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  چکیده  

آهن شرق ایران در ابتداي قرن بیستم، مسیر ترانزیت کاال میان ایران و بود که راهگرچه قرار 

م. این مهم 1947ش./ 1326هندوستان را بهبود بخشد، اما با جدایی پاکستان از هندوستان در 

هاي بعد کوشید با بهبود روابط سیاسی، مرزهاي شرقی را مطمئن و امن انجام نشد. ایران در سال

اي موجب افزایش قیمت میالدي که تحوالت جهانی و منطقه 70شمسی/  50در دهۀکند، سپس 

نفت و بهبود اقتصادي ایران شد، دولت وقت فرصت را براي بازسازي این مسیر تجاري مناسب 

یافت. هدف از این پژوهش، بررسی نحوة اقدامات سیاسی و اقتصادي حکومت پهلوي طی دهه 

شده براي بازسازي این مسیر در ارتباط با کشورهاي منطقۀ اقیانوس هند است. پژوهش حاضر یاد

دهد ها نشان میبا رویکرد اسنادي، تحلیلی و با استفاده از منابع آرشیوي اجراء شده است و یافته

سی شم 40هاي حوزة اقیانوس هند در دهۀاي ایران با کشورکه پس از بهبود روابط سیاسی منطقه

هاي اقتصادي هاي مختلف توسعه از جمله کمکو سپس افزایش قیمت نفت، ایران در قالب طرح

چند که این اقدامات در پایان هراندازي کند؛ آهن شرق را دوباره راهو تکنیکی، کوشید تا طرح راه

  دوره فوق، ناتمام باقی ماند.
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  مقدمه 

م. اندك سالی پس از پایان جنگ جهانی دوم، فرمانروایی 1947ش./ 1326در سال 

انگلیس بر هند به پایان رسید. نهرو، جناح و ماونتباتن آخرین نایب السطلنۀ انگلستان 

آن  در شبه قاره هند، طرح تقسیم این کشور گسترده و متنوع را امضاء کردند که نتیجۀ

میلیون نفر و کشور پاکستان با جمعیتی  360کشور هند با جمعیتی حدود تشکیل 

، )، اما این جدایی مشکالت سیاسی754: 1378میلیون نفر بود (گرنویل،  75حدود 

سزا اقتصادي و فرهنگی بسیاري به بار آورد که در روابط ایران با این مناطق تأثیر به

  داشت.

رت ارضی بسیار قدیمی خود با ایران را از دست پس از استقالل، هند نزدیکی و مجاو

داد و در عوض پاکستان، با حدود پانصد و نود مایل مرز مشترك، همسایۀ ایران شد. 

هاي بسیار دیده بود، در نخستین ایران که خود از صدمات جنگ دوم جهانی، آسیب

و  برد. شاه که با مشکالت عدیده سیاسیهاي حکومت پهلوي دوم به سر میسال

کرد، فرصت را غنیمت شمرد اي و جهانی دست و پنجه نرم می، منطقهاقتصادي داخلی

و اولین کشوري بود که بعد از استقالل، پاکستان را به رسمیت شناخت و در خرداد 

م. با آن کشور روابط دیپلماتیک برقرار کرد. همچنین شاه اولین 1948ش./ مه 1327

م. از پاکستان دیدار کرد و سفر او به 1950وریه ش./ ف1328رهبري بود که در بهمن 

  ).1، 25/12/1328پاکستان با تأکید بر مسلمان بودن دو کشور، برجسته شد (اطالعات، 

المللی مؤثر است و ایران و پاکستان اوضاع داخلی کشورها همواره بر روند روابط بین

سیاسی داخلی، روابط دو کشور اند. بنابراین، با تغییرات نیز از این قاعده مستثنی نبوده

در این دوره متغیر بوده است. چنانکه بعد از فرونشینی غبار سیاسی ناشی از ملی شدن 

که چهرة سیاسی حکومت پهلوي را  1332مرداد  28صنعت نفت و همچنین کودتاي 

هاي بغداد، نامهاي خوبی مانند پیمانبسیار مخدوش کرد، شاه کوشید روابط منطقه

ش./ ژوئن 1343بین ایران، ترکیه و پاکستان برقرار کند و در تیرماه  1CDRسنتو و 

                                                          
1. Regional Corporation Development   



3/ توسعه راه آهن شرق ایران به پاکستان در عصر پهلوي دومنگاهی به برنامه 

هاي متقابل اقتصادي، تکنیکی و هاي گسترش عرصۀ همکاريم. قرار بود که زمینه1964

این مسأله که این  (Mohammadally, 1979: 55)فرهنگی بیشتري را فراهم کند

اما از همین زمان، در حالی  .نیستما ؟ در حوصلۀ بحث تا چه حد موفق بودهنامه توافق

هاي توسعۀ اقتصادي را آغاز کرده بود، پاکستان اوضاع سیاسی که حکومت پهلوي سال

  ). 7/141، 1390آرامی نداشت (آوري، 

اي ایران متحول شد آمد نفت، روابط منطقهم. با افزایش در1970ش./ 1350در دهۀ

سیاست خارجی  "از آن با عنوان و بسیار گسترش یافت؛ آنچه که حکومت پهلوي

). شاه کوشید فعاالنه در اوپک نقش 7/141، 1390کرد (آوري،یاد می "مستقل ملّی

هاي مختلف گسترش دهد. بنابراین، داشته باشد و روابط اقتصادي ایران را در جهت

حجم ارتباطات با کشورهاي شرقی بیشتر شد و شاه کوشش کرد که پاکستان، افغانستان 

. اگر چه در (Mohammadally, 1979: 55)تر کندوستان را به ایران نزدیکو هند

هاي جنگ سرد، هر یک از این کشورها خود به سویی کشیده شده بودند، اما سال

هاي توسعۀ صنایع، هاي مالی وسیع، طرححکومت ایران براي جلب همکاري از کمک

. از سوي دیگر (Ibid, 1979: 58)د کرهاي ارتباطی زمینی و دریایی دریغ نمیبهبود راه

م. دوران قدرت 1971-1977ش./ 1350- 1356هاي در پاکستان نیز که طی سال

شد، زمینۀ مناسبی براي طرح مسائل اقتصادي به دست آمد. ذوالفقار علی بوتو طی می

آهن ایران و پاکستان اندازي دوباره راههاي مورد توجه حکومت پهلوي، راهیکی از طرح

هاي سیاسی و اقتصادي بسیاري در این زمینه انجام شد. هر چند که با ود و فعالیتب

ها پیش ها، این قبیل فعالیتدرپی در سفارتخانهالحق و تغییرات پیکودتاي ارتشبد ضیاء

  از انقالب اسالمی ایران ناکارآمد باقی ماند.

  

  و سؤاالت تحقیق هبیان مسأل

اگر چه به لحاظ تاریخی، ارتباطات سیاسی، فرهنگی و اقتصادي ایران و هندوستان 

اقتصادي  بسیار طوالنی بوده است، اما پس از تقسیم هندوستان، بیشتر مرزهاي سیاسی و

رو شد که به تجدید نظر در مبانی ارتباطی نیاز داشت. ایران با نظام سیاسی جدیدي روبه

هاي تجاري را عۀ روابط خارجی با پاکستان، مسألۀ راهحکومت پهلوي کوشید در توس
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توانست نقشی مهم در تجارت آهن بود که میترین این مسیرها، راهبررسی کند. بارز

الملل شبه قاره با غرب آسیا ایجاد کند. این بررسی با تکیه بر اسناد در پی پاسخ به بین

هاي به ویژه پاکستان در دهه این پرسش است: تعامل دولت ایران با کشورهاي منطقه

چهل و پنجاه شمسی در مورد ترانزیت کاال از راه آهن شرق ایران به چه صورت بوده 

  است؟

  

  اهداف و ضرورت تحقیق

در طی ادوار گذشته، ایران همواره به عنوان یکی از مهم ترین مسیرهاي تجاري بین 

ترین باید گفت که از مهم هاي لوانت بوده است.شبه قاره هند و غرب آسیا تا کناره

بر این پایه، بررسی  ، تبادل کاال بین شرق و غرب بود وهاي درآمد اقتصادي ایرانراه

هاي تجاري یکی از ضروریات کنونی گذشتۀ تاریخی تالش براي ایجاد یا نوسازي راه

هاي تجاري، ترانزیت کشور است که به منظور استفاده بهتر از منابع داخلی مانند راه

  شناسایی و بررسی شوند. کاال، رشد تولید ملی و یافتن بازار براي کاالهاي داخلی باید باز

  

آهن شرق ایران و پاکستان راه

ترین مشخصات تاریخ جهانی در قرن نوزدهم آهن یکی از مهمایجاد و گسترش راه

ران به المللی شد، اما ایکشوري و بینبود که موجب تحوالت فراوانی در روابط درون

  سبب استعمار انگلستان و روسیه از این عصر عقب ماند. 

ها که براي دسترسی آهن، هم از سوي روسبا شروع جنگ جهانی اول، مسألۀ راه

ها که هند از جانب شرق بهتر به خلیج فارس به آن نیاز داشتند و هم از سوي انگلیسی

ها بر خط تهران تا . روس، ضرورت اتصال خطوط آهن آشکار شدایران در تهدید بود

ها نیز این بود که از ) و درخواست انگلیسی9: 1387چابهار نظر داشتند (کاظم بیکی، 

طریق افغانستان یا هندوستان، خطوط را به ایران برسانند. سرانجام نیز در سال 

آهن ایجاد شده بود، آهنی از شهر کویته که به خاطر تأسیس راهم. راه1918ق./ 1297

آهن ). خط372: 1369وشکی، سپس به میرجاوه در خاك ایران رسید (مابرلی، به ن

که کمی بیشتر از عرض خط آهن  - میلیمتر 1676متر و عرض  92مزبور که به طول 



5/ توسعه راه آهن شرق ایران به پاکستان در عصر پهلوي دومنگاهی به برنامه 

در خاك ایران کشیده شد و به زاهدان که در آن زمان دزداب نامیده  -معمولی است

  .)30تا]، شد، متصل گردید (علوي و اسدزاده [بیمی
  

  
  )51: 1336زاهدان (جهانبانی،  - نقشه راه آهن میرجاوه

  

ها بود، از هاي پیوستۀ چوبی در کنار ریلتأسیس نخستین بناهاي میرجاوه را که اتاق

این زمان آغاز کردند؛ همان جایی که بعدها به شهر گمرکی میرجاوه تبدیل شد. براي 

نام میرشفیع قرارداد بستند و دولت هند جاوه به زاهدان، با مردي به آهن میراحداث راه

چنان که کاالهاي صادراتی «برداري از این راه اعالم کرد: انگلیس هم براي رشد بهره

از پرداخت  ،آهن به هندوستان برده شودایران و افغانستان از طریق خشکی و بوسیله راه

اسناد وکتابخانه (آرشیو سازمان » باشدحقوق گمرکی و تحصیل پروانه به کلی معاف می

  ).10: 240-709ملی، 
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داد، در نشان می توجهبا تشکیل دولت پهلوي، رضا شاه که به یکپارچگی کشور 

هاي اول سلطنت به دزداب سفر کرد و در پی آن، با انجام چندین عملیات نظامی، سال

رگانی منطقه آرام و امن شد و نام دزداب به زاهدان تغییر کرد. امنیت منطقه به رشد باز

دلیل تسهیل در مسألۀ گمرك از جانب هندوستان «یاري رساند و بسیاري از تجار به

  ).10: 240-709(همان، » آوردندهاي بعید به زاهدان میکاالهاي خود را از راه

م. مقارن 1940- 1939ش./ 1317- 1318هاي بررسی اسناد گمرك زاهدان در سال

چه به سبب وقوع جنگ، واردات و صادرات دهد که اگر آغاز جنگ جهانی دوم نشان می

برخی از کاالها سخت کاهش یافت، اما به همان سبب و همچنین به سبب وضعیت 

متشنج سیاسی میان ایران و شوروي، تجارت در برخی دیگر از کاالها روبه افزایش نهاد. 

ي، ایی، چاهن، چدن، مواد شیمیآالت، آکاالهایی مانند کاغذ، مقوا، چینی به عنوان مثال،

هاي کتانی، گونی، قند، شکر و ادویه از این گمرك و خطوط آهن به هندوستان پارچه

شد. جدول زیر میزان واردات و صادرات در گمرك زاهدان طی برده و یا به ایران وارد می

  ).28، 33، 34: 240- 690دهد (همان، هاي ذکر شده را نشان میسال
  

  ش.) 1317- 1318زاهدان (صادرات گمرگ ) واردات و1جدول (

  )28، 33، 34: 240-690(آرشیو سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران، 
  

  

اگر چه این مقدار به نسبت شهرهاي بابلسر یا بندرعباس اهمیت کمتري داشت، اما 

توجه به دوري گمرك زاهدان از نظر جغرافیایی، باز هم قابل توجه است. هر چند که با 

شد را این مجموعه آن مقداري از کاالها را که مستقیم به میرجاوه برده و یا خارج می

  شود.شامل نمی

نویس میرجاوه: گمرگ میرجاوه تا پیش از کنندگان گزارش دستبنا به روایت تهیه

)، اما 30-34تا]: ستان بسیار پررونق بوده است (علوي و اسدزاده [بیجدایی هند و پاک

  صادرات ( مقدار واردات به تن)  واردات (مقدار واردات به تن)  سال

1317  4950  6521  

1318  3090  8213  



7/ توسعه راه آهن شرق ایران به پاکستان در عصر پهلوي دومنگاهی به برنامه 

ش./ اول مارس 1326اسفند  11بنا بر اسناد، بعد از جدایی این دو کشور به ویژه از 

دهد (آرشیو سازمان اسناد و م. که هند، حقوق گمرگی راه ریلی را افزایش می1948

هایی که بر اثر به واسطۀ ناامنی) و همچنین 14: 240-709کتابخانه ملی ایران، 

 .آید، تجارت از آن سو، توجیه اقتصادي نداشتکشمکش میان این دو کشور به وجود می

توانستند زیرا تجار ایرانی پیش از آن، به این سبب که عوارض گمرکی وجود نداشت، می

ن دیگر کاالهاي خود را از اصفهان، یزد و کاشان به زاهدان منتقل کنند، اما پس از آ

  براي آنها از نظر اقتصادي به صرفه نبود.

م. شهابی رئیس ادارة کل گمرك زاهدان در 1946ژوئیه  16ش./ 1325تیر  18در 

اي، ضمن اعالم تعطیلی گمرك نادرچاه از توابع گمرك زابل به علت کاهش قوافلی نامه

شد؛ از این جهت آمدند، خواستار تعطیلی برخی از این گمرکات که به سمت راه آهن می

توانستند به هندوستان مسافرت کنند که هیچ امیدي براي بهبود اوضاع نبود و تجار نمی

شد (همان، آهن به ایران و افغانستان حمل میو نه کاالیی از هندوستان به وسیلۀ راه

). به این سبب که پاکستان نه کاالي صنعتی داشت و نه از لحاظ مواد 16،8: 240- 709

داد تا تجار اي نسبت به ادامۀ این راه بازرگانی نشان نمیی بود و هند هم عالقهخام غن

رو به سوي خرمشهر بیاورند و تجارت ایران با هند از طریق دریا دوباره پررونق شود 

). از طرف دیگر، کمبود قماش، چلوار، قند و شکر، یکی از 240:14،12- 709(همان، 

  ها بود.تان و بلوچستان در آن سالدالیل شکایات در منطقۀ سیس

م. طی سفر شاه به پاکستان که بسیار بااهمیت تلقی شد، 1949/ ش.1328در سال 

در یکی از چندین کمیسیون اقتصادي، بررسی وضعیت ارسال کاال از طریق پاکستان به 

اي زمان، دولت ایران از هندوستان خواست تا در اجرهندوستان مورد نظر قرار گرفت. هم

شد، تجدیدنظر محدودیت بازرگانی براي کاالهایی که از سمت پاکستان صادر یا وارد می

)، اما کوتاه مدتی پس از سفر شاه به پاکستان، 6، 12/11/1328کند (روزنامه اطالعات، 

مشکالت داخلی حکومت پهلوي رو به افزایش گذاشت: مسألۀ ملی شدن صنعت نفت و 

للی و پس از آن کودتا در ایران براي مدتی این موضوع را از المهاي داخلی و بیندرگیري

ش. به بعد وارد مرحلۀ نوینی از حکومت شد 1332درجۀ اولویت خارج کرد. شاه از سال 

ش.) و با بهبود روابط فیمابین ایران و پاکستان، 1332- 1342(دوره دوم حکومت شاه، 
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 17کنند. مطابق قرارداد  کردند مرزهاي سیاسی خود را دقیق مشخصدو کشور سعی 

م. مرز کنونی ایران و پاکستان تعیین شد (حمیدي، 1958فوریه  6ش./ 1336بهمن 

) و خواست دولت ایران این بود که آن بخش از راه آهن 139: 67، ش 395اشرفی گل، 

واقع در خاك ایران، طی قراردادي به راه آهن دولتی ایران واگذار شود و این رویداد در 

آهن از میرجاوه تا زاهدان با م. رخ داد: خطوط راه1959فوریه  16ش./ 1337ن بهم 27

ها و غیره در اختیار دولت ایران قرار تمام وسایل نقلیه، دفاتر مرکزي، صورت جلسه

  ).462- 466/ 4گرفت (اسناد معاهدات دوجانبه ایران با سایر دول، 

را فراهم کرد و شاه از  چند سالی بعد، شرایط جهانی موجبات افزایش قیمت نفت

این موضوع براي گسترش قدرت سیاسی و مالی کشور بهره برد. به ویژه پس از سال 

م. که قیمت نفت ناگهان افزایش یافت، توجه حکومت پهلوي دوباره به 1973ش./ 1352

  مسألۀ راه آهن شرق و روابط تجاري با کشورهاي پاکستان، افغانستان و هند جلب شد.

  

آهن شرق ایران و پاکستان امات سیاسی و اقتصادي در مسألۀ راهتوسعۀ اقد

  ش.)1353- 1357(

هاي آهن، در مذاکرات مربوط به بحرانهاي توجه دوباره به مسألۀ راهاولین نشانه

وگوي میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان کنف نفتی بروز کرد. به عنوان مثال، در گفت

و گونی از هندوستان با واردکنندگان ایرانی، که از افزایش قیمت و مالیات بر صادرات 

ها و کمبود ستانی مشکالتی مانند سرعت حرکت کشتیشکایت داشتند، هیأت هندو

ها به خاطر بحران نفت را مطرح کردند و لزوم توجه به سوخت و گرانی سوخت کشتی

م. 1974می ش./1353هاي خشکی مورد توجه قرار گرفت. همچنین در اردیبهشت مسیر

انرژي و افزایش  نمایندة پاکستان در اجالسیۀ آسیا و خاور دور در شهر سئول، از بحران

کلیۀ صنایع پاکستان «قیمت نفت شکایت کرد و اینکه این مسأله موجب شده است تا 

مهدي مؤتمنی نماینده ». فلج شود و موازنه پرداختی بخش خصوصی و دولتی بهم بریزد

این حرف تلخیه که اگر نفت به قیمت واقعی خودش فروش برود بگویند به "ایران گفت: 

د..... و شاه ایران اولین رهبر جهان است که یک هزار میلیون از زنصنایع صدمه می

درآمد نفت در نظر گرفته که به کشورهایی که از افزایش قیمت نفت لطمه محل



9/ توسعه راه آهن شرق ایران به پاکستان در عصر پهلوي دومنگاهی به برنامه 

، 1353نامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، خرداد (هفته"دیدند کمک کند

  ).26- 28: 3، ش 5س

ولت ایران عملی شد و ایران و پاکستان م. وعدة د1974ش./ ژوئن 1353در خرداد 

اي مشترك منتشر کردند، مبنی بر کمک ایران به پاکستان براي رفع مشکالت اعالمیه

هاي کارخانه اقتصادي آن کشور که شامل کمکی هشتصد و پنجاه میلیون دالري و احداث

  .(Mohammadally, 1979: 58)پاالیشگاه بود و نساجی، سیمان 

م. 1974ش./ سپتامبر 1353یز توجه داشت و در شهریور ایران به هند ن

اي اقتصادي با هند شامل ایجاد یک شرکت کشتیرانی بین شرکت ملی آریا و نامهموافقت

آهن از هند هزار تٌن ریل راه 130کشتیرانی هند امضاء کرد. در یکی از مفاد آن، واردات 

آهن از هند یکی از موضوعات هبه ایران نیز گنجانده شده بود. مسألۀ خرید خطوط را

مهمی است که ایران در برنامۀ اقتصادي خود براي گسترش خطوط زمینی در نظر 

: 6، ش 5، س1353نامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، شهریور گرفت (هفته

). چنانکه سال بعد نیز خبري از خرید ریل راه آهن از هند و ارسال آن به ایران از 95

  دریا منتشر گردید.طریق 

دولت ایران، ایجاد بازار مشترك آسیایی، شامل همۀ کشورهاي اقیانوس هند را در 

نفره از ایران براي  16م. هیأتی 1974ش./ 1353نظر داشت و از همین روي در سال 

هاي بازرگانی با کشورهاي واقع در ارائۀ این پیشنهاد به هند سفر کرد. در پی سیاست

، 5، س 1353نامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، آذر (هفته مرز شرقی ایران

میلیون دالر کمک بالعوض به  10) در آبان همان سال طی قراردادي، 95: 9ش 

آهن در آن کشور که به مرزهاي افغانستان تصویب شد. در این قرارداد، احداث راه

). در اواخر 96- 97: 8، ش5س، 1353ایران نیز برسد، گنجانده شده بود (همان، آبان 

میلیون دالري میان ایران و پاکستان، پاکستان  200نیز در پروتکلی ش. 1353سال 

پذیرفت که براي مرمت خطوط آهن تا زاهدان اقدام کند (همان، بهمن و اسفند 

  ).78- 11:79- 12، ش5، س1353

وقت ایران، المللی مساعد شد، امیرعباس هویدا نخست وزیر وقتی شرایط روابط بین

م. به سیستان و 1974اکتبر  ش./1353همراه چند تن از اعضاي دولت در مهر 
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میلیارد ریالی در قالب برنامۀ پنجم  57بلوچستان سفر کردند و در آن سفر، بودجۀ 

هاي استان، ش.) براي این استان تعیین شد. یکی از مفاد طرح1352- 1357توسعه (

خل و خارج از کشور بود. شهرستانی وزیر راه در این باره مسألۀ راه و ترانزیت کاال در دا

راه چابهار به زاهدان را به صورت یک راه درجه یک آسفالته در خواهیم آورد و «گفت: 

وقتی در بارة ». همچنین راه زاهدان به کرمان و مشهد و زابل را نیز تکمیل خواهیم کرد

اگر مسألۀ راه آهن با «، پاسخ داد: آهن کرمان به زاهدان از او پرسیده شداتصال راه

پاکستان اصالح و ترمیم بشود و حمل و نقل صادراتی و وارداتی و ترانزیتی ظرفیت 

، 1353همان، مهر »(مناسبی پیدا کند در برنامۀ ششم توسعه به آن توجه خواهند کرد

  ).73-7:74، ش5س

الن گمرك م. چهارمین اجالس ساالنۀ مسئو1975ش./ آوریل 1354در فروردین 

کشور با حضور استاندار سیستان و بلوچستان، معاون وزارت امور اقتصاد و سرپرست 

دهد که توجه به مرزهاي گمرکات ایران در زاهدان برگزار شد و این موضوع نشان می

شرقی در اولویت دولت وقت قرار گرفته بود. چند ماه بعد، سازمان برنامه و بودجه در 

آهن ایران و زارت راه و ترابري خواست تا در بارة وضعیت راهاي محرمانه از ونامه

رسانی کنند (آرشیو سازمان اسناد و پاکستان و ایجاد مخازن انرژي در زاهدان اطالع

الملل ستاد ). همچنین از طرف ادارة پنجم امور بین2: 220- 11638کتابخانه ملی ایران، 

ته شد مبنی بر اینکه تصمیم شاه اولویت وزیري نوشاي به نخستبزرگ ارتشتاران، نامه

وزیر هم از سازمان برنامه و بودجه آهن زاهدان به پاکستان است. نخستمسألۀ راه

  ).8، 9، 10: 220-11638اي طراحی شود (همان، خواست تا براي این کار پروژه

م. وزارت راه و ترابري به سازمان برنامه و 1975ژوئیه  12ش./ 1354تیر  21در 

آهن مورد بحث در قالب اعتبار مصوب دجه اطالع داد که بررسی احداث راهبو

م. ابالغ شده است. همچنین 1975می 26ش./ 1354خرداد  5منظور و در  40905203

جواد شهرستانی وزیر راه از استخدام مهندس مشاوري براي مبادلۀ قرارداد و شروع 

  ).220:15- 11638فعالیت در این زمینه خبر داده است (همان، 

میان ترکیه، ایران و پاکستان، ضمن درخواست  RCD، طی جلسۀ 1354در پاییز 

هاي حمل و نقل و ایجاد بانک مشترك، اي، شرکتهاي بازرگانی منطقهتشکیل شرکت



11/ توسعه راه آهن شرق ایران به پاکستان در عصر پهلوي دومنگاهی به برنامه 

م. هم یاد شد (هفته نامه 1980ش./ 1358کرمان تا سال  - از تکمیل راه آهن زاهدان

). چنین به نظر 80- 81: 9، ش6، س1354ایران، آذر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 

اي صورت گرفته بود، زیرا گرچه وزیر رسد که در این زمینه، پیشرفت قابل مالحظهمی

کرمان به برنامۀ ششم توسعه موکول شده  -آهن زاهدانراه گفته بود که تکمیل راه

ه از شهرستانی م. رئیس سازمان برنام1976مارس  8ش./ 1354اسفند  18است، اما در 

روز پیش در بارة پیشرفت کار داده نشده است (آرشیو  20پرسد که چرا پاسخ نامۀ می

  ).220:5- 11638سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 

م. دومین کمک مالی بزرگ دولت ایران به مبلغ 1976ش./ آوریل 1355در فروردین 

و بوتو دو بار در  (Mohammadally,197:58)میلیون دالر به پاکستان داده شد  150

به ایران سفر کرد. او آنقدر به روابط ایران و پاکستان امیدوار شده  1355تیر و دي ماه 

» اي نیستحتی در عالم خیال نیز میان ایران و پاکستان مناقشه«بود که گفت: 

). در خرداد سال بعد، سفارت شاهنشاهی ایران در 1395:142(حمیدي، اشرفی گل، 

ش./ 1356اي به خلعتبري وزیر امور خارجه اطالع داد که در خرداد الم آباد در نامهاس

م. هیأت وزیران پاکستان موافقت خود را براي تزانزیت کاال اعالم کرده است 1977ژوئن 

هاي قبلی الزم است هیأتی عالی از متخصصین ایرانی براي نامهو فقط مطابق توافق

هاي داخلی پاکستان و مذاکره با مسئولین راههن و آمطالعه و بررسی وضع راه

- 274پاکستانی به آن کشور سفر کنند (آرشیو سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران، 

). وزارت امور خارجه از وزارت بازرگانی در مرداد همان سال خواست تا 26: 330

ش./ ژوئن  1356هیأتی را براي سفر به پاکستان انتخاب کنند، در حالی که در خرداد 

م. حکومت پاکستان با کودتاي نظامی ضیاءالحق تغییر کرد و روابط ایران و 1977

نگاري، وزارت راه و ترابري این پاکستان دگرگون شد. در ایران، پس از چندین ماه نامه

  کند:افراد را انتخاب می

  آهن فضل اهللا محمودیان رئیس اداره کل راه.1

  آهن راه اداره کلاسماعیل نورزاد معاون .2

  صالح هدایتی مدیر کل منطقه شرق و جنوب شرق.3

  محمد اسماعیل قائم مقامی مدیر هدایت ترابري.4
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-274منوچهر صالح تفتانی معاون کل امور بازرگانی آسیا و اقیانوسیه (همان، .5

330:19 .(

 1356م. تعیین شد، اما در مهر ماه 1977ش./ اکتبر 1356تاریخ سفر آنها، آبان 

هاي آهن شده بود، به سبب مشغلهنیا که به جاي محمودي رئیس کل راهاطباییطب

). این سفر به سبب تغییرات 330:10- 274کاري خواستار تعویق سفر گردید (همان، 

در مناسبات سیاسی انجام نشد و پس از آن نیز با وقوع انقالب اسالمی در ایران، روند 

  رد.آهن شرق تغییر کمسائل مربوط به راه

  

  نتیجه 

هاي روس و انگلیس عقب ماند، اما آهن به سبب سیاستاگر چه ایران از عصر راه

آهن شبه همان کشورها در آستانۀ قرن بیستم تصمیم گرفتند ایران را به مجموعه راه

آهن کویته به زاهدان قاره هند متصل کنند و این طرح بسیار سریع پیش رفت. راه

داد. در فاصلۀ ه باستانی بین شرق و غرب آسیا را پوشش میمسیري بود که بخشی از را

شد و در سایۀ امنیت ایجاد شده، رونق داشت. آهن استفاده میدو جنگ از این راه

اي مانند جدایی پاکستان از هندوستان که از نتایج جنگ جهانی دوم بود، حوادث منطقه

مدت یک دهه از رونق افتاد و آهن تأثیر منفی گذاشت و گمرکات منطقه به بر این راه

در  پهلوي دومحتی برخی از تجار از ایران کوچ کردند. با آغاز دورة دوم حکومت 

آهن جلب ش. در سایۀ رخدادهاي جهانی، توجه دولت به این راه1332- 1342هاي سال

شد. دولت ایران براي ایجاد رونق در این زمینه، با پاکستان قراردادهاي اقتصادي و 

آهن دادها متضمن نگاهی به مسألۀ راهانی متعددي منعقد کرد و تقریباً همۀ قراربازرگ

بود. نشانی از این توجه در قراردادهاي میان ایران و افغانستان و هندوستان نیز دیده 

هاي هاي میان ایران و افغانستان، دولت ایران ضمن کمکنامهشود، چنانکه در توافقمی

آهن در آن کشور و اتصال ی به افغانستان، خواستار تأسیس راهمالی، تحقیقاتی و صنعت

آن به مرزهاي شرقی ایران بود. در بارة هندوستان، همسایۀ قدیمی و باسابقۀ تجاري 

کوشید مسیر تجارت را به خلیج فارس سوق دهد و راه طوالنی نیز دولت ایران می



13/ توسعه راه آهن شرق ایران به پاکستان در عصر پهلوي دومنگاهی به برنامه 

آهن وبت، از هندوستان ریل راهبازرگانی دریایی را با آن کشور بهبود بخشد و در چند ن

  وارد کرد.

م. طبق 1973- 1977ش./ 1352-1356از نظر اقدامات داخلی نیز در چهار سال 

هاي بازرگانی شرق کشور قرار گرفت. سه دستور شاه، مسألۀ راه آهن در اولویت برنامه

 - الیاي موزیري، برنامه و بودجه و راه و ترابري در تعامل با هم، پروژهنهاد نخست

آهن در سمت پاکستان و در داخل کشور تا کرمان در نظر تحقیقاتی را براي گسترش راه

گرفتند. در این بین، طرح توسعۀ استان سیستان و بلوچستان نیز در دستور کار 

تحوالت داخلی ایران و پاکستان، برنامه هاي کالن کشور قرار گرفت. هر چند برنامه

  تمام باقی گذاشت.بازرگانی فوق را نا - اقتصادي
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  منابع و مآخذ

  :اسناد

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (ساکما): 

  .330- 274؛240-1612؛240- 790؛240-690؛220- 11638

  

  ها:کتاب

 تاریخ ایران دوره پهلوي از رضا شاه تا انقالب اسالمی، 1387آوري، پیتر و دیگران، 

  تهران: جامی.، ترجمه: مرتضی ثاقب فر، 7دوم، جدفتر 

  ، تهران: چاپخانه مجلس.2جعملیات قشون در بلوچستان، ، 1336جهانبانی، امان اهللا، 

واکاوي روابط خارجی ایران و پاکستان در "، 1395حمیدي، سمیه و فاطمه اشرفی گل، 

، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، "1947-1979هاي الملل طی سالپرتو نظام بین

  .66شماره ،17، سال 1395تابستان 
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