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 همقدم

های اخیر بلوچستتا  بته دد دلیتر در وتا و       در هفته

خبرهتتا اتترار هراتتته استتکش   ستتک و تتته  تت      

هتتای اارا تت  در امتتر رولتتت  ردراستتت  هتترد   مرزبتتا 

د ددم اظهارات بن سلوا ، دزاتر داتا    « الع ل جیش»

عربستا  سعودی وه از ضردرت و تا ی   جگتب بته    

داختتر ختتار ااتترا  ستت ن هفتتک د بتته د بتتال   ،   

های ددلت  اان و ور ما گ   تبۀت اخخباراته د    رسا ه

العت ل را   ردز امت الوواطن عولیتات  ردراستت  جتیش   

هرا  خوا     ب ش در مقابر ا غال اک عولیات رهاا 

بلوچستتتا  ااتترا  را ا تتغال  دا ستتتگ ن در چگتتین    د

 ت   بلوچستتا     اضاا ، اک بار داگر مگطقت اراموش

هاا  را از اازااش  ها را متوجه خود ورد  د  گرا    گا 

ها در مگطقه برا گی ته استکن ررستش ایتل  در      گش

هتا د  ه ات های    اان دضعیک اان اسک وته رتا ستیر  

 وا ت    ک د چگو ته مت   بر م   از اان مگطقه  ابع چیس

 امگیک مل  اارا  را زار  أمیر ارار ب ه ؟

جوهر  ایل  اان  و تار اان استک وته ادخا اهتر    

ای به  ام مسئلت بلوچستا  دجود دارد،  بپذارام مسئله

ای به  ام مسئلت بلوچستتا    د اا ارتوال ب هیم مسئله

در  اگ   ر ا  خواه   م ، بااستت  ااتن مستئله را در    

بستر  وزاع جغراایاا  اوم بلوچ در مگطقه درر  وود 

هتای   د ما یاا، طرح مسئلت بلوچستتا  در امتت اد  تگش   

داگری در مگطقته استک د از ااتن رد، بت د  دخالتک      

ا  از  ه ا    یردهاا  خارج از مح دد  اوم بلوچ، چ م

 زداک متر ب  بتا بلوچستتا     امگیت  ج ی در  اگ   

 دجود   اردن

 بلوچستان بزرگ

ای دستتیع استتک وتته بتتر مبگتتای   بلوچستتتا  مگطقتته

 قسیوات و وری ار   وزد  د ار  بیستتم در میتا    

ستته و تتور  قستتیم  تت   استتکش ااتترا ، راوستتتا  د  

ااغا ستا ن در هر سه و ور اوم بلوچ با ددلک مروتزی  

در ااغا ستا  مسائل  دارد؛ هرچگ  دخامک اان مسئله 

ووتر از ااترا  د در راوستتا  بستیار بی تتر از ااترا       

هتتای مت ایتتم  استتکن در رقیقتتک، سرچ تتوت هتترد 

بلوچستا  اارا  د ااغا ستتا  هتم  تا رت  زاتادی در      

هتای هراتز از    بلوچستا  راوستا  اسکن اوت هترااش 

مروز بلوچستا  در راوستا   ا ر ی  ا ت  از ضتع    

ما اان  گها عامتر دخیتر    هادیِ ددلک مروزی اسک، ا
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 یسک؛ عامر داگر ا رتِ اتوم بلتوچ در ااتن و تور د     

 سازی در مگطقه اسکن ملک  ارا چت ددلک

بلوچستا  راوستا  به چگ  دلیر  قش سترزمین  

وگ ن   سک ااگۀه اوم  مادری را برای اوم بلوچ اافا م 

 ری  سبک  بلوچ در راوستا  هواک د   ۀالت مگسجم

وته   تا  داردن در راوستا ، ریش از   به اارا  د ااغا س

ملت  با  ام راوستا   ۀر بگیرد، هوات  به  ام -ددلک

بلوچستتتا  دجتتود دا تتته استتک وتته   تتۀیالت د    

داد   سازدوارهاا  به  سبک  هاداگه     را  تۀر مت   

اسک د مرزهتاا  بته  ستبک م ت ش دا تته استک؛       

راوستا   گها بع  از اعالم استتقالل بتود وته ا ضتوام     

هتم بته    وچستا  به ختار راوستتا  مستتقر را،      بل

طراته د بته اتول  بته زدر، اعتالم وتردن در        یورت اک

هتا بلوچستتا  راوستتا  بتا اتک  یتردی        برخ  برهته 

هزار  فری بتا ار تش راوستتا      55 ظام    به- ظام 

بتار در   هاا  وته  گهتا اتک    درهیر بود  اسک؛ درهیری

از ددطرف هزار  فر  9به و ته      زداک به  1973

 تود       اسکن در هوین زما  راضر   وین زد  م 

وه هراک از سته ابیلتت ایتل  بلتوچ مگطقته، اعگت        

 فتتر  5000 تتا  3500بتتوهت ، متتر ی د مگگتتال بتتین  

 ظتتام  در اختیتتار دا تتته با تتگ ن    جگگجتتوی  تتبه 

هتا بتین     ظرها د  گش هوچگین، با دجود  وام اختالف

وچستتا  در ااتن   ها د ددلک مروزیِ راوستتا ، بل  بلوچ

و ور اک مگطقه به  سبک خودم تار اسک وه ددلتک  

د مجلتتخ ختتود را دارد د بتتا دجتتود  وتتام ا تقادهتتا،   

 ری  دضعیک د هواک سازما   د بوردورا یکِ به ساما 

  سبک به هوتااا  اارا   د ااغا  خود دار  ن

های تننش در بلوچسنتان کاکسنتان:     کانون

 معضالت ساختاری

با اان هوه، بلوچستتا  راوستتا  چگت  وتا و   تگش      

هتا بحت     عو   داردن   ستین د ارتواخا مهوتران   

میزا  م اروک اتوم بلتوچ در ات رت ددلتک د ار تش      

راوستا  اسکن ار ش به عگوا  اۀ  از دد  هتاد ایتل    

ا رت در راوستا ، بته طتور عوت   زاتر  ستل  اتوم       

وتر از  یو  از ها و رگجاب  اسک د در رال  وه رگجاب 

دریتت  از وتتر  45جوعیتتک راوستتتا ، اعگتت  رتت دد 

 تو  ، ب تش عوت    یردهتای      جوعیک را  امر مت  

ار ش راوستا  از اان اتوم هستتگ ن هوچگتین عوت       

های باخی دزارت خارجته د بوردوراست  سیاستک     رد 

خارج  راوستتا  هتم از ااتن اتوم هستتگ ن از ستوی       

بلتوچ رضتور    داگر، در ددلک م    راوستا  هم اتوم 

ررر گتت   تت ارد وتته ب  تت  از    ساختاراستتک د بتته 

هرددن بلوچستا  به طور ول   جوعیک ا  ر    باز م 

 وااگت   در  تورای ملت  راوستتا  دارد؛ در      14 گها 

د برای استتا    61رال  وه اان ع د برای استا  سگ  

 فر استکن در  ظتام رارلوتا   راوستتا ،      148رگجاب 

 هواای دز  بلوچستا  در  عیتین  دز  اان اع اد وامالا

هتای وتال  و تور     هیتری  دستور وار و ور د  صتویم 

اان دررال  اسک وه بلوچستا  بی تران ختار   اسکن

راوستا  را به خود اختصاص داد  د  قاط استترا یاۀ   

 ما گ  بگ ر هوادر در درد  اان استا  دااع     اسکن

مسئلت بع ی معضر ااتصادی اسکن مسئلت مگابع 

 ر، مسائر ااتصادی  یتز اۀت     ارزمیگ  د به طور ول ز

داگر از مگابع  گش د درهیری در بلوچستا  راوستتا   

اسکن معضر ااتصتادی در بلوچستتا  چگت  دجهت  د     

ریچی   اسک؛  ه  گها  مار بیۀاری، در م  سترا ه، اقتر   

های ااتصادی در اان مگطقه رتت    مطلق د زارساخک
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تا  هتم بستیار دختیم    در مقااسه با داگر  قاط راوست 

اسک، بلۀه مستئلت ایتل  ااتن استک وته  غییتر ااتن        

 3.7دضعیک هم بسیار د وار استکن بلوچستتا   گهتا    

وگت ن بتا دجتود     راوستا  را  ولیت  مت    GDPدری  از 

ااگۀه بی تران ذخاار هاز راوستا  را در اختیار دارد د 

ب ش زاادی از مصرف هاز و ور از مگتابع بلوچستتا    

ود، بهر  ا  و  از رق امتیاز مگابع هتازی     أمین م 

وگتت  نرتتگا برابتتر ووتتتر از داگتتر  ختتود دراااتتک متت 

1ها(ن هوچگین، رردژ   استا 
CPEC   وه ر دد  یوت  از

هتتذرد، ری تتراک بستتیار     از استتتا  بلوچستتتا  متت 

 ظتر از بگت ر    ا  و  در اان محور دا ته استکن یترف  

بگا بر  هوادر وه جلو ر راجع به    یحبک خواه    ،

دریت  از ب تش هتای زاربگتاا  د      15بر دردها  گهتا  

در استا  بلوچستا  ری راک ایزاۀ   CPECار باط ِ 

دا ته اسکن در رابطه بتا بگت ر هتوادر هتم بته دلیتر       

رساسیک مگطقه برای ددلک مروزی، اان رتردژ  زاتر   

  ابیر   ا  امگیت  در رتال ری تراک استکن بی تتر     

در هوادر چیگ  د بقیه هتم   ها وارهرا  د  اظرا  رردژ 

هتا بستیار    های غیربلوچ هستگ  د سهم بلتوچ  راوستا  

 اچیز اسکن در هوادر اک  هر ووچک در وگتار بگت ر   

ا او  ساخته     اسک د ولیت  أسیسات د واروگتا   

ا ت ؛ در   رردژ  عظیم بگت ر ج ات  در    مستتقر  ت      

 ودن مسئلت بگ ر هتوادر   رال  وه به   ت وگترل م 

باع      اسک  ا یرف  ظر از مسئلت  CPECردژ  د ر

بته اتک وتا و   تگش در      CPECااتصاد، خودِ رتردژ   

بلوچستا   ب ار  ود د مردم بلتوچ    را استتفاد  از   

های خود برای محردم ورد  خود ب ا گ ن ااتن   ظرایک

                                                           
1. China-Pakistan Economic Corridor 

مسیر  جاری از  وال  را  راوستا ، مرز اان و ور با استتا ِ  

ویا ب چین   ا جگوب غرب  در بگت ر هتوادر وته بتا اتک       سین

 میلیارد دخری چین در دسک اجرا اسکن 52هذاریِ  سرمااه

مسئله باع      اسک وه از زما   غاز رردژ   ا وگو  

ژ  در اان مگطقه هت ف  بارها  أسیسات د واروگا  ررد

های  ردراست  اترار بگیر ت ن  گهتا در دد هفتتت      روله

اخیر، دد رولت بزرگ در ااتن مگطقته یتورت هراتته     

وارهر ه ف  یرا  ازی ارار  12اسک وه در اک مورد، 

وارهر چیگت    2هراته د و ته      د در مورد داگر، 

ب ش بلوچستا  مسؤدلیک  ا  ن ار ش  زادی ربود     

   سک را بر عه   هراکن  رولت 

وا و  عو   بحرا  داگتر در مگطقتت بلوچستتا     

هاستکن در رقیقتک در    ها د بلتوچ   عارض میا  ر تو 

ب تتش عوتت   ستترزمین بلوچستتتا  در ااغا ستتتا  د   

وگگ   راوستا ، اان دد اوم در وگار اگ اگر ز  ه  م 

ا ت ن ااتن    د سرزمین بلوچستا  را به ا ترار هذا تته 

ستا  به ددلیتر م ت ش وته را ته در     مسئله در راو

ردا ادهای  ارا   دارد، مگبتع  تگش بتود  استکن در     

هتا در رتال    وگگت  ر تتو    ها ارستا  مت    دااع بلوچ

ها بود  اسک  هراتن سرزمیگ  هستگ  وه متعلق به   

وار از زادات بلوچستتا  بتا ددلتک مروتزی       د برای اان

لبتته  بر  ن اان م تۀر ا  راوستا  به سود خود بهر  م 

م صوص به امردز  یسک د از ددرا  استعوار  ا وگتو   

ادامه دا ته اسکن در ددرا  استعوار براتا یا در هگت ،  

ها برای ااگۀه ااغا ستا  را به عگتوا  مگطقتت    ا گلیس 

اردرا ارار دهگ   الش زاادی -رائر میا  هگ  د ردسیه

ورد   د عالد  بر ج ا ساختن اان مگطقه از راد تاه ِ  

، در مگطقت  توال  بلوچستتا  راوستتا  امتردز،     اارا 

ای ستتاختگ   تتا  هتتای ار بتتاط  هستتترد   زارستتاخک

دسترس  به جگوب ااغا ستا  را برای  یردهای  ظام  

براتا یاا  مستقر در هگ   سهیر وگگ  د از اان مستیر  

در یورت  هاجم  وردی بتوا گ  بته سترعک داوتگش    

خ از   ا  ب هگ ن ااتن امتر باعت   ت   استک  تا رت       

هتای   ها زارستاخک  استقالل، مگاطق زار  سل  ر تو 



 4     بلوچستان: از گوادر تا چابهار، از کشمیر تا یمن

 

ها در اختیتار    ایِ به مرا ب بهتری  سبک به بلوچ  وسعه

دا ته با گ ن هوچگتین، رتخ از  هتاجم  توردی بته      

هتای داخلت  در    ااغا ستا  در دهت ه تاد د درهیتری 

هتای   های بع  در اان و تور، بستیاری از ر تتو     دهه

ر  جگگت  بته مگتاطق جگتوب      ااغا ستا  به عگوا   دا

بلتتوچ   تتین در راوستتتا  ستترازار  تت    د ااتتن امتتر 

 گاسب جوعیت  میا  دد اتوم را بتر هتم زدن ااتن دد     

هتا از   ردا اد باع      اسک  ا ارسا   ه ات  بلتوچ  

سوی اوم رایب ر تو     ا   ود د اان، اۀ  داگر 

های بالقو  درهیری در مگطقته را  تۀر داد     از هسته

 اسکن

اان  ر یب، بلوچستتا  راوستتا  هرچگت  بته      به

طور بالقو   ستا ت رتاایگ  بترای خ تو ک د درهیتری     

هتای   هیتری هترد    دارد د زمین مساع ی بترای  تۀر  

ای از معضتتالت   ردراستتت  استتک، دچتتار مجووعتته  

ستتاختاری داخلتت  استتک د ااتتن مستتئله متتا ع از     

 ود وه بلوچستا  راوستا  به طتور مستتقر اتک     م 

ا  ارض  اتا  ردراستت  بترای ااترا  با ت ن      مگبع  ه 

رضور   ا تنِ بلوچستا  در ساختار ددلت  راوستتا ،  

های اوم ِ  معضالت ساختاریِ ااتصادی د  گش با هرد 

هترای   هتای ملت    رایب باع      استک رتت  هترد    

بلوچ  وه دغ غت استقالل بلوچستتا  بتزرگ،  تامر    

 ،   تتین ااتترا  د ااغا ستتتا  را دار تت   مگتتاطق بلتتوچ 

ب تش بلتوچ، رتزب     هاا  از جولته ار تش  زادی   هرد 

خوا  بلوچ، ضون  خوا  بلوچ د ل ۀر جوهوری جوهوری

 گش با اۀ اگر، بر سر ایتول مبتارز  اجوتا    ا تته     

   ظرهتای استترا یاک در وگتار راابتک     با گ  د اختالف

ها دابستته بته    هاا  وه هرو ام از اان هرد  میا  ابیله

هیری اک  یردی اوی بترای   ر   هستگ ، ما ع از  ۀ

 ه ا  مؤمر  وامیک ارض  راوستتا  د ااترا  هستتگ ن    

ار ش راوستا  هم عتالد  بتر ااگۀته بته طتور مر تب       

 ظامیتا    هتا استک،  تبه    م غول سترووب ااتن هترد    

وگت   تا    مذهب  متع دی را سازما  داد  د  غذاه مت  

هتتا را  درهیتتری داخلتت   تتوا  عولیتتا   د اۀتتری    

رایر ااگۀته بلوچستتا ، مستتقر از    ارسااش ب ه ن 

مت ت، رتا ستیر    م ت د میتا   داگر متغیرها، در وو ا 

 ااجاد  ه ا  امگیت  برای اارا  را دارا  یسکن

 نبرد نیابتی بلوچستان، از کشمیر تا یمن

با اان رال، اان مگطقه وواوا  رتا سیر بتاخا  بترای   

هتای  یتابت  داردن در    ااجاد  ه ا های  ا   از جگتب 

هرای بلوچ د  یز  های مل   ظر از هرد  ال راضر یرفر

 یردهای دابسته به طالبا  د القاع  ، سه هترد  عوت     

العت ل(   سپا  یحابه، ل گر جگگوی د جگ اهلل نجتیش 

در اان مگطقه اعال هستگ ن زمین مستاع  بلوچستتا    

هتای ااتن    هراا  وه  ابع  از  وام  ویتی   برای ااراط

ر  ا به ااگجا اسک، باعت   ت     مگطقه از ابت ای  و تا

هووار  هرا  از  ب ار  ت   ااتن مگطقته بته  بترد      

ای  ای د ارامگطقته   یابت  میا  بازاگرا  رایب مگطقته 

دجود دا ته با   د  یغت  یز اان هرا  هیچ زما   به 

« مبتات  ستب  مگطقته   »ا  از  امردز ردی رگِ هترد   

چه بلوچستتا  امتردز را رستا        ن    ارسا   و 

سازد، سرراز دد بحرا  مهم مگطقته بته    استک؛     م 

 اۀ  از جا ب  رق د داگری از سوی غربن

وگت  وته  تالش دارد     راوستا  هگ  را متهم مت  

درهیری د  تگش را از و تویر بته بلوچستتا  مگتقتر      

وگ ؛ سال هذ ته راوستا  با دستتگیری د اعتتراف از   

وته ادعتا  ت  ااستر     « والبو تا  اتاداد  »اردی به  ام 

د باز  ستت  یردی درااا  هگ  بود  د  RAWطالعا   ا

با اص  طرار  عولیتات  ردراستت  در بلوچستتا  بتا     

های معارض اان مگطقه ار باط برارار ورد  اسک،  هرد 

 ار ت را  »اصل  ج ا  در اان ادعتا ه تودن ست گرا  ِ    
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در ج تتن استتتقالل امستتال وتته طتت     از  « متتودی

د ار تش   بلوچستا  س ن هفک د مت ع   ت  ددلتک   

وگگت ، بته    راوستا ، مردم بلوچستا  را سترووب مت   

عگوا   أای  داگتری بتر ستوِّظنا راوستتا  بته هگت        

معرا    ن از سوی داگر عربستا  بته اایتلت ا ت و     

بع  از رولت  ردراست  اخیتر بته مرزبا تا  اارا ت  در     

میرجاد  به دضوح از  یتک ختود بترای درهیتر وترد       

را س ن هفکن ااگۀه ااتن   اارا  در مرزهای بلوچستا 

ادعاها چق ر مگطبق با دااعیک د امۀا تات د ابزارهتای   

هروتت ام از ااتتن بتتازاگرا  هستتتگ  چگتت ا  م تت ش 

 یسک، اما اان متاجرا رااتا  ختوب  بترای مگطقته بته       

ها د  ضادهای سیاست  را   هورا    واه  دا ک د  گش

وگت ن در رقیقتک    هتای امگیتت  مت      ب ار بته  تگش  

هاا  اسک وه هگ  د  ت امت اد درهیریبلوچستا  یحگ

راوستتتا  در و تتویر د ااتترا  د عربستتتا  در اوتتن د 

 داگر مگاطق دار  ن

دااعیک اان اسک وه عربستا  امۀا ات ختوب  در  

ها برای برهم زد    وا   از    اان مح دد  دارد وه م 

مبات در مگطقه استفاد  وگ ن   سک ااگۀته عربستتا    

ستلف  بتود  د بته ااتن     -دهتاب  های  اا ئولوگِ ا  ا ه

هرااا  ااراط  بته داتی  در میتا      لحاظ در میا  اسالم

ها  فوذ معگوی داردن ددم، به لحتاظ متال    » داوبگ ی»

های زاادی در اان مگطقه داردن البته ستگ    هم اعالیک

رد گ  از روااک مال  اا  سلیحا   عربستا  سعودی 

بتا ااتن    های معارض بلوچ م اه        اسک؛ از هرد 

رال ادخا ظن اوی در اان مورد دجود دارد د بستیاری  

هیر ت  د ما یتاا،   چته     از  اظرا  اان امر را بت اه  مت   

هتتای متتذهب   م تت ش استتک عربستتتا  بتته م رستته

هتای جهتادی    راوستا  وه متتول  اۀتری ااتن هترد     

هستگ ، هووار  ووک مال  ورد  اسکن طبق بر دردها 

راوستتتا ، دد ستتوم م رستتت متتذهب  در  258از بتتین 

اتار    ها  وس  عربستا  د و ورهای جگوب خلیا   

 تو  ن مالاتاا، ار بتاط بلوچستتا  بتا        أمین متال  مت   

 وا   به سود عربستا  د به ضترر ااترا     هگ دستا  م 

هو ته وته  وضتیا داد       وام  ودن به بیا ِ داگر، هوا 

راوستتا  بیتا گرِ       ،  واه  د اا ر اار ادعای ددلک

استک وته هگت  بترای ااجتاد  تگش د  تاامگ  در         اان

هتای  تبه  ظتام  بلتوچ      بلوچستا ِ راوستا  با هترد  

وگ ن  ا ااگجای وار م ۀر زاتادی دجتود    هوۀاری م 

  اردن  ۀته مهم اان اسک وه راوستتا  معتقت  استک    

وگت  د اتا    اارا  به هگ  برای ا جام اان وار ووک مت  

 تودن    وت  ر اار متا ع از عولیتات هگت  در مگطقته     

 تود د اهتر   بگتا   ظتام       م ۀر از ااگجا  غاز مت  

بگ ی برسگ  وه ااترا  اطعتاا در    راوستا  به اان جوع

هتا    اان معارضه به سود هگت  عوتر وترد  استک،       

عربستتتا  بتترای ااجتتاد  تتگش علیتته ااتترا  از مبتت     

 بلوچستا ِ راوستا   زاد ر خواه  بودن

 


