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یکی و پهلوی در دورة قاجار سراوان  بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی

از مسائل مهم تاریخ معاصر ایران است که کمتر بدان پرداخته شده است. 

ایران بود که در جریان رقابت  شهرهای جنوب شرقیاز  سراوان یکی

اروپایی بر سر کنترل و تسلط بر هندوستان، مورد توجه آنها کشورهای 

. اهمّیت سراوان در دورة معاصر بیش از همه به هنگام تعیین قرار گرفت

مرزهای بلوچستان نمایان شد؛ زیرا اختالف بر سر مالکیت نواحی 

کوهک و اسپندک از موضوعاتی بود که مذاکرات مرزی ایران و انگلیس 

و تشکیل  9911ه کرد. بعد از کودتای سوم اسفند را با دشواری مواج

ای متوجه بلوچستان شد. پس از برچیده ارتش منظم، دولت تا اندازه

تدریج در های محلی به دست رضاشاه در بلوچستان، بهشدن حکومت

سؤال اساسی هایی ایجاد و نظم و امنیت حاکم گردید.سراوان پادگان

رخدادهای سیاسی و اجتماعی،  منطقة سراوان در پژوهش این است که

منازعات مرزی و مرزبندی ایران در دورة قاجار و پهلوی چه نقشی 

موقعیت مرزی و  که دهدهایاین پژوهش نشان مییافته؟ داشته است

جغرافیایی منطقة سراوان و همجواری با شبه قاره هند و ارتباطات 

ت بسیار داشته سیاسی و اجتماعی با این منطقه برای دولت انگلیس اهمّی

را به یکی  است، همچنین اهمّیت سراوان برای دولت قاجار و پهلوی، آن

ترین مناطق کشور تبدیل کرده و باتوجه به قدرت حاکمان این از مهم

منطقه و حضور در جریانات این دوره، مورد توجه حکومت مرکزی نیز 

تکیه بر ـ تحلیلی و با  قرار داشته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی

ای و اسنادی از آرشیو ملی، به ارزیابی تاریخ سراوان در متون کتابخانه

 عصر حکومت قاجار و پهلوی پرداخته است.
 

شاه، رضاشاه، کوهک، سراوان، بلوچستان، ناصرالدین ها:کلیدواژه

 دوست محمدخان، جالق، دزک.

Investigating the political and social situation of Saravan 

during Qajar and Pahlavi dynasties is one of the major 

issues in the contemporary history of Iran which has 

been less studied. Saravan is one of the southern cities of 

Iran which got the attention of European countries 

during their competition over the control and domination 

of India. The importance of Saravan in the 

contemporary era has mostly appeared during the 

determination of Baluchistan border since disagreements 

over the ownership of Kuhak and Esfandak areas was 

one of the subject matter that made Iran and Britain 

negotiations difficult. After February 21, 1921 coup 

d’etat and subsequent formation of the regular army, the 

government partially realized Baluchistan. After 

eradication of the local governments by Reza Shah in 

Baluchistan to  prevail security and order barracks 

gradually were created. The main question of the current 

research is that what was the role of Saravan in the 

socio-political occurrence, border disputes and Iran’s 

delineation in the Qajar and Pahlavi periods? The 

findings of this study indicate that the borderline and 

geographic location of Saravan area and adjacent to the 

Indian subcontinent and socio-political relationships 

have been very important for the British government. 

Furthermore, the significance of Saravan for the Qajar 

and Pahlavi governments has made it to one of the most 

important regions of the country and due to the power of 

the rulers of this region and the event occurred in this 

period, has got the attention of the central government. 

The present study is conducted by using a descriptive- 

analytical method and based on library materials as well 

as documents from the National Archives to assess the 

history of Saravan in the period of Qajar and Pahlavi 

governments. 
 

Keywords: Saravan, Balochistan, Naseroddin Shah, Reza Shah, 

Kuhak, Dost Mohammad Khan, Jalq, Dezak. 
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 مقدمه. 1

 043ترین نقطة ایران در شهرستان سراوان شرقی

مرز کیلومتری جنوب شرق زاهدان واقع شده و هم

« سرآب»، «سرجو»نام اصلی سراوان پاکستان است. 

بوده است و به همین سبب امکان دارد « سرآبان»یا 

سراوان که سرجو بعدها به سرآب تبدیل شده باشد. 

به عنوان قسمتی از کشور ایران و تشکیل دهندة 

از  ،شودای که بلوچستان نامیده میبخشی از ناحیه

پیشینة تاریخی درخشان و ارزشمندی برخوردار 

. سراوان، به دلیل واقع بودن در منطقة جنوب است

شرق ایران، در بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی 

بلوچستان در دورة قاجار و پهلوی و موقعیت خاص 

خصوص جغرافیایی و شرایط سیاسی برای ایران و به

منطقة بلوچستان، همواره حائز اهمّیت بوده است. در 

استعماری  هایدورة قاجار، به دلیل تأثیر سیاست

روسیه و انگلیس و همچنین آلمان در منطقه و 

های مختلف که به جدایی قسمتی موضوع حکمیت

از بلوچستان از ایران انجامید، نقش سراوان در 

بلوچستان بیشتر نمود یافت. اولین واقعة قابل توجه 

مقارن با شروع سلطنت قاجارها بر ایران در سراوان، 

جمله فرانسه و توجه کشورهای استعماری از 

انگلستان به بلوچستان است. با روی کار آمدن 

ناپلئون در فرانسه وی تصمیم به برقراری رابطه با 

منظور گذر از این سرزمین به هندوستان ایران به

های زمینی دسترسی ترین راهگرفت و یکی از عمده

به هندوستان از طریق بلوچستان و به طور خاص 

ود. اهمّیت منطقة سراوان در منطقة سراوان کنونی ب

دورة قاجار بیش از همه به هنگام تعیین مرزهای 

بلوچستان نمایان شد. اختالف بر سر مالکیت نواحی 

کوهک و اسپندک )اسفندک( از مسائلی بود که 

رو ساخت. مذاکرات مرزی را با دشواری روبه

نظرهای طوالنی سرانجام پس از مذاکرات و اختالف

ون اول تشکیل مرزی، دولت ایران در جریان کمیسی

ای را ، نقشه9189/ سپتامبر 9911در جمادی االخر 

که توسط گلد اسمیت، مأمور انگلیسی، تهیه شده بود 

را پذیرفت. این نقشه را که طبق آن از خلیج گواتر تا 

شاه جالق تعیین حدود شده بود به نظر ناصرالدین

وهک رساندند و با توجه به اهمیتی که منطقه ک

و تشکیل  9911داشت، بعد از کودتای سوم اسفند 

و ارتش منظم در ایران، دولت متوجه بلوچستان شد 

سعی کرد به غائله دوست محمدخان بارکزایی به 

آمیز خاتمه دهد، تا اینکه سرانجام ای مسالمتشیوه

به دستور رضاشاه با انجام عملیات  9038در سال 

مهر پایان زده شد. قشون در بلوچستان بر این غائله 

های درواقع پس از برچیده شدن بساط حکومت

تدریج در سراوان نیز محلی در بلوچستان، به

هایی ایجاد و نظم و امنیت حاکم گردید. سال پادگان

در سراوان بخشداری تشکیل و رسماً مرکز و  9094

تدریج کرسی منطقة سراوان نامیده شد. از آن پس، به

سی سراوان تثبیت گردید و در موقعیت اداری و سیا

با تبدیل شدن سراوان به شهر و دادن  9091سال 

 فرماندار موقعیت شهری آن بیش از پیش ارتقا یافت.

طور تا قبل از عصر جدید تاریخ ایران و به

مشخص روی کار آمدن دولت پهلوی، با توجه به 

مدیریت ایالتی و والیتی در مناطق مختلف کشور و 

های ها و حکومتنشینها از طریق والینحوة ادارة آن

الطوایفی، در هر گوشة کشور برخی از مناطق  ملوک

کردند و نقش اساسی در تحوالت آن سامان بازی می

حکومت بسیاری از آن مناطق در دست خوانین 

محلی و سران عشایر قرار داشت. در واقع، اگر به 

قدرت سیاسی ـ اجتماعی ایالت و طوایف در ایران 

 توان دریافت که ابعاد کلی جامعةتوجه شود، می
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ایرانی محدود به جوامع روستایی و شهری نبود و 

بعد سومی نیز وجود داشت که همان اجتماعات ایلی 

ای بودند. دربارة وضعیت سیاسی ـ و عشیره

ویژه در دورة اجتماعی منطقه سراوان و تاریخ آن، به

معاصر ایران، که تحرک تاریخی آن شتاب بیشتری 

ده است. گیرد اثر مبسوط و مستقلی تألیف نشمی

بنابراین با تمام اهمّیتی که این منطقه در تاریخ 

های دولتی گذاریمعاصر کشور داشته و در سیاست

در بلوچستان مؤثر بوده، تاریخ آن در حالت ابهام 

است و کمتر مورد توجه مورّخان قرار گرفته است. 

رهیافت اصلی این مقاله، با تکیه بر متون تاریخی و 

ربوط، بررسی ساختار اجتماعی و ای از اسناد مپاره

وضعیت جغرافیایی منطقه و همچنین اوضاع سیاسی 

آن و مناسباتش با حاکمان و خوانین محلی و دولت 

قاجار و پهلوی است و جایگاه و نقش خاندان 

حکومتگر این منطقه در دورة قاجار و پهلوی اول را 

 نماید.واکاوی می

شامل قلمرو و محدودة تحقیق سراوان تاریخی 

های متعدد آن حوزة جغرافیایی سراوان و بخش

باشد. محدوده زمانی آن نیز تقریباً دویست ساله می

اخیر یعنی از دورة قاجار و پهلوی باالخص پهلوی 

 شود.اوّل را شامل می

بر این اساس، در این مقاله سعی بر آن است تا 

با روش توصیف و تحلیل تاریخی داده ها ی منابع 

گاه سراوان به عنوان شهر مرزی در موجود جای

اوضاع سیاسی و اجتماعی بلوچستان دورة قاجار و 

پهلوی بررسی شود.این پژوهش بر اساس تبیین در 

تحقیق تاریخی و با تأکید بر تحوالت سیاسی و 

اجتماعی جنوب شرق ایران و بیشتر با تکیه بر  

وضعیت سیاسی و اجتماعی بر پایه اسناد ودیگرمنابع 

 .ی سامان یافته استآرشیو

 . پیشینه تحقیق2

های زیادی در مورد سراوان موجود نیست نوشته

الی شرح اما آنچه را نویسندگان و محققین در البه

تاریخی دیگر مناطق و یا اختصاصاً در مورد 

های ممتاز کننده اند، براساس ویژگیبلوچستان نوشته

های توان به دو قسمت تفکیک نمود: نوشتهمی

نگاری دارد و مکتوبات یمی که بیشتر جنبه تاریخقد

اخیر که از جنبه تحلیلی نیز قابل تأمل است. 

های قدیمی دربارة موضوع تحقیق بیشتر جنبة نوشته

ها دارد و در نگاری خصوصاً شرح جهانگشاییتاریخ

شناختی و جغرافیایی ها نیز جنبة مردمبرخی نوشته

مقاالتی که مورّخان ترین منابع و غالب است. از مهم

قدیم و جدید راجع به سراوان به نگارش 

توان به موارد زیر اشاره کرد: کتاب اند، میدرآورده

، تألیف محمدصدیق دهواری، سراوان شکوه گذشته

ـ  ای به اوضاع سیاسینویسنده در این کتاب اشاره

اجتماعی سراوان در دورة معاصر ندارد فقط اشاراتی 

ریخ و پیشینة سراوان و معرفی آثار کوتاه در مورد تا

و ابنیه تاریخی و معرفی بزرگان مذهبی و مدارس 

ای از عبدالودود سپاهی با دینی این منطقه دارد. مقاله

مرز که در روزنامه « سراوان در یک نگاه»عنوان 
ای کوتاه و کلی به تاریخ به چاپ رسیده اشاره پرگهر

ان معاصر دارد. سراوان از ادوار ماقبل تاریخ تا دور

، سفرنامه کرمان و بلوچستانهمچنین منابعی همانند 

اثر فرمانفرما، که اشارات کوتاهی از جغرافیای 

تاریخی سراوان دارد. محمد سعید جانب الهی در 

اشاراتی  شناختی سیستان و بلوچستانمردمسفرنامه 

شناختی، جغرافیایی و آداب و رسوم به اوضاع مردم

د که باز هم در مورد وضعیت مردم سراوان دار

سیاسی و اجتماعی شهر سراوان مطالبی به چشم 
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خورد. منابع و کتب فراوانی دربارة تاریخ مکران نمی

و بلوچستان توسط مؤلفان داخلی و خارجی تألیف 

شده که مربوط به کل سرزمین بلوچستان در دورة 

معاصر است و فقط اشاراتی مختصر در مورد سراوان 

، تألیف بلوچستان در دورة قاجارآن جمله: دارند از 

 بلوچستان و مرزهای آنعبدالودود سپاهی، دو کتاب 

، اثر امان اهلل جهانبانی، عملیات قشون در بلوچستانو 

که وقایع مربوط به اوایل دورة پهلوی در بلوچستان، 

دست باالخص چگونگی اعزام نیروهای قزاق به

و سرکوب خوانین ها رضاشاه به منطقه و تسخیر قلعه

، از محمود زند حکایت بلوچمنطقه اشاره دارد، 

، تألیف ژنرال دایر انگلیسی، مهاجران سرحدمقدم؛ 

نگاهی گذرا به تاریخ ؛ ترجمة حمید احمدی
شناخت تاریخی ، از عبدالوهاب آریا بلوچ؛ بلوچستان

نیا؛ و همچنین کتاب ، از محمدرضا ناصریبلوچستان

اثر نصیر دشتی، ترجمة  ،بلوچ و بلوچستانجدید 

زهی که اطالعات بسیار مفیدی در نظرمحمد هاشم

مورد منطقه و تاریخ بلوچستان از ابتدا تا دورة 

ـ اجتماعی سراوان  اوضاع سیاسی». مقاله معاصر دارد

زاده که در همایش از عیسی ابراهیم« در دورة معاصر

بلوچستان در گذر تاریخ پذیرش شده و در کتاب 

به چاپ رسیده، از جمله مقاالت  قاالتمجموعه م

مفید و بکری است که دربارة سراوان نسبت به منابع 

توان از وضعیت سیاسی ـ اجتماع و مقاالت دیگر می

سراوان مطالب مفیدی در آن یافت. همچنین مقاالتی 

نیز راجع به بلوچستان در دورة معاصر از 

 نویسندگانی چون عبدالودود سپاهی، عارف درازهی،

هاشم ملکشاهی نوشته شده که اشارة مختصر و 

محدودی به منطقة سراوان دارد. از مشکالت اصلی 

این پژوهش فقدان و کمبود منابع دست اول و تاریخ 

مکتوب از منطقة تاریخی سراوان و دیگری کمبود 

اسناد و منابع اصلی مربوط به تاریخ سیاسی ـ 

 اجتماعی سراوان است. 

 

 و ساخت قدرت در سراوان. ساختار اجتماعی 3

با توجه به اینکه بین وضعیت اجتماعی 

بلوچستان و ساختار قدرت آن ارتباطی مهم وجود 

دارد، به اساس قشربندی و منزلت اجتماعی در این 

 پردازیم.منطقه می

های مشخص بندی و قشربندیدر بلوچستان الیه

)مهدویان، و تفکیک شدة اجتماعی وجود داشته است 

نظران، اساس این که برخی صاحب (1-8: 9039

اند. آورده )اصل و نسب(تقسیمات را بر مبنای ذات 

بر این اساس، اقشار جامعة بلوچ به ذات برتر، اقشار 

شدند. متوسط، اقشار پایین و رعیت تقسیم می

شناسایی ساختار اجتماعی در بلوچستان در بررسی 

 اقشار جامعة بلوچ حائز اهمّیت است.

اند و را اصل و نسب معنا کرده ذات ذات:

اند: هویت فرد وابسته به ذاتی است که در آن آورده

کند، فرد بلوچ از بدو تولد متولد شده و زندگی می

یک وابستگی ذهنی به ذاتی مشخص دارد و در 

کس احساس گاه خویشتن را تنها و بینتیجه هیچ

کند؛ چرا که اساس تشکیل ذات، خون مشترکی نمی

های افراد وابسته به آن جریان دارد در رگ است که

و نتیجة این اشتراک خون چیزی جز عصبیت نژادی 

 .(98: 9080بخش، )شهنیست 

های اقتصادی، هر ذاتی شاخصة تعیین موقعیت

سکونتگاه، پایگاه و منزلت اجتماعی افراد در اجتماع 

ها، برای حفظ خود در بوده است. افراد همه ذات

اند به یکی از دگی، مجبور بودهشرایط دشوار زن

های باالدست متصل شوند تا از حمایت آنان ذات

برخوردار شوند. در جوامع کوچندة دامدار یا 
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ای بود و نشین بلوچستان زندگی ایلی و عشیرهبیابان

بندی بر مبنای ذات چندان محسوس نبود. در این الیه

جوامع، گرچه افراد از نظر اقتصادی در سطح 

اند. ی نیستند اما به لحاظ اجتماعی تقریباً مشابهیکسان

طور مشخص در قشربندی اجتماعی بر مبنای ذات به

ها به ترتیب و براساس شود. ذاتسراوان دیده می

های خان، ارباب، ها، ذاتمرتبت اجتماعی و اولویت

بندی باشند. در یک تقسیماستاد، درزاده و نوکر می

ین منطقه سه گروه یا قشر ها در اکلی بر مبنای ذات

اجتماعی قابل تفکیک است که عبارتند از: الف: 

های برتر یا گروه حاکم؛ ب: اقشار متوسط؛ ج: ذات

 اقشار پایین و رعیت.

های برتر در ذاتهای برتر یا گروه حاکم: ذات

رأس جامعه قرار داشته و گروه حاکم را تشکیل 

جود در دادند. این گروه از تمامی امکانات مومی

مند و از احترام و اعتبار سیاسی و جامعه بهره

اند. آنها اساس و ای برخوردار بودهاجتماعی ویژه

ریشة این برتری را در برتری اصل و نسب خویش 

بندی وجود دانستند. در گروه حاکم نیز نوعی الیهمی

های باال و ممتاز ها و میرها الیهکه ملکداشت. چنان

ود را از نسل شاهزادگانی ها خداشتند. ملک

های مرکزی دانستند که به هنگام ضعف دولتمی

توانسته بودند بر بلوچستان حکومت کنند. در گروه 

ترین مقام در حکام و رهبران، سرداران به عنوان عالی

سلسله مراتب قدرت، نقش حلقة واسطه و پشتیبان با 

کردند و سایر سران طوایف و دولت مرکزی ایفا می

دار رهبری تمام امور حقوقی و اجرایی نین عهدههمچ

 .(Mari, 1974: 76)منطقه نیز بودند 

هایی که اقشار متوسط را ذات اقشار متوسط:

دادند، به لحاظ موقعیت و اعتبار اجتماعی تشکیل می

های های گروه حاکم بودند. ذاتتر از ذاتپایین

ین اقشار متوسط از درجة یکسانی برخوردار نبودند. ا

اقشار در گذشته به عنوان بازوهای قدرتی حکام 

کردند و از کارگزاران خوانین و سرداران با عمل می

های اقشار متوسط بیشتر تحت نفوذ بودند. ذات

عناوین و اسامی کدخدا، ارباب، مال و رئیس مشهور 

بودند. ذات کدخدا از بزرگان و ریش سفیدان روستا 

ن و یا خوانین، شد که بعد از سردارامحسوب می

ها بود مالک اراضی بیشتری نسبت به سایر ذات

 . (91: 9080بخش، )شه

ها گروه دیگری از اقشار متوسط بودند که ارباب

های شتر و گوسفند داشتند. آب و زمین و یا گله

داری و دامپروری، های اربابی عالوه بر زمینذات

بعدها به مشاغل دیگری چون تجارت نیز روی 

د. روحانیون گروه دیگری از اقشار متوسط آوردن

شدند، که دارای نفوذ، جامعة روستایی محسوب می

احترام و اعتبار بودند. افراد این گروه را با عناوین 

ها شناختند. بعضی از مولویمولوی، مال و خلیفه می

قاضی نیز بودند و در دعاوی و اختالفات محلی 

احترام و نفوذ  نمودند و به همین دلیل ازداوری می

زیادی برخوردار بودند. افراد این گروه در گذشته 

گاهی به عنوان منشی، کاتب و مشاور خوانین 

 کردند.فعالیت می

این افراد اکثریت جمعیت را  قشر پایین و رعیت:

های هرم اجتماعی ترین ذاتدادند و پایینتشکیل می

 شدند. افراد این قشر به اسامی وسراوان محسوب می

عناوینی چون غالم، بندی، چاکری، استاد، درزاده و 

اند. افراد این قشر به بزرگان مانند اینها شناخته شده

منطقه وابسته بودند و استقالل رأی و عمل نداشتند 

و خان و سردار بر تمامی شئون زندگی آنان نظارت 
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. قشر پایین در (991/ 9)سازمان برنامه و بودجه، داشت 

های شغلی، امکانات و بر محدودیتوهبلوچستان، عال

های فرهنگی و حقوق اجتماعی، از محرومیت

. قشر (03: 9080بخش، )شهبرد اخالقی نیز رنج می

پایین معموال زمین، آب و درخت نداشت و همواره 

بر روی اراضی اربابان و کدخدایان به عنوان سهم بر 

پرداخت و از این طریق امرار به کار کشاورزی می

کرد. بیشترین جمعیت را این گروه تشکیل عاش میم

داد و نیروی اصلی تولید محصوالت کشاورزی و می

ها با تر از دیگران بود. درزادهدر عین حال محروم

اختالط کرده و از این طریق  )چاکر ـ غالم(نوکرها 

به سرداران نزدیک و در اراضی آنان مشغول به کار 

. نوکرها خدمتکاران (080: 9019)سرافرازی، شدند می

گروه رهبر بودند و زنان آنها نیز به خدمتگزاری در 

پرداختند. از گروه نوکرها، غالمان خانه رهبران می

طور کلی متشکل از برده بودند. گروه بردگان به

ها بود که اکثریت آنها را دستة غالمان غالمان و بندی

وستان پپوست و از نسل سیاهداد. آنها سیاهتشکیل می

. دستة دیگر (931: 9084)گروسی، آفریقایی هستند 

ها هستند که اوالد افرادی بودند که طی بردگان، بندی

ای و یا حمله به مناطق اطراف های طایفهدرگیری

 .)همان(اسیر یا ربوده شده بودند 

ساخت اجتماعی و سیاسی این منطقه موجب 

ال گردید. در عین حای میهای طایفهشدت درگیری

دیدند که مردم هر طایفه هویت خود را در ذاتی می

شد افراد به آن وابسته بودند، این وابستگی باعث می

عقیده در حوادث طوایف به صورت نیروی هم

 آفرین باشند.سیاسی و اجتماعی نقش

 

 سراوان از اوایل قاجار تا سلطنت ناصرالدین شاه. 4

طنت اولین واقعه قابل توجه مقارن با شروع سل

قاجارها بر ایران، در سراوان، توجه کشورهای 

استعماری از جمله فرانسه و انگلیس به بلوچستان 

است. با روی کار آمدن ناپلئون بناپارت در فرانسه 

وی تصمیم به برقراری رابطه با ایران به منظور گذر 

از این سرزمین به هندوستان گرفت و یکی از 

به هندوستان از  های زمینی دسترسیترین راهعمده

طریق بلوچستان و به طور خاص منطقه کنونی 

 سراوان بود.

ها که متوجه خطر ناپلئون شده بودند انگلیسی

هایی که در نطر آنها مأمورانی را برای شناسایی بخش

ترین این مأموران ناشناخته بود اعزام کردند که مهم

م به 9193ش/ 9911هنری پاتینجر است که در سال 

آمده و گزارش جالبی دربارة وضعیت  سراوان

سیاسی و اجتماعی این منطقه در سفرنامة خود به 

یادگار گذاشته است. پاتینجر در این سفرنامه از 

گان، کلپورگان، سب و مگس گزارشات اوضاع کله

 .: مقدمه(9041)پاتینجر، جالبی آورده است

طور کلی موضوعاتی چون موقعیت هر وی به

های جغرافیایی آن، استحکامات، شهر و ویژگی

جمعیت، وضع زندگانی مردم و سرداران، میزان 

درآمد آنان، شیوه تغذیه، نوع مسکن، لباس و 

های مردم ها و روحیات مردم شهرها وآبادیویژگی

گذشته اشاره کرده است بلوچستان که از آنها می

 .(941: 9019 )سپاهی،

حاج عبدالنبی افغان که از جانب دولت هند 

انگلیس در لباس بازرگان برای جمع آوری اطالعات 

محرمانه به سراوان سفر کرده است گزارش جالبی در 

دهد این مورد دزک ارائه کرده است که نشان می

منطقه در قرن قبل بسیار آباد بوده است، او در 

ک دست کم هزار گزارش خود نوشته است: در دز

بافنده منسوجات کتانی، جوالهک که پارچه ایشان 
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اند، شد و صد بازرگان هندو بودهبه اطراف صادر می

 (.998: 9018وجود داشته است )جانب الهی، 

ها به از نظر سیاسی و اداری سراوان در ان سال

های کوچکی تقسیم شده بود و قالع مراکز حکومت

ند. در چنین شرایطی آمداین حکومت به شمار می

است که اولین حضور نیروهای قاجاری را در سال 

م در سراوان شاهد هستیم، در این 9191ق/ 9009

سال حاکم مگس به عنوان اولین حاکم محلی سراوان 

)رساله تاریخ و جغرافیای بلوچستان، اعالم اطاعت کرد 

. حاکمان سب، دزک و جالق در فاصله (939: 9011

مندی ق با ارسال مالیات عالقه9908-9909های سال

)همان: خود را به پیوند با دولت مرکزی نشان دادند 

930) . 

خان ش محمدحسن9909ق/ 9983در سال 

سردار  ایروانی حاکم کرمان و بلوچستان بار دیگر 

موسی خان قاجار را به سرکوبی مردم بلوچستان 

فرستاد. وی قلعه دزک و چند قلعه دیگر را تصرف 

کرد. در قلعه سرابستان زد و خورد شدیدی در 

گرفت، به طوری که که در آن گیر و دار سی تن از 

ها را ا کشته شدند. موسی خان سرهای کشتههبلوچ

 .(19: 9033)یغمایی، به کرمان فرستاد 

در مقابل شدت عمل قاجارها و مطالبه مالیات 

بیشتری از ظرفیت منطقه سراوان و عدم توانایی در 

پرداخت مالیات درخواستی و رقابت خوانین دزک و 

سب موجب در محاصره گرفتن و فتح قلعه سب در 

 شد.  ق9989سال 

در زمان فرمانروایی ابراهیم خان سعدالدوله در 

های او گیریسخت ق(9039-9913)بلوچستان 

موجب شد که محمدشاه سیبی )سیب و سوران 

خان مَگَسی )شهرستان الدینامروزی( و سیف

مهرستان امروزی( برای شکایت از این اوضاع به 

کرمان بوند و ناامید به مناطق خود بازگردند و 

لم خان حاکم دزک که از چنین اوضاعی به جان میرع

آمده بود و برای دادخواهی به تهران رفته بود، بدون 

)رساله جغرافیا و تاریخ نتیجه به دزک بازگشت 

پیداست که چنین شرایطی چه  (900-991بلوچستان: 

ها بر مردم سراوان که فشاری در آن سال

ده شکنندگان واقعی مالیات بودند وارد میتأمین

 است.

بلوچستان به تمامی تا اوایل عهد ناصرالدین شاه 

مطیع ایران بود و خان آن در زمان امیرکبیر به دولت 

داد اما ضعف دولت در عهد جانشینان خراج می

امیرکبیر و انقالبات خراسان و افغانستان قسمت 

شرقی این والیت را که از کرمان دورتر بود به حال 

ها پس از و انگلیسی خودسری و اغتشاش انداخت

آن که خط تلگرافی سرتاسری خود را در ایران در 

ق به انتها رساندند و به بندر گواتر منتهی 9913سال 

عنوان تعیین مرز ایران و امپراتوری خود در کردند، به

هند با دولت ایران وارد مذاکرات شدند و کسی از 

 ها مامور این کار بود گلد اسمیت نامجانب انگلیسی

داشت. بعد از مدتی مذاکره باالخره ناصرالدین شاه 

پیشنهاد گلد اسمیت را پذیرفت و مرز حالیه از 

: 9011)پیرنیا، مشرق گواتر تا خاور کوهک برقرار شد 

891). 

مقارن با سلطنت ناصرالدین شاه و توجه دولت 

مرکزی به بلوچستان، سرداران و حاکمان نواحی 

طاعت خود را از دولت مختلف این ناحیه داوطلبانه ا

ها که تحوالت این مرکزی اعالم نمودند. انگلیسی

بخش از ایران را زیر نظر داشتند، نگران شدند، زیرا 

با گسترش مرزهای شرقی ایران، ایران و همچنین 

)کرزن، دیدند تر به هند میروسیه را چند قدم نزدیک

9010 :031). 
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سال  با توجه به چنین اوضاعی، دولت انگلیس در

م به منظور جلوگیری از گسترش 9130ق/ 9983

نفوذ بیشتر ایران بر بلوچستان مأمورانی را از سند به 

بلوچستان اعزام کرد. جاسوسان انگلیسی مردم 

بلوچستان را تحریک به شورش علیه ایران نموده و 

به مردم این ناحیه قول دادند در صورت حمله دولت 

ولی که بخواهید ما از شما هر نوع اعانت پ»ایران به آنها 

« کرده و سرب و باروت و تنخواه در خفیه خواهیم داد
ق، دفتر 9983)مرکز اسناد و دیپلماسی وزارت امور خارجه، 

 .(3شماره 

مأموران انگلیسی با دامن زدن به حوادثی از 

جمله فاجعة بمپور که در زمان محمد شاه روی داده 

بودند که هدف  بود، به مردم بلوچستان، اعالم کرده

آسودگی و رفاهیت جمیع خلق اهلل »دولت انگلیس 

شود و هر گاه است و هرگز ظلم و ستم نزد ما یافت نمی

تر شود، همه شما را کشته دولت ایران قدری از حاال قوی

و زن و بچه شما را اسیر کرده و شما را نابود خواهد 

 .(010: 9001)هدایت، «ساخت

کردند با ایجاد ا سعی میهها در این سالانگلیسی

جو بدبینی در میان مردم بلوچستان، آنها را به 

شورش علیه دولت مرکزی وادارند. ولی اقدامات 

ای نرسید، زیرا هیچ آنها در این زمان هم به نتیجه

یک از مردم بلوچستان و سرداران بلوچ به این 

ها توجهی نکردند و حاضر به پیشنهاد انگلیسی

بیگانه انگلیس علیه آب و خاک  همکاری با دولت

 خود نشدند.

اهمّیت منطقه کنونی سراوان در دورة قاجار بیش 

از همه به هنگام تعیین مرزهای بلوچستان نمایان 

شد. اختالف بر سر مالکیت ناحیه کوهک و اسفندک 

از جمله مسائلی بود که مذاکرات مرزی را با 

 .(1: 9010)سپاهی، دشواری روبرو ساخت 

م پس از مذاکرات و اختالف نظرهای سرانجا

طوالنی در جریان کمیسیون اول تشکیل مرزی، 

ه. ق/  9911دولت ایران در سال جمادی االخر 

ای را که توسط گلد اسمیت مأمور م نقشه9189

انگلیسی تهیه شده بود پذیرفت. این نقشه را که طبق 

آن از خلیج گواتر تا جالق تعیین حدود شده بود، به 

صرالدین شاه رساندند و شاه نظر به اهمّیتی که نظر نا

منطقه کوهک داشت با واگذاری آن به خان کالت 

 مخالفت کرد.

اختالف بر سر مالکیت کوهک بین ایران و 

ها که به ظاهر نقش حکم را بین ایران و خان انگلیس

ترین مشکالت پس از کردند از مهمکالت بازی می

 تشکیل کمیسیون اول مرزی بود.

شد و ز آنجایی که کوهک دژ مهمی محسوب میا

برای کنترل مناطق مرزی اهمّیت داشت و همچنین 

بر خالف سایر نواحی که دولت ایران بر آن تسلطی 

نداشت از مناطقی بود که زیر نظر حاکم دزک اداره 

ها را شد. دولت ایران حاضر نبود که نظر انگلیسیمی

اسناد و تاریخ دیپلماسی )اداره کل درباره این ناحیه بپذیرد 

، 91، پوشه 94، کارتن 9919وزارت امور خارجه، اسناد سال 

 .(90، ص 93، پوشه 93و کارتن  8ص 

اختالف بر سر مالکیت کوهک و پافشاری مردم 

و مأموران ایرانی بر مالکیت بر آن چنان مهم بود که 

موجبات تشکیل کمیسیون مرزی که در سال 

ها که تمایل انگلیسیم تشکیل شد، 9113ق/ 9090

مردم این منطقه بر ماندن در بخش ایرانی بلوچستان 

دیدند و با مقاومت ایران روبرو بودند مالکیت می

 کشورمان را بر این منطقه مهم پذیرفتند.

کشیدن خطوط تلگراف از بلوچستان و نادیده 

گرفتن حقوق ایران در این منطقه موجب گردید 

دایره نفوذ خود در دولتمردان تصمیم به گسترش 

بلوچستان بگیرند. با پیشروی نیروهای ایران در شرق 
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کشور، تامسون وزیر مختار دولت انگلیس در دیدار 

با مستوفی الممالک در مورد توجه نیروهای ایران به 

اگر واقع شود خالف رضای »بلوچستان گفته بود: 

« انگلیس و اگر نشود موجب امتنان آن دولت خواهد بود

. در چنین (4، 913ان اسناد ملی ایران،میکروفیلم )سازم

ق ایران به 9913م/ 9111شرایطی وقتی در مارس 

السلطنه هندوستان و سوی کالت پیشروی کرد، نایب

حکمران بمبئی از چارلز الیسون خواستند که در این 

کار دخالت کند. میرزا سعیدخان وزیر خارجه طی 

مورد بحث های یادداشتی توضیح داد که سرزمین

خواهد اند و دولت میپیوسته جزو خاک ایران بوده

 .(08: 9034زاده، )کاظمدوباره در آنجا نظم برقرار کند 

ها به سوی هند، در زمان پیشروی سریع روس

ها شد و در نظر الکساندر دوم، مایه وحشت انگلیسی

ترین کوهها و ترین کویرها و بلندآنان حتی وسیع

برای نگهبانی هند ارزشمندترین ترین دریاها ژرف

مستعمره آنها کافی نبود، زیرا از زمان نقشه ناپلئون 

برای حمله به هند، ترس و بدگمانی اسباب وسوسه 

ها شده بود، اما خطر روسیه برای و خیال انگلیسی

هند جنبه پایدار و مداوم داشت، چرا که روسیه 

خیلی بیشتر به هندوستان نزدیک بود و با ممالک 

همسایه آن امپراتوری مرزهای مشترک داشت و یکی 

 ها ایران بود.از این همسایه

های نظامی روسیه در دور دوم به دنبال پیروزی

اقتصادی آن  –هایش با ایران، بر نفوذ سیاسی جنگ

ها بعد از عهدنامه کشور در ایران افزوده شد و روس

د. ترکمنچای توانستند کامالً در اور ایران دخالت کنن

ها در ایران تغییر کرده و ها سیاست روسدر این سال

دیگر از ایران برای تهدید مستقیم هند استفاده 

کردند، بلکه قصد داشتند به تدریج تسلط نمی

اقتصادی خود را بر ایران تثبیت کنند و از این راه 

خود را به تدریج به سواحل اقیانوس هند نزدیک 

صدور کاالهای تجاری کرده، از آنجا به عنوان مبدأ 

امپراتوری روسیه و رقابت با انگلستان و تهدید 

 .(999: 9010)ترنریو،هندوستان استفاده نمایند 

در چنین شرایطی و بر اثر فشارها و اصرار 

ها دولت ایران موافقت کرد خطوط مرزی انگلیسی

در شرق ایران را تعیین نماید. به همین منظور گلد 

گلستان، حرکت نمود و اسمیت از طرف دولت ان

دستور داشت به تهران برود و سپس به همراه کمیسر 

دولت ایران عازم سیستان گردد و در آنجا با معاینه 

محل و رسیدگی به ادعاهای طرفین اظهار عقیده 

نموده، رأی بدهد و حدود و سرحدی را معین نماید 

تا برای دولت ایران و افغانستان حدود دایمی 

 .(143: 9030حمود، )مشناخته شود 

درخواست امیر افغان شیرعلی خان مبنی بر 

مداخله بریتانیا در اختالفات مرزی با ایران فرصت 

مناسبی برای حکومت هند بود تا خط مرزی 

بلوچستان را که مدتها در پی تعیین آن بودند نیز 

 .(041: 9081)مجتهدزاده، مشخص کنند 

انصاری از طرف دولت ایران میرزا معصوم خان 

به عنوان رئیس کمیسیون مرزی انتخاب شد و 

نمایندگان ایران و انگلیس برای تعیین مرز سیستان از 

 تهران حرکت کردند.

میرزا معصوم خان از  9918شعبان  91در تاریخ 

ای به وزیر خارجه ایران، میرزا سعیدخان اصفهان نامه

 فرستاد. او در این نامه نوشته بود: 

ت انگلیس در رفتن به سیستان مأمور مخصوص دول

کند و فقط منظورش رفتن به بلوچستان مضایقه می

)مرکز اسناد و دیپلماسی وزارت امور خارجه، است 

 .(90ق، پوشه 9918

اختالف نظر بین نماینده ایران و انگلستان ادامه 
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یافت و سرانجام بعد از مکاتبات مکرر نماینده ایران، 

تواند ه شد که میبه او جواب داد 9918در شوال 

قبل از تعیین حدود سیستان به همراه گلد اسمیت، 

حدود بلوچستان را تعیین نماید. گلد اسمیت که در 

جریان کشیدن خطوط تلگراف از جنوب بلوچستان 

ق اطالعات کاملی از بلوچستان به 9981در سال 

دست آورده بود، توانست از این اطالعات به سود 

یان کمیسیون مرزی دولت هند انگلیس در جر

 استفاده نماید.

در جریان تشکیل کمیسیون مرزی، دولت ایران 

متوجه نقش سرداران بلوچ در تعیین مرز و حفظ 

حقوق ملکی ایران در بلوچستان گردید و این در 

هایی ها فعالیتها قبل، انگلیسیحالی بود که از سال

برای جلب سرداران بلوچ به سوی خود آغاز کرده 

آمیز نبود. از طرف دیگر نارضایتی که موفقیتبودند 

های دولت قاجار به حدی بود از عملکرد و سیاست

های وسیعی از که احتمال از دست رفتن بخش

بلوچستان وجود داشت، زیرا با اظهار تمایل سرداران 

ای به دست بلوچ به دولت هند انگلیس، بهانه

روی افتاد تا آن نواحی را جزو قلمها میانگلیسی

ای که گلد خان کالت به شمار آورند. در توصیه نامه

اسمیت از طرف دولت هند انگلیس همراه داشت، 

ها در تعیین حدود یکی از مسائلی که به نظر انگلیسی

مرزی نقش زیادی داشت اقرار سرداران نواحی مورد 

اختالف به پذیرش و اطاعت از دولت ایران و یا 

 خان کالت بود.

ر چنین شرایطی از هر گونه اقدامی ها دانگلیسی

برای متمایل ساختن مردم بلوچستان و حاکمان 

کردند. های مختلف آن خودداری نمیبخش

ای ها برای جلب سرداران بلوچ ایرانی عدهانگلیسی

از سرداران معروف ناحیه کالت را با خود به بمپور 

)مرکز اسناد و دیپلماسی وزارت امور خارجه، آورده بودند 

خواست از رابطه . گلد اسمیت می(01ق: 9918

دوستانه و پیوندهای خانوادگی سرداران بلوچستان 

نشین کالت استفاده کند و با متمایل ایران و خانه

ساختن سرداران بلوچ تحت حاکمیت ایران، بخش 

بیشتری از خاک ایران را در بلوچستان جدا نموده و 

 به خان کالت واگذار نماید.

م خان نیز قصد داشت با همراه بردن میرزا معصو

سرداران بلوچ تحت حاکمیت ایران به گوادر و ایجاد 

زمینه برای مالقات بین آنها، وسیله جلب حاکمان آن 

نواحی را به ایران فراهم نماید. گلد اسمیت که بر 

این امر واقف بود به نماینده ایران اجازه نداد به 

، زیرا به نظر او همراه سرداران بلوچ وارد گوادر شود

ممکن بود سرداران آن بخش از بلوچستان در نتیجه 

مالقات با سرداران بلوچ ایرانی به حکومت ایران 

 .)همان(مایل شوند 

ها از سرداران و خوانین بلوچ به وحشت انگلیسی

هایش به حدی بود که گلد اسمیت در یکی از نامه

ا خوانین ب»میرزا معصوم خان تأکید کرده بود که 

و ابراهیم خان سرتیپ حاکم بم و « اطالع بلوچستان

بلوچستان، نباید به همراه میرزا معصوم خان به منطقة 

های مذاکره تعیین پیشِن که او به عنوان یکی از محل

 .(91)همان: کرده بود، بیایند 

نماینده انگلیس در کمیسیون مرزی، از آمدن 

سرداران بلوچ و ابراهیم خان به گوادرکه به نظر 

ها قلمروی خان کالت بود، وحشت داشت، انگلیسی

زیرا عالوه بر احتمال اقدام نظامی این سرداران، 

امکان داشت که سرداران قلمرو خان کالت در دیدار 

تمایل شوند. با دیگر سرداران بلوچ به جانب ایران م

ای به در چنین شرایطی بود که گلد اسمیت در نامه

الیسون وزیر مختار انگلیس در ایران از او خواست 
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 از اولیای دولت ایران خواهش نماید که 

بالدرنگ احکامات مؤکد صادر شود تا ابراهیم خان 

با قشون ایرانی از بمپور به سوی سرحد حالیه 

ور ایران فقط با حرکت نکند و حکم بدهند که مأم

عملجات شخصی خودش به گوادر برای گفتگو با 

)مرکز اسناد و دیپلماسی وزارت امور خارجه،  من بیاید

 .(93ق، پوشه 9918اسناد سال 

در مقابل میرزا معصوم خان نماینده کشورمان در 

ای که برای وزارت این کمیسیون طی نامة محرمانه

عالم آمادگی امور خارجه ارسال کرد، با توجه به ا

سرداران بلوچ برای دفاع از حدود قلمرو ایران و 

اندک به»حفظ حقوق ایران در بلوچستان، نوشت: 

توجهی از طرف دولت تمام بلوچستان به تصرف ایران 

 .(9)همان: « در خواهد آمد

دوستی خواهی و میهنهای دیگری از وطننمونه

جمله: بینیم؛ از مردم بلوچستان را در این وقایع می

که میرزا معصوم خان برای انجام مأموریت هنگامی

حدود مرزی به بمپور آمده بود، آزاد خان خارانی، 

ای از بلوچ خان برادرزادة خود را همراه با عده

سرداران ناحیه خاران، نزد او فرستاده بود تا بدین 

وسیله اطاعت خود را از دولت ایران اعالم نماید. 

ر دیدار با میرزا معصوم خان نمایندگان آزاد خان د

مثل ما یکی از  )حاکم کالت(خدادادخان »گفته بودند که 

نوکران دولت ایران است و کالت را مرحوم نادرشاه 

افشار در عوض خدمات اجداد او به آنها تیول مرحمت 

فرموده، چنانچه پنجگوررا به اسالف ما محل مواجب 

ها در دست ما مقرر دانسته و به موجب این رقم نادر سال

. بلوچ خان سواد دستور (aitchison,1865: 209)« بود

نادرشاه را برای نمایندة ایران به همراه آورده بود و 

او نیز این رقم نادری را برای وزیر خارجه ارسال 

 داشت.

نماینده حاکم خاران همچنین در این مأموریت 

به میرزا معصوم خان و ابراهیم خان اعالم داشته بود، 

و اگر بخواهد صدق »اجازه بدهد  1گر وکیل الملکا

دعوت و غیرت فردیت من و طایفه مرا نسبت به سرکار 

اعلیحضرت شاهنشاهی به رأی العین مشاهده نماید اجازه 

بدهند در فاصله چند روز کیچ را از لشکر و توپ 

« خدادخان خالی و به دست گماشتگان ایشان بسپارد

 .)همان(

از »لوچستان عقیده داشت ابراهیم خان حاکم ب

جانب دولت ایران مرحمتی در حق سردار آزاد خان 

مبذول شود و او به جان ومال خدمتگزاری دولت علیه 

کند و چون صاحب ایل بزرگ و طایفه ایران را قبول می

دلیر و جنگجو است در فقرة سیستان هم به خدمت 

 .(3)همان: « آیددولت قوی شوکت در می

که میرزا معصوم خان خان، هنگامیعالوه بر آزاد 

به دستور میرزا سعید خان مأمور شد به گوادر برود، 

در این شهر یکی از سرداران بلوچ از طرف خود 

ای نزد میرزا معصوم خان فرستاده بود و نماینده

 نماینده این سردار به میرزا معصوم خان گفته بود:

مأمور کالت سردار فقیر محمد خان منتهای آرزو 

دارد که شما را ببیند و درد دلی از انگلیس با شما 

داشته باشد ولی هاریسنصاحب مأمور کالت شب و 

گذارد و به جانب ختمی مأب روز مواظب و نمی

صد قسم که ما را هاریسن صاحب گوادر آورده و 

داند که من یکی از چاکران ابراهیم خان سرتیپ می

ها نگلیسیشاه ایرانم و اگر تمپ و بلیده به دست ا

افتاد یقیناً خود و اقوام من به بمپور رفته و رعیتی 

 . (40)همان: دولت علیه را اختیار خواهیم کرد 

 این سردار بلوچ همچنین گفته بود:

جنرال گولد اسمیت ... در کوچه و باهه مردم را به 

کند که به مقام تبعیت خان کالت خود رام می

 .)همان(برآیند 
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که در قلمروی خان کالت  هاییدلبستگی بلوچ

سکونت داشتند به ایران به حدی بود که بعد از 

مأموریت گلد اسمیت و میرزا معصوم خان، پنج نفر 

سواره نظام با لباس و اسلحه و ملزومات نظامی از 

کالت فرار کرده و به کرمان آمدند تا به این وسیله 

ها در تقسیم اعتراض خود را به دخالت انگلیسی

)مرکز اسناد و دیپلماسی وزارت نشان دهند  بلوچستان

 .(93ق، پوشه 9911امور خارجه، 

به هر حال با تمام آمادگی مردم بلوچستان برای 

حفاظت از حقوق حقة ایران در بلوچستان متأسفانه 

دولتمردان آن دوره از این فرصت مناسب برای حفظ 

حقوق کشورمان استفاده نکردند و به ندای آنها که 

وطن دوستی و هویت ایرانی آنها داشت،  ریشه در

 پاسخ مثبتی داده نشد.

های مردم بلوچستان و سرانجام با همه ایستادگی

های ابراهیم خان میرزا معصوم خان و تالش

سعدالدوله حاکم بم و بلوچستان در مقابل تحریکات 

ها، در هفتم ذی الحجه های انگلیسیطلبیو فزون

از جانب وزیر امور خارجه به میرزا معصوم  9918

 خان ابالغ شد که: 

ما اطالع بدهم که در امر به من حکم شد که به ش

های نزدیک سرحد در امر مالحظه کردن مکان

جستجو نمودن و خبر گرفتن به رضای جنرال گلد 

)مرکز اسناد و دیپلماسی وزارت  اسمیت عمل نمایید

 . (98ق، پوشه 9918امور خارجه، 

و در ادامه از نماینده ایران خواسته بود که 

کرده و به  ای از نواحی مورد اختالف تهیهنقشه

تهران بیاورد و مأمور کالت را در هیئت مرزی 

بپذیرد و به همراه خود افراد مسلح غیر ضرور نبرد. 

ها، دولت ایران در و چنین بود که با همة این تالش

پذیرفت که  9911/ جمادی اآلخر 9189اوت سال 

جانبة گلد اسمیت مبنای صدور های یکنقشه و یافته

 د.رأی نهایی قرار بگیر

 

 . اختالف بر سر کوهک5

هر چند دولت ایران نقشه گلد اسمیت را برای 

تعیین حدود مرزی از خلیج گواتر تا جالق قبول 

نمود، اما اختالف کوهک بر سر کوهک و بخشی از 

)حاکم دره ماشکید همچنان باقی ماند. ابراهیم خان 

عصبانی و ناراحت از اصل تشکیل  بلوچستان(

می سرحدات و به محض کمیسیون و تعیین رس

های طرفین از بلوچستان خود سرانه مراجعت هیئت

)ساالر بهزادی، به اشغال و تصرف کوهک پرداخت 

. با تصرف کوهک توسط ابراهیم خان (901: 9041

ها در صدد زیر فشار گذاشتن دولت ایران انگلیسی

 به منظور دست کشیدن از کوهک بر آمدند.

ای به ، طی نامهوزیر مختار انگلیس در تهران

وزارت خارجه ایران، تقاضا کرده بود که با توجه به 

پذیرفتن نقشه گلد اسمیت توسط دولت ایران، مسئله 

کوهک حل و فصل شود. با ادامه کنترل کوهک و 

اسپندک توسط دولت ایران، مأموران انگلیسی به فکر 

 افتادند این مناطق را از دست ایران خارج نمایند.

یین حدود و عالمت گذاری بخش به دنبال تع

ق تامسون 9913اول از مرزهای بلوچستان، در سال 

ای به ایران خواستار وزیر مختار انگلیس، طی نامه

تعیین حدود مرزی ایران و کالت از جالق تا ملک 

ترین عواملی که سبب شد سیاه کوه شد. یکی از مهم

ها دو سال بعد از کمیسیون مرزی اول، انگلیسی

ی تشکیل کمیسیون دیگری بنمایند، بدون شک تقاضا

هایی بود که تعیین حدود ترس آنها از تصرف قسمت

ها از آن بود که با تصرف نشده بود. ترس انگلیسی

کوهک توسط ابراهیم خان، حاکم بلوچستان امکان 
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داشت کوهک و نواحی اطراف آن در قلمرو ایران 

سط ها بعد از تصرف کوهک توداخل گردد. انگلیسی

های خود برای استرداد این ابراهیم خان به تالش

 ناحیه به خان کالت ادامه دادند.

ای که سفیر انگلیس به دولتمردان ایران در نامه

نوشته بود، به خط مرزی گلد اسمیت استناد نموده 

بود. طبق این نقشه، جالق و کله گان حدود مرزی 

ه بود که دادند. در ادامه تقاضا کردایران را تشکیل می

خط مرزی از جالق الی کوه ملک سیاه در زمستان 

آینده تعیین شود. اما دولت ایران نواحی کوهک و 

دانست و با این طرح ماشکید را متعلق به خود می

 مرزی جدید انگلیس مخالف بودند.

بعد از آنکه سفارت انگلیس با اصرار دولت 

ن ایران، بر تعلق کوهک و ماشکید مواجه شد و در ای

مورد با دولت ایران به نتیجه نرسید، دولت هند 

م در پنجگور 9114ق/9099بریتانیا نیروهایی در سال 

خواست، در نزدیکی ایران مستقر کرد و در واقع می

از راه تهدید نظامی دولت ایران را وادار به قبول 

های خود بنماید. ابتدا به دلیل اهمّیت درخواست

گذاری ماشکید نشد، در استراتژیکی شاه حاضر به وا

 ,goldsmid))نتیجه تعیین حدود مرزی منتفی شد 

ریزی شده توسط های برنامه. بعد از سرکشی54 :1873

ها، از جانب سردارهای بلوچ، شاه مجبور انگلیسی

شد دستور تشکیل هیئتی برای تعیین حدود مرزی از 

 جالق تا کوه ملک سیاه را صادر نماید.

مرزی ایران و کالت از  قرارداد تعیین حدود

 9090/91رجب  1کوهک تا کوه ملک سیاه در 

به امضای صدر اعظم ایران، امین  9113دسامبر 

السلطان و سفیر انگلیس در تهران رسید و قرار شد 

طبق این قرارداد کمیسیونر دولت انگلیس به 

نمایندگی دولت تحت الحمایه کالت و نماینده ایران 

کوهک حاضر شوند و کار در  9111در دهم فوریه 

تعیین حدود را شروع نمایند سرحدات مزبور از قله 

مثلثاتی ملک سیاه کوه شروع گردیده به طول متجاوز 

کیلومتر به سمت جنوب امتداد یافته به  133از 

یابد. در تمام ساحل شمالی خلیج گواتر خاتمه می

)جهانبانی، عالمت مرزی گذاشته شد  941مسیر تعداد 

9001 :993). 

اولین ستون مرزی در شرق کوهک تعیین شد و 

به این ترتیب کوهک به طور رسمی به ایران داده 

های ماشکید جنوبی که شامل شد، اما نخلستان

الدگشت نیز بود به حاکم خاران واگذار شد. یکی از 

مناطق مورد اختالف در کمیسیون مرزی، 

ه های متعلق به طایفه یار احمدزهی بود، کنخلستان

طبق حدود پیشنهادی در قلمرو خان کالت قرار 

گرفت، در حالی که این طایفه در قلمرو خاک ایران 

ها به ایران کردند. در نهایت این نخلستانزندگی می

 .(ahmadzahi, 1995: 26)واگذار شد 

با حل این اختالف، تحدید و عالمت مرزی در 

پایان یافت و  9090شوال  1/ 9111مارس  94

ای به امضا رسید در نتیجه کار این نامه موافقت

کمیسیون، حاکمیت ایران بر مناطقی چون کوهک، 

کنار بست، اسفندک، و غرب رود ماشکید که از 

ها قبل در تصرف ایران بودند، تأیید شد، ولی مدت

تر ناحیه ای از ناحیه ماشکید و از آن مهمبخش عمده

نطقه از میرجاوه و شهر آن و نقاط استراتژیک این م

 ایران جدا شد.

با جدایی این مناطق از خاک ایران عالوه بر اینکه 

دیوار دفاعی هندوستان کامل شد، مقاصد سیاسی 

برداری دراز مدت استعمارگران را نیز انگلیس و بهره

 برای سالیان دراز تأمین کرد.
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. سراوان از اواخر سلطنت ناصرالدین شاه تا 6

 پایان حکومت قاجار

م ناصرالدوله فرمانفرما 9119ق/ 9031در سال 

حاکم کرمان و بلوچستان سفری به بلوچستان انجام 

داد، او در این سفر قول داد که به کسی تعرض 

ننماید و کسی را توقیف نکند. اما به وعده خود 

پشت پا زده و جمعی از روستاییان بلوچ را دستگیر 

جالق بود، نمود. از جمله این افراد دالورخان حاکم 

در نتیجه این اقدام ناصرالدوله، عبداهلل خان فرزند 

دالورخان شورش کرده و سردار پتی محمد بم بشتی 

: 9089)ساالر بهزادی، او را در این کار پشتیبانی نمود 

 .(931ـ931

واقعه مهمی که در دورة حکومت عبدالحسین 

میرزا فرمانفرما که بعد از برادرش ناصرالدوله به 

کرمان و بلوچستان رسیده بود اتفاق افتاد، حکومت 

مهاجرت گسترده مردم بلوچستان ایران به عمان، 

زنگبار و بلوچستان تحت الحمایه انگلیس و سند 

ها، افزایش خودسرانه بود. علت اصلی این مهاجرت

مالیات بلوچستان از جانب حاکم کرمان و بلوچستان 

رایطی بر ضابط بلوچستان بود، میزان مالیات در ش

یافت که خشکسالی چند سالة بلوچستان افزایش می

 بر اقتصاد منطقه وارد کرده بود.

ها شمار زیادی از مردم در جریان این مهاجرت

سراوان نیز مهاجرت کردند، به طوری که در گزارش 

یکی از مأموران ایرانی که برای امین السلطان در سال 

سال م و صدراعظم وقت ایران از ار9114ق/ 9090

شده چنین آمده است: به سر مبارک حضرت اجل 

اشرف در کراچی فدوی تحقیق کردم چهارده هزار 

بلوچ از رعایای جالق و دزک در کراچی بودند که 

اند، در مسقط، چابهار و گواتر و فرار کرده و رفته

دیگر جاها و سایر جاها و همین قسم موجودند 

 .(989: 9013)سپاهی، 

پس از قتل ناصرالدین شاه قاجار که اوضاع 

هایی در کشور کشور رو به وخامت نهاد و ناامنی

های گوشه و کنار کشور ایجاد شد، آشفتگی

های سوء قاجاریه بلوچستان که نتیجه اعمال سیاست

بود، موجب تزلزل قدرت مرکزی در این ناحیه 

گردید و در چنین شرایطی است که روزنامه حبل 

مأمورین » برای آرام کردن اوضاع نوشت: المتین 

بلوچستان را آنقدر خرج و مواجب عنایت فرمایند، 

که چشم از تاراج کردن و اسیر اوردن بپوشند، ثانیا 

طور صحبت و انعام و اکرام الطفات حتی المقدور به

های دست آورده و از وجود آن فایدهمردم آنجا را به

رحد جالق و بزرگ بردارند و در سرحدات مثل س

ها خوب بنا دزک و مکران و مگس و غیره قلعه

« فرمایید و نوکر کلی از خود بلوچستان بگیرند

 .ق(9093)روزنامه حبل المتین، 

ها بر دخالت در چنین اوضاعی است که انگلیسی

خود در امور بلوچستان افزودند، ولی در مقابل 

واکنش مردم بلوچستان و به ویژه حرکت مردم 

علیه خود روبرو شدند. این موضع گیری در سراوان 

ها با حمله گروهی از مردم سراوان به برابر انگلیسی

کیچ )تربت در خاک بلوچستان پاکستان( و خرابی 

تأسیسات آنها و ضربه زدن به منافع وابستگان دولت 

: 9013)سپاهی، هند انگلیس در این منطقه آشکار شد

989) . 

جارها بر ایران، های پایانی سلطنت قادر سال

کنترل آنها بر نواحی دور از مرکزی چون بلوچستان 

از دست رفت و این ماجرا نیز از سراوان آغاز شد. 

السلطنه اکرم 9094با این توضیح که در ذی الحجه 

حاکم بلوچستان که برای مأموریتی به دزک آمده بود 

های مختلف سراوان مالیات سنگینی از حاکمان بخش
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خواست، حاکمیت که سه برابر مالیات می مطالبه کرد

بخشان سراوان را از ابراهیم خان گرفته و به شخص 

دیگری واگذار نماید. این در حالی بود که ابراهیم 

خان مالیات خود را پرداخت نموده و تعارف هم 

 داده بود.

حاکم بلوچستان برای بیرون راندن ابراهیم خان 

تیجه درگیری پیش از قلعه متوسل به زور شده و در ن

آمده و شماری از نیروهای اکرم السلطنه کشته شدند 

شود و این و او ناچار به عقب نشینی به طرف بم می

ای بود برای قیام علیه ظلم و ستم ماجرا جرقه

)حبل قاجارها و بتدریج تمام بلوچستان را فرا گرفت 

 .(94ق: 9093المتین، 

ت پس از فوت مظفرالدین شاه و وقایع نهض

باعث سرگرم شدن  9090مشروطیت در محرم سال 

دولتمردان به این حوادث و کاهش توجه دولت 

ای چون بلوچستان گردید. مرکزی به مناطق حاشیه

با افتتاح مجلس شورای ملی مردم بلوچستان مانند 

سایر مردم ایران امیدوار بودند که از انها رفع ظلم و 

ین تلگرافی ستم شده و مشکالتشان حل شود، بنابرا

. اما ایستادگی محمد )همان(برای نمایندگان فرستادند 

علی شاه در برابر مجلس و وقایع بعدی مانع توجه 

نمایندگان مجلس به بلوچستان گردید. جرقه قیام 

مردم بلوچستان از سراوان زده شد و خوانین 

بلوچستان که از فشارهای مالیاتی به جان آمده بودند 

بلوچستان استفاده کرده و از نارضایتی مردم 

خودسری آغاز کردند و از میان این خوانین، سردار 

ای، بهرام خان بارکزهی و جیند خان سعید خان بلیده

توانستند بر رقیبان غلبه کرده و بلوچستان را به سه 

ناحیه تقسیم نمایند. از آن پس تسلط دولت مرکزی 

های بر بلوچستان از بین رفت و بار دیگر حکومت

ش 9038ق/ 9048خودمختار محلی قدرت را تا سال 

که نیروهای رضاشاه فتح بلوچستان و سرکوب 

دوست محمدخان بارکزهی را به عهده گرفتند، ادامه 

 . (989ـ989: 9013)سپاهی، یافت 

 

 . سراوان در دورة پهلوی7

در اواخر قاجاریه، بر اثر سوءتدبیر و رفتار غیر 

خذ مالیات و غیره انسانی برخی از حکام وقت در ا

مجددا نفوذ و استیالی دولت کاهش یافت و به 

تدریج کار به جایی رسد که دخالت مأموران دولتی 

کال از بلوچستان قطع شد و دولت برای اخذ مالیات 

های با نفوذ محل متوسل به بلوچستان به خان

 گردید.می

های مزبور نیز از ضعف دولت سرداران و خان

کردند و به جای اینکه برای دولت مرکزی استفاده می

نمودند و کار کنند، پایه استقالل خود را مستحکم می

پس از چندی هر ناحیه از بلوچستان تحت نفوذ یکی 

از رؤسای طوایف بلوچ در آمد و بر همین اساس 

ای پس از مرگ پدر به سعید خان، رئیس طایفه بلیده

ید. شهر، بنت و بنادر منصوب گردریاست قلعه نیک

وی که فرد طماعی بود به فکر ازدیاد نفوذ محلی و 

تصرف امالک دیگران افتاد. به ملک کوچکی که در 

قصرقند از مادر خود به ارث برده بود قناعت نمود و 

نخست قسمتی از اراضی نیکشهر را غصب و بتدریج 

ناحیه سرباز را نیز به تصرف درآورد. در این هنگام 

به بهرام خان بارکزایی سرپرستی ناحیه سرباز را 

 واگذار نمود.

م والی بلوچستان به 9138ش/ 9911در سال 

کرمان رفت و قوای دولتی و مرکز حکومتی در 

ایرانشهر و بمپور را به سردار بهرام خان بارکزایی و 
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های مذکور که ای واگذار کرد. خانسعید خان بلیده

از قبل مترص به دست آوردن وقت مناسبی بودند، 

را به تصرف  )ایرانشهر(اصله قالع بمپور و فهره بالف

کامل خود درآوردند. بهرام خان به دلیل اینکه در 

ناحیه دزک سراوان نفوذ و قدرتی به دست آورده 

-1: 9093آرا، )رزمکرد بود، از سعید خان اطاعت نمی

93). 

م در غیاب سعیدخان، 9194ق/ 9009در سال 

وارد شد و تمام بهرام خان بارکزایی به بلوچستان 

اراضی خالصه را تصاحب کرد. در این تاریخ جنگ 

جهانی اول آغاز شد. در این زمان هیئتی انگلیسی به 

ریاست ماژور کیز به منظور مذاکره با سردار بهرام 

خان بارکزایی به ایران آمد، این هیئت ظاهرا موفق 

شد بهرام خان حکمران ایرانشهر و بمپور را وادار به 

ز دولت مرکزی ایران نماید. در همین زمان اطاعت ا

در زد و خورد سایر خوانین بلوچستان خان رقیب 

سردار بهرام خان به قتل رسید. از این پس بهرام خان 

بارکزایی مورد توجه و احترام عموم رؤسای طوایف 

بلوچ قرار گرفت و عنوانی پیدا کرد و حکومت تمام 

ار بهرام خان نواحی بلوچستان را به دست آورد. سرد

م درگذشت و سرنوشت 9193ق/ 9911در سال 

بلوچستان و مردم آن به دست سردار دوست 

محمدخان بارکزایی بردارزاده بهرام خان افتاد. وی 

در قسمت اعظم بلوچستان نفوذ خود را گسترش داد 

 .(933ـ934: 9011)افشار، 

تن غالم ویژه مسلح  933محمدخان دوست

زیادی نیز تهیه کرد. ناحیه  استخدام نمود و اسلحه

سراوان را که آب و آبادی و نخیالت بسیار بود و 

محمدخان قالع مستحکمی نیز داشت به پدرش علی

و برادرش انوشیروان خان واگذار کرد و در هر یک 

از قالع مزبور تفنگ چیانی گمارد که حفاظت از آن 

 .(943: 9089)افشار، منطقه را به عهده داشتند 

آشوب و ناامنی و طغیان  9033اه در تیرم

آذربایجان و خوزستان و بلوچستان و لرستان و 

قسمت اعظم کشور را فراگرفت و در بلوچستان 

دوست محمدخان بلوچ سر به طغیان برداشت و از 

اطاعت دولت مرکزی سرپیچی نمود و ادارات و 

 .(819: 9011)پیرنیا، مؤسسات را در دست گرفت 

و تشکیل ارتش  9911سفند بعد از کودتای سوم ا

ای متوجه بلوچستان شد و منظم، دولت تا اندازه

سعی کرد به غائله دوست محمدخان بارکزایی به 

ای خاتمه دهد؛ به همین دلیل با توجه به شیوه

به دوست  ش(9033)انتخابات مجلس چهارم 

محمدخان بارکزایی پیشنهاد کردند فردی را به عنوان 

مجلس شورای ملی به تهران نمایندة بلوچستان در 

خواست در گسیل دارد. دولت مرکزی با این کار می

واقع یک پل ارتباطی میان حکومت مرکزی و دوست 

محمدخان ایجاد کند تا بدین وسیله بتواند بدون 

جنگ و خونریزی دوست محمدخان را به اطاعت از 

دولت مرکزی وادار نماید. دوست محمدخان نیز 

سن خان بزمانی را که از شیعیان فردی به نام سید ح

منطقه بزمان در ایرانشهر کنونی بود به عنوان نمایندة 

بلوچستان در دورة چهارم مجلس شورای ملی به 

ش 9039تا  9033تهران فرستاد. سید حسن خان از 

که دورة نمایندگی مجلس چهارم به پایان رسید 

های فراوانی کرد تا این غائله را به صورت تالش

آمیز خاتمه دهد اما توفیق چندانی به دست متمسال

و دوست محمدخان  (43: 9014)سیاسر، نیاورد 

همچنان به عدم پرداخت مالیات و اطاعت نکردن از 

حکومت مرکزی ادامه داد تا اینکه سرانجام در سال 

ش به دستور رضاشاه با انجام عملیات قشون 9038

های یبر خودسر (81: 9093آرا، )رزمدر بلوچستان 
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دوست محمدخان بارکزایی مهر پایان زده شد. 

زد و از دولت دوست محمدخان دم از استقالل می

کرد و با دول همسایه مرکزی چندان اطاعتی نمی

ارتباط نبود. مؤلف کتاب نظری به مشرق بی

 نویسد: می

ولی امان اهلل خان از ابتدا سرحد افغانستان شروع 

ان نموده و اقداماتی به بدگویی بر علیه حکومت ایر

نیز در نظر گرفت که از آن جمله در قندهار 

فرستندگان دوست محمدخان بلوچ را پذیرفت و او 

را به مساعدت  افغان امیدوار و تحریکاتی بر علیه 

ایران نمود که همین عملیات موجب تسریع 

اقدامات نظامی دولت ایران و شکست و دستگیر 

 .(939: 9089)فرخ، نمودن دوست محمدخان شد

با حرکت ستون  9038عملیات قشون در مرداد 

سیستان به طرف گشت و حرکت ابراهیم خان پسر 

ها در قلعه گشت میرزا آقاخان با شماری از بلوچ

آبان  8موضع گرفته بود. زمان حمله به گشت روز 

توسط سرهنگ جهانبانی صادر شد که در  9038

د در نتیجه متمردین بیش از دو ساعت نتوانستن

مقابل حمالت دسته جات نظامی مقاومت نمایند و 

نفر تلفات و با استفاده از  91ابراهیم خان با دادن 

ارتفاعات اطراف به قلعة دزک نزد علی محمدخان 

پدر دوست محمدخان گریخت و قلعه گشت به 

تصرف قوای اعزامی درآمد. سرهنگ باقر آقا خان 

تصرف گردید داور پناه نیز در دهم آبان پسکوه را م

و انوشیروان خان حاکم آنجا نیز به نزد پدرش 

 .(19: 9001)جهانبانی، محمدخان رفت علی

با فتح قالع گشت و پسکوه که نقاط استراتژیک 

شدند، روحیة متمردین سخت مهمی محسوب می

متزلزل گردید، آنچنان که سردار محمدشاه خان 

حاکم سوران که داماد و متحد خان نیز بود قلعه را 

تسلیم و اطاعت خویش را اعالم نمود اما سرهنگ 

نخجوان که برای فتح قلعه هوشک اعزام شده 

تلفات سنگینی را متحمل و به سختی موفق بودف 

آبان بخشی از  91به فتح قلعه هوشک گردید. روز 

ستون مشهد به طرف دزک حرکت نمود. در همین 

زمان قالع بخشان، شستون و سرجو به تصرف تیپ 

سیستان درآمد و باقی مانده قوای متمردین تحت 

ریاست علی محمدخان برای دفاع از قلعة دزک 

 مهیا شدند.

ترین قلعة بلوچستان و به قولی دزک مستحکم

رفت. سرهنگ دیوار بلوچستان به شمار می

جهانبانی به علی محمد خان دوست محمد خان که 

همراه انوشیروان خان ابراهیم خان پسر اعظم خان 

و ابراهیم خان پسر میرزا اقاخان و تعدادی از 

های وفادارش در قلعه مستقر بود، پیغام بلوچ

که تسلیم شود؛ علی محمدخان نیز  فرستاد

درخواست مهلت کرد تا در این زمینه با پسرش 

مذاکره و مشورت نماید که یا تسلیم و یا رهسپار 

خاک افغانستان شود؛ اما جهانبانی تأخیر را جایز 

آبان دستور حمله به ذزک را  91ندانست و روز 

صادر نمود. در این عملیات از توپخانه استفادة 

د و از زمین و هوا به وسیله توپخانه و زیادی ش

طیاره، قلعه را به زیر آتش گرفتند. نفرات پیاده نظام 

گیری از تاریکی شب به سوی قلعه حمله نیز با بهره

و به خراب کردن درب قلعه مبادرت ورزیدند، 

به تصرف  9038آبان  93سرانجام قلعة دزک روز 

 .(81-14: 9001)جهانبانی، قوای درآمد 

از عملیات قشون دو اقدام در جهت تحکیم پس 

 مواضع ایجاد شده انجام گردید.

ها در نقاط مختلف و اوال: در بلوچستان پادگان

حساس برقرار شدند. هنگی در ایرانشهر، تیپی در 
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: 9081)زند مقدم، خاش، پادگانی در سراوان و ... 

. و از آن به بعد آرامش و امنیت حکمفرما (419

داد به فوریت از م اغتشاشاتی رخ میگردید و اگر ه

توسعه آن جلوگیری و مسببین به مجازات سخت 

که جمعه خان اسماعیل گردیدند. چناندچار می

ش در زاهدان علم طغیان 9093زهی که در سال 

برافراشته بود سرکوب و با طایفه خود به شیراز 

تبعید و مدت مدیدی در ان استان تحت نظر به سر 

کوهک سراوان که خوانین و سرداران برد و در می

انوشیروانی سر از اطاعت پیچیدند مورد حمله 

قشون دولتی واقع گردیده و مجبور به تسلیم شدند 

و از طرف سرتیپ البرز فرمانده تیپ وقت حکم 

ای اعدام عده زیادی از آنها که عمل ناجوانمردانه

 .(11: 9001)جهانبانی، بود صادر گردید 

ثانیا: پس از شکست دولت مرکزی و کاهش 

تهدید خوانین محلی فرمان محرمانه خلع سالح را 

ش به مدت سه 9091تا  9090صادر کرد. از سال 

: 9081)زند مقدم، سال کل بلوچستان خلع سالح شد 

ش خوانین 9091ها و قبل از سال . در طی سال(419

ار های مهراب خان و سردنوشیروانی دو برادر به نام

قادربخش از حاکمان قلعه کوهک به دلیل نگهداری 

سالح و نافرمانی، مغضوب سرتیپ البرز فرمانده 

تیپ مستقل خاش گردیدند، در نتیجه اردوکشی به 

کوهک انجام و محصورین مجبور به تسلیم 

-33گردیدند؛ اما همه تسلیم شدگان که تعدادشان 

نفر بود با دست و پای بسته مورد هجوم سر  13

 . (414)همان: یزه سربازان قرار گرفته و کشته شدند ن

خوانین و سرداران منطقه با ورود نیروهای 

دولتی و گسترش تدریجی مؤسسات دولتی در 

داخل منطقه و دگرگونی مناسبات نسبتا ثابت پیشین 

شد، به تدریج از نقش سرداری آنها کاسته می

میزان بر این اقدامات تمرکزگرایانه رضاشاه به عالوه

زیادی کاهش قدرت آنها را در پی داشت. آنها برای 

جلوگیری از قدرت و نفوذ رو به افول خویش 

رویکردهای جدیدی را اتخاذ نمودند. آنها که 

. در چنین (391: 9019)لمپتون، مردمی زیرک بودند 

شرایطی که قدرت سنتی خویش را دستخوش 

دیدند به سرعت هجوم فرایندهای تازه می

 دکار احیای قدرت خود شدند.اندست

سرداران و خوانین از سویی به آباد کردن 

پرداختند که از پدرانشان به ارث هایی میزمین

رسیده بود و از دیگر سو به هنگام واگذاری 

های خالصه منطقه، این اراضی را تکه تکه به زمین

اسم خود ثبت کردند و نوعی مالکیت نوین را به 

ز بنا به بعضی مالحظات، در دست آوردند. دولت نی

حد قابل قبول و کنترلی مانع حفظ موقعیت 

شد، با استقرار دولت اجتماعی و اقتصادی آنان نمی

)زند جدید نیم عشر مالیات به رعایا بخشیده شد 

. اما آنها مکلف به پرداخت نیم (913: 9081مقدم، 

)گروسی، عشر به حکام و خوانین همچنان بودند 

9084 :11)  . 

خوانین منطقه با اطاعت و تبعیت از دولت 

های نظامی مرکزی و همچنین با ورود به ارگان

توانستند قدرت خود را حفظ کنند اما اشغال ایران 

ش و شکست سیاست 9093توسط متفقین در سال 

گری رضاشاه موجب شد که نظامیان اعتبار و نظامی

اقتدار خود را از دست بدهند. از آن پس بیشتر 

ان سیاسی قدرت را در دست گرفتند، از این نخبگ

رو تعدادی از سرداران و خوانین سعی داشتند به 

های دولتی دست های مناسبی در دستگاهموقعیت

 .(911: 9011)ابراهیمی، یابند 

های ش با بروز اغتشاش9001در اواسط سال  
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های ناشی از تجزیه هندوستان و محلی و ناامنی

به مبادالت بازرگانی ایران پاکستان لطمات فاحشی 

با هند و پاکستان وارد آمد و به طور محسوسی از 

واردات و صادرات حوزه گمرگی سیستان و 

. سراوان در این (993)همان: بلوچستان کاسته شد 

زمان دارای سه گمرگ پره کنت، کوهک و جالق 

بود و تعداد زیادی هندو در سراوان به کار و کسب 

ا استقالل هندوستان و ایجاد مشغول بودند، اما ب

های اقتصادی و کشور جدید پاکستان تمام فعالیت

بازرگانی یک باره مختل شد. زیرا کشور جدید 

پاکستان نه تنها کاالی صنعتی نداشت بلکه از لحاظ 

مواد خام و محصوالت فالحتی به بازار فروش 

محتاج بود. در این شرایط بازرگانان هندی مقیم 

های گمرگی را ترک کردند و فعالیتسراوان منطقه 

هم کم و رو به تعطیلی نهاد. اداره گمرگ در چنین 

ش پیشنهاد انحالل 9098شرایطی در اغاز سال 

های گمرگی سیب و سوران و کله گان را به پاسگاه

)سازمان اسناد ملی ایران وزارت دارایی اعالم نمود 

دارایی، مدیریت تهران، گزارش محرمانه اداره گمرگ وزارت 

 .(9433/ 99ـ  8بندی ، طبقه99/9/9098م/ ـ 0شماره 

تعیین و تثبیت مرز ایران و پاکستان در تاریخ 

های حل بین هیئت 9131فوریه  1/ 9001بهمن  98

اختالف ایران و پاکستان که متجاوز از یک سال 

مطالعه و مباحثه آنها به طول انجامیده بود موافقت 

مرزی بین ایران و  حاصل و به امضای قرارداد

 .(9: 9001)جهانبانی، پاکستان منجر گردید 

هایی که بین مسلمانان و آشوب و درگیری

م آغاز و به کشتار 9148ش/ 9091هندوها در سال 

مسلمانان در هندوستان منجر گردید، اسباب نگرانی 

اتباع هند مقیم سراوان را فراهم کرد. در چنین 

م سراوان که با شرایطی تعدادی از هندوهای مقی

 برخی طوایف وصلت نموده بودند مسلمان شدند.  

 

 . نتیجه1

این بررسی نشان داد سراوان در دوره معاصر از 

موقعیت خاصی برخوردار بوده است. تا قبل از 

تشکیل دولت مدرن و تغییر ساختار اداری کشور 

در بسیاری از ایاالت، حکام قدرت واقعی را در 

دارای خدم و خشم و دربار دست داشتند و بعضی، 

بودند. زیرا این شهر در مسیر کاروان های تجاری و 

های و دولتموجب توجه جکام و فرمانروایان 

استعمارگربوده است. در دوره قاجار سراوان 

موقعیت جغرافیایی شهر سراوان در جنوب شرقی 

بلوچستان و ایران با ویژگی های اقلیمی و 

مراکز حکومت محلی  جغرافیایی خود از مهم ترین

به ویژه در دوره قاجار و پهلوی بوده است که با 

حکومت مرکزی به دلیل همجواری نواحی شرقی 

ایران با مستعمرات انگلستان در هند، همچنین در 

جریان مرزبندی و تعیین حدود شرقی ایران بر 

توجه پادشاهان قاجار در جریان مرزبندی و تعیین 

توجه پادشاهان حدود جنوب شرقی ایران بر

بررسی وضعیت سیاسی  قاجاریه بر این ناحیه افزود.

و اجتماعی سراوان در دورة قاجار و پهلوی یکی از 

مسائل مهم در تاریخ ایران است که کمتر بدان 

پرداخته شده است. سراوان از نخستین مناطق 

باشد که در رقابت جنوب شرقی ایران می

ا هندوستان کشورهای اروپایی به علت همسایگی ب

و دانستن معبر برای این سرزمین، مورد توجه آنها 

قرار گرفت. دولتمردان قاجار به این منطقه به عنوان 

کردند و سیاستی که در سرزمین پیرامونی نگاه می
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این نواحی به نفع مادی آنها را به دنبال نداشت 

کردند. بررسی سراوان در این دوره توجهی نمی

مان و سیاستمداران آن زمان کند که حاکروشن می

به مسائل سیاسی جهان آگاهی چندانی نداشتند و 

در تحوّالت سیاسی جهان نتوانستند منافع و 

مرزهای این قسمت از جنوب و جنوب شرق ایران 

هایی از خاک ایران را حفظ کنند که به جدایی بخش

به خاک پاکستان منجر انگلیس شد. طی 

لت انگلیس و قراردادهایی که با وساطت دو

های این دولت با دولتمردان قاجار بسته شد، نماینده

ایران مرزهای خود در جنوب و جنوب شرق را از 

دست دهد. در جریان مرزبندی سراوان بیشترین 

سهم را در منطقه کوهک داشت و کوهک بعنوان 

مرز بین ایران و پاکستان با وساطت دولت انگلیس 

وان در دورة قاجار انتخاب شد. اهمّیت منطقة سرا

بیش از همه به هنگام تعیین مرزهای بلوچستان 

نمایان شد. اختالف بر سر مالکیت نواحی کوهک و 

اسپندک )اسفندک( از مسایلی بود که مذاکرات 

مرزی را با دشواری رو به رو ساخت. سرانجام پس 

از مذاکرات و اختالف نظرهای طوالنی در جریان 

ای را دولت ایران نقشهکمیسیون اول تشکیل مرزی، 

که توسط گلداسمید مأمور انگلیسی تهیه شده بود 

را پذیرفت. در دورة پهلوی و همزمان با روی کار 

آمدن رضاشاه بلوچستان و بالخص شهر سراوان به 

علت موقعیت استراتژیک عرصه رقابت و فعالیت 

بیگانگان، خصوصا انگلیس و آلمان قرار گرفته بود، 

این کشورها سعی در جلب خوانین که هر کدام از 

و سرداران بلوچ به نفع خود داشتند. یکی از این 

سرداران دوست محمدخان بارکزایی بود که با مطیع 

کردن مخالفین و قلع و قمع طوایف مهم زمام امور 

بلوچستان را به دست گرفته بود. رضاشاه در 

راستای سیاست تمرکزگرایی و برای رسیدن به 

بر اسکان عشایر و و خلع سالح اهدافش مبنی 

ش فرمان لشکرکشی به 9038عشایر در سال 

بلوچستان را صادر نمود. در این لشکرکشی 

های شهر سراوان از جمله گشت و روستاها و آبادی

دارین چاه و دزک به تصرف قوای دولت درآمد و 

رضاشاه توانست تصرف کامل این شهر را به دست 

 آورد.
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