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 چکیده

منابع  بررسی. ها بود های ایران و انگلیسی عرصه تقابل سیاست بلوچستان در سراسر دورۀ قاجار

دهد  هده بخده م ادی از ثدوادس سیاسدی         خارجه نشان می ت امورراویژه اسناد وز مختلف و به

طدور    ها در این ناثیه شکل گرفته یا آنکه به بلوچستان در دورۀ قاجار یا در ارتباط با دخالت انگلیسی

ها در بلوچستان، تعیدین   ترین نتایج دخالت انگلیسی یکی از م م. ان  اشتهمستقیم در آن ثوادس نقه د

هدا در   هالت بود، اما تعیین ث ود به معنای پایان دخالت انگلیسدی  نشین ث ود مرزهای ایران با خان

در مقابدل  . هدای ج ید    های آنان در شکل بلوچستان نبود، بلکه آغازی بود برای ظاهر ش ن سیاست

هدا اناداد داد هده ترگیرگدرارترین آن ترسدی        خارجه ایران اق اماتی در برابر انگلیسیت امور رازو

هارگزارانی هه به این ناثیه مرمور شد ه بودند    . بود« هارگزاری م اد خارجه در هرمان و بلوچستان»

از ها در بلوچستان و جلدوگیری   های انگلیسی نقه م ای در دفاع از منافع مردد ایران در برابر دخالت

این مقاله در ص د است با اتکا به اسناد، نقه و ترگیرگدراری هدارگزاران   . ها داشتن  گسترش نفوذ آن

 .وزارت امور خارجه را در دفاع از منافع ایران در بلوچستان نشان ده 
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 مقدمه

 

واليان كرماان  ، شاه كه تسلط دولت مركزي در بلوچستان گسترش یافت ناصرالدین ۀدر دور

مور أیاا بپواور مساتقر باود، ما     یا ضابط بلوچستان را كه در بم  ساله به بلوچستان سفر كرده هر

آوري مالياا  باود، اماا در     براي جپععپدتاً موریت این كارگزاران دولتي أم. دندكر بلوچستان مي

آنچه داشتند به عناوان سيورساا     شد و ساله غار  مي ها دارایي مردم هر موریتأجریان این م

در دوره قاجاریاه، بلوچساتان    (163: 2921 القعاده  ذي 91الپتاين،   حبل) شد ها گرفته مي از آن

. در بخش غربي بلوچستان ایاران قارار داشات    شهراین  شد و نظر حاكم بپوور اداره ميغالباً زیرِ

ي از آن ناحيه قرار داشات، باعاا ایدااد    ا اداره چنان سرزمين وسيعي كه مركزیت آن در گوشه

 .وجود نيامده نطقه بگاه امنيت پایداري در این م دليل هيچ  هپين  به شد و مشكالتي مي

خان سعدالدوله بپي كه حكومات بلوچساتان    ابراهيم. ق2111شاه از سال   ناصرالدین ۀدر دور

و دادن امتياازاتي   ن بلاو  اسردار توانست با برقراري رابطه دوستانه با خوانين و را در دست داشت،

در این ناحيه ایدااد كناد و   ، تا حدودي امنيتي ها و ایداد رقابت و دشپني بين آنان به برخي از آن

 .با هپكاري برخي سرداران بلو  تا حدودي آرامش در بلوچستان ایداد نپاید

العابدین خان كه از بستگان او بودناد   زین خان و خان سعدالدوله، ابراهيم بعد از فو  ابراهيم

اسات  هاا نياز باراي اداره بلوچساتان سي     آن .مور شادند أمشترك به اداره بلوچساتان ما   طور  به

برادر ضپن برقراري رابطه دوستانه با خوانين بلوچساتان   این دو. كردند سعدالدوله را تعقيب مي

برادر  هپكاري این دو .كردند ها با یكدیگر براي كنترل اوضاع بلوچستان استفاده مي از رقابت آن

ه بهانا  بلوچساتان باه هپاراه آناان باه     محلاي  حاكپان برخي از با حاكپان بلو  موجب شد كه 

حاكپاان   دسات  به مردمي كه در این زمان  .غار  مردم این ایالت بوردازندآوري ماليا  به  جپع

 .زندگي خود نداشتند رها كردن خانه و ي جز مهاجر  از ایران وا شدند چاره خود غار  مي

 حاكپان بلوچستان نتوانستند مقادار مالياا  تعياين    هاي كشاورزي، با فرار رعيت و ویراني زمين

دیگار    طار   ها ماليا  گرفت، از زیرا دیگر رعيتي نپانده بود كه بتوان از آن ؛نندكآوري  شده را جپع 

والاي كرماان باا غاار       حپایت دولت بودند كه براي حااكم بلوچساتان و   خوانين هم تا زماني مورد

قادر  خاود را    هاا كاه   آن با ناتواني در اندام ایان وييفاه،  . پرداختند شده را مي  مردم، ماليا  تعيين

 .دندكردیدند براي حفظ موقعيت خود در مقابل دولت مركزي شورش  رفته مي ازدست
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خاان ناارویي    سردار حسين ،شاه  ترین شورش بلوچستان را بعد از قتل ناصرالدین اما مهم

شدن شاه، اعالم كرد دیگر شااه جدیادي بار تخات       او بعد از آگاهي از كشته ؛كرد رهبري مي

خاان   علات اصالي شاورش ساردار حساين      (.916 : 2996 سایكس،) نشست سلطنت نخواهد

 .كه گفته شد باال بودن ميزان ماليا  بود طور  هپان

شاه اعالم كرده بود كه توانایي پرداخات ميازان    شدن ناصرالدین خان قبل از كشته حسين

ز با آگااهي از  ضابطان بلوچستان ني دیگر حاكپان و .شود ندارد مالياتي را كه از او خواسته مي

خان، سردار قاادربخش   جالق، رستم در دزك و. مرگ شاه از پرداخت ماليا  خودداري كردند

قلعچه را از محال دزك جلاو گرفتاه      بناي هرزگي را گذارده هفت»محپد  غالم ميرزاخان و و

 «.نگذاشاتند از ایان محاال مالياا  دریافات شاود       بم پشت را فریاب دادناد و   رعيت جالق و

الشار نياز از پرداخات مالياا  خاودداري كارده،       مردم سرباز و(. 923: 2931 ،ساالربهزادي)

 (.جا هپان) ندكآوري  محل حكومتش را جپع حاكم سب و سوران نيز نتوانست ماليا 

اما آنچه كه موجب شده بود در این زمان مردم بلوچستان از پرداخت مالياا  خاودداري   

و  عادالتي  باي  هپاناا فشاارهاي ماليااتي و    نناد، كي مقاومات  در مقابل نيروهاي دولت ده وكر

 باارۀ  الپتاين در  روزناماه حبال  . ق2921در ساال  . حكاام ایان ناحياه باود     هااي  استفاده سوء

بلوچساتان   و قحط در اغلب بنادر ایران امسال غالء و»  :خشكسالي در بلوچستان گزارش داد

شود ناان در   به صعوبت دستياب مي جو جا گندم و  كرمان هپه از بندرعباس و موجود است و

بلكه در خود بلوچستان گندم  ،قران بود، هپچنين در بنادر بلوچستان من دو  بندر عباس یك

بااا ایاان اوضاااع در  و(. 116ص ،2921قعااده  ذي 26 ،الپتااين حباال) «.كلااي نایاااب اساات بااه

بلكه در هپين  ،نشدي در مورد كاهش ماليا  به كاربرده ا گونه مالحظه تنها هيچ بلوچستان نه

. یافات  بلوچستان افزایش ماي  حاكپان كرمان و وسيلۀ به بلوچستان خودسرانه  ها ماليا  سال

ساردار   .هازار توماان رسايد     تومان بود به ساه  صد نپونه ماليا  كوچگ وباهه كه هشت رايب

تلگرافاي باه    ؛دسات داشات   ه هاا با   خان كه رهبري شورش بلوچستان را در این ساال  حسين

 العابادین خاان را معازول و    زیان ... » : ، در بخشي از این تلگرا  آمده استصدراعظم فرستاد

. خاان را باه جااي او حااكم قارار دهناد، حاضاریم اطاعات كنايم          خان بارادر ساليپان   كریم

منظاور  ) ماليا  را هپان قساپي كاه فرمانفرمااي مرحاوم     خواهيم و العابدین خان را نپي زین

از ایان   اناد حاضاریم بادهيم، بايش     قارار داده  (.د ميرازي ناصرالدوله فرمانفرما استعبدالپدي



طوري رفتار كرده . العابدین خان در بلوچستان بوده است توانيم بدهيم در این مد  كه زین نپي

توماان باه    سيصد و هزار  سال گذشته پنج .اند هندوستان فرار كرده كه جپع كثيري به زنگبار و

این مقدار ماليا  فقط مالياتي بوده اسات  ) هزارتومان مال رعيت را برده  سه گرفته و اسم ماليا 

دزك را خراب كرده است چطور مپكن اسات باا    و( خان دریافت شده است كه از سردار حسين

حااكم   العابدین خان را معازول و  دانند، زین اگر قبله عالم ما را رعيت مي. این شخص سير كنيم

م يرستند كه ماليا  از هپان قرار مرحوم فرمانفرما از ما بگيرد ماا اوالد پادشااه  دیگري به بم بف

آرشايو اساناد وزار  اماور خارجاه، ساال      ) «.كلي از دست رفتيم تكليف ما را معين بفرمایند به

 (.23، ص11، پوشه 91، كارتن 2923

 

 ها در بلوچستان  قیام علیه حضور انگلیسی

قاجاریاه در ایاران،    ۀزمان است با تشكيل سلسال  تقریباً هم ها به بلوچستان ورود انگليسي

با معرفاي خاود باه     موران انگليسي كه به بلوچستان وارد شدند، غالباً با لباس مبدل وأم اولين

هاا   بنابراین ورود آن هاي خود را اندام دادند، موریتأعنوان درویش و روحاني در بلوچستان م

 .كرد د نپيالعپلي ازجانب مردم ایدا هيچ عكس

 –الپللي، بخش وسيعي از خطاوط تلگارا  از بلوچساتان     با كشيدن خطوط تلگرا  بين

گذشت، بنابراین در مناطقي از بلوچستان كاه خطاوط تلگرافاي در آن     مي -جاسك تا كراچي

موران انگليساي در آن تلگرافخاناه   أما  و ندهایي ساخت تلگرافخانهها  انگليسيكشيده شده بود 

 .بودندمشغول به كار 

اعتارا    ۀي كه نشانا ها در سواحل بلوچستان حپال  پراكنده از ابتداي استقرار انگليسي

موران أم كه تلگرافچيان و  آندایي اما از .ها اندام شد مردم به حضور بيگانگان بود به منافع آن

  ها به صاور  انگليسي از حپایت دولت مركزي ایران برخوردار بودند، اعترا  عليه حضور آن

شاه كه شورشي علياه    شدن ناصرالدین  بعد از كشته. یافته نبود سازمان حپال  پراكنده بود و

ها كاه ماردم    زمان مناسبي براي حپله به انگليسي ستم حكام، بلوچستان را فراگرفت، يلم و

زمان باا   نگریستند، فراهم شد، چنين بود كه هم كافر مي ها به چشم بيگانه و بلوچستان به آن

خان، خليفه خيرمحپد كه از روحانيان بلوچساتان باود، مقابال حضاور      ش سردار حسينشور

 .دكرعليه آنان اعالم جهاد  ها قيام و انگليسي
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 های انگلستان و روسیه در بلوچستان  رقابت 

هاااي نظااامي هناادي و انگليسااي  تعاادادي از دسااته. ق2923/  .م2312در اواخاار سااال 

راست رود تهالب كاه در ایان زماان آنداا جازو خااك ایاران        پاسگاهي در ميرجاوه در كرانه 

دليل احداث این پایگاه این بود كاه ميرجااوه از نظار مركاز      .سيس كردندأشد، ت شناخته مي

كردند كاه اگار روسايه     ها تصور مي و هپچنين آن اشتذخایر راه بازرگاني سيستان اهپيت د

( زاهادان كناوني  )تسلط بار دزداب   ،دنكفارس  آهن مشرق ایران تا خليج اقدام به كشيدن راه

نپایناده فرمانفرمااي    (یاا  )یيات  . اي. سارهنگ ساي   .هاا اهپيات خواهاد داشات     براي آن

اي خواهد بود در چرخ  دزداب پره»: نوشته است بارههندوستان در بلوچستان انگليس در این 

 (.111 : 2931 زاده، كايم) «.ریزي شده روسيه آهن طرح راه

استقرار نيروهاي انگليساي در ایان ناواحي باه سافير انگلايس سار آتاور         دولت ایران با 

تحریااك  ۀهااا ایاان اعتاارا  دولات ایااران را نتيداا  ولااي انگليساي  ؛هاردیناگ اعتاارا  كاارد 

دانستند و عقياده داشاتند كاه     ها مي روس دست به شاه   السلطان، صدراعظم مظفرالدین امين

هاي خود را از خاك ایران  بخواهد به فوریت پاسگاه ها اند تا از انگليسي ها او را برانگيخته روس

  (.هپان)برچينند 

نيروهاي انگليسي به سافار    دست به دولت ایران بعد از نقض حاكپيتش در این منطقه 

انگليس اعالم كرد كه كرانه راست تهالب مانند كاشان و قم جزو خاك ایاران اسات و انتظاار    

موران خود دستور دهد كاه  أبه م»ت ایران بشناسد و دارد دولت انگليس آن را حق مسلم دول

 «.بط حسنه فيپاا باين دولتاين اسات    ادر امور سرحدي مداخله نكنند كه این امر برخال  رو

باااره تشااكيل كپيساايون  امااا در ضااپن دولاات ایااران پيشاانهاد هاردینااگ را در  (.هپااان)

 . گذاري رد نكرد عالمت

له ميرجااوه و دزداب  ئنظار  داشتند، از آغاز در مسها كه در این زمان بر جریان امور  روس

هاا اجاازه داده    به ميان نهادند و سفار  روسيه، به دولت ایران اعالم كرد كه اگر به انگليساي  پا

هااي قبلاي را باه     م به پروتكلضمن ۀشده در نقش شود كه ميرجاوه را اشغال یا خط مرزي تعيين

خواهد كرد تصحيح مشابهي در ماورد مارز ایاران و    سود خود اصالح كنند، دولت روسيه تقاضا 

  (.112 :2931، زاده كايم) .روس معپول و بخشي از خاك ایران به روسيه واگذار شود



كلنال   ؛هاي شاپالي هندوساتان   یافتن رقابت روسيه و انگليس در بخش  به هنگام شد 

ساایكس،  ) كرد ئهاتي اراپيشنهاد 2311سيستان در نوامبر  كپيسيونر داوري مرز مك ماهون

، خاط مارزي   «خاط آباي  »موساوم باه    به جاي خط مارزي هولادیچ  ازجپله  ،(131:  2996

، طبق ایان خاط   (911:  2931، زاده كايم) به ایران تحپيل شود« خط قرمز»جدیدي به نام 

هاي وسيعي از مرزهاي شرقي ایاران از سيساتان در شاپال تاا جاالق در       پيشنهادي، قسپت

سوي دولات بریتانياا    خط مرزي پيشنهادي مك ماهون از .شد جدا ميجنوب، از خاك ایران 

زیرا هاردینگ وزیرمختار بریتانيا در تهران معتقد بود كه نخواهد توانست دولت ایاران   ؛رد شد

  (.962 : 2913مدتهدزاده، ) را وادار به پذیرش آن كند

ماي   29ها در  بود، آنواقع نتيده تهدید روسيه  ها كه در نشيني انگليسي سراندام با عقب

نتيداه ميرجااوه    پذیرفتند كه رودخانه تهالب به عنوان خط مرزي شناخته شود و در 2313

اختال  باه ایاران بازگرداناده شاد و      مایل از نواحي مرزي مورد 911قدیم و جدید به هپراه 

یكاي  هاي ایران و بریتانيا هپچنين متعهد به بررسي تعيين حدود بخشاي از مارز از نزد   دولت

 (.962:  2913مدتهدزاده، ) ميرجاوه تا كوه ملك سياه شدند

باعا تثبيت اوضااع  ( زاهدان كنوني)ها در قضيه ميرجاوه و دزداب  نشيني انگليسي عقب 

هاا   اما از رقابت ميان دو دولت بازرگ چيازي نكاسات، انگليساي     ؛در جنوب شرقي ایران شد

هاا كاه در    هاا در اداره اماور گپارك    روسكردناد و   ساي عشایر كپك مالي ميؤهپچنان به ر

سراندام با شكست روسيه در  (.969 :2913مدتهدزاده، ) ها بود نظار  داشتند دست بلژیكي

جنگ با ژاپن، نفوذ روسيه كنترل شد و رهبران بریتانيا باراي مادتي از اضاطراب و تشاویش     

 (. 13 : 2931، زاده ايمك) خالص شدند

هاا   نتيده رقابت باا روس  ها در نواحي شپالي بلوچستان كه در يخواهي انگليس بر فزون  عالوه

ادعااي   (نيپيش) پيشن جپله در ناحيه از. ها در مناطق دیگر ادامه یافت آفریني آن د، تشنجشمهار 

 جزو قلپاروي كه این محل هپيشه   حالي ستاگ را مطرح كردند و درنام كِ  اي به مالكيت بر منطقه

  (.11و  23، ص 1/  2، پ 23، ك .ق 2919سال  وزار  امور خارجه،آرشيو اسناد ) ایران بود

هااي تعياين حادود متعلاق باه       ایداد پایگاه و استقرار نيرو در مناطقي كه مطابق نقشه 

ق، 2911ساال   :هپان) ها در نواحي بلوچستان بود هاي انگليسي ایران بود، نيز از دیگر دخالت

هااي   هاي مرزي به هنگام تعيين حدود از تواه  عالمتكه   آندایي زا (.19، ص 21، پ 29ك 
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هاا باا    هاي كوچك ساخته شده بود و بعد از مادتي از باين رفتاه باود، انگليساي      ریگ و بوته

احاداث   .كردناد  استفاده از مشخص نبودن حدود دقياق مارزي باه خااك ایاران تدااوز ماي       

هااي آشاكار    یگار دخالات  هاا از د  هاي متعدد در نواحي ساحلي بلوچستان در این ساال  پایگاه

  .ها در بخش دیگري از بلوچستان بود انگليسي

 

 ها برای کنترل بلوچستان ایران  تالش انگلیسی

د كاه باراي   كرها ثابت  شاه در بلوچستان، به انگليسي  هاي بعد از قتل ناصرالدین آشفتگي

. گيرناد دسات   ه حفظ منافع كشورشان در این بخش از ایران، كنتارل آن منطقاه را خاود با    

از دولت ایران تقاضا كردند . م2312/  .ق2923ها براي رسيدن به این هد  در سال  انگليسي

دولات ایاران باا ایان     . هاا داده شاود   سيس نپایندگي كنسولگري در بپوور باه آن أكه اجازه ت

 ،اساوونر ) ولي اجازه داد چنين مركازي را در بام دایاره كنناد     ،ها مخالفت كرد درخواست آن

2911 : 1/211.)  

، بعد از اینكه نتوانستند موافقت دولات ایاران را باراي ایدااد كنساولگري در      ها انگليسي

هایي براي نفوذ بيشتر در این ناحياه افتادناد و از ایان     دست آورند، به دنبال راهه بلوچستان ب

هاي مرزي در بلوچستان را بهانه كردناد و از دولات ایاران خواساتند      زمان است كه آشفتگي

 .نندكها مدالسي را در نواحي مرزي بلوچستان برگزار  راي حل این اختال ب

ها داده بود تاا در بلوچساتان ایاران باه      دست انگليسيه اي ب آنچه كه در این زمان بهانه 

 درباود كاه    (كايج )كايچ عپلياتي دست بزنند، حپله تعدادي از سرداران بلوچستان به ناحيه 

حپله محپادعپر و  ) نام محپد عپره در این حپله شخصي ب. حاكپيت خان كال  قرار داشت

 (.اختال  بر سر تقسيم ارثيه پيش آماده باود    به خاطر یك چدیگر سرداران بلو  به ناحيه كي

حپله كرده بود و بعد از غاار  ایان    چدیگر از سرداران منطقه سراوان، به كي اي عدهبه هپراه 

ده و تقاضااي دساتگيري   كار خارجاه ایاران مكاتباه       انگلايس باا وزار  اماور   ناحيه، سفار

ميكرو فايلم شاپاره   ) د كه در این عپليا  با او هپدست بودندكرمحپدعپر و افراد دیگري را 
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 های تشکیل کارگزاری وزارت امور خارجه در کرمان و بلوچستان  زمینه

عزیزاهلل ميرزا يفرالسلطنه به حكومت كرمان و بلوچستان فرستاده . ق2911سال در شوال 

را در ( راساك )فه رناد، سارباز و فيروزآبااد    یشد در ابتداي حكومت او بر كرمان و بلوچستان، طا

 (.6، ص 6، پ 16ك  ،.ق2911آرشيو اسناد وزار  اماور خارجاه،   ) بلوچستان به غار  گرفتند

مرزهاا  حدود دید حقلپرو این طایفه در كپيسيون اول تبخش زیادي از كه ذكر شد  طور  هپان

ها رابطه خود با دولات ایاران حفاظ كردناد و هپيشاه در       اما آن ،به خان كال  واگذار شده بود

. ق 2911در ساال   این طایفاه . شپار نيروهاي نظامي ایالت كرمان و بلوچستان شركت داشتند

تحریاك  رود  گپاان ماي  دناد كاه   كراك ایاران حپلاه   زمان با حكومت يفرالسالطنه باه خا    هم

اي  ها با تعيين حاكم جدید باه دنباال بهاناه    زیرا آن ؛ها در این حادثه نقش داشته است انگليسي

 . گشتند تا بتوانند كپيسيون دیگري براي حل دعاوي تشكيل دهند مي

دساتورالعپلي  خارجه  موریت يفرالسلطنه به كرمان و بلوچستان، وزار  امورأبه هنگام م

براي او نوشته بود و این دستورالعپل به نظر مظفرالدین شاه رسيد و شاه نيز بعد از مالحظاه  

كه امروز وضاع پلتياك   دانيد  این را خوب مي يفرالسلطنه»: آن در حاشيه چنين نوشته است

كاه جنااب اشار       طاوري   سرحدي بلوچستان و سيستان چه اندازه اهپيت دارد و البتاه باه  

اناد رفتاار كنياد و     اند و از وزار  خارجه به شپا دساتورالعپل داده  ك اعظم به شپا سوردهاتاب

كتابچه دستورالعپل شپاست در امورا  سارحدي، خاوب   ، خيلي دقيق در این امورا  باشيد

 (.11، ص 26، پ 26، ك .ق2912الثاني  جپادي 11: هپان) «.باید مالحظه بكنيد، خود شپا

السلطنه توصيه شده بود كه باه دعااوي رسايدگي نشاده از زماان      در این كتابچه به يفر

 ۀباار  ناد و هپچناين در  كگاو  و موران انگليسي در این باره گفتأالپلك فيصله دهد و با م عالء

 . ميرجاوه و تعيين حدود مرزي آن به او سفارش شده بود

دوره اوج رقابات روسايه و انگلايس در بلوچساتان باود و       ؛ها كه بيان شد این سال طور  هپان

نناد و  كهاا را ساد    جلوي پيشاروي روس ، هاي مختلف دند با استفاده از راهكر ها سعي مي انگليسي

ها براي رسيدن به هد ، توسعه نفوذشان در بلوچساتان باود و ایان هاد  نياز باا        یكي از این راه

بنابراین در برگزاري مرتاب ایان   . دش مين ميأان تدر بلوچستان ایر "مدالس حل دعاوي"تشكيل 

مدالس اصرار داشتند و با ایداد ناامني و تحریك سرداران بلو  دوطار  مارز، موجباا  برقاراري     

مدلس رسايدگي باه اختالفاا       يفرالسلطنه بعد از برپایي دومين. كردند این مدالس را فراهم مي
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وشت و باه او گازارش داد كاه قنساول انگلايس در      ن شاه اي به مظفرالدین نامه  ،.ق2912در سال 

هاا ساركش و شاریر     بعضي از خوانين و اهالي بلوچستان را كاه آن » كرمان از او خواسته است كه 

نویساد   كناد و ماي   دیگر ايهار ماي  دیگر حاكم بلوچستان طور  طر  ند و ازكخوانند، دستگير  مي

اناد و   ن خاراني وصلت و بساتگي پيادا كارده   خوانين و كساني كه با تبعه دولت انگليس و نوروزخا

 «.اناد  گرماي بنااي شارار  و طغياان كارده      كنند، به هپين پشات  ها حپایت مي ها از آن انگليسي

هااي بلوچساتان باه     يفرالسلطنه ضپن اشااره باه تخریاب قلعاه     ،و در ادامه این گزارش (.هپان)

نتيداه نبخشايده مگار اشااعت قادر       گویا این تخریب و انتظاام  »: ها نوشته بود دستور انگليسي

حااكم  (. 1، ص 6، پ 23، ك .ق2911:هپاان ) «.ها در انظار اهاالي بلوچساتان   العاده انگليسي فوق

تنهاا باه نفاع دولات ایاران ندانساته باود، بلكاه          گونه مداالس را ناه   كرمان و بلوچستان تشكيل این

ت كرمان و بلوچساتان خواناده   باري بر دوش حكوم هاي سنگين براي برگزاري این جلسا  را هزینه

: هاا دساتور دهاد كاه     هااي انگليساي   به جاي تن دادن به درخواست كه بود و از شاه درخواست كرد

 (.جا هپان) «.یك اردوي مختصر منظم متحرك نظامي و علپي به بلوچستان فرستاده شود»

 

 مأمور شدن نخستین کارگزار وزارت امور خارجه به بلوچستان 

العاارب  شااط ار وزار  خارجااه در عربسااتان وزالدولااه كااارگ اعااتالء. ق2911در سااال 

مور شد تا به عنوان نپاینده وزار  خارجاه ایاران   أجانب وزار  خارجه ایران م از( خوزستان)

هاي مهپي  الدوله چون وارد بلوچستان شد، گزارش اعتالء. ندكدر جلسا  حل دعاوي شركت 

و هپچنين سياست انگليس براي وزار  خارجاه   اوضاع سياسي و اجتپاعي بلوچستان ۀبار در

 :هپاان ) ها موجب آگاهي دولتپردان ایران به اوضاع بلوچستان شد ارسال كرد كه این گزارش

 (.11، ص 21، پ 23، ك .ق32/2919،ص 1، پ 23، ك .ق2919

سياساي و اجتپااعي    از وضعيتالپتين  هاي سودمند روزنامه حبل گزارش ،دیگر  طر  از

هاي دولت انگليس در این منطقه نيز موجب توجه كارگزاران دولتاي باه    بلوچستان و سياست

 . این بخش از كشور شده بود

در مدلس دوم رسيدگي به شكایا  رعایاي انگليس از ساكنان بلوچستان ایران كاه در محارم   

طر  سرداران بلاو    انگليسي از تا پرداخت كامل غراما  اتباع گردید تشكيل شد، مقرر. ق2919

 .شده به عنوان گروگان در كرمان نگهداري شود ایراني، پسر یا برادري از افراد محكوم



  تعقيب دولت انگليس بودند، عاالوه  ها حاكپان نواحي مختلف بلوچستان كه مورد در این سال

  كاه در مداالس حالِ    هاایي را  پرداختناد، مدباور بودناد غرامات     بر مالياتي كه به والي كرمان مي

ها باه گروگاان    نند و از زماني كه نزدیكان آنكها نهاده شده بود، نيز پرداخت  اختال  بر گردن آن

نتيداه باراي    نناد، در كگرفته شدند، مدبور شدند كه به هر قيپتي مبالغ تعيين شده را پرداخت 

هااي ماردم،    زدن خانه  و آتشفروش رعایا . افزودند نياز به فشار بر رعيت مي آوري مبالغ مورد جپع

 گرفتناد  آوري پول موردنياز خود باه كاار ماي    هایي بودند كه این خوانين براي جپع جپله روش از

نتيده يلم و ساتم   در(. 63و  61، ص 1/  2، پ 23ك  ،.ق2919آرشيو اسناد وزار  امور خارجه،)

از سااكنان بلوچساتان باه    ها باود، عاده زیاادي     و فشار بر رعيت كه خود نتيده سياست انگليسي

 .ردندكالحپایه انگليس مهاجر   عپان، زنگبار و بنادر پسني، گوادر و كراچي در بلوچستان تحت

ميار دراخاان بارادرزاده    ) خاان  جپلاه محپودخاان و ميار عبادي     از ،برخي از سرداران بلاو  

بارادر   دو خان و پسر مير محپودخان، گروگان يهيرالسالطنه باود و يهيرالسالطنه باا ایان      عبدي

با غاار  گساترده ماردم توانساتند     (. ها داده بود رابطه دوستانه داشت و اجازه غار  مردم را به آن

يهيرالسالطان   ،جالب اینداسات . الحپایه انگليس بوردازند بدهي خود را به رعایاي بلوچستان تحت

و  2919رجاب   1 الپتاين  حبال ) ها داده بود را به آن كه حاكم بلوچستان بود، خود مدوز این كار

 (. 11، ص 1، پ 23، ك 2919 آرشيو اسناد وزار  امور خارجه، ؛2919رمضان  13

اي باه   بار حاكم بلوچساتان شاده باود، ناماه      خان كه براي دومين مرتضي قلي. ق2919در سال 

خاان ساردار باهاه اسات، رعایااي باهاه        اميار اشار   »وزار  خارجه فرستاد و در آن نامه نوشته بود 

خاان   ها مانده و به ایان واساطه باراي ميار اشار       اند، ماليا  آن ، به رعایاي انگليس پناهندهكوچيده

ها مپكن نيست، دارایي هم ندارد، مقارر فرمایناد تاا اتبااع انگلايس       پرداختن بدهي خود به انگليسي

عهاده بادهي   هاا را وصاول نپایاد و از     خان بتواند ماليا  دیاواني آن  ها را پناه ندهند تا امير اشر  آن

 (. 19، ص 1، پ 23، ك .ق2919آرشيو اسناد وزار  امور خارجه، ) «.خود به رعایاي انگليس برآید

خان، اشخاصي را كه در مدالس حل دعااوي، باه پرداخات غرامات      اي دیگر مرتضي قلي در نامه

اي  عاده  اناد و  كرده و رفتاه ( مهاجر )بعضي كو  »: دسته تقسيم كرده بود  محكوم شده بودند به سه

، .ق2919: هپان) «.اند آیند و بعضي مرده اند كه از عهده ماليا  دیواني بر نپي پا شده كلي فقير و بي به

و تقاضا نپوده بود كه براي گرفتن ماليا  از گروه دوم نيروهاي او تقویت شود ( 11، ص 1، پ  23ك 

 (. هپان) را وصول نپاید ها تا به بلوچستان لشكركشي نپوده و ماليا  خود و غرامت انگليسي
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 تأسیس کارگزاری مهام خارجه در بلوچستان 

در كرماان دایار شاد و از    « اري مهام خارجه كرمان و بلوچستانزكارگ» .ق2919از سال 

 كردناد و از  اري، اوضاع بلوچستان را مرتاب گازارش ماي   زاین زمان است كه نپایندگان كارگ

ماردم بلوچساتان نداشاتند و باا غاارتگران ماردم       كه این نپایندگان سهپي از غار    آندایي

اري وزار  خارجه از اوضاع بلوچستان به تهاران  زهایي كه توسط كارگ شریك نبودند، گزارش

 . فرستاده شده است، داراي اهپيت فراوان است

ار وزار  خارجه به وزیر امور خارجه گزارش داد كه در مداالس  زكارگ .ق2919در شوال 

نشده است، بلكاه ایان   « صرفه و صالح دولت عليه» مالحظه وضع اهالي وتنها  حل دعاوي نه

 هاا در بلوچساتان نياز شاده اسات      مدالس موجب آوارگي و مهاجر  مردم و نفوذ انگليساي 

  (.2911الثاني  الپتين، اول ربيع حبل)

موران دولت ایران از مفيد نبودن جلساا  حال دعااوي، در ساال     أبا وجود اعالم مكرر م

 (99، ص 21، پ 29، ك .ق2911 ،آرشيو اسناد وزار  امور خارجه) اپيتان مكانگيك .ق2919

مدلاس    شاان باراي برگازاري چهاارمين     نفار از نيروهااي   31خان به هپاراه   و سردار مهراب

خوزساتان و   ارزالدولاه كاارگ   طار  دولات ایاران، اعاتالء     اختال  وارد چابهار شادند و از  حلِ

 .مور شركت در این مدلس شدندأمبلوچستان،  السلطنه حاكم اكرم

بار به حكومت كرماان و    ميرزا فرمانفرما براي سومين عبدالحسين. ق2911االول  در ربيع 

 سروساامان دهاد   ،بلوچستان منصوب شد، تا اوضاع بلوچستان را كه در این زمان آشفته باود 

در  .دكراو در تلگرافي اوضاع بلوچستان را ناآرام گزارش  (.2911الثاني  الپتين، اول ربيع حبل)

ساال اسات نفاوذ نداشاته و      دولات در بلوچساتان پانج   »بخشي از این تلگرا  آمده است كه 

ترتيباي مشاغول    (به یاك )اند، خوانين بلوچستان هركدام بيك  حكومت مقتدر صحيح ندیده

حه ته پر مثل تفنگ لتپيقر و مااوزر  اند داراي هپه قسم اسل خودسري شده، آب پي لدام خود زده

 (.31، ص 21، پ 29، ك .ق2911 آرشيو اسناد وزار  امور خارجه،) «…و غيره شده اند

ها درخواست تشكيل مدلس حال دعااوي را از دولات ایاران      انگليسي .ق2911در سال 

وزار  اي باه   ار وزار  خارجاه در كرماان و بلوچساتان در ناماه    زالپلك كارگ د، اما اكرمداشتن

ثپر دانسته و ضپن اشاره به رعایت نشادن حقاوق ماردم     خارجه، برگزاري این مدالس را بي

ثلا دعاوي قطع شاده فيپاابين     یك»: مدلس گذشته  بلوچستان ایران نوشته بود كه در سه



 ار اماور زارگكا  «.ثلا به حال خود بااقي اسات   موقع ختم رسيده و دو  عليه به مدعي و مدعي

شادن    یوسأاین مدالس را فاراهم آمادن زميناه اغتشااش در منطقاه، ما       خارجه پيامدهاي

هاا در بلوچساتان ایاران     سرداران و رعایاي بلوچستان از دولت ایران و گسترش نفوذ انگليسي

 (.99، ص 21پ  ،29ك  ،.ق2911: هپان) دانسته بود

كرماان و  ميارزا فرمانفرماا باه حكومات      الدوله فيروز كه بعد از پدرش عبدالحساين  نصره

در این مد  به »: ها نوشت بلوچستان منصوب شده بود، در مورد جلسا  مشترك با انگليسي

مورین خدمتي كه بدولت نشده سهل است، حقوق ثابت رعایااي ایان طار     أنيت م علت سوء

 «.اناد  ها گشته و تپام دعاوي آن طر  را حقاً كان ام باطالً امضاء نپاوده  دستخوش اغرا  آن

 (.16، ص 1/  2، پ 23، ك .ق2911: هپان)

موران دولات ایاران، تقاضااي    أثر نبودن جلسا  حل دعااوي توساط ما   ؤبا وجود اعالم م

. حل دعاوي توسط دولات ایاران پذیرفتاه شاد     جهتاي دیگر  ها براي تشكيل جلسه انگليسي

منشاي   ميرزا محپودخان. جلسه رسيدگي به دعاوي، این بار توافق شد در دزك تشكيل شود

مشااترك توسااط  طااور  در ایاان زمااان حكوماات بلوچسااتان بااه) الساالطنه فرمانفرمااا و اكاارم

مور شدند تا به عنوان نپاینادگان  أم( شد خان اسعدالدوله اداره مي السلطنه و مرتضي قلي اكرم

آوري  اسعدالدوله دیگر حاكم بلوچستان، باراي جپاع  . دولت ایران در این جلسه شركت كنند

 . نوبي بلوچستان رفته بودهاي ج ماليا  به بخش

خاوانين تپاام نقااط بلوچساتان در دزك حاضار شاده و منتظار ورود        . ق2911حده  در ذي

ده و بار حاكپاان ناواحي    كار آماده اساتفاده    السلطنه از فرصت پيش اكرم. موران انگليسي بودندأم

الپتاين، شاپاره    حبل) داشت مختلف بلوچستان ماليا  سنگيني قرار داده و يلم و ستم زیادي روا

مدلس رسيدگي باه حال دعااوي     ،با رسيدن خبر فو  شاه(. 21، ص2913جپادي االول  3، 11

باه سارداران بلاو  اجاازه داده شاد كاه        ،تشكيل نشده و چون نپایندگان انگليس حضور نيافتناد 

 . هریك به محل خود بازگردد

ز باروز آشافتگي در بلوچساتان    اناد؛ ا  ها اشاره كرده منابعي كه به وضعيت بلوچستان در این سال

خوانين بلوچستان كه از فشارهاي مالياتي باه جاان آماده     .اند شاه گزرش داده  بعد از فو  مظفرالدین

كردناد و نيروهاایي را    ءرا احياا  از این اوضاع استفاده كرده و دورۀ خودمختاري قبل از قاجارها ،بودند

كه رضاخان باراي   .ش2913شكست دادند و تا سال  ،دها اعزام شده بو كه از كرمان براي مقابله با آن

 .محپد خان بلو  وارد بلوچستان شد؛ دولت مركزي بر این ناحيه تسلطي نداشت سركوب دوست
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  نتیجه

شااه در بلوچساتان روي داد، در دو جهات     شادن ناصارالدین     هایي كه پس از كشاته  شورش

نااتواني دولات ایاران در پایاان     . بيگانگان ياهر شدمبارزه عليه استبداد داخلي و مخالفت با تسلط 

هاا باه منااطق شاپالي بلوچساتان،       شدن فعاليت روس  هاي بلوچستان و كشيده دادن به آشفتگي

اوضااع نامسااعد   . دولت انگلستان را در حفظ نظار  و دخالت در امور بلوچساتان مصاپم سااخت   

هاا كپاك    به پيشبرد سياست انگليسي داخلي و فساد حاكم بر حكومت ایالتي كرمان و بلوچستان

كرد، اما در چنين وضعيتي وزار  امور خارجه ایران با اعزام یكي از كارگزاران خود باه بلوچساتان،   

باارۀ اوضااع بلوچساتان ارساال      هاي مهپي در این كارگزار گزارش. ها را زیر نظر گرفت اقداما  آن

. ها در ایان ناحياه شاد    هاي انگليسي ستكرد كه موجب آگاهي از اوضاع بلوچستان و شناخت سيا

در كرماان   .ق2919اي بود براي تأسيس كارگزاري كرمان و بلوچستان كه در سال  این كار مقدمه

هاا در بلوچساتان و    هااي انگليساي   ارزیابي اقداما  حاكپان محلي و رصد كردن دخالات . دایر شد

وزار  امورخارجاه در ایان ایالات     دفاع از حقوق ساكنان منطقه از دیگر نتایج تأسايس كاارگزاري  

اي كه تا زمان تداوم تسلط دولت مركزي بر بلوچستان شاهد توجاه باه حقاوق ماردم      بود؛ به گونه

 .ها از سوي این كارگزاران هستيم این منطقه و مقابله با سياست

  

  



 ضمائم 

 اوضاع بلوچستانوزار  امور خارجه در بارۀ  الدوله كارگزار هاي اعتالء دو نپونه از گزارش

  

 تلگراف اعتالءالدوله به مشیر الدوله درباره اوضاع بلوچستان -8

 آرشیو اسناد وزارت امور خارجه

 (.33، ص81، پ 85، ک .ق8939سال )

 

 حضر  مستطاب اجل اكم افخم مشيرالدوله

حال آن بر عالپي آشاكار  . توان هندوستان ایران گفت مكران و بلوچستان ایران را كه مي

كنند، سهل است رعيات دولات را    هاي مختلف غار  كرده و مي است كه قبل و بعد به عنوان

اگر نظاري  . اند هزار تن از این نوع به آنداها فرار نپوده  مثل اسير به خارجه فروشند و چندین

بندر كراچي و مقسط و عپان و غيره نپایند مالحظه خواهياد فرماود باه واساطه      به زنگبار و

ها آوردند، مأمورین انگليس كاه از مكاران خودشاان و از     دوري از دربار چه بر سر این بيچاره

نفار آدم و   گویند در این خاك مكران و بلوچستان ایران یك  اند مي راه خشكي به چابهار آمده

فقط چند نفر رؤساي سارحدي كاه   . این حالِ این حوالي است. اند ندیدهوجب زمين آباد  یك 

كه شاهنشاه شهيد به مالحظاا  دقيقاه     اند و در حالي نوعي خود و طایفه خود را نگاهداشته

هاا   حقوق آن... براي نوروزخان خاراني مرسوم دیواني مقرر و معا  از عوار  فرمود  [ناخوانا]

آویز و موقع پيدا كنند بكلي ریشه  خواهند، بلكه اگر دست رتبه ميم دهند ماليا  را یك را نپي

گذارناد و تهااون و دعااوي خارجاه را آلات       اندازند این است كه اسام ماا نپاي    ها را برمي آن

هازار    ها بيسات  به قرار معلوم حاكم حاليه بلوچستان از حاال  غار  آن. كنند لشكركشي مي

 . تومان از سعيدخان گرفته است

الفاور در   داند كاه باه عار  نرسااند یاا فاي         خدمت و خانزادي و محض خيانت ميخال 

فدوي در فكر اطرا  كار و ترتيبي اسات كاه المحالاه    . والیت و خلقي شركت نپاید خرابي یك 

و اميد است با این اطالعا  و مشاهده حاال  عنقریب چيز درساتي معارو      [ناخوانا]چندان 

 دارد كه با مقاصد حقه اولياي دولت ابد مد  موافق نپاید 
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 الدوله درباره احوال بلوچستان اعتالءحسین گزارش  – 3

 آرشیو اسناد وزارت امور خارجه
 (.38،ص 1، پ 85، ک .ق8939سال )

 

 [خوزستان]العرب  كارگذاري كل عربستان و شط

 و مدیریت سير سفاین در شط كارون 

 اداره مهام كارگذاري 

  2919شهر رجب  26مورخه 

 611خصوصي  1311نپره عپومي 

رعایاي این دولت عليه و اتبااع انگلايس و ميارزا محپودخاان رئايس گپارك و ساردار        

. اناد  محپودخان شروحي از احوال بلوچستان عپوماً از محال كوچه و دشتيار خصوصااً نوشاته  

دارد كه خاطر معادلت مظااهر اوليااي دولات اباد ماد  قارین         ها را تقدیم مي عين هپه آن

اناد بااز خاود چااكر شارحي در اطپيناان رعيات باه          دهچنانچه خواهش كر. استحضار باشد

مرحپت اولياي دولت قوي شوكت نوشت و البته الزم است توجه مخصوص در ایان خصاوص   

شكي نيست كه مرو  اولياي دولت عليه اقتضااء و  . ها را مقرر فرمایند بذل و جدا آسایش آن

چاره بكنناد اضاافه بار     بي رضا نخواهد فرمود در سرحد و انظار خارجه انواع اجحا  به رعيت

ها ماليا  چند جا كه محض هپين نوع مظالم رعایاي آنچه به خااك خارجاه فارار و     تپام آن

السيف رعيت این دو محل كه مانده تحپيال و اینداهاا را هام خاراب و      متواري شده بر بقيه

. هپچنين بادیهي اسات مرحپات و موكادًا مرحپات خواهناد فرماود       . خالي از سكنه نپایند

قاعاده كااري را باه جاایي      عيدخان كه آلت اجراي این تعدیا  بوده و هست كار يلم و بيس

خان و غياره كاه    او و احپدخان و عبدي. فروشد رسانده است كه رعيت دولت را مثل اسير مي

نظپي و اختالل سرحد هستند باه استحضاار كارگاذاري مداازا       مصدر شرار  و اسباب بي

 باعا عبر  و خاطر رعيت قرین اطپينان و استراحت باشد سخت بدهند كه براي دیگران 

 

 (اعتالءالدوله)فدوي حسين 
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