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Abstract
The Baloch people are considered as one of Iran's most important minorities and ethnicities,
and while they take advantage of a high solidarity, they can sometimes bring challenges for
the central government and create a context of independence and separatism in that country.
Considering the importance of the Baloch national solidarity with the central government,
the main goal of the present research is to investigate the role of the Baloch people in
Iranian national identity and solidarity, especially after the victory of the Islamic
Revolution. The present study’s research method is library research and descriptive
research. The findings indicate that in the Sistan and Baluchistan region, there have never
been ethno-movements occurring, in its usual sense. On the other hand, national solidarity
is created when a person in a society like Iran does not feel like being the other, while the
people of Sistan and Baluchestan are very familiar with this feeling because of their many
deprivations. Therefore, in order to strengthen national identity and solidarity, the
government should be concerned with the expansion of appropriate privileges, facilities and
funds to all parts of the country, including Sistan and Baluchistan, otherwise national
solidarity will be replaced with dissociation and division.
Keywords: Baloch Ethnic Group, Ethnicity, Identity, National Solidarity, Sistan And
Baluchestan.
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چکیده
قوم بلوچ یکی از اقلیتها و قومیتهای مهم ایران به شمار میآیند و در عین حال که توان همبستگیی بتاییی دار،تدا یتاهی متیتوا،نتد
چالشهایی را ،یز برای دولت مرکزی به همراه داشگه و زمینه اسگقالل و تجزیتهطلبتی آن کوتور را ایجتاد کننتد .بتا توهته بته اهمیتت
همبسگیی ملی بلوچها با دولت مرکزیا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ،قش قوم بلوچ در هویت و همبسگیی ملی ایران به ویژه پس
از پیروزی ا،قالب اسالمی است .روش پژوهش مطالعه کگابخا،های و از ،وع تحلیلی است .یافگهها حاکی از آن استا در منطقه سیسگان و
بلوچسگان هیچیاه حرکتهای قومیرایا،ها به معنای مگعارف آنا صورت ،یرفگه است .از سوی دییرا همبسگیی ملی زما،ی ایجاد میشتود
که فرد در هامعه ای ما،ند ایران احساس دییر بودن را ،داشگه باشدا در حالی که مردم سیستگان و بلوچستگان بته دلیتر محرومیتتهتای
فراوا،ی که دار،دا با این احساس بسیار آشنا هسگند .بنابراینا حاکمیتا برای تقویت هویت و همبستگیی ملتی بایتد بته فکتر یستگرا،دن
امگیازاتا امکا،ات و بودهه مناسب به همه ،قاط کوور از همله سیسگان و بلوچسگان باشدا ویر،ه همبسگیی ملی های خود را به افگترا و
چنددسگیی میدهد.
واژگان کلیدی :سیسگان و بلوچسگانا قوم بلوچا قومیتا همبسگیی ملیا هویت.
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مقدمه
در سالهاي اخیر هويت به يكي از چارچوبهاي بحثبرانگیز در مباحثات علمي تبديل شده
است .جامعهشناسان ،مردمشناسان ،دانشمندان علوم سیاسي ،روانشناسان و فیلسوفان همگي
بهگونهاي در اين بحث سهیم هستند .اين مباحث بسیار متنوعاند ،از بحثهاي آنتوني گیدنز درباره
تجدد و خودشناسايي گرفته ،تا تأكید پستمدرنیستي بر تفاوت ،از تالشهاي گوناگون فمنیستي
براي شالوده شكني قراردادهاي اجتماعي مبتني بر جنسیت ،تا سردرگمي ناشي از احیاء ناسیونالیسم
و قومیتگرايي بهعنوان نیروهاي مهم سیاسي و بحثهاي مربوط به سیاست هويتي ،همگي
نشاندهنده حجم انبوه مطالب و دلمشغوليهاي فكري به اين حوزه ميباشند .در حالي كه مباحث
مربوط به هويت ملي و هويت قومي در ايران اهمیت زيادي داشته و دارد ،زيرا بحث هويت ملي
در مباحث مربوط به توسعه بسیار مهم است .نفي يكپارچگي ملي ،ايجاد تفرقه میان اقوام،
بيتوجهي به دين و آثار اسالمي ،ظلم و ستم ،بيقیدي و بي فرهنگي و عوامل متعدد در
حكومتهاي پهلوي و قبل از آن سبب شد انقالبي با قدرتي مردمي و با اقتدار قومیتي و با رهبري
بينظیر امام خمیني (ره) و با بهكارگیري ارزشهاي وحدتبخش اسالم ،موجوديت انقالب را
تحت لواي پرچم اسالم فراهم كند.
اقوام متعدد ايراني همواره در جنبشهاي انجامگرفته در ايران پس از انقالب نقش تعیینكننده
ايفا كردهاند؛ در اين میان ،اگر چه كه برخي پژوهشگران به مسئله قومیتها و قوم بلوچ پرداختهاند،
اما بیشتر اين پژوهشها يا جنبه حقوقي داشته ،يا از زاويه جغرافیايي سیاسي بررسي شده است؛
ولي اين پژوهش سعي ميكند كه از ديد سیاسي و اجتماعي به موضوع بپردازد ،تا موجب
برطرفكردن برخي اختالفات قومي و مذهبي و رفع برخوردهاي سلیقهاي بعضي از مسئوالن براي
رسیدن به همبستگي ملي ميشود .موضوعاتي در اين زمینه وجود دارد كه هر يک به معرفي بخشي
از جوانب موضوع پرداختهاند و نگاه كلي به آن دارند ،اما اين تحقیق سعي دارد نگاههاي جديد به
قومیتها بهويژه قوم بلوچ داشته باشد ،و آثاري كه آنها بر هويت و همبستگي ملي ميگذارند،
بررسي كند .در ضمن اين نوع رويكرد به مبحث هويت در واقع سابقه چنداني در پژوهشها
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نداشته است .همچنین ،هدف از انجامدادن اين پروژه بیان نقش پررنگ قومیتها و بهويژه قوم
بلوچ و آثاري كه بر منطقه و كشور ميگذارد.
مفهوم هویت و تعریف آن
واژه هويت در زبان التین ريشه دارد و دو معناي اصلي در فرهنگ آكسفورد ( )5002بر آن
مترتب است :اولین معناي هويت تشابه مطلق ،و معناي دوم آن تمايز است كه با مرور زمان
سازگاري و تداوم را فرض ميگیرد .هويت در لغتنامه دهخدا «تشخص» معنا شده است (دهخدا،
 ، 711ص )57226و تشخص به معناي برخورداري از مجموعه ويژگيها و خصوصیات متمايز از
ديگران است كه موجب شناسايي و تمايز فرد از فرد ،گروه از گروه ،يا اهلیتي از اهلیتي ديگر
ميشود ،در صورتي كه همه اعضاي يک گروه يا اهلیت را مانند مينمايد (دهخدا، 711 ،
ص .)6172در فرهنگ عمید به هويت به معناي حقیقت شيء يا شخص كه مشتمل بر صفات
جوهري او باشد ،اشاره شده است (عمید ، 712 ،ص .) 517بنابراين ،هويت عبارت است از
مجموعه ويژگيها ،شناسهها و الگوهاي رفتاري اكتسابي كه فرد ،قوم ،ملت و تمدني را از ديگر
اقوام ،ملل و تمدنها متمايز ميكند .در فرهنگ معین هويت به معناي ذات باريتعالي ،هستي،
وجود و آنچه موجب شناسايي شخص شود ،آمده است (معین ، 71 ،ص.)2555
علل اهمیت مسائل قومی
قومیت از چند نظر ميتواند اهمیت داشته باشد .يكي قومیت به مثابه منبع ستیزه ،كه خصوصیت
بارز اين گونه ستیزها استمرار و شدت آنهاست .مورد ديگر شكلگیري ناسیونالیسم قومي در يک
مجموعه ملت واحد است.،به چالش كشیدهشدن ملت واحد در چندين حالت تصورشدني است.
يک مورد مانند تجربه شوروي است كه حاكمیت فردي در قالب چارچوب قومي معنا ميشود و
در نهايت دولت را دچار ضعف در مشروعیت و زوال ميكند .در حالت ديگر ،تركیب گرايش
1. Identitas
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قومي با عامل زبان ميتواند به شعار «يک ملت يک زبان» و به خطر افتادن امنیت ملي منجر شود.
در كنار اينها ،افزايش آگاهي قومي با توجه به شبكه ارتباطات كه ميتواند به ايجاد همبستگي در
وراي مرزهاي ملي منجر شود ،ميتواند براي هر دولت – ملتي خطرساز تلقي شود .همچنین ،در
سالهاي اخیر بحثهاي همگرايي جهاني و نگرش واگرايي از مقبولیت زيادي برخوردار شـده
است و چه بسا موقعیتهايي كه تاكنون خود را درون يک ملت تعريف ميكردهاند ،ولي اكنون
خواهان اخذ يک هويت جديد و مستقل هستند (افتخاري ، 751 ،ص.)77
عالوه بر اينها اقوام ميتوانند از حمايت ديگري نیز تهديدات جدي را براي دولت به همراه
داشته باشند .در فضاي كنوني روابط بینالمللي كه ديپلماسي نقش بسیار مهمي را ايفا ميكند،
وجود يک قوم فعال درون يک سرزمین كه هدفهايي غیر از اهداف ملي كشور متبوعش را
پیگیري كند ،ميتواند به عنوان حربهاي براي نفوذ و اعمال فشار ديگر دولتها در چانهزنيهاي
سیاسي مورد استفاده قرار گیرد (هاشمي ، 756 ،ص.) 60
هویت ملی
هويت سطوح متعددي دارد ،از جمله سطوح فردي و جمعي .به عبارتي ،هويت فردي و هويت
جمعي كه در اين میان آنچه مطمح نظر ماست؛ هويت ملي است كه باالترين سطح هويت جمعي
5

است .هويت ملي را ميتوان نوعي احساس تعلق به ملتي خاص دانست .ملتي كه نمادها ،سنتها،
مكانهاي مقدس ،آداب و رسوم ،قهرمانهاي تاريخي ،فرهنگ و سرزمین معین دارد .هويت ملي
به معناي احساس تعلق و وفاداري به عناصر و نمادهاي مشترك در اجتماع ملي (جامعه كل) و در
میان مرزهاي تعريفشده سیاسي است.
در تعريفي ديگر« ،هويت ملي ،مجموعهاي از نشانهها و آثار مادي ،زيستي ،فرهنگي و رواني،
است كه سبب تفاوت جوامع از يكديگر ميشود؛ و لذا ،هويت ملي ،اصليترين سنتز و حلقه
1. National Identity
2. Belonging
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ارتباطي بین هويتهاي خاص محلي و هويتهاي عام فراملي است» (حاجیاني ، 712 ،ص) 21؛
در تعبیري كاملتر هويت ملي ،مجموعهاي از گرايشها و نگرشهاي مثبت نسبت به عوامل،
عناصر و الگوهاي هويتبخش و يكپارچهكننده درسطح يک كشور بهعنوان يک واحد سیاسي
است (حاجیاني ، 712 ،ص.) 21
تفاوت میان قومیت و ملیت
درباره دو واژه ملت و قوم ،ابتدا بايد بگويیم اين دو واژه براي مشخصكردن مردم ،جمعیتها،
گروهها و اجتماعاتي به كار ميروند كه كامالً شبیه هم هستند با وجود شباهت میان دو واژه ،از
قراردادن آنها به موازات هم و از برابردانستن آنها با يكديگر خودداري ميشود (برتون، 756 ،
ص.)51
اودوان برگه ملت را اين گونه تعريف ميكند :گروه قومي كه داراي آگاهي سیاسي است و
دولتي كه تحت رياست گروهي از مردم بر ديگران اعمال قدرت ميكند از نظر وي ناسیونالیسم،
ايدوئولژي بیانشده از سوي يک گروه قومي است كه به دلیل قوميبودن خود مدعي حق تشكیل
دولت است (احمدي ، 756 ،ص.) 72
اما اگر بخواهیم تعريفي دقیقتر از ملت ارائه دهیم ،بايد بگويیم ملت به مردمي گفته ميشود كه
داراي يک سرزمین مشخص يا به عبارت بهتر ،در يک سرزمین مشخص زندگي كرده و خود را به
علت دارابودن خصوصیات مشترك از قبیل زبان ،فرهنگ ،تاريخ ،و مرام سیاسي متعلق به يكديگر
ميدانند و براي حفظ اين ارزشها يک دولت يا واحد سیاسي را تشكیل ميدهند (يورد شاهیان،
 ، 750ص .) 7همچنین ،ملت واژهاي مورد احترام ،حتي تقدس يافته است و به مردمي اطالق
ميشود كه توانسته باشند سرنوشت خود را به دست گیرند و به حاكمیت برسند (برتون، 756 ،
ص.)51
تأثیر گفتمان انقالب اسالمی بر ابعاد هویت ملی سیستان و بلوچستان
الكالو و موفه ذيل عنوان گفتمان از مجموعهاي از كدها ،اشیاء ،افراد و ...سخن به میان آوردهاند كه

نقش قومیتها در هویت و همبستگی ملی پس از پیروزی انقالب اسالمی؛ مطالعه موردی :قوم بلوچ

321

پیرامون يک دال كلیدي شكل ميگرفتند .بهطوري كه هر گفتمان اجتماع را تحت تأثیر قرار ميدهد
و به همه چیز در چارچوبي از نظام معاني ،مفهومي خاص ميبخشد .با اين اوصاف ،هويتها در
اجتماع تحت تأثیرند و به عبارتي واضح توسط گفتمانها ايجاد ميشوند .همانطور كه از
نظريههاي انديشمندان بعد از انقالب برميآيد؛ عناصر هويت ملي عبارتاند از هويت ديني ،هويت
ايراني و هويت متجدد ،و همچنین با توجه به نظرات مطروحشده در زمینه ابعاد هويت ملي كه
تقريباً در میان عناصر آن نیز مشترك است ،ميتوان مواردي مانند بعد ،ديني ،اجتماعي ،بعد
تاريخي ،جغرافیايي ،فرهنگي و سیاسي را نام برد .آنچه به عنوان مقصد ما مطرح است ،بیان تأثیر
انقالب اسالمي ايران و تأثر ابعاد هويت ملي است.
انقالب اسالمي ايران در بعد اجتماعي هويت ملي آثار بسیاري را بر جاي گذاشته است.
انقالب موجب شد در سلسله مراتب اقتدار اجتماعي و منزلت اجتماعي در بلوچستان يک مقدار
تغییر به وجود آيد .كمكم سیستم سرداري جاي خودش را به قدرت و اقتدار مولويها داد .اما
تالش مولوي عبدالعزيز براي اينكه جايگاه اهل سنت در قانون اساسي بهبود يابد (يعني آنقدر براي
همه مقامات كشوري شرط شیعهبودن قید نشود) موفق نبود .شايد شكافها از اينجا اين شروع
شد .آمارهاي ارائهشده در رسانهها و پژوهشهاي مرتبط نشان ميدهد از نظر شاخصهاي توسعه
انساني و توسعه اقتصادي و اجتماعي اين بخش مهم از ايران يعني استان سیستان و بلوچستان،
وضعیت رضايتبخشي ندارد .دروازه ايران به شرق به ويژه شبهقاره هند يعني استان سیستان و
بلوچستان با ساحل طوالني بر كرانه درياي عمان ،متأسفانه با مشكالت عديدهاي روبهرو است.
گستردگي زياد سرزمیني ،همسايگي زمیني با دو كشور پاكستان و افغانستان ،در مجاورت آبهاي
بینالمللي و اقیانوس هند ،قرارگرفتن در نزديكي مراكز تولید مواد مخدر در آن سوي مرزها و
برخي تحركات نظامي گروههاي سیاسي مسلح و حضور گسترده مهاجرين افغاني بر اهمیت اين
استان افزوده است.
گروههاي قومي در ايران مانند بلوچ و ....شكلدهنده ايران امروز ميباشند ،حال چه بخواهیم بر
آنها نام قوم بگذاريم ،يا هر نام ديگر ،بايد اين واقعیت را بپذيريم كه جداكردن آنها از بدنه
جامعه به عنوان اقلیت ،ديگر اكثريتي وجود نخواهد داشت.
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ايران نیز از اين تمركزگرايي و دوقطبيشدن بينصیب نبوده است و همین خود از عوامل
ايجادكننده عقبافتادگي و فقر در استانهاي غیربرخوردار ميشود .اين شرايط كلي جامعه در بین
قومیتهايي كه در استانها و شهرهاي خاص قرار دارند ،مانند سیستان و بلوچستان و ...باعث
ايجاد نوعي احساس محرومیت نسبي شده است كه وقتي با تفاوت مذهبي و ضعف شرايط
اقتصادي همراه ميشود ،تأثیرش تشديد ميشود .علیرغم محرومیت نسبي سیستان و بلوچستان،
اين استان همیشه باالترين میزان همبستگي را در انتخابات داشته است ،در حالي كه مديران
بلندپايه در اين استان اكثراً غیربومي هستند و اين وضعیت ميتواند در بلندمدت آثار منفي داشته
باشد.
سیستان و بلوچستان علیرغم موقعیت مهم راهبردي و نیز محرومیتهاي گسترده اقتصادي و
همچنین ،رودررويي با برخي مشكالت سیاسي و مذهبي چندان مورد توجه نهادهاي علمي و
فرهنگي اعم از دولتي و غیردولتي نبوده است و چنین به نظر ميآيد كه تا مسائل به صورت حادّ
ظهور و بروز نكند ،ارزش و اهمیتي براي بررسي و مطالعه پیدا نميكند .فاصله طوالني حوزه مورد
بحث با تهران و همچنین ،وجود بزرگترين بیابانهاي كشور به عنوان يک حوزه حايل بر اين
بيتوجهي افزوده است .در میان پژوهشگران حوزه مطالعات قومي و توسعهاي تعداد پژوهشگران
بلوچشناس يا سیستانيشناس به چند نفر هم نميرسد .ميتوان مشكالت آموزشي سیستان و
بلوچستان را در زمینه محرومیت نسبي زنان در اين سطوح در نظر گرفت:
 .در منطقه سیستان با توجه به اينكه پراكندگي جمعیت نسبت به بلوچستان كمتر است ،ولي
مسئوالن نتوانسته اند با توجه به جمعیت منطقه نسبت به تأسیس مدارس دخترانه اقدام كنند
و زمینه را براي جذب و شكوفايي اين قشر عظیم اجتماعي فراهم كنند.
 .5فقر اقتصادي در مناطق زبان فارسي نسبت به مناطق غیرفارسي زبان از درصد بااليي
برخوردار است .درباره علل عدم جذب دختران به آموزش و تحصیل در تحقیقي ديگر با
عنوان «علل عدم جذب دختران به دورههاي مختلف تحصیلي در استان سیستان و
بلوچستان» از عواملي مانند مختلطبودن مدارس ،نبودن مدرسه در روستا و فقدان حضور
آموزگاران زن ياد شده است كه باعث ميشود دختران الزمالتعلیم جذب مدارس نشوند و
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از تحصیل بازمانند .فقر اقتصادي موجود در خانوادههاي اين استان از درصد بااليي
برخوردار بوده است كه اين مسئله موجب شده است اكثر خانوادهها براي فرستادن فرزندان
دختر خود به مدارس دچار مشكل شوند .همچنین ،ازدواج دختران در سنین پايین مانع
ادامة تحصیل دختران

است.

در زمینه توسعه سیاسي نیز بايد گفت رشد ،توسعه و رفاه ،مسبب همگرايي و كاهش
خشونتها ميشود .متأسفانه هم قبل و هم بعد از انقالب ،سیستان و بلوچستان در مقايسه با ساير
استانها وضعیت بدتري داشته و دارد .فعالیت حامیان راديكالیسم اسالمي با گرايشهاي تند
نزديک به جريان سلفي و وهابیت كه عامل تشديد فرقهگرايي مذهبي است و همچنین ،روحیه
استقاللطلبي و ناسیونالیسم بومي كه تنها منافع را در دايره قوم و قبیله خود جستوجو ميكند ،از
جمله موانع سد راه توسعه استان است .اختالفات سیاسي ناشي از قومیتگرايي ،قدرتطلبي
جناحها ،تمايالت واگرايانه و وجود سالح فراوان در میان قبايل و طوايف كه تسلیح را بخشي از
هويت و اقتدار خود دانستهاند و از سالح به عنوان ناموس خود ياد ميكنند ،از جمله مشكالتي
است كه به ايجاد ناامنيهاي در منطقه دامن زده است .به دلیل رواج زندگي عشیرهاي و طايفهاي
بسیاري از افراد به محض ايجاد اختالف با برداشتن سالح و مجازات يكديگر با گلوله سعي در
مجازات يكديگر ميگیرند كه متأسفانه اين موضوع عالوه بر ايجاد فضاي ناامني تاكنون به فرار
بسیاري از سرمايهها منجر شده است.
هنوز استان سیستان و بلوچستان محرومترين استان كشور محسوب ميشود .رشد نسبتاً باالي
جمعیت ،بیكاري گسترده ،ورود گسترده مواد مخدر از مرزهاي شرقي ،تعداد اندك مراكز تولیدي و
صنعتي ،كم رونقي دامداري و كشاورزي و بخش معدن ،عدم دسترسي مناسب به مراكز بهداشتي و
درماني ،بيسوادي گسترده و مواردي از اين دست نشان ميدهد مردمان اين بخش از ايران با
رنجها ،دردها و كمبودهاي بیشماري دست به گريبانند .وضعیت شاخصهاي توسعه درون استاني
نیز نشان ميدهد اين محرومیتها در داخل استان شكل قومي ندارد و شمال و جنوب استان يعني
منطقه سیستان و ناحیه بلوچستان با محرومیتهاي گستردهاي روبهرو هستند .اين وضعیت و نیز
توسعهنايافتگي ديگر بخشهاي كشور نشان ميدهد يكي از مبرمترين و اساسيترين نیازهاي
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كشور توجه به حقوق اساسي ملت به ويژه تالش براي دستیابي همه ايرانیان به فرصتهاي برابر
توسعهاي است .عزم ملي براي دستیابي به توسعه پايدار و تمركز همه دلسوزان ،فرهیختگان و
روشنفكران بر گفتمان توسعه ميتواند بر كاهش اين شكافهاي توسعهاي تأثیرگذار باشد.
میزان قومیتگرايي در بلوچستان تابعي از متغیرهاي مستقل مختلفي است كه هر يک به تنهايي
و نیز به صورت جمعي بر آن تأثیر ميگذارند .براي مثال ،در میان رؤساي خانوادههاي بلوچ ساكن
شهرستان زاهدان ،آن دسته از افرادي كه داراي خاستگاه روستايي بوده و در مناطق روستايي و
ايلي زندگي ميكنند در مقايسه با افراد شهرنشین تمايالت قومي بیشتري دارند .شايد بتوان علت
اين امر را در عدم تمايزات جدّي جامعة شهري و روستايي در بلوچستان و تشابهات روحي،
عاطفي و رفتاري میان مردمان شهري و روستايي در اين منطقه دانست .زيرا طبق شواهد موجود،
شهر زاهدان و ديگر شهرهاي تابع اين شهرستان از قبیل میرجاوه صبغه شهريت زيادي نداشته و
بخش اعظم ساكنین اين شهرها را افرادي تشكیل ميدهند كه خاستگاه ايلي و روستايي داشتهاند،
طي سالهاي اخیر به اين شهرها مهاجرت كردهاند.
نقش قومیتها از منظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری
نفي يكپارچگي ملي ،ايجاد تفرقه میان اقوام ،بيتوجهي به دين و آثار اسالمي ،ظلم و ستم ،بيقیدي
و بيفرهنگي و عوامل متعدد در حكومتهاي پهلوي و قبل از آن سبب شد تا انقالبي با قدرتي
مردمي و با اقتدار قومیتي و با رهبري بينظیر امام خمیني (ره) و با بهكارگیري ارزشهاي
وحدتبخش اسالم ،موجوديت انقالب را تحت لواي پرچم اسالم فراهم كنند (جلیلي.) 726 ،
در رمز پیروزي انقالب بیان امام خمیني است كه ميفرمايند:
«آنكه ما را تا اينجا رساند و پیروز كرد ،اين بود كه با هم قشرها اختالف نداشتند ،همه با هم
فرياد ميكردند كه جمهوري اسالمي ميخواهیم ،فرقي مابین شهر و ده نبود ،مركز و سرحدات
نبود ،همه دست به هم دادند و فرياد كردند كه ما جمهوري اسالمي ميخواهیم و اين دو جهت كه
يكي وحدت كلمه همه بود ،اكثراً با هم بودند و يكي هم مقصد ،مقصد اسالمي بود ،شما را پیروز
كرد» (موسوي خمیني ، 712 ،ص.)2 7
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مقام معظم رهبري ميفرمايند« :عدهاي سعي ميكنند اهمیت عامل پیوند مستحكم دلهاي ملت
ايران ،يعني ايمان اسالمي را كم كنند؛ نه ،كشور و ملت يكپارچه است؛ البته يكپارچگياش به
خاطر تاريخ و جغرافیا و سنتها و فرهنگ است ،اما عمدتاً به خاطر دين و مسأله رهبري است كه
اجزاي اين ملت را به هم وصل كرده و همه احساس يكپارچگي ميكنند (بیانات رهبر معظم
انقالب در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام.) 712/07/ 2 ،
ايشان در بیانات ديگري اشاره كردند اساسيترين سیاست دشمنان اين است كه اقوام ايراني را
از يكديگر جدا كند و با بهانههاي مختلف ،پیكره عظیم ملت ايران را تكهتكه كند .با هر قومي از
اقوام متنوع ايراني ،فارس ،تُرك ،كرد ،عرب ،بلوچ ،تركمن و لُر ،جداگانه يک تلقین شیطاني را در
میان ميگذاشتند تا دلها را از هم چركین كنند .به تهراني و اصفهاني چیزي ميگفتند ،به بلوچِ
بلوچستاني حرفي ميزدند و در كردستان سخن ديگري ميگفتند» (بیانات رهبر معظم انقالب
درجمع مردم استان كردستان در میدان آزادي سنندج.) 755/5/55 ،
جمهوري اسالمي ايران از طريق مشاركتجويي و به رسمیت شناختن هويتهاي قومي به
انسجام و هويت و همبستگي ملي ،قوام و دوام بخشیده است .كردها ،آذريها ،بلوچها ،عربها و
تركمنها ،به لحاظ باورهاي عمیق تاريخي ،فرهنگي و اعتقادي ،پیوستگي و انسجام انكارناپذيري
با فرهنگ و هويت ملي داشته و دارند .اين تنوع در انديشه امام (ره) هم به رسمیت شناخته شده
است و از آن بهعنوان يک فرصت ياد ميشود.
در پرتو انقالب اسالمي و چارچوب انديشه امام خمیني (ره) و در تداوم آن ،تفكر رهبر معظم
انقالب توزيع عادالنه منزلت ،قدرت و ثروت به رسمیت شناخته شده است و اقوام ايراني با
حضور در حوزهها و كانونهاي مختلف سیاست ،قدرت ،اقتصاد ،اجتماع و فرهنگ بهعنوان پارهاي
از پیكره ملت بزرگ ايفاي نقش ميكنند (جلیلي.) 726 ،
تقویت هویت و همبستگی ملی بعد از پیروزی انقالب اسالمی و نقش قوم بلوچ در آن
ايران يک جامعه چندقومي است و با اينكه اقوام ايراني سر گذشتها و ويژگيهاي گوناگوني
دارند ،اما هويت ايراني آنها همواره بر پايه مشتركات استوار بوده است .در نگاه اول الزمه چنین
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اشتراكي اين است كه عصبیتهاي قومي و تمايالت مشابه آن مهار شود و تعلق به اجتماع قومي
در سايه تعلق و وجود عناصر و مؤلفههاي مشترك ملي ،تاريخي و هويتي شكل گیرد (احمدي،
 ، 757ص .)20بعد از پیروزي انقالب اسالمي اقوام گوناگوني در ايران زندگي ميكنند و مطالعه
وضعیت روابط بین قومي ايراني نشان ميدهد اگرچه فراواني روابط همزيستانه (اجتماعي ،فرهنگي
و اقتصادي) بینقومي در نزد همه اقوام بیش از روابط تعارضي است ،ولي بر خالف تصور رايج،
فرستندگي رابطه در نزد اقوام اقلیت مثل بلوچها بیش از گیرندگي رابطه است .يعني در حالي كه
اقوام میل به رابطه با اقوام ديگر دارند ،از جانب ديگر اقوام به ويژه فارسها پذيرندگي رابطه پايین
است و اين نامتقارني ،موقعیت متفاوتي را براي اقوام در شبكه قومي كشور رقم زده است (يوسفي،
 ، 750ص .)75بيترديد بخش مهمي از كم و كیف روابط بین قومي ناشي از پیش داوريهاي
مثبت يا منفي اقوام نسبت به يكديگر و قوم مداري اعتقاد به فضیلت و برتري خود بر ساير اقوام
آنهاست .به عالوه كاهش رابطه بینقومي ،خود باعث تشديد پیشداوري و قوممداري است.
قوممداري به طور كلي ،در همه اقوام كشور باالست ،قوممداري بر روي انواع روابط همزيستانه
قومي شامل (روابط مبادلهاي ،گفتماني و اجتماعي) اثر منفي دارد و در مقابل تعارضات بین قومي
را تشديد ميكند .در عین حال ،پذيرفتني است كه تنها قوممداري روابط بینقومي را تغییر
نميدهد ،متغیرهايي مانند مجاورت مكاني و تجانس فرهنگي به ويژه تجانس زباني و مذهبي نیز
بر روابط بین قومي اثر ميگذارند (يوسفي ، 755 ،ص .) 7
در نزد اقوام مختلف ايران به عنوان كشور و تمدني بزرگ و تاريخي داراي موقعیت ژئوپولتیک
بسیار خوب ،از لحاظ قابلیتهاي مادي ثروتمند و غني ،داراي اكولوژي متنوع و جذاب ،برخوردار
از فرهنگ غني و اسطورههاي بزرگ و محترم در میان همه اقوام و ...از آن چنان قابلیت و هويت
برخوردار است كه در صورت برخورداري از اقتدار و نظم اجتماعي -سیاسي كافي ،همه راهها
براي تمايالت تجزيهطلبانه قومي را مسدود ميكند .تاريخ مشترك همه اقوام تحت نام ملیت
ايراني ،زبان پارسي كه در عمق همه اقوام ريشه دوانیده ،اسالم به عنوان دين مشترك ،اسطورههاي
مشترك و قهرمانان و شخصیتهاي ملي مشترك و باالخره هويت ايراني از جمله عناصر
پیونددهندهاي هستند كه همگرايي را ممكن و روند واگرايي را در مواجهه با اين عناصر
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پیوندهدهنده و از نظر ارزش بسیار ارزشمند با مشكل روبهرو ميكند .بنابراين ،مهمترين فرصت
بعد از پیروزي انقالب اسالمي تأكید بر پنج عنصر وحدت بخش يادشده با هدف مقابله جدي با
روند قومگرايي ميتواند مد نظر قرار گیرد .اين حقیقت در طول تاريخ بهوضوح خود را نشان داده
است ،كما اينكه هیچ گاه ،حداقل در يكصد سال اخیر ،شاهد حمايت اجتماعي از تمايالت
تجزيهطلبانه قومي نبودهايم .اين بزرگترين قابلیت و فرصت براي نظامي است كه با استفاده و به
فعل درآوردن قابلیتهاي خود بر شدت تمايالت ملي و ايراني اسالمي بیفزايد .مردم اين قابلیت را
دارند كه ايراني باشند و ايراني بمانند .دولتمردان بايد با ايجاد بستر مناسب و درك ضرورتها و
مقتضیات ،اين فرصتهاي عالي را براي رشد و تعالي ايران اسالمي مورد بهرهبرداري قرار دهند
(صالحآبادي ، 727 ،ص.)651
با توجه پیروزي انقالب اسالمي ،افزايش سطح سواد ،باالرفتن آگاهيهاي عمومي،گسترش
ارتباطات و رسانههايگروهي ،فرهنگ كشور در چند ده اخیر بهشدت متحول شده ،در منطقه
بلوچستان نیز فرهنگ بلوچها بهشدت متأثر از عوامل يادشده دگرگون شده است در نتیجه ،آگاهي
نسبت به مشتركات و تمايزات قومي و فرهنگي بلوچها با ساير اجزاي ملت ايران نیز افزايش يافته
است كه پیامد آن در قالب افزايش همگرايي آنها با ملت ايران بوده است ،به طوري كه در شرايط
كنوني میان قشر جوان تحصیلكرده دانشگاهي و مولويهاي بلوچستان نوعي رقابت و تضاد فكري
وجود دارد .تحصیلكردگان سنتهاي گذشته را كه بیشتر مولويها طرفدار آن هستند ،نميپذيرند
و خواهان تحول در آموزههاي سنتي منطقه هستند و جهتگیري اين تحول در راستاي اشتراكات با
ساير اجزاي ملت ايران ميدانند مردم قوم بلوچ از نظر آداب ،رسوم و هنجارها بهشدت متأثر از
دين اسالم بودهاند .توجه به دستورها و فرايض ديني در میان قوم بلوچ اهمیت زيادي دارند و
همین امر موجب افزايش منزلت اجتماعي روحانیون مذهبي بلوچ يا مولويها در نزد مردم شده
است .بررسيها حاكي از احساس اشتراك ديني بلوچها با بقیه مردم ايران است .از آنجا كه همه
اقوام ايراني مسلمان هستند ،توجه به عنصر دين اسالم در سطح ملي و منطقهاي ميتواند افزايش
میزان همگرايي در میان همه اقوام ايراني را به دنبال داشته باشد (حافظنیا و كاوياني، 752 ،
ص.) 6
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نتیجهگیری
از هر سو كه بنگريم ،هويتها مقولههايي خودساخته و دروني براي خويشتن فرد نیستند ،بلكه
ماهیتي فرهنگي دارند ،زيرا در خالل فرايندهاي فرهنگپذيري ساخته شدهاند .هويت واژههاي
«مبهم و مجادله برانگیز« است كه بنا به چارچوبهاي روششناختي متفاوت در حوزههاي علوم
اجتماعي و انساني ،هر يک از صاحبنظران از منظري متفاوت به آن نگريستند .در مقاله حاضر به
نقش قومیتها در هويت و همبستگي ملي با مطالعه موردي سیستان و بلوچستان پرداخته شد .بر
اين اساس ،در بلوچستان هیچگاه حركتهاي قومگرايانه ،به معناي متعارف آن ،صورت نگرفته
است .به شرحي كه گذشت ،تعدد نژادي و قومي در جامعه ايراني نهتنها زمینههاي تاريخي و
كنوني را براي بحران هويتي به وجود آورد ،بلكه همه عوامل اجتماعي ،اقتصادي و اداري ،سیاسي
و جغرافیايي نیز به اين بحران جهت و شكل داده و آن را از قوه به فعل درآورده است .به همین
سبب در اين بخش ،سعي ميشود كه نشان داده شود كه واقعیت سیاسي ،اجتماعي ،اقتصادي،
رواني و قومي ايران پیچیدهتر از آن است كه بتوان از آن تصوري واحد و همگون به ذهن داشت و
از اين طريق به اجماع ملي يا قومي رسید و هويت ملي را يک واقعیت كلي و با پوشش همگاني
داشت .براساس آنچه بیان شد ،همبستگي ملي زماني ايجاد ميشود كه فرد در جامعهاي مانند ايران
احساس ديگربودن را نداشته باشد .در حالي كه مردم سیستان و بلوچستان به داليل محرومیتهاي
فراواني كه دارند ،با اين احساس آشنا و نزديكند .بنابراين ،حاكمیت ،براي تقويت هويت و
همبستگي ملي بايد به فكر گستراندن امتیازات و امكانات و بودجه مناسب به همه نقاط كشور از
جمله سیستان و بلوچستان باشد ،وگرنه همبستگي ملي جاي خود را به افتراق و چنددستگي
ميدهد.
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