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چکیده
پاکستان ازجمله دولتهای پسااستعماری استت کته اات اخ لفتلدتی در ن
ساکن هستند .این گروههای ا لی از بدو تأسیس ایتن کشت ر بتا تأکیتد بتر
لؤلدههای زبانی ،فرهنگی و ا لی خاص خ د در صدد استقالل ب دهاند .ا خ
بل چ یکی از این ا لیت هتا استت کته از ابتتدای جتدایی پاکستتان از هنتد
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هم اره النیت این کش ر را بته اتالک کشتیده استت .هتد اصتلی لقالت
پیکرو بررسی سابق للیگرایی ا خ بل چ و نیز سیاستهای دولت پاکستان
در ابال ن با تأکید بر ل ض ع للتسازی ناکاخ در این کش ر است .بتر ایتن
اساس ،این پژوهک ضمن بررسی فراینتد للتتستازی در پاکستتان در پتی
پاسخ دادن به این پرسک است که ارا ا خ بل چ در پاکستان هم اره النیت
این کش ر را به االک کشانده است؟ یافتههای این پژوهک نشان لتیدهتد
که للتسازی ناکاخ از ع الل لؤثر بر ایجاد گرایکهای واگرایانته ات خ بلت چ
در کش ر اندا لیتی پاکستان ب ده است؛ ازاینرو ادعای اصلی پژوهک این
است که ضعف و ناکالی پاکستان در فرایند للتتستازی و عتدخ ت انتایی ن
برای جذب ا خ بل چ در للت واحد باعث شتد ایتن گتروه ات لی بته ستمت
خطلشی گریز از لرکز س ق داده ش د و النیت پاکستان را به االک بکشد.

واژههای کلیدی :جنبک ا لی بل چ ،للتسازی ،پاکستان ،ه یت للی
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مقدمه
قوم بلوچ اکثریت ساکنان منطقه بلوچستان در جنوب شرقی فالت

ایالران ،واقال در

جنوب غرب آسیا را تشکیل میدهد که شامل بخشهایی از ایران ،افغانستان ،عمالان
و پاکستان است .بهطور عمده اسناد معتبری در مورد منشأ اصلی نالااد بلالوچ وجالود
ندارد .برخی از مورخان بالر ایالب باورنالد کاله ریشاله ایالب قالوم باله آسالیای مرکال ی

به بمپور و از آنجا به مکران و سایر نواحی بلوچستان پاکستان مهاجر

کردند

(Fani

) .& et al, 2011: 658بلوچها در طول تاریخ جدا از سایریب و بهطور عمده در نالواحی
کوهستانی سکنی گ یدهاند .ایب شرایط منجر به حفظ هویت فرهنگی متمای شالان در
رویارویی با سایر فرهنگهای اطراف و نی مقاومت در برابر سلطه حاکمان همسالایه
شد ) .(Fani & et al, 2011: 659الزم به ذکر است که جمعیت قابلتوجهی از قوم بلالوچ
در پاکستان و در ایالت بلوچستان آن ساکب هستند.
بلوچستان ،ب رگتریب ایالت از چهار ایالت پاکستان است .مسالاحت آن تقریبالا
 437/111کیلومتر مرب است؛ که  34درصد از مساحت پاکستان را تشکیل مالیدهالد
(وسعتی معادل وسعت ایالت کالیفرنیای امریکا) .اما ایب ایالت با وجود وسعت زیالاد
فقالالط حالالدود  1درصالالد از جمعیالالت کشالالور را داراسالالت .بلوچسالالتان در مالالوقعیتی
استراتایک واق شده است و دارای مناب زیرزمینی غنی ازجمله گاز ،نفالت و سالایر
مناب طبیعی است .هممرزی با افغانستان و ایران موقعیت خاصی به آن داده است که
خطوط ارتباطی جنوب ،جنوب غربی و خطوط مرک ی آسیا را به هم پیوند میدهالد.
ایب منطقه با داشالتب  711کیلالومتر خالط سالاحلی ،پاکسالتان را بالا کشالورهای غنالی
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برمیگردد ،برخی دیگر نی استدالل میکنند که آنها از سرزمیب بابِل آمالدهانالد .سید 

اقبالاحم ازجمله افرادی است که معتقد است بلوچها اهل حلب بودند که بعالدها

نفتخی خلیج فارس و خطوط دریایی دریای عمالان ،ن دیالک باله تنگاله هرمال کاله

نفتکشها بالرای رفالتب باله غالرب و اپالب بایالد از آن عبالور کننالد ،مالرتبط مالیکنالد
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).(International Crisis Group, 2006: 2-3
قوم بلوچ از همان ابتدای تأسیس کشور پاکستان داعیه جدایی و استقتل داشته
است .اکثریت بلوچها از فرقه میانهرو حنفی هستند و ناسیونالیسم قومی آنها مبتنیبر
اصول سکوالر بوده است .وفاداری قبیلهای نی در طول تاریخ نقش مهمی در تعیالیب
یگرایانه آنها شالکل
هویتایب قوم بازی کرده است .با گذشت زمان ،حرکتهای مل 
یافتهتری گرفته و نمایندهای از اح اب منطقهای شالده اسالت .هویالت
سیاسی سازمان 
سیاسی آنها با وفاداری قبیلهای همراه است؛ اما ایب دو ل وما در تقابل با هم نیسالتند.
درحقیقت ،ملیگرایی بلوچ در تقابل با تتش استمآباد برای ایجاد و تحمیل مفهالومِ
از باال به پاییبِ هویت ملی است ،کاله باله یالک منبال تالنش بالیب مرکال و واحالدهای
کوچکتر که از نظر قومی و زبانی متفاوتند ،تبدیل شالده اسالت .نخبگالان پاکسالتان،


ایوبخیا 

ویتهای قومی را بهرسمیت نشالناختند .از
بهویاه نخبگان ارتش هرگ ه 
تا پرویزمشرف ،تتش نخبگان ارتش همیشه برای ترویج پاکسالتانِ متحالد بالود امالا
هرگ موفق

نشدند)(International Crisis Group, 2006

و ایالب اتحالاد همیشاله از سالوی

گروههای مختلف قومی به چالش کشیده میشالد .در ایالب پالاوهش مالا بالر آنالیم تالا

بفهمیم که «چرا قوم بلوچ در پاکستان امنیت ایب کشور را به چالش کشالیده اسالت»؟
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ملالتسالازی و عالدم

ادعای ایب پاوهش ایب است کاله نالاتوانی پاکسالتان در فراینالد
توانایی آن در جذب قوم بلوچ در ملت خود موجب شد ایب گروه قالومی بالهسالمت
خطمشی گری از مرک سوق داده شود و امنیت پاکستان را با چالش روبالهرو سالازد؛
ازایبرو ،ایب پاوهش ابتدا در چارچوب بحث نظری بهصور


ختصاله باله مفهالوم

ملتسازی در کشور پاکسالتان و واکالاوی
ملتسازی پرداخته ،ضمب بررسی اجمالی 

ملیگرایی قوم بلوچ در پاکسالتان
چالشها و پیامدهای ایب پدیده ،به بررسی مفهومی 

جنبشهای مختلف ،ایب قوم را تشریح میکنالد و تقاضالاهای آنهالا و نیال

میپردازد؛

پاسخ دولت پاکستان به ایب خواستهها را مورد بحث و بررسی قرار میدهد.
 .0چارچوب نظری
ازجمله مباحث بسیار مهم مطالعا

ملتسازی اسالت کاله رونالدی
روابط بیبالملل ،

طوالنی ،پیچیده ،و پره ینه است ) .(Anderson, 2004: 47ایب فرایند ج ئالی از سالاختار
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مشارکت و وفاداری سیاسی و نی بخشالی از سالاختار فرهنالگ و هویالت محسالوب
ملتسازی ،نشان دهنده فرایند گسترده ساخت یالک هویالت ملالی و ارتبالاط
میشود .

دادن آن با اقتدار دولت است .ایب فرایند به وحد

اکثریالت مالردم بالا وجالود تنالو

قومی ،اجتماعی ،فرهنگی ،و یا مالذهبی در درون یالک دولالت اشالاره دارد

& (Smith

شکلگیری یک اندیشاله و

) ،Shrimpton, 2011: 106 -107بهعبارتی ،ایجاد مشروعیت و
میکنند
هویت ملی در میان مردمی است که در قلمرو ملی معینی زندگی 

(Anderson

) . & Seitz, 2006: 30بههرحال در ایب فرایند اج ای متعددی بایالد مالورد توجاله قالرار
گیرد.
سیاستهای طراحالیشالده دولالت بالرای تغییالر

یکی از اج ای یکپارچگی ملی،
فاداریهای مقطعی ،مستل م توسالعه نهادهالای ملالی و

بهجای وفاداریهای محلی و و
تاکتیکهای اجتماعی ال سیاسی است کاله کشالورها بایالد باله آن توجاله

بهرهگیری از

داشته

باشند)1989: 37

 .(Birch,برخی بر ایب باورند که اساس وفاداری ملی و جمعالی

در نیازهای بشری نهفته است ،یعنی مالردم هنگالامیکاله بفهمنالد در اازای وفالاداری و
تعهدشان نسبت به ملت ،امنیت و ایمنی و نیال اعتبالار کسالب مالیکننالد (بخشالی از
نیازهایشان تأمیب می شود) وفالاداری خالود را باله آن گالروه و جمال ابالراز مالیکننالد
) .(Druckman,1994:44بنابرایب ،توجه به توسعه اقتصادی و سیاسی اقلیالتهالا و عالدم
تبعیض در زمینههای سیاسی ،اجتماعی و اقتصالادی ،مالیتوانالد ازجملاله اقالداما

و

تاکتیکهای جامعه برای جلب وفاداری ایب گروهها محسوبشود.

تجدید حیا

دهههای اخیالر ،نیروهالای طرفالدار ایالب نالو
ملیگرایی قومی در 


اولویتهای فرهنگی ال فرهنگ بهعنوان یالک

ملیگرایی را بهسمت ارجحیت دادن به

نهاد درحال تحول و نه بهعنوان یک ذا

ایستا ال سوق داده اسالت .پایاله بسالیاری از

جنبشهای معاصر که درصدد تعییب سرنوشت خود هستند ،بهطور قاباللتالوجهی باله

احیای فرهنگ قومی و تعییب مرزهای فرهنگی مربالوط اسالت و ایالب امالر در فراینالد
ملتسازی چالشهای فراوانالی ایجالاد کالرده اسالت )(Bedi, 1998: 34-35؛ بنالابرایب ،از
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نگرش و وفاداری مردم است .تتش برای جایگ یب کردن احسالاس وفالاداری ملالی

00

میتوان فرهنگ اجتماعی 1را نام برد که حاصالل فراینالد
اج ای مهم یکپارچگی ملی ،
فرهنالگهالا در فرهنالگ ملالی واحالد

ملتسازی قلمداد میشود و باعث جذب خرده

میشود ،اختتفا


را از بیب میبرد و بر همگنی میاف اید ).(Chambers, 2003: 310

ملتسازی است؛ رسیدن باله ایالب مرحلاله
مهمتریب عنصردر پرو ه 
هویت ملی 
در جوام چندقومی دشوار اسالت؛ بالاایب حالال ،ایالب ایالده مشالروط باله پیوسالتب باله
ارزشهای مدنی است که میتواند ایب امر را آسانتر کند و عمدتا میتواند از طریالق

پرو ههای ب رگ ،ازجمله خدما
طریق تعامل گسترده با عموم صور

داوطلبانه ملالی و یالا توسالط دولالت ائتتفالی و از
گیرد ).(Saggar & Somerville, 2012: 20

ملتسازی زمانی رخ میدهد که دولتهای ملالی بالرای کالاهش
نو متفاوتی از 
گالامهالای مالرثری برمالیدارنالد؛
شکافهای قومی ،مذهبی یا زبالانی در جامعاله 

تأثیر
ازایبرو ،برای رهبران سیاسی در فرایند ایجاد حس یگانگی ملالی ،انتخالاب و اتخالاذ

سیاستهای مناسب امری بسیار دشوار است زیرا هرگونه انتخابی باله احتمالال زیالاد

گروهها و شهروندان را بههمراه دارد (.(Birch, 1989: 40-46
خشم و اعتراض برخی از 
بندیهای پیرامونی و گروههای اقلیالتا جامعال ملالی ،پالویش
ناتوانی در جذب گروه 
ملتسازی را ناتمام می گذارد ،بر ایب اساس باید در کنار تأکید بر دیب رسمی ،قانون
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اساسی ،زبان رسمی و سایر موضوعا  ،راهبردی اتخاذ شالود کاله در عالیب حفالظ و
هویالتهالای منعطالف و

احترام به هویالت سالایر قومیالتهالا و عالدم تحریالک آنهالا،
سازشپذیر و یا هویتی قراردادی که موجد همبستگی ملی باشد ،جایگ یب شده و از

ایب طریق فاصله گروههای اجتماعی کمتالر شالود (پورسالعید .)113-111 :1433 ،در
ملتسازی دولتباید به سمت برپالایی عالدالت اجتمالاعی کاله در آن جامعاله
فرایند 
گروههای قومی ال فرهنگی همگرا شوند گام بردارد؛ بنالابرایب ،تالا زمالانیکاله
مدنی و 
ادغام مدنی با جذب قومی ال فرهنگی در هم تنیالده نشالود ،اختتفالا

میالان جامعاله

مدنی و مجموع قومی ال فرهنگی خنثی نمیشود .هنگامیکه اقلیتهالای قالومی کاله
ادغام نشدهاند مبادر

به رد پیشالنهاد جالذب مالیکننالد ،برخالی از دولالتهالا بالرای

جلوگیری از درگیری در صدد پذیرش ایدههای جدید حقوق اقلیت برمالیآینالد امالا
. Societal Culture

1

برخی دولتها متوسل به زور و سرکوب میشوند که ایب امر در بیشتر مواق منجالر
به مقاومت بیشتر ایب گروهها و ایجاد درگیری و تنش میشود) .(Brown, 2000: 122در
ملالتسالازی طالی نشالده اسالت ،زیالرا

بیشتر دولتهای پسااستعماری رونالد طبیعالی
ازیکسو ایب جوام برای مد ها بهشد

زیر سلطه و نفوذ استعمار بودنالد و حتالی

سیاسیشالان در وابسالتگی باله

پس از خروج از یوغ استعمار ساختارهای اقتصادی ال
جوام توسعهیافته غربی بود و لذا با چالشهای مداوم خارجی درگیر بالودهانالد و از
سوی دیگر بر اثر همیب زیر سلطه بودن از نظر جمعیتی بهشد

ناهمگب بالوده و از

بستری مطمئب برای همگنی هویتی برخوردار نبودهاند و حتالی مرزهالای بسالیاری از
ایب جوام بهطور طبیعی و مطابق با مرزهای فرهنگی ال قومی ترسیم نشده و همالیب
کمتریب تأثیر آن واگرایی جنبشهای قومی ال فرهنگی در جهت تأسیس ملت خالا

خود بوده است (زرگر .)133 :1431 ،بنابرایب ،ایب پاوهش بر آن است که با استفاده
ملتسازی و نیال واگرایالی قالوم
از ایب چارچوب ،به موضو ناکامی پاکستان در امر 
بلوچ در ایب کشور بپردازد.
 .1ملتسازی در پاکستان :چالشها و پیامدها
در تاریخ  13او

 ،1137بنیالان دولالت اسالتمی پاکسالتان باله رهبالری قائالد اعظالم،

محم علیجناح استوار شد و در همان زمان کاله هنالد باله اسالتقتل دسالت یافالت،
پاکستان نی اعتم کرد که یالک ملالت مساللمان جداگاناله را تشالکیل مالیدهالد .ایالب
مقدمهای بود برای اینکه میلیونها نفر از مسلمانانی که در هند زندگی میکردنالد باله

پاکستان ،و هندوهای ساکب در پاکستان نی به هند نقل مکان کنند ).(Leone, 2010: 22
بدیب ترتیب ،پاکستان در روند استقتل خود از هند ،با تمسک باله هویالت دینالی باله
سازماندهی سیاسی نیروهای خالود پرداخالت (چگنالیزاده ،)143 :1431 ،بالهعبالار
دیگر ،به ساختب ملت خود (ملتسازی) مبادر

ورزید.

درواق  ،پس از ایجاد کشور «پاکستان» که شامل هالر دو پاکسالتان غربالی (پاکسالتان
کنالونی) و شالرقی (بالنگتدش کنالونی) مالیشالد ،تالتشهالای مقامالا حال ب حالاکم ال

«مسلم»()1ال در راستای ایجاد نظم و قانون و فعال کالردن ادارا و نهادهالای دولتالی آغالاز
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مرزسازی مصنوعی خود برای مد هالا بالرای ایالب جوامال چالالشزا بالوده اسالت و
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شد (عارفی .)413 :1473 ،محمدعلی جناح ( )1371-1133ال قائدا اعظم یا رهبالر بال رگ
لداقتعلیخا ( )1314-1111بهعنوان نخستوزیالر،

پاکستان ال بهعنوان فرماندار کل و
سوگند یاد کردند و کراچی نی پایتخت پاکستان معرفالی شالد ).(Iftikhar Haider, 2008: 130
نخستیب اقدام قانونی مرثر در زمینه نهادینه کردن نظم و ساختار سیاسالی ال اداری جدیالد،
تتش برای تنظیم قانون اساسی کشالور بالود (عالارفی )413 :1473 ،و نخسالتیب مجلالس
مرسسان پاکستان متشکل از  11عضو که در سال  1131در دوران بریتانیالا انتخالاب شالده
بود ،به تدویب و تنظیم قالانون اساسالی و سالایر قالوانیب مالورد نیالاز بالرای کشالور جدیالد
پرداخت .باایبحال نُه سال طول کشید تا پاکستان قانون اساسالی خالود را تالدویب کنالد و
توسعه دهد؛ ازایبرو ،قانون 1141هند ،بالهعنالوان قالانون اساسالی موقالت کشالور جدیالد
پذیرفته شد .اردو نی بهعنوان تنها زبان رسمی دولت جدید پاکستان انتخاب شد

(Iftikhar

) .Haider, 2008: 130قوه قضائیه ،ارتش ،مجالس ایالتی و سایر نهادها نیال در فاصالله کمالی
ایجاد شدند .نظام آموزش و پرورش نی شکل گرفت اما ایب نظام تا حدّ زیادی شالبیه باله
نظام آموزش و پرورش غربی بود که در دوران حکومت استعماری بریتانیا معرفالی شالده
بود .سیستم اداری نی ادامه نظام قدیمی بریتانیا بود ،البته با گذر زمان تغییراتالی در آن رخ
داد ).(Tanwir, 2002: 251
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کستانیها تا حد زیادی سعی کردند با استفاده از زبان اردو بهعنوان زبان ملی،

پا
حس ملیتا مشترک را به اشتراک گذارند ،که نهتنها در ایب زمینه موفق نشدند ،بلکاله
دچار چالش نی شدند .از سالوی دیگالر عوامالل دیگالری ماننالد تالنشهالای قالومی و
منطقهای ،همراه با دگراندیشی بیب عناصر دینی و نوگرا ،آنهالا را درگیالر بحالثهالای

ایدئولو یک طوالنی و درگیریهای فراوانی کرد ).(Iftikhar Haider, 2008: 129
درواق  ،ازآنجاکه پاکستان ازجمله کشورهایی است کاله بالهصالور

تصالنعی و

بدون توجه به تکثر هویتی ال قومی ایجاد شد (شکل شماره  ،)1یکی از پیچیدهتالریب
دولتها از نظر قومیت و زبان محسوب میشود .ایب کشور فرایند ملالتسالازی را از
طریق اجبار و سرکوب پیگیری کرد؛ زیرا ایب فدراسیون قادر به مدیریت اختتفالا
و تنو قومی نبود

() 2

خشونتها و بسیج سیاسی در امتداد مرزهای قومی،

و در نتیج

دچار بیثباتیِ سیاسی شد که ناگ یر بهسمت ایجاد همگرایی از طریالق زور و اجبالار
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ملتسازی ،روندی بالود کاله

سوق داده شد ) .(Sabir, 2011: 22از سوی دیگر ،ایب نو

در آن نهتنها مشارکت گروههای اجتماعی و قومی مختلالف در زمینالههالای سیاسالی،
اقتصادی و امنیتی مورد توجاله قالرار نگرفالت ،بلکاله تبعالیضهالای دولالت در مالورد
ایالتهای مختلف خود موجد مشکت


ف ایندهای بالر سالر راه آن شالد؛ بالرای مثالال

تخصیص تبعیضآمی بودجه دولت در میان ایالتهای مختلف موجب نابرابریهالای
گستردهای در زمینه توسالعه امکانالا


زیربنالایی شالد کاله بالهنوباله خالود ،اختتفالا

قابلتوجهی در رفاه اقتصادی بهوجود آورد؛ ایب نابرابریها بهمرور به سایر بخشهالا
نی تسری یافت و به تقویت و تسلط برخی از گروهها منجر شد و ایب امر سبب شد
که مشروعیت حاکمیت ملی از سوی گروههای قومی ال مذهبی مختلالف باله چالالش
کشیده شود

)(Asadullah, 2006: 2

Study”,

Case

al,“Balochistan

et

and

Michael

Brown

Source:

www4.carleton.ca/cifp/app/serve.php/1398.pdf. Accessed at: 2012

ملالتسالازی و تشالکیل سالاختارهای سیاسالی ،اقتصالادی و

از آنجاکه فرایند دولت ال
امنیتی در پاکستان با حاکمیت اقتدارگرایانه و مدیریت مبتنیبر زور دولالتهالای ایالب
کشور و با تکیه بر قدر

و نفوذ ارتش همراه بود ،زمینه چالشهای بسالیاری بالرای

دولت بهوجود آمد که در ذیل به آن پرداخته میشود.
پاکستان از همان ابتدای جدایی از هند با چالشهای داخلی و خارجی بسالیاری
روبهرو بوده است؛ جنبش ملی که در ایجاد پاکستان در او

 1137به ثمر نشسالت،
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شکل شماره ( .)3نقشه پراکندگی گروههای قومی در مرزهای چهار کشور همسایه
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حول تصالمیما

محمالدعلی جنالاح و اهالداف و باورهالای وی انسالجام مالییافالت.

درواق  ،جناح از شخصیت کاری ماتیکی برخوردار بالود کاله باعالث مالیشالد تمالامی
دستورا

وی بدون چون و چرا توسط تمامی افراد ،گروهها و فرقههای کشور مورد

پذیرش قرار گیرد؛ اما مرگ زودهنگام وی خأل سیاسی عالظیمی ایجاد کرد کاله پالس
از آن هرگال کالالسی نتوانسالالت ایالب جایگالاه را در پاکسالالالتان کسالب کنالد

(Hassan,

) .2011:68لیاقت علیخان نخستیب نخستوزیر پاکستان ،باوجود اینکه فاقالد قالدر
کاری ماتیک قائد اعظم بود ،اما با شجاعت و اعتماد به نفس ایالب کشالور را در طالول
یک دوره دشوار رهبری کرد .وی برای تقویت نظام پارلمالانی تالتشهالای فراوانالی
کرد .اما او نی در اکتبر  1111ترور شد .مرگ دو تب از رهبران مهم ،به فاصله اندکی
پالالس از اسالالتقتل ،بالاله الگالالوی اجرایالالیِ پدرسالالاالرانه قائالالد اعظالالم خاتمالاله داد .مالالرگ
لیاقتعلیخان ،آغازی برای سایش نمای «دموکراسی پارلمانی» بالود .طالولی نکشالید
که نخبگان بوروکراتیک به مداخله در امور ایالتها پرداختنالد و وزیالران اعظالم هالر
ایالت که اکثریت آرا را در مجالس ایالتی داشتند ،ع ل شدند و ناامنی و هالرجومالرج
اداری بهسرعت در بخشهای مختلف کشور رخنه کرد ).(Hassan, 2011: 68-69
مرگ قائد اعظم بر ح ب «مسلم» نی تأثیر گذاشت .درواق « ،مسلم لیالگ»

)(ML
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ح بی که با آن مسلمانان در شبهقاره مبارزه را آغالاز کردنالد و پاکسالتان را بالهوجالود
آوردند و در مبارزه برای ایجاد پاکستان ،نماینالده مساللمانان شالبهقالاره بالود ،پالس از
استقتل ،هسته اصلی دولت را تشکیل میداد .ایدئولو ی ایب حال ب بالهدلیالل نقالش
گسترده جناح طی کسب استقتل ،بهشد

متأثر از افکار او بالود؛ امالا پالس از مالرگ

جناح ،مسلملیگ تضعیف شد؛ زیرا هر حاکم و دیکتاتوری که بر سر قدر

میآمالد،

از ایب ح ب برای تحقق دستورکار سیاسی شخصی خود استفاده مالیکالرد

(Tanwir,

)258

 .2002:البته ،یکی دیگر از عواملی که بهطور مستقیم با از دست دادن مشروعیت

مسلم لیگ مرتبط بود ،عدم موفقیت آن برای عمل باله وعالدههالایش در زمیناله رفالاه
اقتصادی برای مسلمانان بود ).(Toor, 2009: 197
در پاکستان متحده (شرقی و غربی) ،تعداد زیادی از مردم طبقه متوسط از شرق
پاک ستان به ایب ح ب پیوسته بودند .امالا پالس از جالدایی شالرق پاکسالتان ،وقفاله در

01

دموکراسی ،نفوذ مالکان فئودال و صنعتگران ب رگ را در ایب ح ب اف ایش داد که

ایب امر به کالاهش بیشالتر مشالروعیت آن منتهالی شالد

)2002: 252

 .(Tanwir,عملکالرد

ضعیف ح ب و کاهش مشروعیت آن منجر به تقسیم ح ب به گروههای مختلالف و
تضعیف «مسلملیگ» به عملکرد ضعیف دموکراسی منجر شد .زوال دموکراسالی نیال
به ایجاد تبعیضها و اختتفا

قومی دامب زد ) .(Tanwir, 2002: 252نخستیب انتخابا

عمومی پس از گذشت  34سال از زمان استقتل در سال  1171انجام شالد .از 1177
تا  1131در پاکستان ،حکالومتی نظالامی قالدر
1111پنج انتخابا

را در دسالت داشالت و از  1131تالا

عمومی در ایب کشور برگ ار شد .از  1111تالا  ،3113بالار دیگالر

حکومتی نظامی بر سر کار آمد که ایب نشاندهنده آن است کاله دموکراسالی در ایالب
ریشههایی قوی بالهدسالت آورد .تالاکنون

کشور نادیده گرفته شد و هرگ موفق نشد
تنها  11سال دموکراسی داشت و بیش از  43سال دیگر تحت حکومالت ر یالمهالای
غیرمنتخب یا نظالامی بالود ) .(Tanwir, 2002: 258درواقال طالی ایالب نالیم قالرن اگرچاله
چندیببار انتخابا

ملی در پاکستان برگ ار شده است اما نکته اساسی ایب است کاله

چون دولتها در پاکستان یا توسط ارتش و یا با حکم ریاسالتجمهالوری سالرنگون
شدهاند ،دولت بعدی هیچگاه دولت منتخب نبوده است ).(Cohen, 2002: 112

ملتسازی با معضالل روبالهرو
اما مشکل داخلی دیگری که پاکستان را در زمینه 
کرد ،مسئل جداییطلبی شرق پاکستان بود .هنگالامیکاله هندوسالتان تج یاله شالد ،از
تج یه ایالت پنجاب ،پاکسالتان غربالی و از تفکیالک ایالالت بنگالال ،پاکسالتان شالرقی
تشکیل شد) .(Royal Geographical Society, 2013بنگالیها همواره مدعی بودند کاله باله
اندازه کافی در مدیریت کشور و در سازماندهی حکومالت سالهیم نیسالتند و بالهرغالم
اینکه از نظر مذهب با بخش غربی مشابه بودند ،اما هرگ نتوانستند یک ملت واحالد
را تشکیل دهند .سرانجام در سال  ،1171با کمک ارتش هند ،شرق پاکستان از غرب
آن جدا شد و کشور مستقل بنگتدش را تشالکیل داد ).(India After Independence, ocs
سیاست نامناسب نخبگان سیاسی پاکستان در ایب منطقه از عوامل مهالم جالدایی ایالب
بخش پاکستان محسوب میشود.
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بیش از نیم قرن از زمان استقتل پاکستان از هند میگذرد .در ایالب مالد  ،پاکسالتان

ملتسازی در پاکستان ایب بود
در واق  ،یکی از ب رگتریب چالشها بر سر راه 
که نخبگان ایب کشور درک مناسبی از عناصر و عواملی که به ایجاد هویالت ملالی در
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ایب سرزمیب کمک میکرد ،نداشتند .آنها موفق به ایجالاد هویالت ملالی نشالدند ،زیالرا
برای حفظ هویت ملی فقط به مقوله دینی متوسل شدند؛ درحالیکاله پاکسالتان دارای
قومیتها ،فرهنگها و زبانهای مختلفی بود که فقط دیب بهتنهایی نمیتوانست آنهالا

را گرد هم آورد .هنگامیکه هدف تأسیس دولت جدید حاصل شد ،اگرچاله در گالام
نخست ناسیونالیسم مسلمانان هند بهمنظور بسالیج تالودههالای مساللمان بالرای ایجالاد
موطنی برای مسلمانان موفق شد ،اما عمت موفق به تشکیل یک هویت ملی مشالترک
حول مقوله دینی در ایب کشور نشد ) .(Leone, 2010: 27بهعبالارتی ،نظریاله «دو ملالت»
جناح ،شبهقاره را براساس خطوط مذهبی تقسیم میکرد و مالذهب نقالش مهمالی در
شکلگیری ملت مسلمان شبهقاره هند ایفا میکرد ،اما پس از جالدایی ،بالا فروپاشالی

شرق پاکستان که با وجود داشتب دیب واحد ،سرانجام از پاکستان جدا شالد ،بالهنظالر
میرسد استم بهتنهایی و به اندازه کافی نیرویی قوی برای ایجاد حس هویالت ملالی


نبود و نتوانست در ایب کشور ملتی واحالد تشالکیل دهالد ) .(Taylor, 2004: 25اسیفن 
کوه  1معتقد است ارتباط پیچیده میان دولت و ملت در پاکستان ریشاله در نالاتوانی
نخبگان برای ایجاد یک چشمانداز مشالترک و حالس هویالت ملالی واحالد دارد .ایالب
فرقالهای و قالومی واقال

هویت همیشه مورد اعتراض دیدگاههای مختلالف سیاسالی،
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میشد .کوهب به حمت


متعدد به هویالت ملالی از سالوی مواضال قالومی ،زبالانی و

اقتصادی که منجر به ایجاد اختتف بیب ایب گروهها بالا دولالت پاکسالتان شالده بالود،
اشاره میکند ).(Leone, 2010: 27
از زمان ایجاد جمهوری استمی پاکستان ،دولت آن با مشکت

هویتی فراوانی

درگیر بوده است .اما دلیل اصلی بحران هویت در پاکستان ایب بود که وفاداریهالای
قومی و قبیلهای بر وفاداریهای مذهبی و یالا ملالی پیشالی مالیگرفالت .هالیچیالک از
قومیتها خود را بخشی از ملت پاکستان بهشمار نمیآورد؛ جنبش پشتونها ،بلوچها

و سایر اقوام در پاکستان خود گواهی بر ایب مدعاسالت کاله هریالک بالا انگیال ههالای
متفاوتی در صدد تشکیل یک ملت جدید بالوده و هسالتند؛ درحالالیکاله انگیال ه قالوم
بنگالی برای جدایی ،ریشههای فرهنگی ،زبانی و اقتصادی داشت ،ایب انگی هها برای
1. Stephen Cohen

قوم پشتون به دالیل ناادی و تاریخی مربوط مالیشالد .قلمالرو و فرهنالگ قبیلالهای و
جداییطلبی قوم بلوچ محسوب میشالود

عوامل اقتصادی تا حدودی عامل غالب در
و آنچه سندیها را ترغیب به جدایی مالیکنالد ،وابسالتگی فرهنگالی و زبالانی اسالت.
جامعه پنجابی ،قدرتمندتریب گروه در کشور ،با داشتب تمام نمادها و تعلقا

قالومی،

تنها گروهی است که بهنظر میرسد از ساختار دولت و نظام سیاسی راضالی بالوده و
مشکلی با آن ندارد )3(.قوم مهاجر 1پنجمیب گروه قالومی پاکسالتان کاله بالهتالدریج در
صحنه ملی پدیدار شدهاست نی بر هویت زبانی تأکید دارد .ایب گالروههالای قالومی
نهتنها با خود بلکه با دولت فدرال نی مناقشالاتی دارنالد ).(Javaid & Hashmi, 2012: 60
عتوهبر ایب ،عملکرد نامناسب نخبگان را میتالوان در تناقضالا

موجالود در قالانون

شورای قانونگذاری رسید ،اما ایب قانون اساسی دارای کاستیهای فراوانالی بالود کاله
باعث اعتراضا

گسترده مردم و اح اب شد و جامعیت آن مورد تردید قرار گرفت.

مهمتریب نقص آن ،عدم پیشبینی تضمیبهالای الزم بالرای ایجالاد نظالام اسالتمی در

کشور بود که نادیده گرفتب ایب مسئله برای مسلمانان متدیب و انقتبی که هنوز شور
مبارزه استقتلطلبانه را در دل داشالتند غیرقاباللتحمالل بالود (عالارفی-411 :1473 ،
فرقالهای در پاکسالتان و اهالداف و منالاف

شکافهای قالومی ال

.)413از سوی دیگر،
متفاو

گروههای قومی در ساختارهای سیاسی ال اقتصادی ایب کشور ،مان عمدهای

برای ایجاد نهادهای سیاسی مشرو و مصالحه سیاسی گروههالای پاکسالتانی پالس از
استقتل محسوب میشد .ایب اختتفا

با وجود تصویب قانون اساسی بهشرح زیالر

بود:
ال ناکامی در اجرای فدرالیسم :در یک نظام فدرال میل به خودمختاری همزمالان
با کشش بهسوی ایجاد یک دولت متحد و مرک ی تقویت میشالود (جالاودانیمقالدم،
 .)1 :1433فدرالیسم در پاکستان از همان آغاز تأسیس ایب کشور با تسلط یک ایالت
(تسلط بنگال شرقی از سال  1137تا  1171و تسلط پنجاب از سالال  1171باله بعالد)
بر سایر ایاال  ،با بحران روبهرو شد )(Waseem, 2011: 213؛ بنالابرایب ،قالانون اساسالی
1. Mohajir
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اساسی ایب کشور نی یافت.نخستیب قانون اساسی کشور در سال  1111به تصالویب
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ایب کشور در همان گام نخست ،برای اجالرای فدرالیسالم بالا چالالش مواجاله شالد و
طالوریکاله

فدراسیون پاکستان دستخوش بحران شدید سیاسی و نی ساختاری شد ،به
خودمختاری ایالتی به مسئلهای بحثبرانگی و طوالنیمد

در ایب کشور تبدیل شالد

و ایب موضو نارضایتی ایالتها را نسبت به ماهیت قالانون اساسالی در پالی داشالت
).(Sial, 2010: 64
ال می ان واگذاری اختیارا

محلی :با توجه به فالدرال

به دولت فدرال و مقاما

بودن دولت ،هریک از ایاال  ،خواستار خودمختاری بیشتر بودنالد .بالرای نموناله ،در
ایب مورد مقاما

پاکستان شرقی ،خواهان واگذاری اختیارا

بیشتر از سوی دولت فدرال به مقاما

بیشتر و خودمختالاری

محلی بودند و چالالشهالایی را بالرای دولالت

ایجاد کردند ).(Kokab, 2011: 180
ال مو اد مربوط به تعیالیب زبالان رسالمی کشالور :ازجملاله مالوارد مالورد اخالتتف
گروههای مختلف در کشور ،مسالئله تعیالیب زبالان رسالمی بالود .انتخالاب زبالان اردو

بهعنوان زبان رسمی و مشترک کشور ،درحالیکه فقالط  11درصالد از مالردم (اقلیالت
مهاجر) به آن سخب میگفتند و زبان مادری هیچیک از مناطق در غالرب و در شالرق
پاکستان نبود ،اعتراضا
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عتوهبر مشکت

گستردهای را بههمراه داشت ).(Leone, 2010: 26
قانون اساسی ،پاکستان با مشکل مهم دیگری نی روبهرو بود.

بدون شک ،عدم تقارن قومی در میان «نخبگان» پاکستان و تداخل قابل توجه طبقه و
قومیت ،ب رگتریب مان برای از بیب بردن اختتفالا

یکپارچهسازی ملی تلقی میشود .دولت هم منب و هم توزی کننده منالاب اسالت .در

یک کشور چندقومی ،میبایست ارزیابی شود که چگوناله بایالد گالروههالای مختلالف
قومی در مناب و قدر

دولت سهیم شوند ،زیرا قدر

دولت ،ممکب است باله نفال

گالروههالای قالومی اسالتفاده شالود .چنالیب

یک یا چند گروه قومی و به ضالرر سالایر
تج یهوتحلیلی ،در ابتدا نیاز به درک درستی از ماهیت دولت ،رابطه طبقا

مختلالف

با آن ،و تقاط و تعامالل بالیب طبقاله و قومیالت دارد .گالروههالای قالومی مختلالف در
پاکستان ،ترکیب طبقاتی یکسانی ندارند .نهتنها در بهکارگیری و استخدام در ارتش و
بوروکراسی به یک اندازه و به صور
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قالومی و تالرویج همالاهنگی و

برخورد با آنها نی عدم مساوا

متناسب سهیم نیستند ،بلکه در نحوه رفتالار و

کامت آشکار است .بنابرایب ،عناصالر برجسالته طبقاله

حاکم در پاکستان نمایندگی نامتناسالبی از گالروههالای مختلالف قالومی هسالتند .ایالب
وضعیت نشاندهنده شکاف میان طبقه و قومیت و عدم رعایت تناسب بیب آنهاسالت
که منجر به درگیالری میالان قومیالتهالای مختلالف شالده اسالت

(Ahmed, Northsouth

).University
بهطورکلی ،مناقشا

گروههای قومی با یکدیگر ازیکسو و از سالوی دیگالر بالا

دولت پاکستان بیشتر بر سر موضوعاتی است که در زیر به آن اشاره میشود.
 .1حاکمیت :حقوق ایالالتی ،خودمختالاری منطقالهای ،و حالق تعیالیب سرنوشالت
اَشکالی از نارضایتی هستند که نخبگان گروههای قومی در برابر ساللطه طبقاله حالاکم
پنجاب مطرح کردهاند .تقاضا برای استقتل کامالل ،خودمختالاری بیشالتر در سالاختار
مرزهای ایاال

برای ایجاد مناطق قومی همگالب ،بارهالا و در زمالانهالا و دورههالای

مختلف ابراز شده است .اخیرا تقاضا برای برگ اری انتخابا

محلالی و دادن قالدر

واسالتههالای

بیشتر به دولتهای محلی ،بهویاه در مناطق شهری ساالند ،باله آرشالیو خ
قومی اضافه شده است.
 .3تخصیص مناب  :ایب شالاید مهالمتالریب دلیالل مناقشاله بالیب ایالالتهالا و بالیب
گروههای قومی است .منابعی که اح اب رقیب بر سر آن مبارزه میکنند ،مناب مالالی

برای توسعه و ه ینههای مکرر ،سهم آب آبیاری ،مشاغل دولتی (نظام سهمیهبندی)،
فرصتهای آموزش حرفالهای و بالاالتر ،سالهمیه اراضالی کشالاورزی کاله در سالند و

بلوچستان به افسران نظامی و بالوروکرا هالای مالدنی تعلالق دارد و محالل نهادهالای
دولتی را شامل میشود.
 .4مهاجر
مهاجر

بیب استانی :مهاجر

از پنجاب و استان سالرحد شالمال غربالی ،و

از کشورهای دیگر بهویاه افغانستان به ایاال

سند و بلوچستان کاله بیشالتر

بهمنظور تغییر بافت جمعیتی ایالب منالاطق و در اقلیالت قالرار دادن ایالب اقالوام انجالام
میگیرد موجب خشم و اعتراضا

 ،)4(1131می ان مهاجر

مردم ایب نواحی شده است .در سرشماری سالال

خالص به سند به نسالبت کالل جمعیالت  1/1درصالد بالوده
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فدرال ،ایجاد ایالتهای جدید برای گروههایی که ایالتی خا

خود ندارند و تغییالر

است.
 .3زبان و فرهنگ :تقاضا برای حفاظت و تالرویج زبالان و فرهنالگ گالروههالای
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قومی در برابر سلطه زبان اردو و غفلت از میراث فرهنگی منطقهای از ویاگالیهالای
بارز مبارزا

گروههای قومی برای ادعای هویت خود بوده اسالت ،زیالرا بالرای ایالب

گروهها ،نمادهای فرهنگی ،بالهعنالوان ابال اری بالرای انسالجام بخشالیدن باله گالروه و

مشروعیت بخشیدن به خواستههای گروه عمل میکنند ).)Ahmed, 1996: 632-633
ملتسازی ایجاد تعامل مرثر بیب مالردم و دولالت اسالت و
بهطورکلی ،ازآنجاکه 
بدیبترتیب ،با دولت سازی که باله عملکالرد دولالت از تثبیالت قلمالرواش تالا توسالعه
فرایندها و نهادهای مرثر ،کادر متخصص و کنتالرل خشالونت اشالاره دارد،
) Shrimpton, 2011: 106نی مرتبط است بهنظر میرسد که مقامالا

& (Smith

پاکسالتانی بالهدلیالل

تبعیض و عدم توجه به گروههای قومی ،و انکار هویت و فرهنگ قومی آنالان و نیال
ناتوانی در زمینه کنترل خشونت موفق به ایجاد ایب تعامل نشدند.
در واق در گذشالت ه تأکیالد زیالاد بالر موضالو یکپالارچگی و ادغالام ،باله اتخالاذ
سیاستهای ظالمانه و اختتفا


قومی و نی به نابرابریهای قومی منجر شده اسالت.

از سوی دیگر ،اگر دولت پاکستان بر ترویج عدالت و هماهنگی در میان گالروههالای
مختلف قومی تأکید میکالرد ،وحالد

ملالی ،امنیالت و یکپالارچگی نتالایج منطقالی و

مناسبتری پیدا میکرد .غفلت و نادیده اانگاشتب و پایمال کردن حقوق قومی بالهنالامِ
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امنیت ،وحد

و یکپارچگی کشور ،اثر معکوسی در ایب کشور داشته است

).Northsouth University
ملتسازی ،فقط به چالشهای داخلی محالدود
اما چالشهای پاکستان در روند 
نمیشود .ایب کشور با چالشهای خارجی نی روبهرو بوده است .مشکل پشالتونهالا

موضوعی قومی ،سیاسی ،ناسیونالیستی و ئوپلیتیک و بهعبارتی مشکلی چنالدوجهی
و مورد توجه هر دو کشور بود )5(.افغانستان با ادعا بر بخالشهالایی ازجملاله منالاطق
قبایلی فدرال و استان خیبر پختونخوا ،تنها کشالوری بالود کاله پالذیرش پاکسالتان را
بهعنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد در سال  1137به چالش کشید .کابل خط
دیورند را با ایب استدالل که همهپرسی برگ ارشده توسط بریتانیا در وئیاله  1137بالا
رضایت ساکنان آن منطقه صور

نگرفته است ،رد کرد و عتوهبر ایب ،مالدعی بالود

که چون پاکستان یک کشور جدید است ،معاهالدا
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(Ahmed,

مرزها قابل پذیرش نیست .ایب منازعا

حقالوقی قبلالی موجالود دربالاره

موجب شد که افغانسالتان موجالب تحریالک

گروههای پشتون در ایالت سرحد شمالی شود و آنها را به مقابله با دولالت پاکسالتان

لشهالایی از سالوی
ترغیب کند؛ بنابرایب پاکستان از همان ابتدای استقتل خود با چالا 
کشور همسایه و نی گروه قومی پشتون روبهرو شد ) .(Grare, 2006: 8-9
اختتفا

بر سر کشمیر نی از زمالان جالدایی پاکسالتان از هنالد بالیب دو کشالور

وجود داشته است .با وجود سه جنگی که در سالهای  1111 ،1111 ،1137رخ داد،
باز هم اختتفا

میان هند و پاکستان در ایب ناحیه حل نشد ).(Indurthy, 2003: 2

مجموعه عوامل یادشده سبب شده است که باوجود اقالداما

دولالت ،دولالت ال

ملتسازی در پاکستان پس از گذشت بیش از نیم قرن از تأسیس ایب کشور صور
نگیرد و پاکستانیها نتوانند اجماعی در مورد نقش گروههای مختلف قومی و مذهبی
واگرایی گروههای قومی و شکلگیری جنبشهای جداییطلالب در کشالور شالد کاله
هریک برای تشکیل کشور خا

خود امنیت پاکستان را به چالش کشیدند .جنالبش

جداییطلب بلوچ ،ازجمله جنبشهایی بوده است که بهدلیل عدم توانایی پاکستان در

امر ملتسازی و نی عدم توانایی آن در کاهش وفاداریهالای قالومی و ایجالاد حالس
وفاداری ملی میان گروههای قومی ،سالهاست که ثبا

و آرامش پاکسالتان را بالرهم

زده است .در ادامه به ایب قوم و شورشهای مختلف آن از ابتدای تأسالیس پاکسالتان
تا سال  3113پرداخته میشود.
 .3بلوچ و مفهوم ملت
از زمان ایجاد پاکستان ،بلوچستان ب رگتریب ایالالت ایالب کشالور ،همالواره از سالوی
مقاما

پاکسالتانی نادیالده گرفتاله شالده اسالت .از همالان ابتالدای اسالتقتل پاکسالتان،

جداییطلب بلوچ به رهبری رؤسای قبایل مختلالف،

بلوچستان شاهد چندیب جنبش
قیامهالا،
بهویاه قبایل مری 1و بوگتی 2بوده است .استفاده از ارتش برای سرکوب ایب 
لطمه عاطفی شدیدی به قبایل بلوچ زد که تا به امروز ،بهعنوان منطقالی بالرای گالروه
جداییطلب بلوچ که خواستار خودمختاری بیشتر و کنترل بالر منالاب ایالالتی هسالتند

1. Marri
2. Bugti
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ایب کشور ،در ساختارها و نهادهای سیاسی به /وجالود آورنالد و ایالب خالود موجالب

11

بهکار رفته است).(Pakistan Executive Senate, 2013: 4
چها بر ایب باورند که مهمتریب عناصر تشکیلدهنده ملت آنها ،حاصل پیوند
بلو 
افسالانههالا دارد .از قالرن دوازدهالم

مشترک قومی است کاله ریشاله در اسالطورههالا و
میتدی ،بلوچ اتحادیههای قدرتمند قبیلهای تشالکیل داد .کنفدراسالیون چهاللوچهالار
قبیله تحت رهبری مدرجاللخا در قرن دوازدهم ،کنفدراسالیون رنالد والشالاری در
قرن پان دهم ،دودیسها ،بُلیدیها و گیچکیها از مکران و خانا

بلوچستان در قرن

هفدهم ،همه قبایل بلوچ را با هم متحد و ادغام کرد .عتوهبر ایب ،تهاجم مغالوالن و
تاتارها ،جنگ( )6و مهاجر

دستهجمعی در قرنهالای سالی دهم و چهالاردهم ،اتحالاد

متقابل قبیلهای و ازدواج ،به شکلگیری هویت بلوچ کمک کالرد .موسالیقی و رقالص
همگب بلوچی شکلی دیگر از ویاگی مشترک قوم بلالوچ اسالت .موسالیقی براسالاس
آهنگها و رقصهایی درباره میهب ،همواره یکی از محبوبتریب منالاب الهالامبخالش

ملیگرایالی بلالوچهالا بالوده اسالت .ازآنجالاکاله داشالتب قلمالرو از
برای وطبپرستی و 
ضرور های تشکیل یک ملت است بلوچ با کاربرد اصطتح مُلکا بلوچ 1بر داشالتبِ
قلمروی خا

ایب قوم تأکید دارد و سرزمیب کت ( )7را موطب اصلی خالود معرفالی

میکند .زبان بلوچی یکی دیگر از نشانههای پیونددهنده بلوچ است .عالتوهبالر آن از
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دیگر عناصر مشترک در میان بلوچها موضو مذهب است .مالذهب حنفالی رایالج در
میان بلوچها از جمله عناصر مشترک قوم بلالوچ محسالوب مالیشالود).)Breseeg,nd:39
ازایبرو ،بلوچهای پاکستان با تأکید بر ایب اشتراکا


در تکاپوی ایجاد ملالت خالا

خود بودهاند و بر ایب اساس از بدو تأسیس پاکستان با شورشهای متعالددی امنیالت
پاکستان را با خطر جدی روبهرو کردهاند.
 .1جنبش ملیگرای بلوچ در پاکستان ()0٩11-1111
در اوایل دهه  ،1141برخی از رهبران بلوچ ،بالا پالیشبینالی خالروج نهالایی نیروهالای

انگلستان مدعی کسب استقتل شدند ) .(Bennett Jones, 2002: 132خالان کالت  ،مدیر
یارمحم خا حاکم سنتی دولت بلوچ ایالت کت  ،در صدد دسالتیابی باله اسالتقتل
بود .او قدرتمندتریب حاکم بلوچستان و رئیس تمالام قبایالل بلالوچ بالود .بالاایبحالال،
1. Molk-e-Balouch

هنگامیکه نیروهای بریتانیا منطقه را ترک کردند ،سالرزمیبهالای تحالت کنتالرلش بالا
پاکستان ادغام شد .اکثریت بلوچ از همان ابتدا تمایلی به پیوستب به پاکستان نداشتند
اما در کویته ،ساکنان غیربلوچ ،به تدویب و تصویب اسالناد ادغالام پرداختنالد
)252

وزار

2005:؛ درنتیجه ،خان کت

(Bansal,

با ایب توافق که امور دفاعی ،ارزی ،امور مربوط باله

خارجه و امور مالی تحت کنترل دولت فدرال و بقیاله امالور بالا ایالالت بالاقی

بماند به پاکسالتان پیوسالت ) )8((Pakistan Executive Senate, 2013: 6ایالب امالر منجالر باله
نخستیب شورش مسلحانه در سال  1133به رهبری عب الکریمخا  ،برادر خان شالد.
اما عبدالکریم خان و همراهانش نی بازداشت شده و به حالبسهالای طالوالنی مالد
محکوم شدند؛ ارتش کنترل امور را بهدست گرفت و ایب شورش ناکام ماند

& (Fani

در سال  1113استمآباد تصمیم گرفت چهار ایالالت غربالی پاکسالتان را بالا هالم
ادغام کند .ایب پیشنهاد برای مقابله با قدر

شرق پاکستان (که بعالدها باله بالنگتدش

تبدیل شد) ارائه شد .در نتیج ایب عملکالرد دولالت ،جنبشالی بال رگ در بلوچسالتان
پدید آمد .برای درهم شکستب ایب جنبش ،ارتش پاکستان دوباره به بلوچستان حمله
کرد .خان کت

بازداشت شد و نوروزخا رهبری شبهنظامیالان را برعهالده گرفالت.

در ماه ماله سالال  1111نوروزخالان نیال بازداشالت شالد و در زنالدان در سالال 1113
درگذشت ).(Fulcher, 2006
در سال  ،1174مقاما

پاکستانی بهدنبال بهانالهای بالرای حملاله باله بلوچسالتان

بودند ایب بهانه زمانی مهیا شد که پس از یورش به سفار
قبضه اسلحه دستی شوروی و  33ه ار قبضه مهما

عراق در استمآباد411 ،

کشالف شالد .اگرچاله مقامالا

پاکستانی و امریکایی میدانستند ایب ستحها برای شورشیان بلوچ در ایران بهمنظالور
تتفی از ایران به دلیل حمایتش از شورشیان کُرد در عراق بود ،اما دولت ادعالا کالرد
که برنامه عراق انتقال ایب ستحها به بلوچستان پاکستان بوده است .دولالت منتخالب
ایالت برکنار شد و حکومت مرک ی با اع ام حدود  31هال ار سالرباز ،مبالارزه بالا 11
ه ار چریک بلوچ را آغاز کرد .شاه ایران در دیدار با نخسالتوزیالر وقالت پاکسالتان،

ملتسازی ناکام در پاکستان و چالشهای قومی :مطالعه موردی قوم بلوچ  ناصر هادیان و حنیفه ریگی

).et al, 2011: 661

ذوالفقار علی بوتو ،پس از ابراز نگرانی خود از شورش بلوچها در پاکستان و کشیده
شدن دامنه آن به مرزهای ایران ،برای کمک به پاکستان اعتم آمادگی کرد .ایالران 41
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فروند هلیکوپتر کبرا همراه با خلبانان خود را برای کمک باله پاکسالتان فرسالتاد .ایالب
نبرد خونیب که چند سال طول کشید سرانجام به پیروزی ارتش منجالر شالد .پالس از
آنکه دولت بوتو توسط نرال ضداءالحق سرنگون شد ،ضالیاء چنالد پالرو ه توسالعه،
مانند ساختوساز جاده و ایجاد سدهای کوچک را به امید آرام کردن ساکنان منطقاله
راهاندازی کرد .وی همچنیب برای ایجاد آرامش و ثبالا


در منطقاله پالس از گذشالت

چهار دهه از کشف گاز سوئی 1وعده داد انتقال گاز سوئی باله کویتاله را عملالی کنالد
).(Fair, 2012 a : 5
پنجمالیب شالورش نیال از سالالال  3113آغالاز شالده اسالالت .از ابتالدای ایالب سالالال
بلوچستان صحنه اعتراضهای خشونتآمی بهشکل انفجار بمب ،کشالتار تصالادفی و
خرابکاری در تأسیسا

حیاتی بوده اسالت .شالکایا

مربالوط باله حالق امتیالاز گالاز،

راهاندازی اردوگاههای نظامی و پرو ههای توسعه ،بهانههایی بهدست شورشیان بلوچ

داد تا با شلیک موشک ،انفجار بمب و حمله به کاروانهای نظامی و کشتار گسالترده
نیروهای امنیتی ،امنیت پاکستان را به چالش بکشند .انفجار ساختمان فرودگاه سوئی،
اقامتگالاه رسالمی

خطوط لولاله گالاز و شالبکههالای بالرق ،انفجالار بمالب در ن دیکالی
نخست وزیر و فرماندار ازجمله اقداما

تروریستی ایب گروه از همالان ابتالدای سالال
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 3113بوده است .در ایب میان جان بسیاری از مردم غیرنظامی نی گرفته شده اسالت.
«ارتش آزادیبخش بلوچستان» 2مسئولیت بسالیاری از ایالب اعمالال خشالونتآمیال و
حمت

انتحاری در بلوچستان را برعهده گرفتاله اسالت .حملاله موشالکی باله نالرال

مشرف طی بازدید از شهر کوهلو 3در دسامبر سال  ،3111با پاسخهای

(Bansal, 2005:

) 250شدید از سوی دولت نظامی روبهرو شد ) .(Javaid, 2010: 117بالههالر حالال ایالب
حمت

بلوچها نشاندهنده شکلگیالری مالوج جدیالدی از نالاآرامیهالا در پاکسالتان

توسط ایب قوم است.
از آغاز ایجاد کشور پاکسالتان تالاکنون ،بلالوچهالای پاکسالتان همالواره در صالدد
خودمختاری بیشتر و حتی خواستار تشکیل یالک کشالور مسالتقل کاله جمعیالت پالنج
1. Sui
2. BLA
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3. Kohlu

میلیون نفری بلوچ در پاکستان ،ایران و افغانستان را در زیالر یالک پالرچم گالرد آورد،
بودهاند ) .(Bansal, 2005: 250بههرحال در تمام جنبشهای بلوچ در ایب کشور حضور

قدر های ب رگ ،نقش سرداران قبایل و نی نارضالایتی از سیاسالتهالای دولالت در
منطقه بلوچستان همواره محسوس بوده است که در زیر به آنها پرداخته

میشود.

 .2جنبش بلوچ در پاکستان و نقش «قدرتهای بزرگ»
موضو بلوچستان و تقسیم آن بهشکل امروزی در پرو ه معالروف «بالازی بال رگ»

()9

ریشه دارد که تا اوایل قرن بیستم ،بریتانیا و امپراتوری ت اری را بهمنظالور ساللطه بالر
نواحی آسیای جنوبی و مرکال ی و ازجملاله بلوچسالتان در برابالر یکالدیگر قالرار داد.
انگلیس باعث بهوجود آمدن دو سیاست متضاد به اصطتح «سیاست مرزهای بسالته»
و «سیاست روبهجلو» شد ) .(Breseeg, nd: 376
در دهه  1311پیشرفت روسیه بهسمت جنوب ،و ایجاد استان ترکستان روسالیه
( ) 1317موجب اف ایش نگرانی بریتانیا از حمله تال ار باله هنالد شالد .از آن باله بعالد،
رویکرد دوم یعنی «سیاست روبهجلو» به سیاست غالالب تبالدیل شالد .بالا توجاله باله
موفقیت «سیاست روبهجلو» ،دفا از هند از درون مرزها امکانپذیر نبود بلکه باید با
به چالش کشیدن دشالمب در فالت

ایالران و قالرار دادن بلوچسالتان تحالت هامالونی

بریتانیا ایب موفقیت بهدست میآمد .نقش بلوچستان تالأمیب پایگالاهی بالرای ایالران و
افغانستان بهعنوان کشورهای حائل بهمنظور جلوگیری از پیشرفتهای بیشتر روسالیه
بهسمت هند بریتانیا بود.
در طول جنگ سرد ،ابرقدر ها بهدنبال گسترش حوزه نفالوذ خالود در سراسالر
جهان بودند .ایب رقابت در همان اوایل که پاکستان و ایران به پیمانهالای نظالامی بالا
غرب در اواسط دهه پنجاه وارد شدند مسئله بلالوچ را کالامت تحالت تالأثیر قالرار داد.
ترس از جداییطلبی بلوچ ،حاکمان ایران و همتایان پاکستانیشان را به سمت اعمال
یک سیاست مشترک سرکوبگرانه نسبت به جنبش ملی بلوچ در پیمان نظامی سالنتو
پیمانها سالوق داد )11(.امریکالا بالا حضالور در سالنتو و همکالاری بالا ایالران و

و دیگر
پاکستان عمت عدم حمایت خود را از ایب گروه اعتم کرد .در زمالان اتحالاد امریکالا،
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برداشتهای سیاسالی متفالاو

نگرانی برای دفا از هند و

سیاسالتمداران و مقامالا
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ایران و پاکستان در سنتو ( ،)1113-1171ملیگرایان بلوچ در پاکستان بارهالا از ایالب
پیمالان انتقالاد کردنالد ) .(Breseeg, nd, :377-378شالوروی نیال در ایالب سالالهالا چهالره
طرفانهای از خود باله نمالایش گذاشالته بالود؛ بنالابرایب مالیتالوان گفالت هریالک از


بی
ابرقدر ها هر زمان که مناف شان ایجاب مالیکالرد در موضالو بلوچسالتان مداخلاله
میکردند و هرگاه برایشان نفعی وجود نداشت خود را کنار میکشیدند.

بعد از حادثه  11سپتامبر و پس از تقاضای جنبش بلوچ پاکستان از قدر هالای
ب رگ مانند امریکا برای حمایت از استقتلشان ،الیحهای در کنگره امریکالا مبنالیبالر
پشتیبانی از قوم بلوچ مطرح شد .بانیان قطعنامه ،رورابکر 1یکالی از اعضالای کنگالره
امریکا بههمراه دو تب دیگر از اعضای مجلس نماینالدگان ایالاال

متحالده در فوریاله

سال  3113خواستار بهرسمیت شناختب حق مردم بلوچ برای تعییب سرنوشالت خالود
از سوی پاکستان شدند .ایب الیحه موجب برانگیخته شدن خشم پاکسالتان و رهبالران
آن شد ) .(Fair, 2012bدولت پاکستان مانند گذشته سرداران بلوچ را در ایالب اقالداما
مقصر میدانست.
 .٦جنبش بلوچ و سیستم سرداری
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره اول  بهار 3131
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تا پیش از ورود بریتانیا به شبهقاره هند سیستم سرداری موروثی نبود بلکاله بالر پایاله
شایستگی و صتحیت استوار بود و تنها افراد شایسالته باله سالرداری قبیلاله برگ یالده
میشدند .امالا پالس از آن ایالب سیسالتم شالکل مالوروثی گرفالت


)2011: 28

قالرنهالا سالرداران و حاکمالان ایالاال
درواق  ،پالس از ورود بریتانیالا تالا 
شاه ادگان خودمختاری بودند که قدر

.(Khetran,
شالبهقالاره،

آنها بهطور قابل متحظهای توسالط بریتانیالا

تقویت میشد .سرداران ،امنیت انگلیس را تضمیب میکردند و درعوض بالا حمایالت
بریتانیا در حوزه نفوذا خود قویتر و مقتدرتالر مالیشالدند .حاکمالان انگلالیس عمالدتا
بلوچسالتان را منطقالاله حالالائلی بالرای دفالال تهالالاجم از سراسالالر مالرز مالالورد نظالالر خالالود
میدانستند .باایبحال ،سرداران خواهان حفظ وض موجالود بودنالد


(Nuri & Noor ul

) .Haq, 2012: 4نکته مهم ایب است که بسیاری از افرادی که از ن دیک زنالدگی بلالوچ
را مورد کاوش قرار دادهاند بر ایب باورند که بلوچهالا بالرده سالرداران خالود هسالتند
1. Rohrabacher

) .(Foreign Policy Centre, 2006: 31-35دربالاره اطاعالت مالردم بلالوچ از سالردار ،خالان
بلوچستان ،مدراحم یارخا  ،مردم بلوچ را در مقابل سرداران به مهرههای بالیجالان
بر روی صفحه شطرنج تشبیه کرده است ) .(Khetran, 2011, 28قالوم بلالوچ ،سالردار را
بخشی از هویت خود میداند و معتقد است حضور وی موجب اتحاد و یکپالارچگی
میان افراد قبیله میشود .پاکستان و بریتانیا نی هرگال نتوانسالتند در میالان ایالب قالوم،
نظامی دیگر جایگ یب نظام سرداری کنند؛ به همیب سبب دولالت پاکسالتان سالرداران
بلوچ را مسبب اصاللی شالورشهالا مالیدانالد ) .(Foreign Policy Centre, 2006: 31-35در
آوریل  ،1173ذوالفقار علی بوتو ،نخستوزیر وقت ،پایان سیستم سرداری را اعالتم
و بیان کرد «از امروز سرداری در پاکستان وجود نخواهد داشت» .اقدام نظالامی علیاله
سرداران شورشی که در سال  1174آغاز شالده بالود و تالا سالال  1177اداماله داشالت
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1. Gwadar
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نمونهای از رفتار و سیاست دولت در مورد سرداران بلوچ بود .سرداران ،بلوچسالتان

را ترک کردند اما بهدنبال حذف بوتو ،به کشور بازگشتند؛ قویتر و سرکشتر از قبل
ظاهر شدند و اعتراضا

و نارضایتیهای خود از دولت را بیش از پیش ابراز کردنالد

).(Nuri & Noor ul Haq, 2012: 4-5
 .7جنبش بلوچ و نارضایتیها
در واق  ،درگیری بلوچ ها چه در گذشته و چه در حالال حاضالر ،بالیش از هالر چیال
سیاستهای دولت پاکستان برای مسلط کردن پنجابیها در ایالت ،مهار مالواد

بهدلیل
معدنی محلی و مناب سوخت فسیلی ،ساختب بندر گالوادر 1بالا کالارگران غیربلالوچ و
استقرار تعداد زیادی از نیروهای نظامی در ایب منطقه است که در بخشهای بعد باله
آنها پرداخته خواهد شد ).(Dayan Hasan, 2012: 2
از زمان جدایی پاکستان از هند ،نابرابریهای بسیاری در پاکستان وجود داشالته
است .ایاال

تشکیلدهنده پاکستان عتوهبر اختتف زبان و فرهنگ ،در زمینه میال ان

مناف نی دارای توسعه نابرابر بودند .دولت تازهتأسیس ،از همان ابتالدا تحالت ساللطه
پنجابیها و گروه مهاجر قرار گرفت .درواق  ،گروه مهاجر و پنجالابیهالا بالا هالم بالر

اقتصاد پاکستان مسلط شدند و کنترل بخشهای کشوری و لشکری دولالت را کاله از

بریتانیا به ارث برده بود ،بهدست گرفتند .تسلط بالر موقعیالت اقتصالادی و همچنالیب
کنترل بوروکراسی دولت ،طبقه حاکم پنجابی و متحدان مهاجر آنها را به شالکل دادن
و تعریف هویت دولت و ساختار آن با توجه به برداشت و تصویر خالود سالوق داد،
که ایب خود بهمرور موجب شد که سایر قومیتها به حاشیه رانالده شالوند .کمتالریب
تأثیر ایب مسئله ،محرومیت شدید قوم بلوچ بود که بهدنبال آن ،حضالور بلالوچهالا در
تشکیت

بوروکراسی و نظامی کشور بسیار ناچی و محالدود شالد

(Breseeg, nd: 266-

پنجابیها و افراد

جداییطلبان بلوچ نسبت به

) .267در نتیج ایب امر ،می ان خشونت
غیربلوچ در استان شد

بیشتری یافت (بالیب سالالهالای  3113و  3111حالداقل 33

معلم پنجابی کشته شدند) ).(Sheppard, 2010: 2
وچها و ایجاد تالنش در بلوچسالتان
یکی از مسائل دیگر که موجب نارضایتی بل 
شده موضو مهاجر

است .آنها بر ایب باورند که بالا اجالرای سیاسالت مهالاجر

و

پذیرش مهاجران در ایب ایالت ،دولت در صدد تغییر بافت جمعیتی منطقه باله ضالرر
قوم بلوچ است .برای مثال در سال  311 ،3111ه ار پناهنالده افغالان ،عمالدتا از قالوم
پشتون ،به بلوچستان وارد شدند که همالراه بالا افال ایش تعالداد مهالاجران اقتصالادی،
تهدیدی برای اکثریت جمعیت بلوچ محسوب میشوند ).(Brown and et al, 2012: 2
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره اول  بهار 3131

مسئل «غنالی در منالاب  ،فقیالر در امکانالا » ،عمالدهتالریب اعتراضالی اسالت کاله
بلوچهای پاکستان ابراز میکنند .ایب ایالت از ذخایر غنی گالاز ،نفالت ،سالرب ،روی،

آهب ،سنگ مرمر ،زغالسنگ ،طت و مس برخالوردار اسالت .براسالاس یالک بالرآورد،
بلوچستان ،نیمی از کل ذخایر گاز پاکستان یعنی حدود  111تریلیون فو

مکعب را

داراست .میدان گازی سویی در منطقه قبیلهای بالوگتی یالکچهالارم از کالل تولیالدا
کشور را در بردارد .مس دیکریکو 1و ذخایر طت در چالاگی 2ازجملاله معالادن مهالم
پاکستان هستند .تصور میشود می ان ذخایر مس دیکریکو ،حتالی بیشالتر از ذخالایر
مس سرچشمه در ایران و اسکوندیدا 3در شیلی باشد .ایب معدن یکی از ب رگتالریب
ذخایر مس دستنخورده در جهان اسالت؛ بالاایبحالال ،بلوچسالتان فقیرتالریب ایالالت
1. DIQ Reko
2. Chagai
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3. Escondida

پاکستان است ).(Haider, 2009: 4
موضو دیگری که موجب نارضایتی نهتنها بلوچها بلکه سایر قومیالتهالا شالده
است ،مسئل عدم تخصیص مناب اقتصادی براساس نیازهای مبرم گالروههالای قالومی
مناطق مختلف است و امور مالی کمیسیون ملی پاکستان که نهاد قانون اساسی بالرای
تخصیص درآمدهای دولت میان فدراسیون و واحدهای آن است ،براساس جمعیالت
هر ایالت به ایب امور میپردازد و به می ان نیاز مردم ایالالت تالوجهی نالدارد .ایالاال
کوچکتر به تخصیص مناب براساس درصد جمعیالت هریالک از واحالدها معتالرض

بودند .ایب ایاال

احساس محرومیت میکردند؛ زیرا پنجالاب فقالط بالهدلیالل داشالتب

جمعیت بیشتر ،از سند ،خیبر پختونخوا و بلوچستان که مناطق محرومتالری بودنالد،
حضور خارجیها در پرو ه بندر گوادر در بلوچستان از دیگالر نارضالایتیهالای
بلوچهاست .با توجه به جایگاه بسیار اسالتراتایک بلوچسالتان ،بنالدر گالوادر امالروزه

اهمیت فراوانی پیدا کرده است .ساخت ایب بندر بالا همکالاری چالیب انجالام شالده و
اکنون امکان حملونقل تجاری به بندر و انبارهای آن فراهم شالده اسالت و ظرفیالت
فراهم کردن تسهیت

برای بیش از بیست کشالور جهالان را داراسالت .محالل بسالیار

استراتایک گوادر باعث شده اسالت کاله نالهتنهالا بالرای پاکسالتان بلکاله بالرای دیگالر
کشورهای همسایه نی به یک پرو ه بسیار مهم تبدیل شود .اگرچه ایالب بنالدر بالرای
پاکستان اهمیت فراوانی دارد ،اما موجد چالشهایی هم برای مقاما

پاکستانی شالده

است؛ زیرا حضور چینیها و خارجیها و حضور پررنگ گالروه پنجالابیهالا در ایالب
بلوچها در آن بسیار کاسته و ایب عدم مشارکت بلوچها منجالر باله
پرو ه از مشارکت 
نارضایتی و نی اعتراض بیشتر آنها شده است ،زیرا احساس میکنند در پرو ه گوادر
بیگانه محسوب شدهاند

)2010: 116

 .(Javaid,کشتار کارگران چینی پرو ه بندر گالوادر

و انفجار خطوط لوله گاز ازجمله اقداما

اعتراضآمی بلوچها در ایب زمینه است.

از همان ابتدای شکلگیری پاکستان ،بلوچها باله سیاسالتهالای سالرکوبگراناله
دولت که به نقض حقوق بشر در ایب منطقه منتهی شده اسالت ،اعتالراض داشالتهانالد.
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مناب بیشتری بهدست میآورد ).(Majeed, 2010 :60
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کمیسیون حقوق بشر پاکستان 1که به بررسی ایب موضالو پرداختاله اسالت ،در سالال
 3111فهرستی از  134نفر از افراد گمشده از  31ماله سالال  3111و نیال فهرسالتی از
 131نفری که اجسادشان پس از مفقود شالدن پیالدا شالده منتشالر کالرده اسالت .ایالب
کمیسیون ،همچنیب موفق به شناسایی  13نفری شد که در قتاللهالای هدفمنالد کشالته
شده بودند .سازمان دیدهبان حقوق بشر ،در پالی بررسالی ناپدیدشالدههالای اجبالاری،
نیروهای امنیتی پاکستان و بهویاه سازمانهای اطتعاتی و نیروهای سپاه مرزی را باله
ناپدید شدن افرادی که دولت معتقد است از ناسیونالیستهای بلالوچ هسالتند ،مالتهم
کرده است ).(Fair, 2012a: 7
 .1پاسخ اسالمآباد :حرکت در دو مسیر و پاسخ نظامی
سیاستهای پاکستان در مورد قوم بلوچ در ایالت بلوچستان ،بیشتر بر پایاله عملیالا

نظامی استوار بوده است .البته پاکستان در برخی موارد نی تالتش کالرده اسالت تالا از
سیاستهای غیرنظامی نی استفاده کند ،اما در بیشتر موارد ایالب سیاسالتهالا نیال باله

عملیا

سیاسالتهالای

نظامی ختم شده است« .سیاست یک گام باله جلالو» ازجملاله

غیرنظامی پاکستان بود .مطابق ایالب سیاسالت و بالهدلیالل نگرانالی از وضالعیت وخالیم
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره اول  بهار 3131
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شورش بلوچ ،قرار شد کمیتهای در مجلس به موضو بحران در بلوچسالتان بپالردازد
و با مذاکره با گروههای بلوچ مسائل حالل شالود ،امالا بالا افال ایش سالرکوب نظالامی،
اپوزیسیون بلوچ از کمیته انصراف داد .یکی از اعضالا در ایالببالاره خاطرنشالان کالرد
«دولت اعتم کرده بود که تمایل دارد مسائل حاد ،پشت می حل شود؛ توصالیههالای
خوبی هم از سوی کمیته داده شد ،اما پس از آن دولت باز بر عملیا

نظالامی تأکیالد

داشت» ) .(International Crisis Group, 2006: 19ازآنجاکه دولت ازیکسو بر حل مسائل
از طریق مذاکره تأکید میکرد و از سالوی دیگالر گ یناله نظالامی را اجتنالابناپالذیر و
ال امی میدانست ،ایب سیاست به بببست رسید.
سیاست دیگری که مقاما

پاکستانی در بلوچسالتان پیالاده کالردهانالد «سیاسالت

تفرقه انداختب و حکومت کردن» است.براساس ایب سیاست ،پاکستان گالروه قالومی
پشتون را که در ایالت بلوچستان ساکب هسالتند در مقابالل گالروه قالومی بلالوچ قالرار
1. HRCP

میدهد .نگرشهای حقوقی ،سیاسی و اقتصالادی جوامال بلالوچ و پشالتون عمیقالا از

یکدیگر جدا است .رویکرد دولت نظامی تتش برای پررنگکردن اختتف پشتون ال
بلوچهای حنفالیمالذهب میانالهرو
بلوچ و حائل کردن افراطگراهای پشتون در مقابل 
بوده است .از نظر آنان ایب مسئله ضمب کمک به مهار بلوچهای جداییطلب ،دارای
پیامدهای طوالنیمد

برای ثبا

پاکسالتان و امنیالت منطقالهای اسالت

(International

)Crisis Group, 2006: 21؛ درنتیجه تنش بیشتری بیب بلالوچ و پشالتون بالهوجالود آمالده
خشونتهای فرقالهای

است .ارتش پاکستان بارها از سوی بلوچها به تسهیل و رواج
گروههای مالذهبیِ افراطالی بالهعنالوان راهالی بالرای
در ایالت بلوچستان با حمایت از 
متتشی کردن بیشتر جامعه بلوچ ،متهم شده است

)2012

 .(Hasan,در واق استمآبالاد

گرفته است و حضور ارتش و سرکوب مکرر بلوچها تاکنون تنها گ ینه استمآباد در
پاسالخ باله درخواسالتهالای آنالان بالوده اسالت ).(International Crisis Group, 2006: 22
بنابرایب ،با توجه به مباحثی که به آن اشاره شد میتالوان گفالت ناکالامی پاکسالتان در
ملتسازی ازجمله عواملی است که سبب شده هیچگالاه در ایالالت بلوچسالتان
روند 
پاکستان سیاستی در راستای اعتمادسازی بیب دولت و اقلیت بلوچ شالکل نگیالرد تالا
بدیب طریق دولت بتواند با کاهش وفاداری قومی ،آنها را باله سالمت وفالاداری ملالی
ازایبرو ،ایب قوم در راستای تحقق آرمان دیرینه

سوق دهد و جذب ملت خود کند؛
خود ال تشکیل ملتی خا

خود ال همواره در تتش بوده تا امنیت کشور پاکسالتان را

با چالش روبهرو کند.
نتیجهگیری
با توجه به مباحثی که در باال اشاره شد ،دلیل اصاللی بسالیاری از نالاآرامیهالا و
تسالازی در ایالب کشالور
ثباتیها در پاکستان ضعف و تداوم بحالران دولالت ال ملال 
بی 

است .پاکستان بهعنوان یکی از دولتهای پسااستعماری که پس از جدایی از هنالد و
با مداخله کشور استعمارگر انگلیس بهصور

تصنعی و بدون توجه به تکثر هالویتی

ملتسازی همواره بالا مشالکتتی عدیالده
ال قومی ایجاد شد ،در زمینه دولتسازی و 
مواجه بود .ایب کشور نی مانند بسیاری از دیگر دولتهای پسااسالتعماری نتوانسالت
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یک سیستم مبتنیبر اجما سیاسی ،که مورد نیاز بالرای تشالکیل یالک ملالت منسالجم
است ،ایجاد کند و مفهومی بهنام ملت واحد پاکسالتان بالهدلیالل شالکافهالای قالومی،
فرهنگی و مذهبی و عدم همبستگی و یکپارچگی ملی بالا چالالش روبالهرو شالد؛ باله
همیب دلیل گاهی از ایب کشور بهعنوان سرزمیب بدون ملت نی نالام بالرده مالیشالود.
چالشهالای مختلالف و جالدایی شالرق پاکسالتان

استفاده مکرر از نیروهای نظامی در

بهعنوان کشور مستقل بنگتدش در سال  ،1171از عتئم و نشالانههالای ایالب ضالعف
ملتسازی منجر به ایجالاد تبعالیضهالای اقتصالادی،
است .ناکامی پاکستان در فرایند 
اجتماعی ،سیاسی فراوانی در میان گروههای قومی مختلف شد کاله ایالب تبعالیضهالا
توسعه ناموزون ایاال

مختلف و تشدید محرومیتها را در پالی داشالت و از سالوی

دیگر استفاده دولت از عملیا

نظامی در پاسخ به خواستههالای قالومی و نالاتوانی آن

در کنترل خشونت به آتش اختتفا

قومی بیشتر دامب زد و بر تالنشهالا افال ود کاله

واگرایی هریک از قومیتها را بههمراه داشت؛ بالدیب ترتیالب پاکسالتان نتوانسالت در
مسیر ساخت دولت ال ملت گروهای قومی را با خود همگام و همالراه سالازد کاله در
نتیجه آن ،هر یک در صدد تشکیل ملت خا
بهمثابه هویت فراگیر قومی که مجموعه تنوعا
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره اول  بهار 3131
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یبرو ،هویالت ملالی
خود برآمدند؛ ازا 
قومی ،زبانی ،نالاادی و فرهنگالی را

در خود بگنجاند ،ایجاد نشد و در میان گروههای قومی ،ناسیونالیسم قومی برجسالته
ملالیگالرای پاکسالتان
شد .جنبش قومی بلوچ در پاکستان کاله ازجملاله جنالبشهالای 
محسوب میشود ،بهدلیل وجالود تبعالیضهالا و محرومیالتهالای حاصالل از ضالعف
ملتسازی در پاکستان ،همواره در تتش بوده تا با تأکید بر اشتراکا


مذهبی ،زبانی

و فرهنگی خود ملتی واحالد تشالکیل دهالد .طرفالداران کشالور بلوچسالتان واحالد در
پاکستان ،درنظر دارند ابتدا در چهره هویت قومیِ ایالب اجتمالا  ،هویالت مشالترک را
وفالاداریهالا

متجلی کنند و درنهایت با ایجاد دولت خود و یکپارچگی و سوق دادن
از سطوح قوم به سطح ملت ،دولت ملی بلوچ را تأسالالیس کنند و به همالیب منظالور
با گسترش خشالونت و درگیری با دولت امنیت ایب کشور را به چالش

کشاندهاند.


یادداشتها

Government of Pakistan, 1981 Census Report,1984:19.

. 1روابط بیب پاکستان و افغانستان بر سر ایب مسئله تا مد ها با آشوب و سوءظالب همالراه
بود .ایب سردرگمی را میتوان به مسئله خط دیورند و ایالده شکسالته «پشتونسالتان»
مرتبط دانست .تاریخچه خط دیورند به پیمان گندمک که بیب بریتانیالا و افغانسالتان
در سال  1371منعقد شد ،برمیگردد .ایب پیمان در جنگ دوم افغان و انگلالیس باله
امضاء رسید .از همان ابتدا ایب خط بهطور مصنوعی مردم پشتون را تقسیم میکالرد.
ایب مسئله پس از تقسیم هندوستان در سال 1137حساسیتبرانگی شد و باعث شد
پشتونها تقاضای تعییب سرنوشت کند کاله ایالب موضالو باعالث

که افغانستان برای
ایجاد تنش بیب دو همسایه شد.
 .1وجود جنگها و نبردهای قبیلهای و جنالگهالای خالارجی نشالاندهنالده ایالب اسالت کاله
خشونت در میان ایب قوم بسیار کاربرد داشته است.
 .7سرزمیب کت سرزمینی فراتر از بلوچستان بوده و بلوچستان فقط بخش کالوچکی از آن
بوده که در آن خانهای بلوچ حکمرانی میکردند و بهطورکلی به خانا بلوچستان
معروف بوده است.
 .3باایبحال ،پس از مرگ محمدعلی جناح و بهویاه در دوران ایوبخان ایب شرایط تغییالر
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 .1سازماندهی نهضت استقتلخواهانه مسلمانان هند را ح ب مساللملیالگ کاله قالویتالریب
تشکل سیاسی مسلمانان شبهقاره در نیماله اول قالرن  31بالهشالمار مالیآمالد برعهالده
نشستهالای خالود کاله از  33تالا  33مالارس  1131در الهالور

داشت .مسلملیگ در
برگ ال ار شالالد مسالالئله تشالالکیل دولالالت مسالالتقل پاکسالالتان شالالامل ایالالاال و منالالاطق
مسلماننشیب را رسما به تصویب رسالاند .قطعناماله  1131الهالور درواقال زیربنالای
مبارزا مسلم را تا سال 1137شکل داد و منجر به استقتل پاکستان شد.
 .3ایب کشور تجربه یک شورش موفق در سال را  1171داشت (تشکیل کشالور بالنگتدش)
و از ایب لحاظ آن را نخستیب دولت استعماری که چنیب رویالدادی را تجرباله کالرد
میدانند.

پنجابیها ب رگتریب گروه در کشور هستند که بیشتریب نفوذ را در مناصالب حکومالت و

.4
دستگاه دولتی و ادارا و ارتش پاکستان دارند.
 .3بنگرید به:
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کرد و کت همراه با سایر نواحی بلوچستان با پاکستان و جاهای دیگر در شبهقاره
جنوب آسیا ادغام شدند.
 .1برای مطالعه بیشتر درباره پرو ه «بازی ب رگ» بنگرید به( :هاپکرک)1471 ،
 .11طی یک مصاحبه با سلیگ هریسون ) (Selig Harisonدر سال  ،1177او بهصراحت اظهار
داشت« :در سنتو ،ما همیشه بر ایب تصوریم که بلوچ سعی مالیکنالد کشالور مسالتقل
خود را با حمایت اتحاد جماهیر شوروی ایجاد کند؛ بنابرایب آنها را بایالد تالا جالایی
که ممکب است از نظر سیاسی ضعیف ،پراکنده ،و عقبمانده نگه داریم».
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