهب رسمی کشور اعالم شده بود.
 .6بحث و نتیجهگیری
ما در ايران با گروههای قومی و مناطق مختلف جغرافیايی  -فرهنگی که دارای سنتهای
فرهنگی ،احساسات ه ويتی خاص (بر پاية مشترکات نژادی ،زبانی ،ادبیات و يا حداقل محل
سکونت يا سرزمین) که آنها را به مثابه يک گروه فرعی از يک جامعه بزر تر مشخص میکند،
روبرو هستیم ،به نحوی که اعضان هر گروه قومی ،خود را از لحاظ ويژگیهای خاص فرهنگی از
ساير اعضای جامعه متمايز تلقی میکنند؛ بنابراين ،وجود گروهها و مناطق فرهنگی مختلف در
کشور که بر اساس تمايزات نژادی و زبانی خاص شکلگرفته ،انکارناپذير به نظر میرسد .بايد
پذيرفت که ساکنان ايران امروزی ،مجموعه ناهمگونی از اقوام هستند که در کمتر دورهای از
تاريخ مشترک خود در اين سرزمین انسجام و همگونی اجتماعی الزم را داشتهاند ،اما با اين وجود
در کنار هم در طول تاريخ اين سرزمین زيستهاند .در کشورهای چند قومیتی يکی از مسائل
اصلی برابری حقوه اقوام است و در صورت عدم احساس برابری در بین اقوام ،جنبشها ،حزبها
و به تبع آنها اعتراضاتی که اعضان يک قوم از آن طريق در پی رسیدن به حقوه خود هستند،
شکل میگیرد .در طول تاريخ جنبشهای قومی میتوان گفت که اين جنبشها با اهداف
مختلفی شکل گرفتهاند که از آن میان میتوان به استقالل و جدايی کامل ،برابری در فرصت
دستيابی به مقامات سیاسی و اداری جامعه ،برابری در فرصتهای اساسی مانند تحصیالت،
شغل مناسب و امکانات رفاهی ،تساوی در حقوه و امتیازات قانونی ،برابری در حقوه مربوط به
مشارکت سیاسی و وظايف آن اشاره کرد .در تاريخ پرفراز و نشیب کشور ايران هم جنبشهای
قومی زيادی ظهور پیدا کردند که هريک در پی هدف يا مجموعهای از اهداف فوه بودهاند .در
تحقیق حاضر سعی بر آن شد تا جنبشهای اجتماعی قوم بلوچ مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.
حرکتهای سیاسی و منطقه گرای جامعه بلوچ عمدتاً در بلوچستان شرقی در پاکستان
متمرکز بوده است و در اين میان تعداد اندکی از بلوچهای ايران نیز بیشتر چشم به جانب شره
داشتهاند .يکی از داليل عمده فقدان گرايشهای سیاسی قوی در میان بلوچهای ايرانی،
پیوندهای عمیق تاريخی ،زبانی و فرهنگی بلوچها با ايران بوده است .اما با وجود اين جنبشهای
قومی محلی در بلوچستان در دورهها ی قاجار و پهلوی به وجود آمد که بهويژه سرداران و
نیروهای با گرايشهای چپ و کمونیستی نقش مهمی در به وجود آمدن اين جنبشها داشتهاند.
ضعف مداوم حکومت قاجار در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بیستم تالش در راه تمرکز قدرت
در بلوچستان را خنثی کرد .حاکمان و سرداران بلوچ از ضعف دولت استفاده و موقعیت خود را به
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عنوان حکمرانان محلی در بلوچستان ايران مستحکم کردند .بر اين اساس میتوان گفت از دوره
قاجار تا اواخر دوره پهلوی سرداران نقش اصلی در به وجود آمدن جنبشهای قومی در بلوچستان
ايران داشتهاند.
جنبش خودمختاری به وسیله دوست محمدخان به دنبال خودمختاری بلوچستان در زمان
قاجار و همچنین در زمان پهلوی بود و مقاومتهای زيادی در اين رابطه انجام داد .همچنین
میتوان به جبهه آزادیبخش بلوچستان اشاره کرد .جبهه آزادیبخش بلوچستان که در دهه
چهل و پنجاه هجری شمسی برای مدتی در عرصه تحوالت سیاسی و اجتماعی
سیستانوبلوچستان فعال بود ،گروهی ضد حکومتی با گرايشات چپ و دارای مشی مسلحانه بود.
يک گروه ديگر به نام حزب دمکراتیک بلوچستان در دهه  1382در بغداد تشکیل شد که شاخه
بلوچی جبهه ملی خلق ايران ،ائتالفی از اعضای حزب توده بود .اين گروه خواستار يک «دولت
دمکراتیک ملی» در بلوچستان بود که يکی از استانهای ايران «فدرال و سوسیالیست» باشد.
جنبش اجتماعی ديگری که نقش زيادی در تغییرات بلوچستان داشت حزب اتحاد المسلمین
بود .میتوان گفت از زمان ظهور اين جنبش بود که نقش سرداران در جامعه بلوچستان هر چه
کم رنگتر و نقش علما و رهبران مذهبی پر رنگتر شد .میتوان گفت که اين جنبش در واکنش
به جنبشها ی اجتماعی شکل گرفت که توسط سرداران و خوانین اداره میشدند .حزب
اتحادالمسلمین به عنوان نماينده هويت مذهبی بلوچها سعی داشت بسیاری از فعالیتهای
نخبگان تحصیل کرده غیرمذهبی و چپگرای بلوچ که نماينده هويت قومی بلوچها بودند را
خنثی نمايد .در اختالف و درگیری بین گروههای چپ گرای بلوچ و دولت انقالبی جديد ،اعضای
حزب اتحادالمسلمین بیشتر از جمهوری اسالمی طرفداری میکردند.
همانگونه که مرور جنبشها يا رفتارهای جمعی صورت گرفته در طول حیات اجتماعی 22
ساله بل وچستان در دوره پهلوی نشان داد که تعداد معدودی جنبش يا رفتار جمعی به وجود آمده
است و هر کدام از اين رفتارهای جمعی دستاوردها و پیامدهای برای حیات اجتماعی بلوچستان
داشتهاند .از جمله مهمترين اين رفتارهای جمعی يا جنبش اجتماعی میتوان به جنبش
خودمختاری به وسیله دوست محمدخان ،جبهه آزادیبخش بلوچستان ،حزب دمکراتیک
بلوچستان و حزب اتحاد المسلمین اشاره کرد .با توجه به مختصات و ويژگیهای که اين
رفتارهای جمعی داشتند و بر اساس نظريه تیلی میتوان گفت که اين جنبشهای اجتماعی بر
علیه نظم موجود بودهاند و از جمله هدف مشترک تمامی اين جنبشها اين بوده است که به
دنبال تغییر يا اصالح نظم مدنظر حاکمیت مرکزی بودهاند .طبقه نظريه تیلی میتوان گفت که
هر کدام از اين جنبشها منافع و دستاوردهای برای بلوچستان داشتهاند و زيانهای هم بر پیکره
بلوچستان وارد کردهاند .در مورد سازماندهی این جنبشهای قومی در بلوچستان میتوان گفت
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که این جنبشهای قومی سازماندهی یکپارچهای نداشتند و فارغ از عنصر هویتبخشی که شامل
همه بلوچها باشد ،بودند .یعنی اینکه این جنبشهای قومی محدود به گروههای قومی معدودی
بودهاند یا اینکه میتوان گفت که محدود به یک طایفه یا چند طایفه در بلوچستان بودهاند .بر این
اساس میتوان گفت که این جنبشها قادر بودند سازماندهی جنبشها و عنصر هویت بخشی را
برای گروه اندکی در بلوچستان به کار ببرند .بر اين اساس میتوان گفت که آنها امکانات و منابع
اندکی هم در اختیار داشتهاند .براين اساس و با توجه به نظريه تیلی میتوان به عدم موفقیت اين
جنبشها طبق اين دو اصل يعنی اصل سازماندهی و اصل بسیج اشاره کرد که از جمله
اصلیترين مانع برای پیروزی و دستیابی به موفقیتهای بیشتر همین دو اصل يعنی عدم
سازماندهی گسترده و عدم دسترسی به منابع و امکانات زياد بودهاند .از سوی ديگر میتوان
گفت که نوعی کنش جمعی در بین اعضای اين جنبشها وجود داشته است ،اما اين کنش
جمعی کارساز نبوده است ،چرا که فقط معدود به اعضای اندک جنبشها بوده است و در بین
اعضای جامعه بلوچستان از مقبولیت اجتماعی برخوردار نبوده است .با توجه به اين ويژگیها و
مختصات اين جنبشها میتوان به اين نتیجه دست پیدا کرد که اين جنبشها يا رفتارهای
جمعی فرصت اندکی برای تغییر وضع موجود و نظم موجود داشتهاند .همچنین بر اساس نظريه
تیلی میتوان گفت که اين جنبشها ،جنبشهای ملی نبودهاند؛ چون که اين جنبشها ،تحت
کنترل و اداره دولت ملتهای زمانه خود نبودهاند و اين دولتها نقشی در سازماندهی و
جهتدهی اين رفتارهای جمعی نداشتهاند ،بلکه برعکس اين جنبشها به دنبال تغییر يا اصالح
رفتارهای دولتهای زمانه خودشان بودهاند .به نظر میرسد که اين رفتارهای جمعی و
جنبشهای اجتماعی بیشتر از نوف جنبشهای انقالبی بودهاند .زيرا در دورههای که اين جنبشها
در جريان بودهاند ،دولتها کنترل کاملی بر اين مناطق نداشتهاند و اين جنبشها و رفتارهای
جمعی به دنبال کنترل و اداره مناطق خودشان بودهاند.
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