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مقدمه 

 بلوچستان از شرق تا غرب از شمال تا جنوبش سرزمین و م*وطن ت*اریخی* ملت بل*وچ اس*ت، و خ*ود این
ملت باید وطن و خانه اش را طبق خواسته، فرهنگ، زبان و آداب و رسوم خود اداره کرده و سرنوش**تش

را تعیین کند. هیچ بیگانه ای حق ندارد با هیچ بهانه ای در این جغرافیا بر بلوچ حکومت کند.

همه انسانها* آزاد آفریده شدند، همه ملتها و شعوب آزادانه باید بر اساس خواسته ها و فرهنگ خود زن**دگی
کنند، هیچ وجدانی نباید غصب یک سرزمین* توسط* ملتی دیگر را بپ**ذیرد، هیچ مهم**انی نبای**د، ص**احبخانه
را در تنگنا قرار* دهد، هیچ مرامی نباید برای تجاوز به خانه دیگری و شکستن حرمت ملته**ای آزاد ش**کل

گرفته باشد و هیچ فردی* نباید برای خیانت به هم نوع خود، رضایت دهد؛ و این مبنای حقوق بشر است.

ریشه همه مشکالت و بحران ها در سرزمین* های استعمار شده به "اس**تعمارگران" منتهی می ش**ود، هم**ه
درگیری* های درونی* اتحاد شکن، ضعف شدید در بنیاد آموزشی* و اقتصادی، سرگردانی* نسل پویای جوان
در بیکاری* و غوطه ور شدن در دامن مش*کالت اجتم*اعی، اعتی*اد و بح*ران ه*ای فک*ری* و هوی*تی و ب*ه
حاشیه رفتن یک جمعیت مشخص، به سلسله ای از برنام**ه ه**ای هدفمن**د* ب**ر می گ**ردد ک**ه ب**رای "کن**ترل
مستعمره" توسط* سلطه جویان بیگانه برنامه ریزی و اجرا می شوند. توسعه و امنیت ملتها و مردم*ان ه*ر

سرزمینی* به "آزادی" گره خورده و پیوند گسست ناپذیری دارد.

هیچ ملتی زیر سلطه استعمار* "توسعه" پیدا نمی کند و هیچ مس**تعمره ای طعم "ام**نیت" را نخواه*د چش**ید،
از این رو، هر سرزمین مستعمره ای برای رسیدن به توسعه و امنیت ابت**دا بای**د ب*ه س**لطه اس*تعمار* پای*ان

دهد.

برای پایان بخشی به استعمار، هر بیگانه ای که در راستای* پروژه استعماری توسط* اش**غالگران اع**زام  و
در بلوچستان در حال سرکوبگری* باشد، باید توسط مزاران بلوچ به م**اموریتش ب**ا گفتگ**و ی**ا جن**گ پای**ان
داده  شده و حک*ومت بلوچس*تان ب*ه ص*احبان اص*لی وطن س*پرده ش*ود؛ ب*رای این منظ*ور* مب*ارزات ض*د
استعماری* باید سازمان دهی شوند* و نقطه شکل گیری همبستگی ملی »پایان بخشی به اس**تعمار و آزادی«

باشد.

این واقعیت* ها منشور و مبنای فکری* هر بلوچ قرار* گیرند و برای آن هر فرد بیداری با عزمی راس**خ ب**ه
مسیر مبارزه آگاهانه، هدفمند* و خستگی ناپذیر وارد شود.
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تشخیص مشکل 

هنگامی که بیماری* به پزشک مراجعه می کند، پزشک ابتدا تالش می کند که علت بیماری را کشف کرده
و سپس به عالج  آن بپردازد.* اگر علت بیماری* تشخیص داده نشود، معالجه ممكن نمی شود، اگر بیم**اری

به اشتباه تشخیص داده شود و دارو* و درمانی به غلط تجویز شود بیمار بهبود پیدا نمی کند.

بلوچستان امروز از درد های مختلفی رنج می برد، درد هایی ک**ه سالهاس**ت از درون، جس**م و ج**ان ملت
بلوچ را آماج حمالت قرار داده و روزگارش را تلخ و بی رمق کرده اند. بیماری ه**ایی ک**ه حلق**وم  م**ردم
را فشرده و از آب و غذا انداخته اند. ویروس* هایی که تکاپو و حرکت را گرفت**ه، طعم و ل**ذت زن**دگی را

از بلوچ سلب کرده و تلخکامی را به همراه آورده اند. 

 سالهاست که در اثر این بیماری ها سعادت از بلوچستان رخت بربس**ته و ج**ای آن را آه و اش**ک گرفت**ه،
روشنایی* از بلوچستان برچیده و جای آن را ت*اریکی و ظلمت گرفت*ه اس*ت،  ح*رکت از بلوچس*تان گرفت*ه

 چن**ان هولن**اک و۲۱وضعیت بلوچس**تان در ق**رن  شده  و جای آن زمین گیری* و فلج جایگزین شده است.
اسفناک است که هر انسان بیداری را به فکر فرو می برد و هر صاحب اندیشه ای را پریشان می کند. 

 در این میان برای بسیاری از فرهیختگان بی**دار رم**ق و ش**هامتی نمان**ده، ع**زمی ی**افت نمی ش**ود ک**ه در
برابر بیماری ها استقامت کنند و راه عالج درست را به مردمان بنمایانند.*

 از طرفی* دیگر بس**یاری ک**ه خ**ود را ط**بیب مع**رفی* ک**رده و ب**رای معالج**ه  درده**ای* بلوچس**تان پ**ا پیش
گذاشتند یا پزشک قالبی از آب درآمدند و یا نسخه هایی پیچیده اند که نادرست ان**د، ن**ه تنه**ا راه ب**ه ج**ایی

را بدتر کرده اند، در واقع درد واقعی* بلوچستان توسط این طبیبان شناس**ایی نبرده بلکه وضعیت بلوچستان
نشده است. این طبیبان، بیم**اری بلوچس**تان را تنه**ا زخمی  هوی**دا ب**ر پیک**ر دی**ده و ب**رای عالجش چس**پ
زخمی داده ان**د، ف**ارغ از آنک**ه این زخم عمی**ق، درونی* و داخلی ش**ده و مث**ل س**رطانی در هم**ه پیک**ره
بلوچستان دویده و با مرهم و چسپ زخم قابل درمان نیست، زخم نه شفا یافت**ه ک**ه از نقط**ه ای دیگ**ر ن**یز

سر بر می آورد.

 ، س**رزمین بلوچس**تان یکی از فق**یرترین و پ**ر مص**یبت ت**رین۲۱ در حال حاضر* آغازین دهه دوم ق**رن 
مناطق جهان است و برخی طبیب نمایان جار میزنند که این بالی آسمانی است، و بالی آسمانی قاب**ل ح**ل
نیست! و با این حجت مسئولیت خود را پشت آسمان پنهان کردن**د* ت**ا انس**ان بل**وچ ب**رای مس**ئولیتی ک**ه ب*ه

دوش دارد گامی برندارد* و کنج خانه نشسته و به خدا توکل کند که این مصیبت آسمانی مرتفع شود!  
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اما این نسخه نادرست هیچ محلی از اعراب نداشته و ندارد، چرا که خداوند* خود به ملت های تحت ستم و
(  "خداون**د سرنوش*ت* هیچ مل**تی را۱۱بیمار گفته: ان اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا* ما بانفس*هم. )رع*د: 

که خودشان اراده نکرده وضعیتشان را به دستان خود تغییر ندهند."  اگر نی**ازی عوض نمی کند تا زمانی
به استفاده از اسباب نمی بود خداوند، جهانی چنین متنوع* ایجاد نمی کرد و انسان را برای بهبود* وض**عیت

( "به ان**دازه ای ک**ه انس**انها۳۹خود به تالش فرا نمی خواند و نمی گفت: لیس لالنسان اال ما سعی. )نجم: 
تالش کنند بهره می برند."

با در کنار گذاشتن دو آیه باال چنین نتیجه می گیریم که تغییر به اندازه تالش انسان به دست می آید. تالش
انسان ها هم در چهارچوب خواسته های آنهاست اگر سقف خواسته کسی ازدواج باشد ب**رای هم**ان س**طح
از خواسته اش تالش می کند و فرم تالش هایش را برای رسیدن به همان خواس*ته فرم**ول بن*دی می کن*د.
اگر سقف خواسته و آرزوی کسی تنها ساخت زندگی برای خودش باشد و به یک کارمن**دی* در ی**ک اداره
بیندیشد، و همان را یک موفقیت بزرگ بداند، برای آن هدف و خواسته خود به همان میزان تالش می کند 

و به همان میزان از اسباب پیرامونش کار می گیرد و به همان میزان نیز موفق می شود یا نمیشود.*

این یک مساله محوری و بنیادین در فرمول بندی فکر انسان است یعنی به اندازه خواسته، تالش می آید و
به اندازه تالش، م**وفقیت. ب**ه همین خ**اطر تئورس**ین ه**ای ق**درت ه**ای اس**تعماری ک**ه برنام**ه آنه**ا ایج**اد
هدفهای کوچک در ذهن های بزرگ بوده با درک این مساله همیشه نسخه هایی برای عالج بیم**اری ه**ای
بلوچستان پیچیده و آن را درست جلوه داده اند که سقف آرزوها،* خواسته ها و اه**داف آن م**ردم و آن ملت
را کوتاه کنند و دیوارشان را کوچک و مبارزه و فعالیتشان را محدود ت**ا هیچگ**اه ب**ه آنچ**ه حقش**ان اس**ت،

نکنند. دست پیدا

برخی می گویند: زمان فتن**ه اس**ت، ک**ه پی**امبر گفت**ه ه**ر کس چن**د گوس**فند خ**ود را گرفت**ه و ب**ه بیاب**ان و
روستایی* برود* تا در فتنه نیفتد، و برای بهبود* این وضعیت نیازی به فعالیت نیست خود درست میشود، اما
این مغلطه سم کشنده است، فتنه   ای که از آن سخن گفته شده زمانی است که چن**د گ**روه از ی**ک س**رزمین
در حال جنگ و درگیری* و کشتار  یکدیگر بر سر منافع و مصالح شخصی خود باشند و دانسته نشود ح**ق

ملت برای آزادی خود با ی**ک ن**یروی* اس**تعمارگر* در کدام طرف* است تا پیروزی* شود، نه زمانی که یک
نبرد باشد، چنین تفکری تنها عافیت طل**بی غ**ار نش**ینان راهب اندیش**ه ای اس**ت ک**ه نمی خواهن**د خ**ود را
برای آرمان های بزرگ وقف کنند و یا جانشان را در این راه بگذارند* و در پس تنبلی راه**بی خ**ود پش**ت

حجت های بادکنکی* می گردند تا مدتی دل مشغول شوند.

یکی دیگر از این نسخه های نادرست ، مطالبه گری در چهارچوب قانون و نظم استعماری موجود* اس**ت.
که هر زمان به نامی سر برآورده است زمانی به نام "مشروطه خواهی از قاجاریه" یا "جمهوری خ**واهی
از پادشاهی* پهلوی" و اکنون به نام "اص**الح طل**بی در مقاب**ل اص**ولگرایی" و ی**ا "اعت**دالگرایی* در براب**ر
افراط گرایی!" همه این تئوری ها و نسخه پیچی ها از بنیاد برای ملت بلوچ نادرست، غل**ط و ب**ازی ه**ای
فریب رنگارنگ بودند که برای مدتی نخبگان و تحصیلکردگان ملت بلوچ را بر سر نهر برده و تشنه ب**از

گردانده اند.  
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اندیشه های غلطی برای کسب امتی*از و ق*درت شخص**ی ک*ه اساس**ا ملت بل**وچ هیچ به*ره ای از آن جن*گ
قدرت نصیبش نشده است. تو گویی* چند نفر بر سر خوردن کاسه ای غذا با یکدیگر در ح**ال جن**گ ان**د و
از یک فرد خارج از گود بخواهند از سهم خواهی آنها حم**ایت کن**د ب**دون آنک**ه خ**ود لقم**ه غ**ذایی گ**یرش

بیاید.

استعمارگرانی که سرزمین بلوچستان را ب*ه س**لطه قهرآم*یز خ**ود در آورن**د از بلوچه**ا می خواهن**د ب*رای
قدرت بیشتری* از جناح رقیبشان کسب کنند به آنها رای بدهند، از آنها پشتیبانی* کنند، بدون آنک*ه اینکه آنها

سهمی به خودشان )بلوچ( برسد! ی*ک ب*ازی* مض**حک فرسایش**ی ک*ه ب**رای س**الیان س**ال، پ*ر ش*ور و پ*ر
حرارت به واسطه بخش درون حاکمیتی اصالح طلبان استعمارگر* به خورد ملت بل*وچ داده ش*ده و ب*ه ن*ام
اسالم )شیعه(، مسجد )سنی( خراب کردند! و به نام ایرانی )فارس( حق ملی بلوچستانی* )بلوچ( را خورده

اند.

  نوع دیگری* از نسخه های که برخی پزشکان ش**یاد ارائ**ه می کنن**د ک**امال در راس**تای منفعت کلینی**ک و
جیب شخصیشان است، یک پزشک ش**یاد ش**ما را از پزش**ک دیگ**ری* برح**ذر می دارد، و ی**ا ب**ه پزش**کی
حواله می کند که از قبل با او هماهنگ است، یا تو را به داروخانه ای می فرس**تد ک*ه در آن س**همی دارد،
یا به معالجه ای فرا میخواند که هیچ نیازی* به آن نیست جز استفاده و بهره شخصی* آن پزشک! این نس**خه
همان دسته از افراد بیگانه اپوزیسیون فارس خارج کشور اس**ت ک**ه در راه ح**ل مش**کالت "بل**وچ" نس**خه
"بران**دازی جمه**وری* اس**المی" و انتخ**اب ای**ده خودش**ان ب**ه عن**وان سیس**تم* آین**ده را مع**رفی می کنن**د و
براندازی* را به شرط* پیاده شدن سیستمی توصیه  می کنند که سلطه فارس بر من**ابع س**رزمین و جیب ملت

بلوچ همچنان مستحکم* بماند!

این افراد* از بلوچ می خواهند که بیاین**د ب**رای بران**دازی* این رژیم* س**هیم ش**وند مش**روط* ب**ر اینک**ه سیس**تم
استعماری* کنونی* ادامه یابد! نباید که قدرت از ملت فرادست گرفته شود، بلکه بلوچ بعد براندازی* همچن**ان
زیر رحمت و شفقت مل*تی دیگ*ر زن*دگی کن*د، محت*اج باش*د، ن*ان و آبش را هم از آنه*ا بخواه*د، تنه*ا ن*ام

مشروطه، از اسالمی به سکوالریسم، از دیکت**اتوری ب**ه دمکراتی**ک حکومت عوض شود از جمهوری به
اما بدون تغییر* مفهوم تمامیت ارضی* در "ایران" ، بدون تغییر در موسسات، بدون تغییر در تمرکز قدرت
در تهران بدون تغییر در ستم، تنها اسامی تغییر کنند! این نسخه به نام عسل فروخته میشود اما زه**ر م**ار

است، بلکه تئوری* تداوم استعمار است و نابودی همه آرمان های بلوچ، نابودی حقوق بنیادین یک ملت.

مساله اصلی بلوچستان

مساله اصلی و نسخه شفابخش را باید با تعمق در واقعیت های موجود شناخت و برای شناخت آن این ب**ار
بلوچ می باید نوع بیماری اش را به خوبی تشخیص دهد تا ب*رای درم*انش اق*دام کن*د. بل*وچ بای*د بدان*د در
اتفاقات مختلف چگونه عمل کند، هر عارضه نشانه چیست و چگونه آن را از بین ببرد و مس**یری ک**ه می
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رود آیا درست است و یا بار دیگر یک نسخه غلط است؟ چ*ه نش*انه ه*ایی، روش**ن می کن**د ک*ه در مس*یر
درست حرکت می کند و چه نشانه های، تشریح می کنند که در مسیر غلط است و باید تغییر جهت دهد؟

مس**ئله اص**لی  و بنی**ادین بلوچس**تان س**لطه بیگانگ**ان ب**ر س**رزمین مل**تی ت**اریخی* بل**وچ اس**ت ک**ه ب**ه آن
واقعیت و اصل معرفتی* اساسی را ک*ه مح**ور 5"استعمار"* می گویند. برای تشریح دقیق* تر این موضوع* 

پنج واقعیت، این بنیادین رسیدن به حقوق ملی و عدالت اجتماعی برای ملت بلوچ است را تشریح می کنیم
 واقعیتی* که باور به آنها مخرج نهایی از بحران ها5راه حل اساسی مشکالت بلوچستان را تبیین می کند، 

و حل مساله بلوچستان را آسان می کند. 

 اصل، سه اصل و واقعیت اول "شناختی" هستند، یعنی آگاهی و ش**ناخت نس**بت ب**ه اص**ل مس**اله5از این 
بلوچ را تبیین میکنند، و دو اصل دیگر راه  حل این مساله و برون رفت از مشکل را مشخص می کنند.

 بلوچ، ملتی تاریخی استواقعیت یکم:

 ملت بلوچ تحت استعمار استواقعیت دوم:

 استعمار ریشه مشکالت بلوچستان استواقعیت سوم:

 راه حل مشکالت بلوچستان، استعمارزدایی* و احیای دولت ملی بلوچستان استواقعیت چهارم:

 استعمارزدایی* و احیای دولت بلوچستان از طریق مبارزه ملی سازمان یافته محقق می شودواقعیت پنجم:

10



واقعیت اول: بلوچ، ملتی تاریخی است

بلوچ و بلوچستان:

بلوچ یکی از ملت های بزرگ تاریخی و مالک سرزمین بلوچستان است. بلوچ ها هزاران سال پیوسته در
 ه**زار س**ال میرس**د.* بلوچس**تان* س**رزمینی9زندگی  کرده  و تاریخ موجودیتشان به بیش از  این سرزمین*

سوتکگین در، است که تمدن های بزرگی چون، مهرگره، مگان و ملوها، هلیلرود* )جیرفت( شهر سوخته،
سیستان، کانازبون، ارمیل، بمپور* و...را داشته است. در طول ت**اریخ ب**ه نامه**ای ماک**ا، مگ**ان، مک**ران و

گدروسیا* و بلوچستان از آن یاد میشده است.

مگان تلفظی بود که سومری و بابلی ها برای بیان این سرزمین می گفتند، مکران  را مردمان بلوچ و آسیا
بیان می کردند و گدروسیا* نامی بود که اروپایی* ها پس از ورود* اسکندر به بلوچس**تان داده بودن**د.* همانن**د

 می گویند. Egyptمصر که اروپایی ها بدان ایجپت 

 میالدی دوره میرچاکر* اعظم نام بلوچستان رفته رفته در اشعار و آثار به جا مان**ده ب**ه15 و 14 از قرن 
میان آمد و در قرن هیجدهم  میالدی مساله هویت های ملی در مواجهه با اس**تعمارگران غ**ربی پ**ر رن**گ

واکنش**ی* درش ب**ه شد و این سرزمین به نام "بلوچستان" یعنی سرزمین بلوچها شهرت عم**ومی ی**افت، علت
مقابل کنشهای استعمارگران غربی برای تضعیف حکومت مرکزی بلوچستان و تالش برای تسلط یافتن بر
آن بر می گردد و بخاطر این هدف، دنبال پر رنگ کردن مناطق* قبیله ای در بلوچستان بر آمدند ت**ا ج**ایی
که موفق* شدند در مقابل حکومت فراگیر* کالت، دولت های خودمخت**ار و کنف**درالی ب**ه ن**ام دولت خ**اران،

مکران، دولت سرحد، درون سرزمین بلوچستان که توسط* نواب ها اداره میش**د ایج**اد دولت لسبیله، دولت
کنن*د و عمال بلوچس**تان را از درون تک*ه تک*ه نم**وده و تخم اختالف را بکارن**د، همانن*د ط**رحی ک*ه س*پاه

 در بلوچستان آغ**از ک**رد و در ه**ر منطق**ه س**رداری* علم نم**ود،80پاسداران در پروژه شوشتری از دهه 
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طایفه گرایی که کمرنگ شده بود را دوباره پر رنگ کرد و در نهایت آنها را تحت نفوذ و کنترل خ**ود در
آورده و برای اهداف خود مورد سو استفاده قرار داد.

سرزمین خود را یکپارچه بلوچستان خواندند* تا تقسیم بلوچها نیز در آن زمان مقابله با این سیاست انگلیس
احتمالی بلوچستان و جداسازی* ملت بلوچ از یکدیگرزیر* نام هایی چون مکران، سیس**تان، خ**اران، س**رحد

و کالت را خنثی کنند.

 هر چند انگلیس با داشتن برتری* نظامی و لجستیکی* موفق شد در نهایت بلوچستان را به سه قسمت تقس**یم
کرده و بخش شرقی را زیر استعمار* خود و بخش غربی را زیر استعمار قاجاریه و بخش ش**مالی را زی**ر

س**رزمین "بلوچس**تان" مان**د و من**اطقی چ**ون سیس**تان، س**رحد، استعمار افغ**ان ه**ا ق**رار ده**د ام**ا ن**ام این
مکران، گیاوان رودبار، خاران، لسبیله، و...زیر* مجموعه نام بلوچستان قرار گرفتن**د ام**ا در دوره پهل**وی
ها برای ایجاد اختالف و ایجاد یک هویت جدید در مقابل بلوچ "سیستانی" را یک ه**ویت جعلی س**اختند و
می بینیم حتی برخی از بلوچهای* منطقه سیستان به جای هویت بلوچ خ**ود را ه**ویت سیس**تانی* خط**اب می

کنند!

در این زمان که ما با سیاست مشابه انگلیس اما از طرف* فارس* مواجه هستیم و سپاه پاسداران طرح ه*ای
مشابه با انگلیس را برای تضعیف اتح*اد بلوچه*ا اج*را می کن*د بلوچه*ا بای*د ب*ا ح*ذف اس*امی طایف*ه ای و
"زهی زهی" در یک پروژه هماهنگ و بزرگ واژه "بلوچ" را پر رن**گ ک**رده و این موض**وع* را مبن**ای
شکل دهی اتحاد طوایف* و ایلها و اقوام مختلف بلوچ قرار* دهند. نام بلوچستان را پر رنگ کنن**د و این ن**ام

را مبنای حذف هویت سازی های استعماری* بر اساس مناطق* قرار دهند.

به گ**روهی از انس**ان ه**ا گوین**د* ک**ه در عنوان باال ذکر کردیم که بلوچ یک ملت تاریخی است، ملت ملت:
در سرزمین تاریخی* خ**ود ک**ه )منطق**ه ملی( زبان، فرهنگ، نژاد و سرزمین مشترکی* دارند. مردمانی که

آنهاست ساکن اند و اکثریت مطلق منطقه ملی خود را تشکیل می دهند. به این مجموعه انس**انی دارای این
 می گویند.(Nation)مولفه ها، ملت و یا نیشن 

برخی از صاحب نظران معتقداند داشتن "دولت" مولفه اصلی تش**کیل دهن**ده ملت اس**ت، ام**ا این مفه**ومی
تصنعی و ساخته شده توسط سلطه های مرکزی در حکومت های چند ملیتی است که با هدف دولت سازی
مفهوم دولتءملت را ایجاد کردند تا بگویند، هیچ ملتی بدون دولت موجودیت ندارد و اگ*ر فرهن*گ، زب*ان
و جغرافی**ای متف**اوتی دارد، ی**ک "ق**وم" اس**ت. چ**نین نظری**ه ای ن**ه کارشناس**ی بلک**ه س**اخته پرداخت**ه
روشنفکران حکومتی پهلوی و هوادار ایده ایجاد دولت-ملت و دولت سازی* در یک جغرافی**ای چن**د ملی**تی
است و مورد* پذیرش محققان نیست، اکثر دولت های منطقه اکنون مرزهایشان به ش**کل مص**نوعی س**اخته
شده، مرزهایی که از میانه یک  ملت تاریخی صاحب دولت گذشته اند. ک**ه این ملته**ا را "ملت ه**ای ب**دون

Statelessدولت" )  Nations) می گویند، تعریفی که مورد پذیرش سازمان ملل متحد است و بر اس**اس
تعیین سرنوشت* و حق مبارزه با استعمار* قائل شده است. همین تعریف برای این ملت ها حق

م**ا اگ**ر ت**اریخ پیش از مس**لمانان ع**رب و پیش از میالد مس**یح را در نظ**ر نگ**یریم و از پادش**اهی ه**ای
پارادا، پادشاهی* توران، پادشاهی های س**ورن واش**کانی و دیگ**ر پادش**اهی* ه**ا و حکم**رانی ه**ای مکران،

مستقل که در بلوچستان بوده، بگذریم... دستکم ب**ه ط**ور پیوس**ته بع**د از خالفت عباس**ی، بلوچس**تان* رفت**ه
رفته دارای کشوری* با مرزهای* مشخص ودولتهای* مستقل خود شده است. حکومت های ص**فاری، مل**وک
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این ب*رای قرنه*ا مکران و سیستان و خانات کالت جزو آخرین دولت های مستقل این سرزمین بوده اند که
سرزمین را اداره می کردند.

 میالدی به منطقه و به دلیل توجهات ضد انگلیسی* بلوچه**ا و حم**ایت انگلیس18 با ورود* انگلیس در قرن 
از حکومت های همسایه کشور* بلوچستان و در اثر جنگ و بازی های سیاسی در نهایت بلوچه**ا حک**ومت

میالدی به اشغال قاجاریه در آم**د و 19خود را از دست داده و بخش غربی کشور بلوچستان اواخر قرن 
مرزی به نام گلداسمید- افسر انگلیسی- ایجاد گردید* که بلوچستان را به شرقی* و غربی تبدیل کرد و س**پس

حکومت ایرانی* پهلوی* و پاکستان تشکیل شدند.

از دست رفتن حکومت بلوچستان عاملی برای از دس**ت رفتن لقب "ملت" ب**رای چ**نین گ**روهی انس**انی* و
جغرافیای* سیاسی نشده بلکه حکومتهای جدید شکل گرفته منطقه خاورمیانه به پیروی از برخی کشورهای*
اروپایی* در یکی دو قرن اخیر تالش زیادی* کردند که با آسیمیله کردن و همگون سازی هوی**تی ملت ه**ای
موجود در مرزهای سیاسی* کشورهای جدید دولت-ملت س**ازی کنن**د؛ رض**ا پهل**وی هم عص**ر موس**یلینی،
هیتلر و آتاتورک، نیز با روشهای خشن و سرکوبگرایانه و با امکانات دولتی و به روش**ی* فاشس**یتی* تالش

 شمسی با مرزهای گربه مانند، را از ملتهای مختل**ف ب**ه ی**ک ملت ی**ک1307زیادی کرد که ایران سال 
دولت تبدیل کند و در این بستر بلوچ ، کرد، ترک، لر، عرب، ترکمن، گیلک، و...را فارسی* سازی کند و
"ایران" را معادل و مساوی با "فارس" قرار دهد و فارس را با معادل ساختن ایران فرات**ر* از ی**ک ق**وم و

ملت قرار دهد! که در بخش های بعدی با جزئیات بیشتر در این مورد* نگاشته شده است.

اص**طالح وقتی* می گوییم "ملت" در واقع از اصطالح "قوم" برای بل**وچ دوری می ک**نیم. ما قوم و ملت:
"قوم" در فرهنگ و زب*ان ه*ای مختل*ف مع*انی و مف*اهیم مختلفی دارد ام*ا آنچ*ه ب*ه روش*نی* دیکش*نری* و
فرهنگ عامه ایران میشود دریافت این اصطالح برای گروه کوچکی از انس**ان ه**ا اطالق می ش**ود چ**ون
خویش و فامیل، تیره و طایفه. در زبان بلوچی نیز قوم* )کوم( برای طایفه استفاده می شود به همین خاطر*

قوم با اهداف سیاس**ی* خاص**ی توس**ط س**لطه گ**ران اس**تفاده می ش**ود، اطالق این حتی فارغ* از اینکه کلمه
اصطالح برای معرفی* بلوچها اشتباه است چون خود بلوچها قوم* )ک**وم( ه**ای مختلفی در بین خ**ود دارن**د.
در مقابل کلمه   "ملت" بار معنایی صحیحی* را در مورد* بلوچ می رس**اند ک**ه مع**ادل آن در ع**ربی میش**ود:

( ترجم*ه: م*ا13"الشعب" که در قرآن هم به آن اشاره شده: و جعلناکم شعوبا و قبائل لتع*ارفوا* )حج*رات: 
س**اختیم. قبیل**ه را بع**د از ش**عب )ملت( آورد چ**ون ه**ر ملت ب**زرگی* در شما را ملتها و قبیله های مختلفی

میانه خود قبایل و قوم های مختلف دارد.

مراد از اینکه بلوچ ملتی تاریخی است قدمت تاریخی این مردمان هم فرهنگ و هم زبان درملت تاریخی: 
 ه**زار س**ال می رس**د و ب*ه عن**وان ب**ومی س**رزمین و9سرزمین بلوچستان است که تاریخ آن ب**ه بیش از 

صاحب کلیه تمدن های تاریخی موجود* در این منطقه شناخته می ش*وند.* از اولین تم*دن شهرنش*ینی جه*ان
یعنی "مهرگره" تا تمدن  جیرفت، شهر سوخته و بمپور* )پ**ورا/په**ره( ک**ه هم**ه پیش از ورود* مه**اجران ب**ه

منطقه بوده اند؛ مهاجرانی* که به آنها آریایی میگویند.*

آریایی سابقا به یک گروه زبانی اطالق می شده است اما در دوره آلمان نازی به عنوان یک هویت ق**ومی
اختراع شده و به جای یک نشانه زبانی به عنوان یک نژاد برتر توهمی کاربرد* یافته اس**ت؛ ب**ا این وج**ود*
اما حضور* پیوسته وهزاران ساله بلوچه**ا عل**یرغم مه**اجرت ه**ای ج**زئی در س**رزمین خودش**ان یع**نی از
جیرفت تا رود سند، از بندر عباس ت*ا ک*راچی، از بم ت*ا ک*وه س*لیمان، از ش*مال یع*نی قن*دهار* و زرنج ت*ا
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ت**اریخ مح**ل زن**دگی* متمرک**ز* بلوچه**ا و ساحل دریای* بلوچستان در جنوب، این محدوده هم**واره در ط**ول
محل غم ها و شادی هایشان بوده است که نویسندگانی چون هرودوت* و آریان و کتابه**ای ب**ه ج**ا مان**ده از
هندوها و .. به این جغرافیای سیاسی به عنوان محل زن*دگی مکاه*ا پرداخت*ه ان*د. )ب*رای اطالع بیش*تر* از

تاریخ و گسترده سرزمین بلوچستان به کتاب از مکران تا بلوچستان مراجعه کنید(
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واقعیت دوم: ملت بلوچ تحت استعمار است

درتعریف* استعمار می نویسد:* - استعمار* کردن؛ آباد کردن، زندگانی* خواس**تن، زن**دگانی*: تعریف استعمار
دادن. )تاج المصادر* بیهقی( در اصطالح کنونی* اس**تعمار بمع**نی تص**رف* ع**دوانی دول**تی* ق**وی، مملک**تی

ضعیف را وغصب اموال و پایمال کردن حقوق و فعال مایشائی* وی در آنجا. )دهخدا(

به تعبیری* دیگر هر گاه ملتی قوی* تر، ملتی ضعیف تر را با زور* نظامی زیر سلطه خود در آورد، من**ابع
سرزمینی* اش را به غارت ببرد و مردمان آن سرزمین را عامدان**ه در فق**ر اقتص**ادی، سیاس**ی و ... نگ**ه
دارد، به دنبال پاکسازی هویت ملی آنها باشد تا در نهایت نتوانند* برای گرفتن حق خود اقدامی جدی کنن**د،
آن دولت استعمارگر* است، و ملت زیر س*لطه مس*تعمره اس*ت. و ملت مس*تعمره ح*ق دارد ب*رای دف*اع از
خود دست به مبارزه بزند تا حقوق مشروع* و طبیعی خود را باز ستاند و آزادانه سرنوشت خ**ود را تع**یین

کرده و منابع خود را در جهت توسعه  سرزمین* خود مورد* استفاده قرار دهد.

هیچ تفاوتی* بین استعمار* شدن یک سرزمین توسط* یک قدرت امپریالیس**تی ب**زرگ و ی**ک کش**ور همس**ایه
وجود ندارد. استعمار بلوچستان توسط* انگلیس ب**ه هم**ان م**یزان اس**تعمار محس**وب می ش**ود ک**ه اس**تعمار
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قاجاریه – ایران- بر بلوچستان. استعمار فرانسه در الجزائر* به همان میزان استعمار* محسوب می ش**د ک**ه
استعمار بوسنی* و هرزگوین توسط* کشور* همسایه اش یوگوسالوی.

تفاوتی بین اینکه سرزمین* ملتی توسط قدرتی از هزاران کیلومتر آن طرفتر* تص**رف ش**ده باش**د ی**ا توس**ط*
حکومتی در همسایگی اش نیست. کارکرد* استعمار یکی است، استعمارگر می کوشد کشوری که اس**تعمار
کرده را ضعیف* کند تا همواره در بند او بماند و برای فربه شدن خود از آن مردمان و من*ابع سرزمینش**ان

کشی کند. بهره

بازی بزرگ

اصل استعمار* کشور* بلوچستان با ورود* انگلیسی ها در بازی بزرگ ب**ه این س**رزمین آغ**از ش**ده و س**پس
همسایگان فارس با حمایت انگلیس ، جایشان را گرفته و استعمار به نام های جدیدی تداوم یافت.

زی**ر هم اکنون بخش غربی بلوچستان زیر سلطه و استعمار حکومت ایران فارس است و بخش ش**رقی آن
ش**یوه سلطه پاکستان پنجاپی و بخش شمالی آن زیر سلطه پشتون که درجات و تفاوت قابل مالحظه ای در

برخورد* با بلوچ دارند اما مساله اصلی که مستعمره بودن است به عینیت در هر سه بخش موجود است. 

 میلیون است برای قرن ها کشور* و حکومت مستقل خود35بلوچ که دارای جمعیت بیش از  ملت تاریخی
بلوچستان داشته اما بیش از یک قرن و نیم است که با ایجاد مرزهای* سیاس**ی جدی**د ناش**ی را در سرزمین

از مداخله و استعمار انگلیسی ها با وجود* خروج انگلیس از منطقه، زیر سلطه همسایگان استعماری خ**ود
 سال در حکومت بارانزهی ها دوب**اره21باقی مانده است )هر چند در این میان بلوچستان غربی به مدت 

 م**اه7استقالل دی فکتو* خود را بازیافت و بلوچستان شرقی همزم**ان ب**ا خ**روج انگلیس از هن**د ب**ه م**دت 
استقالل خود را    دوباره به دست آورد(.

پیش از ورود انگلیس؛ پرتغالی ها و صفویه به عنوان اولین استعمارگران به بلوچستان یورش بردند اما با
مقاومت سرسختانه  بلوچها* در دوره حکومت مل**وک مک**ران مواج**ه ش**ده و شکس**ت خوردن**د، در این بین
علیرغم همکاری صفویه با پرتغالی* ها برای اشغال بلوچستان اما بلوچها* ابتدا موفق* به اخراج پرتغالی* ه**ا
از بلوچستان و سپس از  کل منطقه شدند  )بلوچه**ا ب**ه ی**اری عم**انی ه**ا ش**تافته و پرتغ**الی* ه**ا را ح**تی از
مومباسای* آفریقا نیز اخراج کردند( و سپس سلس**له ص**فویه را ب**ا همک**اری افغانه**ا* س**رنگون کردن**د، ام**ا

نپذیرفتند که بیگانگان به آنها زور بگویند* و یا زیر سلطه بیگانگان زندگی کنند.

 میالدی با ورود انگلیسی ها به بلوچستان با هدف تقسیم بلوچس**تان و ایج**اد م**رز حائ**ل جهت18در قرن 
 میالدی1839حفاظت از سرزمین هندوستان* که برای انگلیس**ی ه**ا بس**یار* مهم ب**ود و مشخص**ا* در س**ال 

میر مهراب خان حاکم بلوچستان را پس از اینکه یک بار از او شکست خوردند، در جنگی نابرابر به قتل
رسانده و از آن زمان دخالتهای مستقیم خود را در بلوچستان آغاز کردند، سران طوای**ف* بلوچس**تان را ب**ه
نام نواب قدرت بخشیده و حکومت های منطقه ای ایجاد کرده و بلوچستان را ب*ه چن**دین منطق**ه حکم**رانی*

ضعیف تبدیل کردند که توانایی* دفاع از خود در برابر* بیگانگان را نداشت.

از آن پس انگلیس از قاجاریه خواست که بخش غربی بلوچستان را اشغال کنند، لذا ناصرالدین شاه قاج**ار
را اش**غال ک**رد و س**پس ب**ه س**مت با پشتیبانی* انگلیس در دو نوبت؛ توسط* حاکمان بم و کرمان ابتدا بمپور
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سراوان حرکت کرد که جنگ ابراهیم خان بهزادی و خان کالت میرخداداد خان در آن نقطه ادامه یافت تا
 میالدی در بمپ*ور* ح*اکم بلوچس*تان را ب*ه معاه*ده ای م*رزی مجب**ور1871اینک*ه انگلیس**ی ه*ا در س*ال 

ساختند که ب*ه م*رز گلداس*مید )افس*ر انگلیس*ی( مع*روف ش*د و از آن زم*ان بخش غ*ربی بلوچس*تان تحت
اشغال ایران در آمد و به عنوان مملکت و ایالت بلوچستان در ممالک محروسه دوران قاجار* شناخته میشد

هر چند بخش شرقی بلوچستان تا مدتها مستقل ماند و نهایتا تحت الحمایه انگلیس قرار* گرفت.

در آن دوره بخش غربی بلوچستان حاکمان دست نشانده خود را داشت اما به دلیل فشارهایی* ک**ه از س**وی  
حاکمان کرمان بر حکمرانان منطقه ای بلوچستان برای گرفتن مالی**ات وارد میش**د، وض**عیت* ب**رای م**ردم*

چنان بغرنج شده بود که هزاران نفر به کشورهای* عربی یا بخش شرقی بلوچستان مهاجرت کردند.

نارضایتی* های مردم بلوچ باعث چندین قیام شد که یکی از آنها معروف* به قیام حسین خان ن**اروئی اس**ت
که پهره را محاصره کرده ودر چندین جن**گ قاجاری**ه را شکس**ت داد ک**ه در نه**ایت ب**ا او ص**لح ظ**اهری

کرده و سپس به طور* خائنانه ای بازداشتش* کردند و در کرمان اعدامش نمودند.*

این وضعیت* ادامه یافت تا اینکه بهرام خان ب**ارانزهی* پس از شکس**ت انگلیس**ی ه**ا و قاجاری**ه موف**ق ش**د
بلوچستان را متحد کرده و حکومت مستقل بلوچستان را احیا که این حکومت توسط برادر* زاده اش دوباره

1307 س*ال حک*ومت مس*تقل در س**ال 21دوست محمد خ**ان ب*اران زهی ادام*ه ی**افت ام**ا نهایت**ا بع*د از 
شمسی رضاخان میرپنج )پهلوی( با یورش نظامی حکومتهای* مستقل بلوچستان را از بین ب**رد و س**لطه و

استعمار مستقیم فارس ها بر بلوچستان آغاز گردید.

عملکرد استعمارگران در بلوچستان

عملک**رد اس**تعمارگران ف**ارس در بلوچس**تان همانن**د عملک**رد اس**تعمارگران انگلیس در بلوچس**تان ب**ود.
انگلیس پیش از اینکه بلوچستان را تحت الحمایه خ**ود کن**د ب**ا حم**ایت از س**رداران منطق*ه ای و دادن لقب
نواب، آنها را در مقابل حکومت بلوچستان قرار داد و با تقویت اختالف**ات درونی جن**گ ه**ا و شورش**های*

شکل داد که

در نهایت زمینه را برای کنترل کامل بلوچس**تان ف**راهم* ک**رد، و پس از اس**تعمار بلوچس**تان سیاس**ت ه**ای
خود  را یکی بعد از دیگری* اج*را ک*رد ک*ه مهم*ترین آنه*ا س*ه پ*اره ک*ردن س*رزمین بلوچس*تان، تض*عیف*

سوادآموزی  و دانش و تلقین فرهنگ انگلیسی، مقابله با جنبش های آزادی بخش و ... بود.

رضاخان میرپنج – پهلوی نیز پس از آنکه به عنوان شاه در پرشیای آن دوره تاجگذاری* ش**د ب**ا مش**ورت
روشنفکران فارس و تحصیلکردگان فاشس**یت آن دوره تص**میم* گ**رفت ک**ه "ملت س**ازی کن**د" فراین**د ملت
سازی این بود که حکومت های مستقل و یا خودمختار منطقه ای را به یک حکومت متمرک**ز ی**ک دولت-
یک ملت قائم* بر زبان و فرهنگ و هویت فارس به نام "ایرانی" تبدیل کرده و برای مقابل**ه ب**ا جنبش ه**ای
هویت طلبی از زور* نظامی کار بگ**یرد. ب**ه همین خ**اطر ط**رح ه**ا و پ**روژه ه**ای مختلفی ب**رای فارس**ی*

بلوچها و دیگر ملتها آغاز کرد. رضا خان در اولین اقدام برای دست یابی ب**ه این ه**دف ن**ام کش**ور سازی
را از "پرشیا" یا ممالک محروس*ه دوران قاج*اری* ب*ه "ای*ران" تب*دیل ک*رد و بحث باس*تان گ*رایی نظری*ه
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ایرانشهری، بر پایه دوره امپراتوری* ساسانیان* را برجسته نمود. زبان فارس**ی* را معی**ار ق**رار داد، کت**اب
"قرآن حماسی" و ایران را کشوری* همواره ف**ارس تبلی**غ نم**وده و ملته**ای ت**اریخی* را "اق**وام فردوسی را

ایرانی" خواند!

در ایران پروژه ملت سازی* رسمی* و دولتی و امحاء ملل غیرفارس تحت لوای یکپ**ارچگی ت**اریخی* ملت،
در افراطیترین شکل و در قالب ایدئولوژی نژادپرستی زبانی و ریشه كن كردن زبانهای* غیرفارسی* جل**وه 

گر نمود.

یکسانسازي* زبانی، ب*ر پای*ه سراس**ری ک**ردن زب**ان رس*می* و دول**تی فارس*ی* و تب**دیل آن ب*ه زب*انی* ملی،
سراس**ری، مش**ترك و م**ادری، از جمل**ه پای**ه ای ت**رین مولف**ه ه**ای یكس**ان س**ازی ف**رهنگی* و پ**روژه
فارسسازی دولتی* در ایران بوده که همچنان در جریان است. با اینهمه زبان فارسی* با این اوصاف هرگ**ز

عاملی براي تعریف هویت ملل این جغرافیا* )به جز فارسها( نبوده و نیست.

 تجزیه بلوچستان  

استعمارگران پس از اشغال نظ**امی بلوچس*تان ن**ام مملکت و ای**الت را از بلوچس**تان برداش*ته و ب**ه اس*تان
 ه.ش من**اطقی از بلوچس**تان ش**امل نهبن**دان، ریگ**ان، نرماش**یر، قلع**ه1316کردند* و سپس در سال  تبدیل
رودبار و ....را به خراسان و کرمان ملحق کردند. پس از آن ب**رای ه**ویت س**ازی* در مقاب**ل بل**وچ، گنج،

سیستان که هم*واره س*رزمین بل*وچ ب*وده را ب*ه عن*وان هوی*تی جدی*د ب*ه س*رقت ب*رده و "فرمان*داری ک*ل
 ه.ش به اسم استان " بلوچستان* و سیستان" تغییر دادند. پس از1326 -* 1325بلوچستان" را در سالهای* 

غ**ربی بلوچس**تان یع**نی بش**گرد* جاش**ک گی**اوان ت**ا مین**اب ب**ا تش**کیل اس**تان س**احلی و آن منطق**ه س**احل
 اس**تان هرمزگ**ان را تاس**یس ک**رده و از بلوچس**تان ج**دا1346 ت**ا 1343هرمزگان جدا ش**ده و در س**ال 

ساختند. پس از آن با تداوم این وضعیت استعماری* و ص**رفا تغی**یر حک**ومت از پادش**اهی ب**ه جمه**وری و
 ه.ش اس**تان "بلوچس**تان و سیس**تان" توس**ط جمه**وری*1358آم**دن حک**ومت جمه**وری اس**المی در س**ال 

اسالمی به استان "سیستان و بلوچستان" تبدیل شد.

با این روش استعمارگران سرزمین تاریخی بلوچستان را تجزیه نم**وده و ه**ویت ملیش**ان را ن**یز تض**عیف*
کردند.

 تغییر اسامی ملی

در این میان حکومت پهلوی برای تغییر اسامی ملی شهرها و حتی طوای**ف دس**ت ب*ه ک**ار ش**ده و فارس**ی
سازی اسامی را آغاز کرد. نام شهر "پهره" به "ایرانشهر* عوض شد، زاه**دان ک**ه منطق**ه ای در ن**زدیکی*
مرز افغانستان بود را بر روی "دزاپ" قرار* دادند و آن زاهدان ب**ه ن**ام "زاه**دان کهن**ه" مع**روف گردی**د،

"نصرآباد" را به زابل نامگذاری* کردند، گه را به نیکشهر، مهگس را ب**ه مهرس**تان و گی**اوان را ب**ه شهر
سیریک و ...
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سلسله پهلوی اداره مستقیم بلوچستان را به دست استانداران فارس و نیروهای نظ**امی ف**ارس ق**رار* داده و
حتی برای تغییر پوشش بلوچستان، لباس و کاله پهلوی را تبلیغ می کردند* و تا جایی پیش رفتن**د ک**ه ح**تی
نام طوایف* بلوچستان همانند طوایف اسماعیل زهی به شه بخش، و یاراحمدزهی* به شهنوازی تبدیل ش**دند.
و با صدور شناسنامه برای بلوچها تالش نمودند* سیستماتیک و هدفمند به طوای**ف* مختل**ف، اس**امی ف**امیلی

و جدیدی بدهند تا وضعیت هویتی* بلوچه**ا را تغی**یر دهن*د ب*ه همین خ*اطر* اکن**ون می بی*نیم ک*ه در فارسی*
بلوچستان خصوصا در جنوب بلوچستان فامیلهای* بسیار عجیبی وجود* دارد که هیچ س**نخیتی ب**ا جای جای

اسامی قدیمی بلوچی و نام فامیلی طایفه ندارند.

 سلسله پهلوی زبان بلوچی را ممنوع کرد، و ب*رای تض*عیف* س*ازمان یافت*ه بل*وچ ب*ا ه*ر برنام*ه هوی*تی،
فعالیت سیاسی و سازمان های مدنی مقابله نمود و اجازه شکل گیری هیچ نهاد سیاسی و مدنی ب**رای رش**د

مسائل ملی و هویتی بلوچ را نیز نداد.

تحریف تاریخ بلوچستان 

در کنار همه فعالیت های ذکر شده ت**اریخ بلوچس**تان م**ورد ه**دف ق**رار گ**رفت اس**تعمارگران می دانس**تند
برای کنترل فکر نسل جدید باید تاریخ واقعی* را پنهان کرده و تاریخی جدید در ذهن این مردم بکارن**د ل**ذا
با شروع به کار دانشگاه ها که کتابها نگاشته شده و دانش آموزان و دانشجویان به تحصیل می پرداختند و
این دانشگاه ها عمدتا در مرکز ایران بودند، کتابهایی در همین راستا نوشتند ، ت**اریخ بلوچس**تان را پنه**ان
کرده و تحریف* نمودند و تواریخ تحریف* شده ای از بلوچ و بلوچستان منتشر کردند که با واقعیت ت**اریخی
فرسنگها* فاصله داش**ت، تالش کردن**د* بلوچه**ا را آری**ایی ب**ه مع**نی ای**رانی مع**رفی* کنن**د، داش**تن کش**ور و
حکومتهای* مستقلشان را پنهان کنند و بلوچها* را قومی معرفی کنند که از سمت البرز و گیالن و مازندران
به جنوب مهاجرت کرده و در قرن های اخیر در این منطقه سکنی گزیده بلوچهایی* که از نگاهش**ان ش**غل

بودند که ایرانی ها برای متم**دن س**اختن آنه**ا پ**ا و کارشان دزدی و چپاول بوده و انسان های بی فرهنگی*
پیش گذاشته بودند!*

سلطه کامل بر بلوچستان

پس از اس***تعمار* بلوچس***تان هم***واره اداره این س***رزمین تحت س***لطه اس***تعمارگران ب***وده اس***ت اولین
کارگزاران غیر بومی بلوچستان ام**ان اهلل جهانب**انی* ، س**رهنگ ال**برز ومحم**د نخج**وان نیروه**ای ارتش**ی
بودن**د* ک**ه جن**ایت ه**ای مختلفی در بلوچس**تان م**رتکب ش**دند. س**پس  در دوره ای ک**ه تقس**یمات کش**وری
دستخوش تغییر شدند اداره بلوچستان و کرمان یکجا بود، در این دوره "سید مهدی فرخ" اهل تهران ملقب

 ه.ش مدتی به استانداری* کرمان وبلوچستان رسید. 1320به مبین السلطنه در سال 

 سپس با درس**ت ک**ردن "اس**تان بلوچس**تان و سیس**تان" اداره این اس**تان ب**ه دس**ت "اس**داهلل علم" بیرجن**دی
 سال سن داشت فقط بخاطر اینکه ی**ک ف**ارس و غ**یر ب**ومی27"اسد اهلل علم" که تنها  )قائنی( سپرده شد.

واز سرس**پردگان حک**ومت پهل**وی ب**ود اس**تاندار* بلوچس**تان م**وطن ملت بل**وچ ش**د. اس**د اهلل علم ده س**ال
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استاندار بود تا اینکه با اثبات وفادارای* خود به پهلوی ها و ایفای نقش در سرکوب* مردم بلوچ بالخ**ره پل**ه
های ترقی* را طی کرده ونهایتا وزیر* کشور شد.

از جمل**ه  ه.ش استاندار* شد.۱۳۴۶ _ ۱۳۴۳پس از وی عبدالمجید نصراللهی بروجردی به مدت سه سال 
استانداران بلوچستان "محمد مهران" شهردار* تهران و از خاندان مه**ران ری ب**ود ک**ه ت**ولیت آس**تان ق**دس

رضوی* هم مدتی با وی بود. 

 م**اه دانش ن**ارویی* و ح**اتم ن**ارویی بمی از6پس از انقالب خمینی جز در دولت موقت که تنه**ا ب**ه م**دت 
نیروهای* نزدیک به حکومت به عنوان استاندار "سیستان و بلوچستان" منصوب* ش**دند بل*وچ دیگ*ری* ح**تی

به سمت استانداری منصوب* نشد.

محم**ود*، س**ید احم**د نص**ری*، محم**د تقی ع**اقبت رفعت، منوچهر* محم**دی، حمید بهرامی*، _حبیب جریری
حبیب اهلل، حسین امینی، سید محمود* حسینی، علی بخش جهانبخش، وجیه اهلل آقاتقی، محمود حجتی، اشجع

، احمد علی موهبتی وحسیندانیال محبی، لی اوسط هاشمیعحاتم نارویی بمی، ، علی محمد آزاد، دهمرده
و... این شرایط در زمان نوشتن این کتابچه همچنان ادامه دارد.مدرس خیابانی 

سرکوب جنبش های اعتراضی

یکی از وظایف مجریان و مدیران استعمارگران این بوده که جلوی رش**د ه**ر گون**ه ح**رکت ملی و ه**ویت
طلبانه بلوچ را بگیرند، به همین خاطر اولین حرکت های ملی اعتراض**ی* علی**ه اس**تعمارگران ب**ه ره**بری
جماخان اسماعیل زهی با تعیین جایزه برای کشتن وی و پسران و همراه**انش در نه**ایت س**رکوب ش**ده و
برای اینکه این حرکت دوباره سر برنیاورد آنها را به شهرهای مرکزی* ایران تبعید کردند.*  ح**رکت ه**ای
بعدی اعتراضی* چون ح**رکت دادش**اه، جبه**ه آزادی بخش بلوچس**تان و ...ن**یز ب**ا حساس**یت ب**اال از س**وی

حکومت پهلوی* سرکوب شدند.

 ه.ش زم**انی ک**ه جنبش آزادی بخش50این مس**اله آنق**در ب**رای س**لطه پهل**وی ه**ا مهم ب**ود ک**ه در ده**ه 
بلوچستان قدرت یافته و در مقابل حکومت ذوالفقار علی بوتو قیام بزرگی* درگرفت* و کنترل بلوچستان می
رفت که از دست پاکستان خارج ش**ود ، محدرض**ا پهل**وی هواپیماه**ای* جنگنن**ده ای**ران را ب**رای س**رکوب*
بلوچها فرستاد، محمدرضا معتقد ب**ود تق**ویت جری**ان ملی بلوچه**ا* در بخش ش**رقی* بلوچس**تان ممکن اس**ت
باعث تقویت بلوچها در بخش غربی زیر سلطه ایران شود به همین خ**اطر در س**رکوب* بلوچه**ا مش**ارکت

 ه**زار بل**وچ در حمالت ه**وایی و موش**کی ارتش ش**اه ب**ه10کرد تا جایی که گفت**ه می ش**ود نزدی**ک ب**ه 
شهادت رسیدند.  

در دوره جمهوری* اسالمی و روی کار آمدن خمینی این وضعیت یعنی سلطه فارس بر بلوچس**تان تنه**ا ب**ا
تغییر نام به همان روش سابق ادامه یافت. جمهوری* اسالمی با ولی فقی**ه ک**ه هم**ان ش**اه ب**ود و اف**زود* ن**ام
اسالمی در کن**ار آن ب*ه ن**ام احق**اق حق**وق مستض**عفان وارد می*دان ش**د ام**ا ن*ه تنه**ا تغی**یری در وض*عیت
بلوچستان استعمار شده ایجاد نکرد بلکه مساله فشارهای مذهبی، تخریب مساجد اهل س**نت ب**ه ن**ام مس**اجد
ضرار و ترور* شخصیت های مذهبی به نام وهابی را در دستور* کار قرار* داده و ترویج باورهای* م**ذهبی
شیعی را جزو برنامه های عمده و اصلی خ*ود ق*رار* داد ام**ا در مم**انعت مس**ائل هوی*تی و زب*ان بل**وچی،
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فشارهای* سیاسی، آزادی بیان ، آزادی مسائل ملی تغییری نی**اورد بلک**ه در هم**ه زمین**ه ه**ا ب**ا م**زیجی* از
ایران گرایی- شیعه گرایی برنامه ها را پیش برد.

 دهه اخیر که بلوچستان زی**ر س**لطه و اس**تعمار مس**تقیم حک**ومت ف**ارس* ق**رار* گرفت**ه وض**عیت*9در تمام 
بلوچستان به شکل فاجعه بار و هدفمندی* رو ب**ه ن**ابودی* کش**انده ش**ده اس**ت، ت**ا ج**ایی ک**ه بل**وچ تب**دیل ب**ه

فقیرترین و سرکوب* شده ترین ملت منطقه شده است.

 ملت هایی چون فلسطینی ه**ا رس**انه ه**ای عم**ده و حم**ایت ه**ای فراگ**یری* در س**طح ع**ربی و بین المللی
دارند که به وضعیتشان* رسیدگی می کنند و از آنها دف**اع می کنن**د ام**ا بلوچه**ا چ*ه در بخش ش*رقی* و چ*ه
غربی با چنان سرکوب* و فقری رو به رو هستند که صدای فریادهایش**ان* را هم ب**رای س**الها کس**ی نش**نیده
است. هر چند  در سالهای اخیر خوشبختانه به یمن مبارزه جنبش های ملی و حق**وق بش**ری بلوچس**تان  و
رشد تکنولوژی* صدای بلوچستان در س**طح بین المللی ش**نیده می ش*ود و این ن**یز ب**ه اراده و انگ*یزه خ*ود

بلوچها بر می گردد که با هدف تغییر وضعیت خود پا در میدان مبارزه گذاشته اند.

در نهایت هدف از کلیه این اقدامات این بود که بلوچها به خودب**اختگی* ف**رهنگی دچ**ار ش**ده و فرهنگش**ان
فارسی* شده و خود را جزوی از نام جدید ایران بدانند و اینگونه تسلط حکومتی خود را بر بلوچستان نگ**ه
داشته و منابع بلوچستان و موقعیت* استراتژیکش را به نفع خود بهره ب**رداری* کنن**د و اج**ازه ش**کل گ**یری
مطالبات ملی ندهند و هر اعتراض احتمالی از سوی آگاهان را سرکوب کرده و هر جری**ان اعتراض**ی* ی**ا
انقالبی ک*ه در بلوچس*تان ش*کل می گ*رفت ب*ه ن*ام ش*رور* و ی*اغی س*رکوب می کردن*د و آنق*در در بخش
تبلیغات هزینه می کردند که فرد انقالبی بلوچ را یک فرد ضد بلوچ مع**رفی* ک**رده و او را از حقیق**تی ک**ه
برایش به مبارزه می پرداخت تهی نموده و اجازه ندهند حرکتش رشد کرده و توسعه بیابد ت**ا نبای**د ک**ه این
س**رزمین پ**ر گنج را از دس**ت داده و س**فره ای ک**ه از آن می خورن**د* ب**ه نف**ع مردم**ان س**تم دی**ده و تحت

استعمار جمع شود.

تغییر بافت جمعیت 

در سالهای* سلطه استعمار پروژه های نرم برای تغییر بافت جمعیتی شهرهای مختلف بلوچس**تان ب**ه ش**یوه
ای مرموز* با دادن مشوقها، پست های اداری، نظامی و امنیتی به غیر بلوچها دنبال شده است به گون**ه ای

 درص*د* از ب*افت جمعی*تی* خ*ود را از دس*ت داده40 دهه شهری چون دزاپ- زاه*دان ح*دود* 9که بعد از 
است، بلوچها حاشیه نشینانی در شیرآباد و کریم آباد و ... شدند اما بیگانگان در شهرک های زیب**ای جدی**د
التاسیس اسکان یافته و حاشیه ها را جزوی* از شهر محسوب نکرده و ب**ه این ش**کل ش**هر را در اس**تیالی

خود گرفتند. همین پروژه در شهرهای* مختلف بر اساس اهمیت آن شهر ادامه یافته است.

 اما آنچه بیش از هر زمان دیگری یک خطر بالقوه برای بلوچستان* محسوب می شود سیاست جدید خامنه
 ب**دین س**و ب**رای تغی**یر ب**افت جمعیت س**واحل بلوچس**تان و پاکس**ازی ق**ومی تحت ن**ام1390ای از س**ال 

همیشگی "توسعه" است که از زبان فرماندهان ارتش چون حبیب اهلل سیاری* و خ**انزادی* بی**ان ش**ده اس**ت.
 میلی*ون جمعیت بیگان**ه در10پروژه های کالنی به ن**ام توس**عه ک*ه ه*دف آن در نه*ایت ج*ایگزین ک*ردن 
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بلوچستان و ایجاد ده شهر جدید و کنترل کامل بلوچستان و ح**ذف همیش**گی بل**وچ از س**رزمین مادریش**ان
است. مشابه آنچه در شهر کراچی رخ داد و بلوچ به یک اقلیت ضعیف* تبدیل شد و کلیه امتی**ازات نف**وذ و

قدرت خود را از دست داده و به طور* کل از احتمال ایجاد یک چالش جدی از نظر حکومت خارج شد.

در کنار این طرح به غایت خطرناک، از سویی پروژه های انتقال آب دریای بلوچستان به مراک*ز فارس*ها*
و از سوی دیگر بستن آب پشت سدها برای نابودی* کشاورزی* و دامداری* و همچنین از بین ب**ردن آخ**رین
شغل های بومی و بزرگ در بلوچستان یعنی صیادی و سوختبری* مرزی که با هدف مهاجر س**ازی* بل**وچ
انجام می شوند بلوچستان را تبدیل به بزرگترین منطقه مه**اجر فرس**ت و مه**اجر پ**ذیر تب**دیل ک**رده اس**ت.
بلوچهایی که برای امرار معاش مهاجرت می کنند، بیگانگانی که با مشوق های اقتصادی* و شهرس**ازی* و
ایجاد کار تخصصی* به داخل بلوچس**تان س**رازیر می ش**وند آین**ده بس**یار ت**اریکی را ب**رای ملت بل**وچ رقم
خواهند زد. این طرح ها بیش از ه**ر زم**ان دیگ*ری* خط**ر اس*تعمار* ب*ر بلوچس*تان و ملت بل*وچ را نش*ان

میدهند خطری که بحث موجودیت بلوچ در سرزمین مادری اش را تهدید می کند.

واقعیت سوم: استعمار ریشه مشکالت بلوچستان است

"وقتی فرانسه مراکش را به استعمار* خود درآورد، آن  قدر* این سرزمین حاصل خیز* بود که فرانسویان ی**اد
کشتگاه های اسطوره ای روم باستان افتادند. ام*ا سدس*ازی، کانال س*ازی* و کش*اورزی ص*نعتی ب*رای تولی*د
ۀگندم، هندوانه و مرکباتی* که باید به اروپا صادر می شد! شروع شد و شیو سنتی تقسیم آب در م**راکش را
متالشی کرد. حاال، هوا هر سال گرم تر می شود* و زمین خشک تر و چش**م انداز* آین**ده ی**اد تش**بیهی* را زن**ده

می کند که یک  بار هایدگر بین هولوکاست و کشاورزی* صنعتی برقرار* کرده بود."
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این تصویری* است که الکساندر* یوسدانیس از مراکش »مغرب« استعمار* شده توسط* فرانسه ارائ**ه میکن**د.
چقدر این تصویر* به بلوچستان شباهت دارد. زمانی* مردم بلوچس**تان اک**ثر مایحت**اج خ**ود را از زراعت و
کشاورزی صیادی و دامداری و تجارت به اتک**ای خ**ود و از طری**ق تج**ارت ب**ا کش**ورهای همس**ایه خ**ود
تامین میکردند اما پس از استعمار بلوچستان توسط* پرشیا، و سپس کنترل همه امور توسط فارسها* و عمله
هایشان سیاست مرکز و حاشیه ایجاد شد که همیشه مرکز* اهمیت ده چندان بر حاشیه »بلوچس**تان« داش**ت
و به این ترتیب کشاورزی، دامداری و صیادی روز به روز با سیاست ه**ای مرک**ز مح**ور ض**عیف ت**ر و
ضعیف تر شده و کنترل کامل گجر بر منابع طال و نقره و مس و...کنترل کامل بر ذخ**ایر گ**از و نفت در
حوزه ساحلی بلوچستان که قصد استخراج آن پس از تغییر بافت جمعیتی و تس**لط کام**ل ب**ر منطق**ه وج**ود*
دارد و از االن با راه انداختن پتروشیمی* در حال زمینه سازی است دنبال می شود؛ روز به روز* بیش**تر و

بیشتر می شود.

ک**افی اس**ت ب**ه ط**ور م**وردی* تم**ام شاخص**ه ه**ای اند، ریشه اصلی مشکالت بلوچستاناین مسائل اند که 
توسعه که در بلوچستان است را مورد بررسی* قرار دهید و ببینی**د چ*ه چ*یزی م**انع رش**د و توس*عه در آن
بخش و زمینه بوده است. به عنوان مثال بخش آموزشی را در نظر بگیرید. در تمام نود و اندی سال اخیر
آموزش و پروش بلوچستان در کنترل بیگانگان بوده است و بلوچها تنها به عنوان مدیران سطوح کوچ**ک
و مجری دستورات* مدیران ارشد فارس فعالیت کرده اند، نه تنها اختیاراتی* ب**ه آنه**ا واگ**ذار* نش**ده بلک**ه ب**ا
سنگ اندازی های زیاد، عدم تخصیص بودج**ه، ع**دم س**اخت مدرس**ه و جلوگ**یری* از رش**د دانش آم**وزان
زیادی که توانایی اقتصادی خانوادگیشان* ضعیف بوده در نهایت ترک تحصیل کرده واز کاروان دانش باز

مانده و عمال به سمت اعتیاد ، کارهای کاذب و یا به مهاجرت روی* آورده اند.

 استعمارگران موفق* ش*دند وض**عیت آموزش*ی* ته*ران و ش**هرهای ف*ارس نش**ین را بس**یار پیش**رفت دهن*د،
آموزشگاه های عالی بسازند، بورسیه های تحصیلی را به همین مناطق اختصاص دهند، مدارس با کیفیتی
بسازند و در نهایت وضعیت آموزشی آن مناطق را بسیار* توسعه دهند اما به ط**ور هدفمن**دی* این اراده در
مورد بلوچستان معکوس بوده است، و تالش شده نه تنها بودجه ای برای آموزش و پرورش، زیر س**اخت
های آموزشی،* بورسیه های تحصیلی اختصاص نیابد بلکه بس**یاری* از زمین**ه ه**ای آموزش**ی* قطع**ا ب**رای
بلوچه**ا ممن**وع ش**ده و اج**ازه ورود ب**ه آنه**ا را نیافتن**د. همین وض**عیت را در بخش بهداش**تی،* اجتم**اعی،
کشاورزی، اشتغال و کار و تولید کار و کارخانه بررسی کنید هیچ نتیجه ای جز این یافت نمیش**ود* ک**ه در
مورد بلوچستان به طور سیس**تماتیک تض**عیف س**ازی* در دس**تور* ک**ار ب**وده اس**ت. و این اق**دامات توس**ط
استعمارگران با هدف ناتوان سازی ملت بلوچ جهت بازیابی* هویت خود و در نهایت گ**رفتن حق**وق ملی و

مطالبه حاکمیت سیاسی سرزمینشان صورت گرفته است. 

سلطه گران به طور مشخص در کنار تضعیف هویت ملی روی تضعیف بخش های اقتصادی،* آموزشی و
سیاسی کار کردند. هر ملتی که دچ**ار بح**ران ه**ویت باش**د و در کن**ار آن از لح**اظ اقتص**ادی* آموزش**ی* و
سیاسی ضعیف نگه داشته شود، بدون شک تحت سلطه استعمار* باقی می ماند. این روش توسط* فرانس**وی
ها در الجزائر، انگلیسی ها در هند و افریقای جنوبی، هلن**دی ه**ا در روان**دا، اس**پانیایی* ه**ا در کش**ورهای

جنوب آمریکا اجرا شده بود.

اساسا سیاست استعمار* در همه جای دنیا مشابه بوده است، استعمارگران برای استفاده س**رزمین مس**تعمره
به عنوان منبع مواد خام بهره برده و از مردمان آن سرزمین به عنوان نیروی کار ارزان س**و اس**تفاده می
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کردند تا سرزمین مادری* خ**ود را رش**د و توس**عه دهن**د. و همین مس**اله در م**ورد بلوچس**تان اتف**اق افت**اده
است، فارسها کارگران بلوچ را در کارخانه های خود در کرمان، اصفهان، ی**زد، ف**ارس و ... م**ورد* س**و
اس**تفاده ق**رار داده و بیگ**اری* گرفتن**د در ح**الی ک**ه م**واد خ**ام هم**ان کارخان**ه ه**ا از س**رزمین ه**ای مث**ل
بلوچستان استخراج می شوند بدون اینکه برای بلوچها موقعیت* شغلی و رشد و توسعه ف**ردی* ایج**اد ش**ود،
بلکه همیشه به عنوان کارگران به بردگی* خود قرار* داده شدند. آن دست از بلوچه**ایی ک**ه تحص**یل کردن**د
برای ورود به مراکز اقتصادی* و آموزشی* با گزینشی* سنگین مواجه شدند که یا باید مج**ری سیاس**ت ه**ای

آنها باشند و یا از کارشان اخراج می شدند. 

ن**ا امی**دی عنص**ر ماحص**ل فش**ارهای* امنی**تی اس**تعماری علی**ه بل**وچ ب**وده اس**ت؛ هنگ**امی ک**ه س**رزمینی*
مستعمره باشد، به طور کلی توانایی* پیشرفت و توسعه از آن گرفته می شود، هر چن**د آن س**رزمین دارای
منابع ثروت زیادی* باشد هیچ گ*اه ق*درت ایس*تادن روی پ*ای خ*ود را نخواه*د ی*افت، جوان*ان آن س*رزمین
وقتی برای رسیدن به آرزوهای خود تقال کنند و نتوانند از سیستم استعماری* سهمی دریافت* کنند نهایت**ا در
دریای سهمگین نا امیدی دست و پا خواهن*د زد؛ ی**ا مه**اجرت می کنن*د و ی**ا ب*ه ک**ارگری روی* می آورن*د*
بدون آنکه بتوانند آرزوهای ب*زرگ خ*ود را ب*ه ثم*ر برس*انند، در مس*تعمرات ج*ز اس*تعمارگران و کاس*ه

لیسان کسی اجازه پیشرفت نخواهد یافت.

ای دولت ملی بلوچستان است و احیواقعیت چهارم: راه حل مشکالت استعمارزدایی

 ن**ه "نگ**اه امنی**تی" ن**همش��کل بنی��ادین بلوچس��تانبا درک سه واقعیت فوق* به درستی* متوجه می شویم* که 
"دوری از مرکز" نه "خود ملت بلوچ" ن*ه عوام*ل ت*وهمی دیگ*ر اس*ت ک*ه اس*تعمارگران در اذه*ان بل*وچ
انداخته اند و از همین رو راه حل مشکالت بلوچ نه از مطالبه گری بیگانگان و تغییر مدیران خ**رد، و ن**ه
از طریق* ادارات تابع استعمارگران بلکه به اراده و انگیزه ملی بلوچ برای استعمارزدایی و مقابله متحدانه

با این جرثومه فساد و واپسگرایی و باز پسگیری* حاکمیت بلوچستان بر می گردد. 
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و این حقی است که تحت نام "حق تعیین سرنوشت" از سوی سازمان ملل متحد م**ورد* پ**ذیرش کش**ورهای
جهان قرار گرفته و به منشوری* استوار تبدیل شده است با این تفاوت که سازمان ملل برای رسیدن ب**ه این
حق هیچ کمکی به ملت مستعمره نمی کند و تنها پس از پیروزی آن ملت در روند* مبارزات، حق او را به

رسمیت می شناسد.

حق تعیین سرنوشت 

Selfحق تعیین سرنوش**ت   _Determination Of  Peoplesیکی از اص**ول اساس**ی* حق**وق بین المل**ل 
است و در منشور ملل متحد )اصل یکم، بند دو( آمده است. در سایر قطعنامه ها و اعالمی**ه ه**ای ص**ادره

ملل به عنوان یک اصل آمره و الزام آور بر آن تاکید شده است و کسی را ی**ارای* انک**ارن از سوی سازما
آن نیست.

 اس*ت بتوان**د سرنوش**ت خ*ود رااستعمار و س*لطه ملی دیگرحق تعیین سرنوشت یعنی: یک ملت که تحت 
بدون دخالت فشار و القایی تعیین کند و سرزمینش را همانگونه که می خواهد اداره کند.

حق تعیین سرنوشت دو جنبه دارد: بیرونی و درونی

بیرونی* یعنی: حق یک ملت در تعیین وضعیت بین المللی خود )حکومت مستقل، خودمختاری* و..(

زادان**هأدرونی یعنی: حق مردم در انتخاب سیستم درونی* حکومت خود، مشارکت در تص**میمگیری، ح**ق 
رای، حفظ حقوق اقلیت های موجود* و...

 جن**گ125 ح**دود 1997 نشان میدهد كه از پایان جنگ جه**انی دوم* ت**ا س**ال 2000مطالعه ای در سال 
 مورد آن به نحوی مربوط* به جنگ های قومی و مذهبی بوده است که بخ**اطر80صورت گرفته است كه 

استعمار یک سرزمین توسط ملتی دیگر صورت گرفته که در نهایت منجر به درگیری شده است.

طوالنیترین* درگیری* های قرن حاضر هم بر سر مسائل ملی  هویتی بودند نمونه اش در خاورمیانه )لبنان
آسیا )سریالنكا( در آفریقا )سودان( در تیتر رسانه های جهان ق**رار و عراق و ترکیه و ایران ( در جنوب

انگیزه این تنشها جستجو شود اكثریت آنها هدف خ**ود را تحق**ق ح**ق تع**یین سرنوش**ت داشته و دارند. اگر
 این گونه1998در ی**ک كنف**رانس بین المللی ب**ه میزب**انی یونس**كو* در بارس**لونا اس**پانیا در س**ال  میدانند.

حک**ومت ه**ا تحلیل شد كه بسیاری* از منازعات موجود در جهان مربوط به تقابل ح**ق تع**یین سرنوش**ت* و
مربوط است.

آزادی

اندیشمندان سیاسی در باره اراده انسان این است كه بشر به ص**رف* بش**ر ب**ودن دارای ی**ک جوهره دیدگاه
بنی**ادین، آزادی دسته حقوق بنیادین است كه به هیچ بهانه ای نمیتوان آنها را نقض ك**رد مظه**ر این حق**وق

را ب*ه دس*ت خ*ودش تع*یین نماین*د ب*ه است. معنای آزادی این است كه یک ملت بتوانند سرنوش*ت خ*ویش
همین خاطر این اصل جزو اصول الزام آور سازمان ملل است.
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 از2بعد از جنگ جهانی دوم، رسمی ترین متنی كه  اصل حق تعیین سرنوشت را در خود گنجان**ده، بن**د 
 "منشور ملل متحد" است كه اصل مزبور* را از جمله اهداف "سازمان ملل متحد" تلقی ك**رده، و از1ماده 

آن چنین یاد كرده است: "توسعه روابط* دوستانه میان ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی* حقوق م**ردم و
)173 :1368حق ایشان در تعیین ... سرنوشتشان " )كلیی ،ار 

 منشور، توسعه روابط ملتها براساس تساوی حقوق و حق تعیین سرنوش**ت* م**ردم را یكی از1  ماده 2بند 
 منشور نیز مجددًا بر همین مطلب ب**ه عن**وان تعه**دی ال**زام آور5اهداف منشور* ملل متحد یاد میكند. ماده 

برای كشورها تصریح دارد. 

 منشور مش**اهده میش**ود س**ازمان76 و 73تصریحات دیگری در ارتباط با این مفهوم در بندهای* ب مواد 
ملل در عمل نیز به اص*ل تع*یین سرنوش*ت ب*ه عن*وان مبن*ای حق*وقی* اس*تعمار زدایی و مقابل*ه ب*ا تبعیض
نژادی مورد استناد قرار گرفته  است از جمله این تحوالت میتوان از قطعنامه های متعدد كه توسط* مجمع
عمومی و شورای امنیت در ارتباط* با استعمار زدایی و همچنین بیان اصول حقوق بین الملل صادر شده و
معاهداتی كه در آن اصل تعیین سرنوشت* ملتها مورد* تأیید و تصریح واقع شده است، نام برد. از میان این

 مجمع عمومی تحت عنوان "اعالمیه اعطای استقالل ب**ه ملته**ا و س**رزمین1514اسناد، قطعنامه مشهور* 
( که یکی از اعالمیه های مهم سازمان ملل متحد است که هر ده173 :1368های مستعمره" )كلی ،یار 

سال دوباره بر آن تاکید و تمدید شده است و به اهمیت آن افزوده می شود.

اعالمیه اعطای استقالل به کشورها و ملل مستعمره

 مجم**ع عم**ومی1514قطعنام**ه بس**یار* مهم ش**ماره ( ۱۳۳۹ آذرماه ۲۴ برابر با ) 1960 دسامبر 14در 
 رای مواف**ق،*89سازمان ملل متحد با عنوان »اعالمیه ی اعطاء استقالل به کشورها* و ملل مس**تعمره« ب**ا 

,Umozurike رای ممتن**ع و ب**دون رای مخ**الف ب**ه تص**ویب رس**ید ) 9  Self-determination  in

international law, Archon Books,۱۹۷۲,p.۱۱۷.) 

 از جمل*ه ب**ا1950سالها بع**د از این قطعنام**ه مهم س**ازمان مل**ل، مب**ارزات ض**د اس**تعماری* ک**ه در ده*ه 
تشکیل جبهه آزادیبخش الجزایر* به اوج خود رسید باعث شد تا فشارهای* دولتهای جه**ان س**وم )ک**ه ب**رخی
از آنه**ا مانن**د س**ودان، لی**بی، م**راکش و ...( در اواس**ط این ده**ه ب**ه س**ازمان پیوس**تند، ب**ا حم**ایت بل**وک

 به نقطه عط**ف ت**اریخی خ**ود برس**د و این قطعنام**ه مهم ب**ه تص**ویب1960 دسامبر* 14سوسیالیستی در 
 کمیته تدوین کننده اه**داف مل**ل متح**د،1945مجمع عمومی رسید که مفهومی* محکمتری از گزارش سال 

.و بسیار مترقی* از حق تعیین سرنوشت ارائه کرد

در بند اول این قطعنامه به صراحت اعالم شد که »استعمار* و به**ره ب**رداری* از م**ردم* و س**لطه خ**ارجی،
انکار حقوق بنیادین بشر و منشور* ملل متحد می باشد و مانعی در ترویج صلح و همکاری جهانی اس**ت«
و در بند دوم قطعنامه بر این گزاره تاکید گردید »همه ی مردمان حق تعیین سرنوشت* دارن**د* و ب**ه م**وجب
این حق می توانند* آزادانه موقعیت سیاسی خود را تعیین  کنند و آزادانه به توس**عه ی اقتص**ادی، اجتم**اعی و

«فرهنگی خود بپردازند*
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این قطعنامه، ادعای دول استعماری* مانند فرانسه، بلژیک، پرتغال و ... ک**ه از مس**تعمرات خ**ود در نق**اط
دیگر جهان از جمله در قاره آفریقا با عنوان سرزمینهای »ماورالبحار«* ی*اد می کردن*د، و آنه*ا را بخش*ی
از سرزمین خود محسوب نمودند را به درستی* به چالش کشید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر تفاوت
میان ملتهای استعمارگر* و ملتهای تحت استعمار انگشت نهاد و بر نفی س**لطه گ**ری ی**ک ملت ب**ر ملته**ای

.دیگر تاکید کرد

از آثار مهم جداسازی سرزمین دولت استعمارگر از سرزمین مستعمره آن ب**ود ک**ه جن**گ می**ان جنبش**های
آزادیبخش که مردم* سرزمین مستعمره را به سوی استقالل هدایت میکردند با دولت اس**تعمارگر،* در اولین
پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژن**و ب**ه »مخاص**مه بین المللی« تب**دیل ش**د. بن**ابراین دولته**ای
استعمارگر* نمیتوانستند* رزمندگان اسیر متعلق ب**ه جنبش**های* آزادیبخش را تحت عن**وان خی**انت ب**ه کش**ور،
مجازات نمایند. همان اتهامی که براساس آن، »عمر مختار« رهبر آزادیخواه**ان لی**بی، پس از دس**تگیری

. توسط* دولت موسولینی اعدام گردید1931در سپتامبر* 

، کمیته ویژه استعمارزدایی* در سازمان ملل تش**کیل گردی**د.*1514سپس در راستای اجرای مفاد قطعنامه 
این کمیته وظیفه تعیین س*رزمینهای غیرخودمخت*ار و ارائ*ه گزارش*های* الزم و در ص*ورت* ل*زوم ارس*ال
هیاتهای ناظر به س*رزمینهای* مرب*وط )در ص*ورت م*وافقت دولته*ا( را ب*ر عه*ده داش*ت. نظ*ر ب*ه اینک*ه

 ن**یز ن**ام ب**رده می ش**ود. هرچن**د ک**ه24 دولت بودند، از این کمیت**ه ب**ا ن**ام کمیت**ه 24اعضای این کمیته، 
 دولت هستند.29اعضای فعلی کمیته، 

توسعه گفتمان اس**تعمارزدایی* و قبح مقول**ه اس**تعمار* ت**ا ب**دانجا رس**یده اس**ت ک**ه ره**بران کن**ونی* دولته**ای
استعمارگر* پیشین نیز مجبور شده اند تا عملکرد پیشین کشورهای متبوع خود در قب**ال مس**تعمرات* را نق**د
کنند و از این باب از سرزمینهای* مستعمره پیش**ین ع**ذرخواهی نماین**د. در این ارتب**اط میت**وان ب**ه س**خنان

 اش**اره ک**رد ک**ه طی مص**احبه ای ب**ا فیگ**ارو*2017امانوئ**ل م**اکرون رییس جمه**ور* فرانس**ه در فوری**ه 
 ساله الجزایر مرتکب شده است132اعتراف کرد : »اقدامات و جنایت هایی که فرانسه در دوران اشغال 

.«را امروزه باید جنایت علیه بشریت محسوب کرد

احیای دولت ملی بلوچستان

پایان بخشی به استعمار* همراه با احیای یک دولت جدید ملی از مردمان همان سرزمین است، هنگامی ک**ه
از احیای دولت ملی ص*حبت می ک**نیم از ی*ک مس**اله بنی*ادین ب*رای حص**ول ام*نیت، رف*اه، توس*عه علمی
اجتماعی و اقتصادی* در بلوچستان صحبت می کنیم. تشکیل یک دولت مولفه ه**ای دارد ک**ه مردم**ان ی**ک

. جمعیت یع**نی1سرزمین مستعمره را مستغنی از بیگانگان می کن**د. از مولف**ه ه**ای تش**کیل ی**ک دولت: 
. حک*ومت یع*نی نظ**امی ک*ه3. قلمرو یعنی سرزمین مش*خص 2مردمی که دولت بر آن حکومت می کند 

. حاکمیت، که استقالل در تصمیم* گیری* و مرجع ح**ل اختالف**ات آن نظ**ام4یک مجموعه را اداره می کند 
است. 
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دولت مرجعی* است که با برقراری* نظم و استفاده از منابع سرزمین چ**ه من**ابع ک**انی و چ**ه من**ابع انس**انی
برای بهبود شرایط یک ملت اقدام می کند. وجود* یک دولت ملی است که مردمان دلسوز و صالح خود آن
سرزمین بدون دخالت بیگانگان به رتق و فتق امور مملکت خویش پرداخت**ه و توس**عه و ام**نیت را محق**ق

می سازند. 

هنگامی که ملتی زیراشغال بیگانگان باشد منابع و مهارت ها در راستای توسعه و امنیت بیگانگ**ان م**ورد
استفاده قرار می گیرند و سهم مردمان مستعمره سرکوب* و تبعیض خواهد بود، درس**ت چ**یزی ک**ه م**ا در

بلوچستان شاهدش هستیم.

بلوچستان چه در دوره قاجاریه چه پهلوی و جمهوری اسالمی به دلیل وجود یک قدرت مافوق* اس**تعماری
بیگانه عمال هیچ زمینه ای برای رشد و توسعه نیافته است و این تنها ی*ک اتف**اق ط**بیعی نب*وده بلک*ه ی*ک
برنامه هدفمند* و سیستماتیک بوده که وضعیت را به این نقطه کشانده است و تداوم* چنین وضعیتی با توجه
به سیاست های جدید استعمارگران یک آینده بسیار* تاریک و خطرناک پیش روی ملت بلوچ آشکار نم**وده
که اگر تقالیی همه جانبه و ملی برای برون رفت از زیر سلطه اشغالگران پیش نیاید و برای کسب آزادی

و احیای دولت ملی مبارزه نشود نابودی این ملت و آرزوهای فرزندانش* حتمی خواهد بود.

واقعیت پنجم: استعمارزدایی از طریق مبارزه ملی سازمان یافته ممکن است

توسعه ادبیات ضد استعماری در صحن مجمع عمومی سازمان ملل باعث شد که پس از گذش**ت هفت ده**ه
 س**رزمین مس**تعمره ، ب**ه اس**تقالل دس**ت یافتن**د و این در80از زمان تاسیس سازمان ملل متح**د، بیش از 

ده ه**ا ملتجای خود یک انقالب بزرگ در راستای استیفای حقوق ملی ملتها بود اما با این وج**ود، هن**وز 
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در فهرست سرزمینهای غیرخودمختار کمیته استعمارزدایی سازمان ملل قرار ندارن**ددیگر وجود دارد که 
و برای دستیابی* به چنین حقی می باید مبارزات* حق طلبانه خود را پیش ببرند. 

سازمان ملل متحد مبارزات ملتها در راستای* استعمارزدایی را موج**ه و معت**بر و قاب**ل درک ش**مرده ش**ده
است اما این سازمان بخاطر ضعف اجرایی و اتکایی که به کم**ک ق**درتهای بین المللی دارد "ح**ق اح**ترام
به تمامیت ارضی کشورها" را پذیرفته و از دخالت علنی در مب**ارزات ملته**ای تحت اس**تعمار پره**یز می
کند. نگاه سازمان ملل اینگون**ه اس**ت ک**ه اگ**ر ملت تحت اس**تعمار* موف**ق ش**ود س**رزمین خ**ود را در ی**ک
مق**اومت و مب**ارزه ج**دی آزاد س**ازد و فکت و واقعیت روی زمین ش**ود و بخش**ی از جامع**ه جه**انی و
قدرتهای* بزرگ را با خود همسو کند او را ب*ه رس*میت خواه**د ش*ناخت و ب*ه عن*وان کش**وری* آزاد م**ورد

پذیرش قرار می گیرد.

. ضعف مبارزات داخلی بلوچه**ا ک**ه نتوانس**ته ان**د تب**دیل ب**ه ی**ک جنبش1در خصوص بلوچستان به دلیل 
. بخ**اطر ض**عف مب**ارزات در2مقاومتی قدرتمند* شده وحکومت اس**تعمارگر* را ب**ه چ**الش ج**دی بکش**انند 

. بخ**اطر مص**لحت ه**ای اقتص**ادی* و3حوزه بین الملل که متحدان قدرتمن**دی ب**رای خ**ود پی**دا نک**رده ان**د 
امنیتی کشورها با دولت رسمی ایران، تاکنون هیچ گونه اعترافی  برای پایان بخشی به اس**تعمار این بخش

از جهان صورت نگرفته و به تبع سازمان ملل نیز این مساله را مسکوت گذاشته است.

 اندیشه جهانی این است که هر ملتی باید حق خود را بستاند، اگر ملتی نتواند* برای حق خ**ود مب**ارزه کن**د
نباید انتظار داشته باشد که دیگران از منافع خود گذشته و حق او را به رسمیت بشناسند؛* ملت های س**اکت

و استعمار* پذیر همواره در طول تاریخ از بین رفته اند.

در چنین شرایطی که جامعه جهانی دارای یک نظم در تعامل با کشورها* شده و به این نظم عادت ک**رده و
برای توسعه اقتصادی سرزمین های خود در تعامل با کشورهایی* استعمارگرهستند، مس**اله حق**وق ملی آن
ملت ها را مسکوت گذاشته اند ،  در چنین هنگامه ای است که ملت های در بند راهی ج**ز مب**ارزه ملی و
مقاومت فراگیر* ب**ا پش**توانه نیروه**ای ج**وان و انقالبی خ**ود ب**ا رع**ایت پروتوک**ول ه**ای بین المللی ب**رای
گرفتن حقوق ندارد و چاره ای جز این نیست که به طور مستمر بجنگند ت**ا بس**تر* بازپس**گیری* حق**وق ملی

خود را فراهم سازند ضرب المثل معروفی است که می گوید: حق گرفتنی است نه دادنی.

. هم**راه س**ازی بخش عم**ده ای از1در مسیر آزادی ملت های تحت استعمار سه اق**دام بس**یار مهم اس**ت: 
. پیک*ار تم*ام عی*ار و فراگ*یر* ب*ا توج*ه ب*ه2مردمان آن سرزمین در مبارزه از طریق آگاهی و افش*اگری* 

.  حض**ور* پ**ر رن**گ در عرص**ه بین المللی ب**رای همگ**ام س**ازی* جامع**ه بین المللی و3شرایط سرزمینی 
یافتن متحد. 

 منظور ما از مبارزه ملی، یک مبارزه آگاهانه، تشکیالتی و منظم است. ه*ر مب**ارزه ای ملیمبارزه ملی:
که نتواند* فراگیر شود، و نتواند منظم و هدفمند به استعمارگر* ضربه وارد کند بعد از م**دتی مض**محل ش**ده
و از بین می رود و هر خواسته ای که برای تحققش تالشی خستگی* ناپذیر* نباشد تنها یک آرزوی* زیباست
بدین منظور* ایجاد تشکالت مختلف، تقویت هویت ملی از طریق انتشار ت**اریخ واقعی س**رزمین، ی*ارگیری*
مس**تمر، آم**وزش نیروه**ای عض**و ش**ده ب**ه ط**ور* مس**تمر زمین**ه را ب**رای همگ**انی ش**دن ای**ده آزادی و

استعمارزدایی فراهم* می کند.
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 در مبارزات ضد استعماری الزامی نیست جنبش دارای یک رهبر باشد، نیروه**ای* ملیهماهنگ کنندگان:
می توانند از طریق آموزش و تربیت اعض*ای خ**ود در ه**ر منطق*ه هماهن**گ کنن*ده ه**ای ف**داکاری* داش*ته

د و از این طریق به طور منظم به سمت اهداف خود حرکت کنن**د.نباشند که شبکه را با یکدیگر متصل کن
رهبران می میرند، منحرف* می ش**وند، اش**تباه می کنن**د و ب**ا رفتنش**ان جنبش ملی ک**ه رش**د داش**ته از بین
میرود یا به شدت تضعیف* می شود اما هر حرکتی که به شیوه نیروهای محلی هماهنگ کننده و نیروه**ای
ارشد هماهنگ کننده فع**الیت کن**د، ح**تی اگ**ر ن**یروی خ**ود را از دس**ت بده**د می توان**د ب**دون آنک*ه جنبش

متوقف* شود* برای آن جایگزینی پیدا کرده و مسیر مبارزه را ادامه دهند.

مسلحانه؟ مدنی یا مقاومت

در خصوص حکومت های استعماری و استبدادی* دو راه بیشتر* وجود* ندارند، یا باید سکوت ک**رده و س**تم
را پذیرفت و یا باید استبداد و استعمار را از بین برد و برای از بین بردن استبدادی* نهادینه شده راهی جز
به زیر کشاندن آن حکومت وجود ندارد، بر پایه این نظریه شکل و شیوه ایجاد تغی**یر* در حکومته**ا م**ورد*

.1بررسی قرار* گرفته است. و عمدتا دو نظریه و روش برای تغی**یر حکومته**ای توت**الیتر* مط**رح اس**ت: 
. مبارزه مسلحانه 2مبارزه مدنی یا بی خشونت 

کسانی که طرفدار روش مبارزات مدنی هستند، اثری ک**ه این ن**وع مب**ارزه در تغی**یر ب*رخی حک**ومت ه**ا
( اوکراین2003گذاشته را ذکر می کنند، از تونس و مصر* در بهار عربی یا پیشتر از آن در گرجستان )

یا رژیم آپارتاید (* 1989رژیم* شوروی* در لهستان )(،* 1988(دیکتاتور شیلی آگوستو* پینوشه (* 2004)
( 1947( و مبارزات گاندی در هندوستان* )1992در آفریقای* جنوبی )

اما آیا این یک راهبرد قابل تعمیم است؟ و آیا می شود* مبارزه مدنی را به عنوان راهبردی ک*ه ب*ه واس**طه
آن مردم قادر* شوند قدرت خود را بر اشکال مختلفی از نظامهای سرکوبگر اعمال کنن**د تلقی ک**رد؟ ب**رای

پاسخ به این سوال باید روش عملکرد مقاومت و مبارزه مدنی را بررسی کرد.

مبارزه مدنی بر بنیاد "نافرمانی مردم* از قوانین و دستورات* حکومت" و گس*ترش "اعتص*ابات، تحریمه*ا،
تظاهرات" صورت* می گیرد. یعنی به واسطه برخوردی حق طلبانه اما در ف**رمی* دوس**تانه کس**انی* ک**ه ب**ا
حکومت سرسپردگی* شغلی دارند را جذب مردم و وارد صف مردم* مع**ترض ک**رده و ب**ا اف**زایش ش**رکت
کنندگان در نا فرمانی،* کار حکومت مختل میشود؛ نهایت**ا ب**ا پیش**رفت مق**اومت م**دنی و اف**زایش* اخالل در
کارکرد دولت خصوصا* در پلیس، ارتش، ارگان های امنیتی و سرکوبگر ، و اخالل در دستگاه های مالی
و منابع انسانی، حکومت قدرت خود را از دست داده و نظام از هم پاش**یده و نیروه**ای* م**ردمی* از طری**ق

فروپاشی حکومت، آزادی خود را به دست می آورند و حکومت جدیدی تشکیل میدهند. 

در تحقیقی ک*ه پروفس**ور اریک**ا چن**ووت و ماری**ا اس**تفان در خص**وص م**وفقیت مب**ارزات* بی خش**ونت و
1900مبارزات مسلحانه انجام دادند به نتایج جالبی رسیدند،* این دو محقق می گویند ک**ه در مجم**وع ، از 

27 درصد* موفق شده اند، در حالی که مبارزات خشونت آمیز 51 ، مبارزات غیرخشونت* آمیز 2015تا 
 درصد از مبارزات* غیر خشونت آمیز موف**ق ب**وده ان**د ،30درصد موفق* شده اند. و در دهه های اخیر،  
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 درصد از مبارزات* خشونت آمیز)مسلحانه( موفق بوده اند که نشان میدهد مبارزات* مدنی12در حالی که 
کارکرد بهتری* داشته اند. ام**ا نکت**ه قاب**ل ت**وجهی ک**ه در تحقی**ق خ**ود بی**ان می کنن**د این اس**ت ک**ه عم**دتا
مبارزات مسلحانه در مقابل استعمارگران* )حکومت های استعماری( از مبارزات م**دنی ب**ه م**راتب موف**ق

تر بوده اند.

دلیل اینکه مبارزات مدنی در مقابل استعمارگران کمتر ب*ه نتیج*ه رس**یده و مب*ارزات* مس*لحانه بیش**تر اث**ر
گذاش*ته ان*د "همگ*رایی هم ن*وع" اس*ت. یع*نی ب*ه دلی*ل اینک*ه نیروه*ای اس*تعمارگر* موج*ود در س*رزمین
استعمار شده غیر از مردمان بومی هستند و منافع و مصالح خود را با نیروهای خ**ودی می بینن**د و ش**یوه
کنترل مناطق استعماری* عمدتا بر نیروهای* نظامی بنا شده است ل**ذا ب**ه ن**درت پیش می آی**د ک**ه نیروه**ای
نظامی از بدنه نظامی* که با آن همگرایی دارند جدا شده و به م**ردم ب**ومی بپیوندن**د. ه**ر چن**د ش**رایط ه**ر
کشور و روش اداره و سیستم استعماری* موجود تفاوت های داشته، اما این یک دلیل عمده موفقیت و ع**دم

موفقیت جنبش های مدنی و مسلحانه در مقابل حکومت های استعماری* بوده است.

 همانطور* که در باال ذکر کردیم موفقیت یک جنبش مدنی آنجاست که نیروهایی* اداری و نظامی حک**ومت
قانع شوند ت**ا دس**ت از حم**ایت حک**ومت برداش**ته و ب**ه م**ردم بپیوندن**د، و این زم**انی ممکن می ش**ود ک**ه
نیروهای* نظامی*  و اداری از لحاظ زبانی، فرهنگی و مذهبی جزوی* از آن مردم و از همان ملت و منطقه
باشند، که این مساله در مورد* استعمارگران صادق نمی آید؛ چرا که عمدتا نیروه**ای نظ**امی و اداری  در
سرزمین های استعماری* از خود استعمارگران هس**تند و روش**ن اس**ت ک**ه ه**ر چق**در جنبش م**دنی در بین
ملت مستعمره رشد کند اما نیروهای* نظ*امی مص*لحت خ*ود را ب*ا هم ن*وع و هم ق*وم خ*ود می بینن*د و در
کنار حکومتی که منافع مادی و معنوی آنه**ا را ت**امین می کن**د ب**اقی می مانن**د و جنبش م**دنی از مردم**ان
بومی وغیر خودی* را یک تهدید برای از بین رفتن منافع شخص*ی خ*ود می بینن*د و ب*رای خ*ود ج*ایی در
جنبش آنها نمی بیند،  به همین خاطر تا جایی ک*ه می توانن**د ب*ه س**رکوب اعتراض**ات و اعتص*ابات م**دنی

ادامه می دهند.

از این رو در مبارزات ضد استعماری* عمدتا حرکت های مسلحانه نسبت ب**ه مب**ارزات م**دنی ب**ه م**وفقیت
های بیشتری* دست یافته اند. چون برعکس در جنبش های مسلحانه عامل "ایج*اد ت*رس" و "محی*ط ن*ا امن
برای زندگی" اراده نیروهای استعمارگر را برای ماندن تضعیف می کند و با افزایش هزین**ه ه**ای امنی**تی
بر هزینه های اقتصادی* و تحت تاثیر قرار* گرفتن کلیه منافع س**لطه گ**ران در آن منطق**ه در نه**ایت س**لطه

استعماری* مجبور* به عقب نشینی* می شود.

نکته دیگری که توجه به آن در زمینه مبارزات مدنی و مسلحانه حائز اهمیت است کم شدن میزان موفقیت
مبارزات مدنی در سالهای اخیر در سطح جهانی است.

م**یزان م**وفقیت مق**اومت خ**ود نوش**ته ان**د ک**ه 2016اریکا چنووت و ماریا استفان در مقاله تحقیقی س**ال 
 به اوج خود رسید، اما در حال حاضر میزان موفقیت مقاومت مدنی1990بدون خشونت و مدنی در دهه 

به شدت کاهش یافته است.

31



 این دو محقق یکی از دالیل عمده کاهش تاثیر مب**ارزات م**دنی س**الهای اخ**یر را "س**رکوب هوش**مند" می
دانند. در واقع حکومتهای* توتالیتر که سابقا جنبش های بی خش**ونت را دس**ت کم می گرفتن**د، اکن**ون و ب**ا
افزایش این نوع جنبش های اعتراضی مدنی در سطح جهانی و تغییراتی* که از طریق* آن بر حک**ومت ه**ا
تحمیل شده تهدیدی* جدی تلقی کرده و با مطالعه شیوه های مبارزات* مدنی و تخصیص من**ابع و ابزاره**ای*

خاص، راهکارهایی اتخاذ کرده اند که جنبش های مدنی را فلج و ناکام سازند.*

به عنوان مثال در جریان بهار عربی پس از موفقیت جنبشهای مردمی* تونس، مصر، لیبی، کشور س**وریه
با دریافت حمایت های خارجی از ایران و روسیه مبارزت مدنی مردم را س**رکوب* ک**رده، س**پس ب**ا حف**ظ

نیروهای* خود در مقابل مبارزات مسلحانه بخش عمده حکومت را برای وفاداران خود حفظ کرد. 

در هنک کنگ مبارزات مدنی دمکراسی خواه علیرغم تنوع شگفت انگیز، سازمان یافتگی* اعج**اب انگ**یز
و تاکتیک های جدیدی* که به کار بستند ولی با حمایت چین از دولت منطقه ای هنگ کنگ؛ اعتراضات به
صورت هوشمندانه ای  سرکوب شده و در نهایت مردم را از احتمال تغییر* نا امید کرده و جنبش را زمین

گیر کردند.*

 و در ح**ال حاض**ر مب**ارزات م**دنی م**ردم در ون**زوئال و بالروس عل**یرغم گس**تردگی* و داش**تن ره**بر و
حمایت ده ها کشور غربی از مردم، اما در مقابل حکومت های مادورو* و  لوکاشینکو، با شکس**ت مواج**ه
شدند که یکی از عوامل اصلی آن حمایت کشورهای* همپیمان خارجی آنه**ا و اس**تفاده از روش ه**ای جدی**د

سرکوب مردم بوده است.

در ایران نیز علیرغم اعتراضات گس**ترده در ته**ران و ش**هرهای ب**زرگ ام**ا حک**ومت علی خامن**ه ای ب**ا
سرکوب سنگین معترضان و کشتن هزاران نفر در خیابانها، اعتصابات و اعتراضات* خیاب**انی* فراگ**یر را

خاموش کرد.
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 بستن اینترنت یکی از روش های حکومتی کارا در ایجاد پراکندگی، سرگردانی و نهایت**ا س**رکوب راحت
ت*ر اعتراض*ات ب*ود و هم اکن*ون ن*یز ب*ا پ*روژه این*ترنت ملی قص*د دارد دسترس*ی* م*ردم ب*ه ش*بکه ه*ای
اجتماعی خارجی* را مسدود س**اخته و در نه**ایت ی**ک م**دل این**ترنت فیل**تر ش**ده ارائ**ه کن**د و ب**ا این روش
جنبش های اعتراضی* مدنی را با چالش مواجه کرده وتداوم حکومت توتالیتر* و استعماری* خود را تضمین

کند.

همه وقایع* سالهای اخیر نشان میدهد که حکومت ها شیوه سرکوب هوش**مندانه مب**ارزات مس**المت آم**یز را
فراگرفته و دیکتاتوری خود را با بهره گیری از روشهای* مدرن و پیچیده تداوم بخشیده اند.

در چنین شرایطی از آنجا که فرم* و شیوه مبارزه در هر کشوری* و برای مواجهه با هر استبدادی متف**اوت
است، وعواملی چون تفاوت ملت با دولت، عوامل زبانی، ف**رهنگی، جغرافی**ایی و ح**تی ت**اریخی* روی آن
تاثیر می گذارند، مبارزات ضد استعماری* باید از حالت یک ف**رم م**دنی محض ی**ا مس**لحانه محض خ**ارج

شده و مبارزه هوشمندانه را در مقابل سرکوب هوشمندانه قرار داد.

 مبارزه هوشمندانه سازمان یافته را ما مبارزه ای می دانم که در آن هم جنبش مدنی برای آگاهی بخشی و
همراهی طیف وس*یعی* از م*ردم در می*دان باش*د و هم جنبش مق*اومت مس*لحانه بتوان*د* یکدس*تی نیروه**ای*
نظامی استعمارگر* را از بین ببرد. هوشمندی* این مبارزه در آن بخش است ک*ه ه*ر دوی این مب*ارزات در
موازات با هم استعمارگران را به زانو در آورده و ح**اکمیت را ب**ه ملت تحت س**تم بازگردان**ده و آزادی و

عدالت را محقق می کند.

بلوچستان با آغاز حکومت استعمارگران تا کنون ک**امال ب**ه ش**کل نظ**امی اداره ش**ده اس**ت، در بلوچس**تان
حرف اول و آخر را نیروهای نظامی و نمایندگان شاه و رهبر میزنند همه ادارات ص**رفا* مج**ری* سیاس**ت
های آنها هستند. سیاست هایی که از پیش نوش**ته ش**ده و ب**رای اج**رای آن دنب**ال ی**ک مج**ری هم عقی**ده و
کامال مطیع می گردند* به همین خاطر تغییر یک مدیر کل هیچ تاثیری* به حال مردم* بل**وچ نداش**ته و ن**دارد
و مطالبه گری برای دری*افت* ی*ک مس*ئولیت اداری هیچ نفعی ب*رای ح*ل بح*ران ه*ای بلوچس*تان نخواه*د

داشت.

نماینده مجلس ملزم است که در چهارچوب سیاست های استعمارگران مطالبه گری کند، آن هم مطالبه یک
به صد که در رای گیری همیشه می بازد، مدیران کل ادارات هم تنها مج**ری سیاس**ت ه**ا و برنام**ه ه**ای
استعماری* هستند که پیش رویشان گذاشته شده و از آنها خواسته می شود اجرایشان کنن**د، ب**ه همین خ**اطر
می بینیم اگر زمین و خانه بلوچی تخریب می شود به ظاهر مجری آن یک بل**وچ اس**ت، در هم**ان منطق**ه
زمینی به یک سپاهی داده می شود* باز همان بلوچ است! یا اعتراض ک**ارگران و س**وختبران بل**وچ را می
بینیم و خاموش کنندگان اعتراضات مردمی* - که مردم را به پیگیری ق**انونی!* دع**وت می کنن**د-  هم بل**وچ

اند. این تناقض و تضاد عجیب زمانی* اتفاق می افتد که بلوچ میشود* مجری سیاست استعمارگران.

جان کالم اینکه مساله اصلی بلوچستان "استعمار"* است و تا زمانی که این مساله که ریش**ه هم*ه مش**کالت
بلوچستان است حل نشود از توسعه، امنیت، عدالت و کرامت خ**بری نخواه**د ب**ود و ب**ا توج**ه ب**ه سیاس**ت
های خطرناک اخیر اس**تعمارگران ب**رای تغی**یر ب**افت جمعیت و پاکس**ازی ق**ومی* بلوچس**تان، آین**ده بس**یار*

 در ی**ک مب**ارزه ملی خس**تگیدست در دست یکدیگر دادهتاریکی پیش روی* ملت بلوچ است، مگر اینکه 
ناپذیر، ریشه مشکالت یعنی استعمار* سرزمین خود را پایان ببخشیم. 
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