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 مقدمه 

همسایه بنویسد، جوانان کشور هر زمان که تاری    خ ملتی را  
 شوند. آن ملت خودباخته م 

ش  در خالل فعالیت های سیایس مدنی خود برای گسیی
مبارزات مردم در بلوچستان با  سازماندیهآگایه و بیداری و 

امونپرسشهای زیادی از سوی جوانان   شکل پیر
ی

ی چگونگ گیر
 ، غرنی و شمایل  ی که تقسیمات مرز 

قی بلوچستان را به رسر
-پاسخ این پرسش که اما منابع خونی  شدهاممواجه  ،تقسیم کرد 

  ن  ها. کتابدر بر داشتە باشند، نیافتم به طور کامل و یکجا ها را 
و  جانبدارانه یا از سوی ایرانی ها،، به دستم رسید در این باره که 

به  ها دیگر همسایگان و غرنی و یا از سوی ، نگاشته شده سطیح
صورت گذرا و بدون ذکر بلوچستان به طور محوری از کنار 

رد شده بودند. و عمال کتانی نیافتم که با مطالعه آن  مسئله
بلوچستان داده یمات تقسهای مخاطبان در خصوص پرسش
دوم طوالنی بودن و جسته گریخته بودن منابع  مسئلهشود. 

بود. مطالعه کتابهای تارییحی برای نسل جوان خسته کننده 
ها صفحه با جزئیات دقیق برای درک یک  همطالعه د؛ است
ی باعث  کوچک   مسئله جوانان از مطالعه در این باره  کنارهگیر

ی خاطر دست  به کار شدم و با جمع آوری شده بود. به همیر
 این کتاب را نوشتم.  موجود  محتوا و منابع

ی خاطر در این کتاب تالش   رصفا  بنده مورخ نیستم به همیر
ی سلسله حکمرانی   شکل گیر

ی
در کردم نگایه گذرا به چگونگ

 ورود استعمار 
ی

 ، پرتغال قرن های اخیر بلوچستان ، چگونگ
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ی و در ن منطقهاین ایران به  و  بریتانیا   شکل گیر
ی

هایت چگونگ
تا خواننده پس از مطالعه  ،بیندازم سیمات مرزی بلوچستانتق

این کتاب تصویری به هم پیوسته از آنچه بر بلوچستان گذشته 
در ذهن داشته باشد و در صورت عالقه مندی برای مطالعه 

 مراجعه کند.  در این زمینه به کتاب های مفصل تارییحی بیشیی 

ین کتاب فتح بانی باشد برای امیدوارم نگارش ا
 اندیشمندان دیگر پژوهشگران، دانشجویان بلوچ رشته تاری    خ و 

 که  چرا  ؛و بنویسند  گذاشتهبیشیی  در این زمینه وقت و انرژی  تا 
 و من معتقدم،تاری    خ باید توسط نخبگان خودش نوشته شود 

همسایه بنویسد، جوانان آن کشور هر زمان که تاری    خ ملتی را 
 خودباخته م شوند. ملت 

این کتاب را تقدیم م کنم به همه آزادمردان بلوچ 
 آموخت. 

ی
 خصوصا پدرم که به من درس آزادگ

 

 

 

 

 

 



6 
 

 بلوچستان   

یعتی  ؛" استستان "و  "بلوچ "دو بخش دارای بلوچستان  
ی ملت بلوچ، همانند  ترکمنستان، ازبکستان،  کردستان، رسزمیر

منطقه خود  ملت ساکن در افغانستان و ارمنستان که داللت بر 
 دارند. 

جلد دهم معجم البلدان در مورد  ،145صفحه  در   
بلدی از بالد آسیاست، در شمال آن "بلوچستان آمده:  

ق سند، در جنوب اقیانوس هند و در غرب  افغانستان، در رسر
 " بالد فارس قرار دارند. 

قدییم است که نام تارییحی آن  منطقەایچستان بلو   
"مکران" بود. همانگونه که ایران پیشیی به نام پرشیا بوده و یا 

اتوری عثمانی شناخته م  شد. اما در قرن  ترکیه که به نام امیر
ی ها که متعلق را   ن  های اخیر و برای اینکه کلیه مناطق و رسزمیر

مکران قرار  به  محدوده معروفاز به بلوچها هستند و خارج 
بر آن اطالق شد. برخی  "بلوچستان"شامل شود اسم دارند 

ی بار این نامگذاری توسط نادرشاه افشار   مدیع هستند اولیر
ش  هنادرشا است.  صورت گرفته

َ
کہ بلوچھا او را بہ نام نادرچم ک

برای  رسیدن بہ قدرت  )چشم کور کن( م شناسند، بعد از 
ش حکمرانی خود  ی بہ این گسیی . او در این آورد  روی رسزمیر

در  کہ فقط بلوچھای جنگجو و دلیر   متوجه شد منطقہ وسیع، 
 میکنند. از این رو 

ی
.  خواند این منطقہ را بلوچستان  آن زندگ

در نقشه های صده های  و  رفتہ رفتہ این کلمہ بکار گرفتہ شد 
 ذکر شد. لوچستان اخیر نام این منطقه جغرافیان  بنام ب
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  انده زیادی به جای نم  آثار وچستان بل مکتوب چرا از تاری    خ 
 ؟  است 

از تاری    خ بلوچستان پیش از ورود اسالم موارد بسیار کیم  
و یا  (سینه به سینهشفایه ) به جا مانده است. عمدتا تاری    خ 

اما آن بخش از   ؛ها باقی مانده استەتوسط اشعار بر حافظ 
ی در جریان حمالت   ن  کهها و کتابهاەنوشتدست بوده نیر

آتش   به و کشتار و  به بلوچستانپادشاهان ستمگر همسایه 
ی رفته اند. از جمله شهر های  تارییحی و از  کشیدن شهر ها از بیر

 
 
ی د ی رفته بلوچستان ستکگیر ی -ن بیر است که در  -سوخته رسزمیر
گزاریهای این زمینه با نام "در سوخته " هم مطالتی در برخی خیی

انی بازار به فاصله  انگلییس موجود است. این شهر  در منطقه میر
ی بندر گوادر  است که قدمتش به  150 سال  3500کیلومیی

قبل از میالد مسیح بر م گردد و کاوشگران بقایای دیوارهای  
ی النهرین" تلقی  هم عص دژی را کشف کرده اند که  با تمدن "بیر

که بعدها در اثر حمالت بیگانگان به این منطقه به آتش    شده
ی رفته است.  ی  کشیده شده و این شهر بندری از بیر همچنیر

در منطقه کیحر نزدیک رودخانه بوالن بلوچستان   هتمدن مهرگر 
سال پیش از میالد مسیح قدمت دارد و  7000 بیش از  که

از  آسیاست و به مراتب قدییم تر  جنوب قدییم ترین تمدن در 
در   م1928. مهرگره در سال شناخته م شود  بالد فارس تمدن

فرانسوی کشف شد. اکنون این  ناسکاوش های یک باستانش
ی  آثار که   بلوچستان تمدن ی از  از آن به جای مانده،شگفت انگیر

ی رفته و  ی از  تارییحی  آثار جز بیر ی  نمانده است.  باقی  آن چیر
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 سال پیش از میالد مسیح   7000بلوچستان  عکس/تمدن مهرگره  
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ی كە  شهر سوخته"" ی جنوب 120در نیر   نصآباد  کیلومیی
ی آباد( کنونی واقع شده،  به سمت "دزاپ" یعتی زاهدان )حسیر

بە  تغییر داد،نامش را به زابل  پهلوی  بعدها رضاشاه و 
ساله به عنوان عظیم  5000قدمتی داشتە و علق بلوچستان ت

 آثار امروزه جزو  و ی خود بوده دورههاترین شهر باستانی در 
ی و از  ی ثبت شده است. این نمونه از سوخیی  یونسکو نیر

باستانی
ی شهرهای تارییحی بلوچستان در اثر یورشهای همسایگان  ی رفیی بیر
ستمگر نشان م دهد که چگونه تاری    خ و تمدن بلوچ محو شده  

ی باقی نمانده است. و جز آ ی    نچه در سینه ها و اشعار بوده چیر

ی بر م  در مورد ستم بر بلوچها  از شاھنامہ فردویس چنیر
وان در  ،معروف بود پروری بە عدالتکه   آید که در زمان انوشیر

وان رفته و  531 سالهای م. بسیاری از همسایگان به نزد انوشیر
در آن سالها   از بلوچها شکایت کردند  که بہ نقل از فردویس،

 م کردند 
ی

ز _برز کوه_ زندگ ، بلوچهای بیشماری در حوایل الیی
وان برای  بزرگبا سپایھ  در نر شکایت ها از بلوچها  انوشیر

بستہ  راھھای فرار را حرکت نمود. او دستور داد ھمہ  شانرسکوب 
، پیر و جوان و کودک . دراین یورش زنو بلوچھا را قتل عام کنند 

وان ستمگر گذشته و هر چه از دم تیغ شمشیر   سپاھیان انوشیر
ی  ،داشتند  کشتہ شدند. آنھان   ظالمانە  تعداد بیشماری و از بیر

و به  هکہ توانستند جان سالم بدر برند منطقہ را ترک نمود
و  زن و  که محیل ان ستمگر گذشته فرزندشان از دم تیغ انوشیر
ز کوه  باز نگشتند.  ،بودند  احمد عیل   -برز کوه  –)در مورد الیی

کهزاد مورخ و باستان شناس نامور افغانستانی معتقد است که 
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مقصود از برز کوه در شاهنامه ، کویه است در جنوب بلخ که  
ی جنوب بلخ  ی اسم در پنجاه کیلومیی ی با همیر هم اکنون نیر
موجود و معروف است از آنجان  که این محل به موطن اصیل 
بلوچ ها بسیار نزدیک است م تواند به حقیقت نزدیک تر 

ی سفر برخی از بلوچها از شمال ا یران و باشد و نظریه پیشیر
حوایل کوه دماوند را با تردید جدی مواجه کند که بنده از 
پژوهشگران م خواهم در این زمینه تحقیقات علیم انجام  

م توانید منابع موجود در    koh e alburzدهند. با رسچ واژه 
نت در این باره را بیابید(   اینیی

ی در کتاب شاهنامه فر  ی دویس همچنیر به شاه مکران نیر
دهای سختی که شا  ده استاشاره کر  با   یه مقتدر بوده و نیی

گواه بر وجود    و این خود  داشته استدیگران شاهان فارس و 
، فردویس قدرتمندی در گذشته در مکران دارد  تمدن و پادشایه

ی به یک فرمانده بلوچ به نام "اشکش" با لشکری از  همچنیر
ی تو  ران از بلوچها در دوره کیانیان اشاره م کند که برای گرفیی

گردان    ه سیاوش شاه کمک م کند "سپایه ز دست کیخرسو ب
کوچ و بلوچ، سگالیده جنگ و برآورده خوج" که به نظر م رسد 
این ارتش از طرف شاه مکران به یاری سیاوش شاه فرستاده 

د. این موارد نمونه های  مشده است تا انتقا خون پدرش را بگیر
اما بلوچها در مکران دارد  زی از وجود پادشایه ها و قدرتبار 

همانگونه که گفته شد یط حمالت همسایگان برخی شهرها، 
ی رفته اند  بلوچها و مدارك و اسناد  تارییحی و کتابها  آثار   ؛از بیر

دولت های استعماری خصوصا در چند قرن اخیر و پس از ورود 
اتژیک بلوچستان و سپس بازی   غرنی و فاریس به منطقه اسیی

 
ی

اش  کههای بزرگ تژیک  کل گرفت و در نهایت  به دلیل اسیی
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جمعیت بلوچها و ضعف  بودنكمبودن منطقه بلوچستان و 
،  قصد تصفکه نظام آنها، غرنی ها و  قاجاری ها  های

ی منطقه را  استعمار  در نهایت با حمایت   داشتند و اداره قهرآمیر
ایط  کردهتقسیم و تضعیف را انگلیس بلوچستان   و به رسر

 بدان پرداخته خواهد شد.  درآوردند که

تاری    خ بلوچستان پس از اسالم  مشخص تر است و نام 
  مطرح است، سومدر دوره یزدگرد پهلوانانی چون سیاه سوار 

ی حکومت خانات کالت   م15 خصوصا بعد از قرن  و شکل گیر
ی نرفته و به طور از قبل تاری    خ بیشیی  مکتوب شده و از بیر

س  پراکنده و جسته گریخته به  زبان های مختلف در دسیی
 است. 

ی تمدنهای موجود در به نظر م رسد  ی رفیی بعد از بیر
ی بلوچها هایەنوشتو دست آثار  میالدی 14تا قرن  بلوچستان
ی رفته و  منطقهدر  موجود  ی از بیر آن هم بە صورت   چندانی چیر

 باقی نمانده است. مسلما پراكنده و نامنظم 
در قدم اول اگر بلوچ ھا ھوس کشورگشان  میداشتند، 

ھای فاسد سند و پنجاب حتی مدت بسیار کوتایھ ھم حکومت
ھای بلوچھا مقاومت کنند  کما  ؛نمیتوانستند در مقابل شمشیر

اینکه بعدها به دلیل مشاهده ظلم و ستم بیش از حد  
همسایگان بر آنها به دنبال حکومت داری و تشکیل حکومتی 

 و سند را فتح کرده و حکومت تالپورهای بلوچ را  رفتند.  مقتدر 
شکل   با روی کار آمدن امیر سهراب خان تالپور  1775در سال 
خان تالپور یعتی در سال  دادند.   1843و در دوره میر نصیر

 داشتند که به 
ی

قی جنگ بزرگ میالدی با ارتش کمپانی هند رسر
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وستان آزادی هنداز و تا بعد معروف است  "میانی "جنگ 
 سند باقی ماندند.  انهمچنان حکمراران

 

 بلوچ های تالپور در سند   تصویری از حکمرانان 
 

ی دیگری را با ارزشیی آزادی خود  برابر بلوچ ھا در  ی  ھیچ چیر
  و پنداشتند نیم

ی
تحت تسلط دیگران ننگیتی كە مرگ را بر زندگ

خصلت  بەخاطر کما اینکه بلوچها ؛ ترجیح م دادند بود، 
ی   رھا نموده و گایه قناعتشان حکومت ھای بدست آمده را نیر
و فقط با   شیدند كم بہ تخت و تاج پشت پا زده و از آن کنار 

 م ەهای کوچک منطقنظام رسداری و حکومت
ی

-ای زندگ
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 گذراندند. 
 

، تسخیر کرمان به وسیله لشکر بلوچستان در به عنوان نمونه
دن آن  و سیر

، و یا  زمان سید خان نارونی در  به آقا خان محالنی
راه ، وی بہ حکومت کالت پشت پا زد و ن  دوره میر بجار براهو 

کہ درآن دوره در دل ھیچ رسدار دیگر بلوخر زهد اختیار نمود 
ی کالت پیدا نشد و بدین صورت حکومت کالت چند  شوق گرفیی

کالت را تصف    ی تیموریسال بدون حاکم بود. تا اینکه مغولها
 را نیم پذیرفتند بالفاصله  کردند، این

ی
جا بود که بلوچها که بردگ

ارتیسر گرد آورده و با آنها درگیر شده و مجددا کالت را باز پس  
گرفته و میر حسن را حاکم کردند و سلسله خانات کالت ادامه 

 یافت. 

از تاری    خ حکومت  برهه ایالبته فقط بلوچها نبودند که در 
پیش از شکل ندادند بلکه عرب  ها در منطقه حجاز  فراگیر های 
 مشابیه داشتاسالم 

ی
ی شیوه زندگ ای ەو هر منطقه و قری ەنیر

ت  توسط یک قبیله و رسطایفه اداره م شد تا اینکه حصی
ی قبایل و با  -صیل هللا علیه و سلم  –محمد  با ایجاد وحدت بیر

اتوری بزرگ آن دو  ،دادن وعده فتح کرسی و قیص  ره دو امیر
 صحران  عادی وارد یک فاز اقتدار کرد که با 

ی
آنها را از زندگ

اتوری اسالم را شکل  دهای طوالنی در نهایت امیر ورود به نیی
ی تکرار شدند.  اتوری ها بعدها نیر  دادند و این امیر

ی  اتوری عثمانی   همیر طور ترکها تا پیش از تشکیل امیر
و یا یهودیان  داشتند  منطقەایحکومت های قبیله ای کوچک 

که سالهای بسیار دور در اورشلیم حکومت های پادشایه  
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یهودی داشتند در گذر زمان و حمله پادشاهان مختلف و 
اندک اندک در رسارس  ،بودند ساكن  ی کهاەاخراجشان از منطق

  آنچه م گویند  دنیا پراکنده شدند تا اینکه بار دیگر بر اساس
زمینشان باز م گردند که یهودیان به رس  است پیشبیتی تورات
را   کرده و فکر بازگشت و تصف رسزمیتی   تأسیس سازمان های 

ی شناخته م شد در رس یهودیان انداخته و  که آن دیگر فلسطیر
منطقه را با حمایت کشورهای ابرقدرت و حمایت ثروتمندان 

کشورهای   حتی یهودی به تصف در آوردند و امروزه م بینیم 
ی   عرنی  ی موجودیتشان ر ا زمانی د کهنیر شمن خونینشان بودند نیر

 اند. و بە رسمیت شناختە پذیرفته

 این موضوع در خصوص بلوچها در دوره معارص و پس از 
ی و  یوغ زیر  شدن و اشغال استعمار کشورهای همسایه رفیی

ی و مصادره منابعشان  ی قرن  باالخرهتقسیم رسزمیر روزی در همیر
ند و رسزمینشان را پس برم  ی  . خواهند گرفت خیر
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داری  و آغاز حکومت  توجه استعمار به سواحل مکران 
 بلوچها 

میالدی سلسله پادشایه خانات کالت در  16در قرن 
تا پیش از آن از حکومت  ن  کهبلوچهابلوچستان شکل گرفت. 

 با ای ەداری دوری م کردند و رصفا حکومتهای کوچک منطق
پس از توجه کشورهای  ،طوایقی داشتند الملوكنظام 

 غرنی به سواحل مکران 
یالیستی ی  امیر ی رفیی  از بیر

به دلیل نگرانی
ی بەآزادی هایشان و زیر  سلطه بیگانگان، بار دیگر  باررفیی

 اگیر تشکیل دادند. حکومت های فر 

اتوری عثمانی و تصف قسطنطنیه  پس از تشکیل امیر
ی   میالدی 435)استانبول( در سال  ی رفیی توسط ترکان و از بیر

ی آسیا و اروپا با  مسیر تجاری جاده ابریشم، روابط تجاری بیر
ی و دیگر  ی ی تجار ونیر مشکل مواجه شد. از سوی دیگر رقابت بیر

ق، اروپاییان را به فکر گرا اروپاییان بر رس کاالهای  نقیمت رسر
ی راه قی انداخت که منجر یافیی های جدید تجاری در مناطق رسر

یالیسمبه آغاز دور جدیدی از استعمار  های در کشور  گری و امیر
  .منطقه شد

 1497میالدی به طور مشخص در سال  15اواخر قرن 
ين مکتشف پرتغایل، به فرمان  ميالدی واسکو دوگاما بزرگیی
 در جستجوی راه 

ی
پادشاه پرتغال همراه چهار کشتی بزرگ جنگ

ق رهسپار شد. در اين سفر بارتلیم دياز که پیشیی به  ادويه به رسر
آنها پس از ورود به آبهای  .هند سفری داشت او را همرایه کرد
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مکران  پستی   بندر  در سواحل و دریای مکران اقیانوس هند 
ی تربت   180در  یعتی  ی بندر گوادر   129و کیلومیی لنگر  کیلومیی

به هند رسیدند.   م1498و سپس در نهایت در سال  انداختند 
و   ساخت  اروپا را بسیار منتفع  تجارت  دریان  دو گاما  سفر
   که پادشاه پرتغال  کشورش چنان دستاوردی داشت  برای
ی خاطر  هند و کشورهای منطقه استعمار قصد  را کرد. به همیر

هجری   909میالدی /  1503رد که در سال ک  عزام ناوگانش را ا
  را به نام آلفونسو آلبو کرک   قمری یگ از دریانوردان خود

ی به هند ق آفریقا به سمت  کرد . آلبو کرک   مامور رفیی   از رسر
ی بارها،   از آن   هند حرکت کرد و پس ایل  1515سالهای   بیر

  در سواحل مکران  در حال تردد  پرتغالیها  ناوگان  1581
ی خود را نشان دادند.  بودند و اندک اندک چهره استعمارگیر
این امر سبب شد که بلوچها بار دیگر برای نویع مقابله در 
مقابل استعمارگران احساس حکومت داریشان تقویت شده و 

 شکل گرفت. رفتەرفته اینجا بود که حکومت خانات کالت 

 

ی    شکل   )قالت(   خانات کالت   سلسله حکمرانی گیر

در زمان تردد استعمارگران پرتغایل بر سواحل مکران و 
عمر    تصف بندرگاه ها و استعمار هند فردی به نام "میر

وادی و در منطقہ سوراب  " از طایفه براهویمیر فرزند رسدار میر
د. کالت دارای قلعه ای محکم و   58) ی کالت( برس مییی کیلومیی

افغان ها آنجا را مهم به حساب م آمد که گایه  منطقەای
تصف م کردند و در این مدت زیر سلطه افغان ها قرار گرفته 
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 افغانستان خاندان ارغون که م.   1530بود که در سال 
ی

درجنگ
شکست  های هند  مغول مربوط به سلسله کامران  در قندھار از 

بہ ضعف  ین شکست قدرت زنون بیگ در کالت را رو او  خورد 
عمر از فرصت استفاده کرده و با سپاھیان دلیر و  نھاد. میر
جنگجوی خود بر کالت حملہ نمود. و زنون بیگ را شکست 

او بعد از شکست بہ افغانستان گریخت. با فتح کالت  . داد 
عمر پایہ حکومت بلوچ ھا  و احساس حرکت برای در کالت  میر

 پادشایه تسلط بلوچها بر کل بلوچستان و تشکیل حکومت
بنیان ، منطقەایبار دیگر پس از سالها حکومت های را فراگیر 
 نھاد. 

گوهرام الشار که مشهورترین و   بعد میر چاکر رند و میر
مدنی

قوی ترین رسداران بلوچ دوره خود بوده و رشته خویشاوندی 
و نیم پذیرفتند که براهوی ها بر این منطقه مستویل داشتند 
ف کرده  که در این کالت را تص شده و  هم همپیمان شوند 
وادی کشته شد. آنها میر عمر  جنگ ی   میر سپس به منطقه رسسیی

ی کیحر حمله کرده و  کیحر    چند ساله درنر نر های در طول درگیر
را از حاکمش "جام ننده" گرفته و به قلمرو خود اضافه کردند. و  
ی دو قبیله تقسیم  ی خود مناطق تصف شده بیر طبق معاهده بیر

، قب شد و  تی ایل رند مناطق نرمک، باردی، کتہ، دادر، باگ، س 
شوران و قسمت ھان  از شمال کیحر را فتح نمودند. قبیلہ الشار 
مناطق کوترو، گاجان، گنداوه، جھل و قسمت ھای جنونی کیحر  

 به دست گرفتند.  را 
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همکاری شاه طهماسب ایران با پرتغایل ها علیه حاکم  
 بلوچستان 

وع در دوران  نفوذ پرتغایل ها بر سواحل مکران ، تنگه رسر
ی  مناطقی در  عمان و  بحرین، هرمز، ی شکل گیر آفریقا و همچنیر

ی سلسله خانات کالت در مرکز بلوچستان،   و رو به شکوه رفیی
هوت  در حدود  طایفهمیر حمل فرزند میر جیهند کلمت از 

میالدی یعتی دوره شاه طهماسب   1546ه یعتی  925سالهای 
 جنونی ، حاکم بخیسر از مکران در حدود قسمت  اول صفوی

ی  بلوچستان شامل رسيك يا بيابان جاشک )جاسك( ، كاروان تیر
 ين بگ ، گوادر، وپستی ، تا هور ماره بود. ر )تیس( دشتياري ، ز 

ي  در زمان حمل يگ  از مردان پرتغایل  به نام جركس ديفیی
بلوچستان جهت فروش   جنونی به عنوان تجارت به سواحل 

  االي خود با پشتيبانی ك
ی

مسلح به اين سواحل تردد  ناوگان جنگ
ی كرد م خود را با كاال بلوچستان معاوضه  یكرد و كاالم  . اولیر

بار كه اين پرتغاليها به عنوان بازرگان وارد منطقه شدند ،  
كه  یعليه مردم منطقه نداشتند، و از مهمان نواز  بر  تهاجیم

كردند. اما آنها دري    غ نیم رسشت مردم بلوچ بوده و هست، از 
 برایدر سواحل  پرتغاليها یواش یواش بعد از اينكه پايگاههان  

اندک اندک چهره استعمارگرایانه خود را نشان  ،ساختند تجات 
ی  بلوچبه خون مردم و رسانجام دستشان دادند  .  آلوده گرديد نیر

ی كاردار حمل   با  تا اينكه ی كشته  یتعداددرگیر شدند. نیر از طرفیر
و آنها را از  شدند. حمل از اين موضوع سخت ناراحت گرديد 

ی قرار داد با شاه   خريد و فروش كاال منع كرد، تا اينكه آنها با بسیی
صورت گرفت ،  كه در چهار ماده اصیل یطهماسب صفو 
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رم قرار  پايگاه خود را در جزيره هرمز متمركز ساختند. ماده چها
كه دولت ايران به بلوچستان لشكر    گويد كه هر موقعد ، م دا

  نمايد،دولت پرتغال با امكانات دريان   و اسلح
هايش به ەكیسر

اين موضوع براي حمل بسيار گران تمام !  دولت ايران كمك كند 
و و درياي عمان همدست  ایرانبه جاي اينكه حكام  شد،

بستند قرار داد م با بيگانگان  هميكديگر باشند بر ضد پشتیبان 
ی حمل و  یرسانجام جنگهاعلیه بلوچها توطئه کرده بودند.  بیر

 را به روي آنها بستند.  افرداش و پرتغاليها در گرفت و راه خشگ
ی به هندوستان به این مناطق نیاز  اما پرتغایل  ها  که برای رفیی

داشتند کوتاه نیم آمدند و این بار خواستند با رشوه و پیشنهاد 
ی پرتقایل و ا ازدواج اما  جذب نمایند؛کانات مادی او را مبا دخیی
یەحمل ب ی یخاطر روحیه استعمارستیر ها اش نپذیرفت و درگیر

وها و  ادامه پیدا کرد همچنان  با   پرتغایل یرسانجام او توسط نیر
 کشف محل ترددش ربوده و کشته شد. 

 

وادی  بّجار میر  میر

وادی"کشته شدن   گوهرام،" توسط چاکر و میر عمر میر
ی کرده بود اما کاری از دستشان برنیم آمد براهوی ها را خشمگیر

بجار" تا اینکه  واد"میر در زمان کشته ی که پرس میر عمر میر
ذاشته وبا حمایت  شدن فرزندش کوچک بود، پا به سن گ 

چاکر و  با استفاده از فرصت ها قیام نمود و براهوی  نبود میر
گوهرام که در منطقه کیحر به رس م  یگ از بردند و میر

مندو" را به عنوان نماینده آنها در ر  س  أبستگانشان به نام "میر
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  کالت گذاشته بودند، به قلعه یورش برده و آنجا را بازپس 
 . ند گرفت

ی خود "سوراب"   بجار پس از آن به محل سکونت پیشیر میر
نگ تا جاؤو، شمال و یورش برده و مناطق اطرا

ُ
ست ڈ، م 

ُ
ف انجا ک
 جنوب ِانگول را به تصف در آورد. 

بجار تصمیم گرفت به  بعد از اینکه اوضاع آرام شد میر
 او را عوض کرد. میر بجار  

ی
سفر حج برود، و این تصمیم زندگ

رو به  ،پس از بازگشت از سفر حج که چند سال طول کشید 
ھر رسدار قبیلہ را  داری آورد،سوی زهد و دوری از حکومت

رهیی قبیلہ و خودمختار نمود. کالت را رھا نمود و از حکومت 
 معمویل و  دست کشید، در 

ی
میان قبیلہ خود رفت و به زندگ

ی جر ەزاهدان ت نکرد کالت را تصف  أای مشغول شد و کیس نیر
ایط مثل سالهای قبل از تصف کالت توسط بلوچها و  کند و رسر

 بلوچها 
ی

 رسداری و حکومت همان نظام همیشگ
ی

های  و زندگ
 کوچک تبدیل شد.   منطقەای

 

 تیموری ی  فتح کالت توسط مغولھا 

ی دوره کامران مغول در قندھار حکومت خاندان  در همیر
ارغون را از میان برده و حکومت خود را برقرار نمود. او لشکر  
کوچگ برای فتح کالت فرستاد و کالت بدون مقاومت فتح شد. 
بعد از تصف کالت توسط مغولھا بار دیگر خون بلوچ به جوش 

 زیر دست بیگان
ی

گان را نیم آمد، بلوچ به هیچ عنوان بردگ
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ی خاطر آتش قیام  ؛پسندید  شد و مدنی بعد  شعلەور به همیر
وادی با کمک دهواریبراهوی  ابراهیم خان میر ی میر -ها به رهیی

در داخل کالت بودند حاکم اشغالگر را کشتند و پس از  ن  کهها 
وادی  ابراهیم خان میر ی حاکم نوه میر تشکیل مجلیس برای تعییر

گوهر  وادی به عنوان خان کالت  یعتی میر حسن فرزند میر ام میر
ی شد.   تعییر

"خان کالت" لقب حاکمان رفتەرفته الزم به ذکر است که 
 این سلسله حکومتی در بلوچستان شد. 

 

 میر احمد خان اول 

وادی" حسن میر ی فرزندی ذکور بدون بجای "میر  از  گذاشیی
پس از درگذشت   . م. در کالت درگذشت  1666سال در  خود 

قمیی را به عنوان خان کالت  وی براهوی ها میر احمد از نسل میر
برگزیدند که پس از وی سلسله خانات کالت از نسل وی است 

احمد اول" م شناسند که  سال  29و او را به عنوان  "میر
 در کالت فوت کرد.  1695حکومت کرد و در سال 

احمدخان اول در این دوره مناطق مختلقی  را تصف   میر
کرد وی  برای حفاظت حکومت خود در مقابل خطر سندی ھا 
لشکری برای فتح دره مولہ، کرخ، چکو و تمام  این مناطق تا 
تر فرستاد و این مناطق  را به تصف در آورد. و  حدود کوه کھیر

ی  ی ی تصف کرد (کویتهشال )همچنیر ی به را نیر ه و کیحر را نیر
 تسخیر کرد. 
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ا م. قبایل   1695حمدخان درسال بعد از در گذشت میر
محراب خان  بلوچ تحت فرمان حکومت کالت بہ اتفاق، میر
احمدخان را بہ عنوان خان کالت انتخاب نمودند. اما  فرزند میر

م  در یگ از 1697حکومت وی دوام نیاورد و دو سال بعد 
ی به وی اصابت کرد وبعد سه روز فوت کرد. در  جنگها تیر

زخیم بود وصیت کرد که حکومت به فرزندانش که   که هنگام 
ده نشود و  عبدهللا خان(  سیر احمدخان و میر کوچک بودند )میر
سمندرخان" فرزند میر قمیی به  به جای آنها برادر زاده اش "میر

 عنوان خان کالت برگزیده شود. 

 

سمندرخان   بلوچ   میر

سمندرخان در سال  محراب خان  1697میر بعد از مرگ میر
اورنگ زیب  در این دوره ان خان کالت انتخاب گردید بہ عنو 
سلیمان یکم شاه صفوی ها بود. به   ھند بود.  شاه عالمگیر 

ی کتاب تاری    خ   2استناد جلد دانشنامه جهان اسالم و همچنیر
گلخان نصیر ترجمه ملک قادری، شاه ایران  بلوچستان نوشته میر

ه ی تسخیر این منطقارتیسر به فرماندیه طھماسب بیگ برا
ازحملہ طھماسب بیگ مطلع سمندرخان در ملتان  اعزام کرد. 

با خداحافطی از شاھزاده معزالدین با حرکت شبانہ روزی  شد و 
د مستونگ رساند. 

ُ
 خود را بہ ک

در ظرف چند روز یس ھزار بلوچ مسلح و جنگ آزموده 
 ، نزد او گرد آمدند. در این موقع طھماسب بیگ مناطق چایعی
نوشگ و گردگاب و مناطق دیگر را مورد تاخت و تاز قرارداده، و 
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بلوچ های بسیاری را کشته بود و  تاراج کنان بہ منطقہ کانک  
سمندرخان کیم قبل از کد  مستونگ لشکر وارد شده بود که میر

طھماسب بیگ را متوقف نمود. سه روز جنگیدند و در روز 
چھارم در گرماگرم جنگ چشم خان بلوچ بہ فرمانده ارتش ایرانی 
ی صفوف ایرانی ھا خود را  طھماسب بیگ افتاد. خان با شکسیی
بہ مقابل سپھساالر آھن پوش ایرانی رساند و رس طھماسب  

ی درغلطاند. ایرانی   بیگ را از گردن جدا کرد و چون تونر  بہ زمیر
ها رساسیمه شده و موازنه قوا عوض شد و ارتش بلوچستان 

 بسیاری به دست آورد. 
ی

وز شد و غنایم جنگ اورنگ زیب  پیر
عالمگیر شاه هندوستان که ایرانی ها را رقیب جدی خود م دید 
وزی نی نھایت خوشحال شد و فرمان داد کہ  بندر   از این پیر

ی م سمندرخان  کراخر و همچنیر بلغ دویست ھزار روپیہ بہ میر
 بلوچ به عنوان هدیه داده شود. 

سمندرخان  ی  میالدی1714سال میر در کالت در گذشت. نیر
 . سال حکومت نمود  18او تقریبا 

سمندرخان بار دیگر حکومت به همان سلسله  پس از میر
محراب   احمدخان دوم" فرزند میر محراب خان برگشت و "میر میر

مرگ پدرش کوچک بود به عنوان خان کالت   خان که در زمان
عبدهللا خان" را که  احمد خان دوم برادرش "میر برگزیده شد. میر

اعزام کرد و  امروزی کویتهشال یعتی به  ،جوان جنگاوری بود 
عبدهللا خان    بعد میر

حکومت کویته را به وی بخشید که مدنی
ی برادرش   شورش کرده و حکومت خان کالت را با کشیی

احم و خود بر تخت شایه نشست.  تصف كرد دخان دوم میر
احمدخان دوم کمیی از دو سال حکومت نمود. او در سال   میر
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م.  1716بہ عنوان خان کالت انتخاب شد و در اوایل  1714
عبدهللا خان او را بہ قتل رساند.   میر

 

 مار انگلیس به هندوستان ورود استع 

استعمار انگلییس پس از شکست ناوگان اسپانیان  آرمادا در 
های اسپانیان  و پرتغایل  شمار زیادی کشتی بهم  1588سال 

ها و بارهای پرارزش آنها، دریانوردان  دست یافتند. این کشتی 
ساخت به دور دنیا رفته و به ثروت بیشیی انگلییس را قادر م 

ابت یکم ابازرگانان لندنی عریضه  دست یابند.  ی ی به ملکه الیر
نوشتند و از او خواستند به ایشان اجازٔه سفر دریان  به اقیانوس  

ی به انحصار   هند بدهد.  هدف ایشان این بود که شکستی سنگیر
ق دور وارد کنند. ها و پرتغایل اسپانیان   ابت  ها بر تجارت با رسر ی الیر

جیمز م  1591آوریل  10این اجازه را صادر کرد و در روز 
سیی با کشتی ادوارد بوناونچر و دو کشتی دیگر از بندر توربای  لنک

انگلستان به سمت دماغه امید نیک و سپس دریای عرب 
ی سفرهای ماورای بحار   حرکت کردند. این جزو نخستیر

 از اطراف دماغرود. آن شمار م ها به انگلییس 
ً
ە  ها بعدا
ی کانیاکوماری در جنوب هند به سمت شبه رفتند  جزیره ماالیا نیر

پای انگلییس ها به هند باز شد و با  رفتەرفته پس از آن و 
" به ظاهر برای تجارت در خلیج  تأسیس  قی "کمپانی هند رسر

اتوری گورکانی هند بنگال دفیی زدند و  پس از آن تجارت را با امیر
یا همان نوادگان تیمور و مغول که بر هندوستان حکمرانی م  

وهای سیایس و نظام خود را رفتەرفته شکل دادند و  ،کردند  نیر
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در پوشش تجاری به هندوستان روانه کردند و در دوره "شاه 
ی احمد شاه ەعالم دوم" ب خاطر حمالت افغان ها به رهیی

ابدایل ، و ضعیف شدن شاه عالم دوم در نهایت کمپانی هند 
قی بر خلیج بنگال و بیهار و بوریسا مسلط شد و نهایتا پس از  رسر

پادشاه  آخرین هند توسط بهادرشاه دوم  م 1857ش سال شور 
سلسله گورکانی توسط بریتانیا عزل شد و به برمه تبعید شد و 
پس از آن بریتانیا رسما و به طور مستقیم حکومت هندوستان 

 را به دست گرفت. 

 

 

 

 رسآغاز قدرت فراگیر بلوچ و  میر عبدهللا خان  

عبدهللا خان د  1716ر سال همانگونه که گفته شد میر
احمدخان دوم را در کالت بہ قتل  ش میر

میالدی برادر بزرگیی
عبدهللا خان تقریبا   15رساند و تخت کالت را بدست گرفت. میر

سال در کالت حکومت نمود، ویل گفتہ میشود او مجموعا بیش  
سال را در پایتختش کالت نگذراند. فتوحات و شبیخون و   5از 

 
ی

 کار همیشگ
ی

ی غنیمت جنگ او بود از  منطقہ کیحر تا   گرفیی
 ، حدود دیره جات بور، ژوب، چمن تا قندھار، خاران، چایعی
مند و آخر مکران و بندرعباس مناطقی ھستند   شورواک تا ھیر
عبدهللا خان قرار گرفتند. او بہ  کہ مورد تاخت و تاز سواران میر
وز باز میگشت. داستانھای   ھر منطقہ ای کہ روی م آورد پیر
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عبدهللا خان تاکنون ھم بر زبان مردم شجاعت وعزم ر  اسخ میر
جاری است. او در کیحر و سند بہ "عقاب کویھ" مشھور بود.  
شاعران بلوچ او را "قھارخان" لقب داده اند. عامہ مردم تاکنون 

یاد م آورند و بہ این نام در باره او ە او را بہ نام " قھارخان" ب
ی انگلییس او را بشعر رسوده و افسانہ گفتہ شده است.  ە مورخیر

 خان فاتح نوشتہ اند. نام عبدهللا

عبدهللا خان چند روزی بندرعباس را فتح کرد و از  میر
ی آن نداشت و از احتمال  که آنجان   اراده ای برای نگه داشیی

ی   اینکه شاه وقت ایران لشکرکیسر کند مجددا شهر را با گرفیی
 غنایم ترک کرد.  

 

عبدهللا خان  اعدام  ف شاه افغان توسط میر  ارسر

ف شاه افغان که  میر عبدهللا خان،در زمان حکومت  ارسر
خورد اصفهان را گرفته بود پس از حمله نادرشاه افشار شکست 

و در مسیر برگشت قصد تصف بلوچستان را داشت که  
عبدهللا خان با لشکری کوچک به مقابله با وی برخواست، 
ف افغان گمان کرد که این لشکر کوچک قابل شکست  ارسر
است و به آنها حمله برد اما با دالوری بلوچها شکست خورده و 

د، رسش اسیر شد و پس از اینکه به دربار عبدهللا خان آورده ش 
 را از تنش جدا کرد. 

ی  عبدهللا خان سپس  به قندهار حمله کرد و دو جنگ بیر
ی خلیحی درگرفت در جنگ اول  ارتش عبدهللا خان و شاه حسیر
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وز  شکست خورد و در جنگ دوم که مدنی بعد شکل گرفت پیر
 شد و تا نزدیگ قندهار را تصف کرد. 

جاندری  ھر میالدی در محل  1731وی در نهایت در سال 
 ، در مصاف با کلودھا که شاه بوھرا، سندی ھا، بلوچھای کیحر
جدگالھا و جاموت ھای مخالف عبدهللا خان را جمع کرده بود 

ه کشته شد.  ی  در میانه جنگ و بر اثر اصابت تیر یا نیر

 

محبت خان   حاکیم ضعیف   میر

محبت خان  در سال  پس از میر عبدهللا خان فرزندش میر
  میر اهل تاز   بەخاطر شد. اما م حاکم کالت  1731

اختالفانی
خان که از همپیمانانش بود و توسط میر محبت خان به 

محبت خان کودتا کرده   ده بود توانستمستونگ تبعید ش بر میر
د.   و حکومت را از وی بگیر

در این دوره نادرشاه افشار به اوج قدرت خود در ایران  
ف افغان را شکست داده بود، و سلسله افشاریه   رسیده بود، ارسر

مورونی  ، میر محبت خان برای اینکه حکومترا بنا نهاده بود 
را به دست بیاورد از نادرشاه افشار کمک گرفت و به این  خود 
ی بار پای ایرانی ها را به این منطقه باز کرد که در شکل  برای اولیر

  ، ویمیر اهل تاز خان این واقعه با تهدید نادرشاه برای حمله به
ی  محبتکنارهگیر با حمایت نادرشاه خان  کرده و بار دیگر میر

م روی کار آمد  1737بعد از دو سال دوری از حکومت در سال 
اما با این کار به نویع حکومت مستقل خود را  زیر سلطه 
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او عالوه بر قبول پرداخت مالیات، دادن لشکر در نادرشاه برد.  
ل ساالنه یک دوازدهم تعداد سھمیہ لشکر در زمان جنگ و ارسا

ی فرستادن نامادری، برادر و  زمان صلح با تقبل مخارج آنها و نیر
 ! پرس برادر خود بہ عنوان اسیر نزد نادرشاه را بر خود گوارا نمود 

بعدا با   و سست اراده بودنش، ضعفش در حکمرانی  بەخاطر او 
پس از هایت احمدشاه ابدایل حاکم قندهار درگیر شد و درن

ی سال  در زندان احمد شاه ابدایل رسش میالدی  1750دستگیر
 بریده و کشته شد. 

ضعف  بەخاطر بلوچها،  داری این دوره از حکومت در 
 .حاکم وقت، شدیدا تضعیف شدند

 
 

 اعظم   نوری میر نصیر خان  

نصیر خان پس ا  1750ال در ساول ز میر محبت خان، میر
به حکومت رسید و در دوره او اقتدار بلوچستان بازگشت.  
خان ملقب به "غازی" "نوری" ویل و بزرگ شد. و یگ  نصیر میر

سال  45از برجسته ترین حاکمان کالت شمرده م شود که 
 حکومت کرد. 

ی وی و احمد شاه ابدایل  در دوره وی ارتباط نزدیگ بیر
یورش برد اما  احمدشاه ابدایل به وی حاکم افغانستان بود 

ی خاطر در نهایت پیمان   نتوانست کالت را فتح کند به همیر
ی آنها ازدواج صورت گرفته و همپیمان شدند.  صلح نوشتند   و بیر
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احمد شاه ابدایل برای فتح  در دوره وی بلوچها به همراه
با  به دلیل تصف الهور توسط سیکها  و از آن پس . رفتند هند 

شکست دادند و پس از آن به طبس نگیده و آنها را سیک ها ج
حمله کردند همرایه بلوچ و افغان در این دوره  و مشهد 

 زیادی برای آنها به ارمغان آورد. 
ی

 فتوحات و غنایم جنگ

اوج وسعت قلمروی حاکمان کالت درزمان سلطنت 
خان )نوری اعظم( درسال نصیر وسعت  .میالدی بود 1758میر

از بندرعباس ایران تا  پادشایه در زمان سلطنت میر نصیر خان
،   هلمند افغانستان تا  دره غازی خان و دره اسماعیل خان  کراخر

زبان میل  بود. میر نصیر خان به نصیر شایه معروف بود . 
در دوره او ارتش ساماندیه شد، دسته حکومت وی بلوخر بود. 

 بندی، نامگذاری، درجه و رتبه بندی مدرن پیدا کرد. 

در باره   1966کرزن در سال حاکم انگلییس هند، لرد 
وسعت قلمروی وی گفت: بلوچستان در زمان میر نصیر خان 
ی کرمان و  ی هلمند و دریای مکران ودریای خلیج فارس و بیر بیر

 .سند وسعت داشته است

 

 دست عمان افتاد؟ بندر گوادر به  چگونه  

سید سلطان وایل مسقط از برادر میالدی 1783 در سال
او به خدمت میر   .بلوچستان فرار کردخود شکست خورد و به 

نصیر خان رسید و از او تقاضای کمک نمود. میر نصیر خان اگر 
چه به او کمک نظام ننمود ویل نصف درآمد ساالنه بندر گوادر  
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را که در آن زمان مبلغی معادل سیصد دالر بود را برای مخارج  
سید سلطان به صورت قرض به او عنایت نمود. در آمد کل  

ی معادل هفتصد دالر بود که از این ب ی ندر گوادر در آن زمان چیر
مبلغ چهارصددالر سهمیه خان و سیصد دالر به گچگ ها م 
ی خان کالت و گچگ ها به   رسید. اگر چه درآمد بندر گوادر بیر
طور مساوی تقسیم شده بود ویل خان کالت که حکومت  

 مبلغ گوادررا دردست داشت برای حفظ امنیت و امور نظام 
دریافت م نمود. سید سلطان به صورت   یکصد دالر بیشیی
مهاجر، مهمان بلوچها بود. به این دلیل گچگ ها هم سهمیه 
خود را به عنوان قرض در اختیار او قرار دادند. به این ترتیب تا 

سید سلطان در گوادر بود تمام درآمد آنجا را در اختیار  که زمانی 
 خان و پس از آنکه سید سلطان داشت. بعد از مرگ میر نصیر 

ی حکومت مسقط موفق شد او بجای پس  در باز پس گرفیی
دادن بندر گوادر به خان کالت و گچگ ها، با بلوچها بدعهدی  

 نمود وبندرگوادررا درتصف خود باقی گذاشت.  

م. بعد از چهل وپنج سال 1794در بهار سال دوم به سال 
در ِگنداوه در   حکومت، خان معظم میر نصیر خان اعظم

گذشت. تمام رسدارهای بلوچ ابتدا با جمع شدن در گنداوه و با 
ام وسپس با  بدوش کشیدن وحمل تابوت خان برای ادای احیی
ام فراوان تابوت خان را به کالت منتقل نمودند و در  عزت واحیی
دند. تمام قبایل بلوچ تا مدتهای زیادی در   آنجا به خاک سیر

 ندند.      فقدان ایشان سوگوارما 

ی  به  محمود خان دوم میر  1817تا  1794در سالهای بیر
مهربان خان دوم روی کار آمد که  پادشایه رسید.  پس از وی میر
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 وی الزم است که در مورد بازی بزرگ اندگ 
ی

پیش از بیان زندگ
مهراب خان در جریان این   به خوانندگان اطالع دهیم چرا که میر

د استعماری کشته شد.   نیی

 

 بازی بزرگ و سیاست ایجاد کمربند حایل توسط انگلیس 

پیشیی اشاره کردیم که انگلیس هندوستان را اشغال کرد و 
اهمیت اداره منطقه را به طور کامل به دست گرفته بود  

اتوری انگلیس به قدری بود که برخی  هندوستان برای امیر
ی برای سیاست  مداران بر این عقیده بودند که امکان زیسیی

گلستان بدون هندوستان وجود ندارد. لرد کرزن در اینباره  ان
است، رسورانش همواره هند شناخته شده که نویسد: »زمانی م 

 اند«. صاحب اختیار نییم از جهان بوده 

یابد که بر خالف تصورات قبیل، دولت انگلستان در م 
ایران به عنوان خط دفایع هندوستان با روسیه چندان قابل 

م در  1830ه. ق/  1250اعتماد نیست به دنبال آن در دهه 
ای پدید آمد مبتی بر اینکه، روسیه به انگلستان اجماع فزاینده

عه بخشیدن  سمت ایران، عثمانی و آسیای مرکزی در حال توس 
ی به قلمرو خود م  جا طرح »بازی بزرگ« ریخته باشد و از همیر

همسایگان  و افغانستان به عنوان شد. در این طرح، بلوچستان
ی هندوستان  وی و  های به عنوان رسزمیر حایل در برابر پیرسر

اتژیگ  توسعه  طلتی فزاینده روسیه به هندوستان از اهمیت اسیی
در این برهه  . ند گردید  ابرقدرتها  و قربانی  ند خایص برخوردار شد 

گشت تا  زمانی انگلیس به دنبال سد دفایع محکم و استواری م 
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تری به سلطه خود در هندوستان ادامه بتواند با خیال راحت
دهد. آنان سد دفایع خود را در مناطق مرکزی بلوچستان 

مناطق  توانستاز این ناحیه م  انگلیس انتخاب کردند چرا که
اتژ  یک را از همدیگر جدا کرده به نقشه خود یعتی ایجاد  اسیی

 . ابد کمربند حایل دست ی 

ی جنگهای ایران و روسیه و قراردادهای  با پایان یافیی
ایط آرام شد رفتەرفته  ،ترکمنچای و گلستان دولتمردان ایران   رسر

که متصفات خود در آسیای میانه را از دست داده بودند  
بلوچستان را تحت اشغال خود درآورند اما تصمیم گرفتند 

به سمت  که کردند که دولت ایران هر قدم ها تصور م انگلییس 
 طور قاطع به اشاره دولت روس است. دارند بههندوستان برم 

انگلیس از اساس تفکر دولت و دربار ایران، دربارٔه بلوچستان 
عباس   آگاه شده بود. که ایران قصد تصف این مناطق را دارد 

زا در خالل گفتگوهای دوستانه و خصویص با مأمورین  میر
ی بر  انگلیس بارها به این مطلب اشاره کرده بود و محمدشاه نیر

ی عقیده بود.  ها درصدد ممانعت از در نتیجه انگلییس همیر
ق  وی ایران به طرف رسر برآمدند  )افغانستان و بلوچستان( پیرسر

ی مورد آن هرات و به دنبال آن  مسئله  افغانستان و  که اولیر
ی حدود مرزی این مناطق، هم  تقسیم بلوچستان بود که با تعییر
وی ایران به  خط دفایع هندوستان را کامل کردند و هم به پیرسر

ق برای همیشه پایان دادند.   سمت رسر

انگلیس وارد بلوچستان شده بود رفتەرفته  19اوایل قرن از 
  " مهراب خان دوممیر "با شاه بلوچستان  م 1836در سال و 

معاهده همکاری و همرایه بست و سپس به افغانستان حمله  
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غم پیمان نامهاما  کرد.   از  چونبا انگلیس  میر مهراب خان علیر
با حاکم افغانستان دوست  آگایه یافته بود شیوه استعمار 

 محمد خان 
ی

انگلیس،  -به عنوان جنگ اول افغان  که در جنگ
کت کرد  که وچستاندر منطقه بوالن بل معروف شد  به   رسر

زمینه حمله  مسئلهشکست قاطع انگلیس ها منجر شد. و این 
قتل او را در همان سال شد که در انگلیس ها به خان کالت و 
 این زمینه توضیح خواهم داد. 

 میالدی   1830قلعه کالت سال  
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 بریتانیا توسط    کالت و اشغال    دوم  میر مهراب خان  

حاکم میر مهراب خان بلوچ دوم م 1817 در سال
بلوچستان شد اما در دوره وی با دخالت انگلییس ها و تحریک  

  خان ن  کها مسئلههای آنها آشوب  های داخیل زیادی پیش آمد 
مهراب خان را مجبور کرد   معاهده و پیمان نامه ای  که کالت میر

روحیه ضد  بەخاطر  از مدنی  پس بپذیرد ویل  با انگلستان
ی بلوچ معاهده را زیر پا گذاشت و در سال  استعمار 
وهای افغان با  م1839/ ق1254 در گردنه بوالن به همراه نیر

ارتش انگلیس جنگید که در این جنگ انگلیس شکست سختی 
نفر از  4500خورد و مشهور است که در این جنگ حدود 

قی بریتانیا به همراه  رسبازان انگلییس و هندی کمپانی هند رسر
های وابسته به اردوگاه نفر از مردمان و خانواده 12000

 انگلیس، توسط جنگجویان بلوچ و افغان کشته شدند. 

وی  امدادی انگلیسیها پس از عقب نشیتی این بار نیر
مجهز علیه میر مهراب خان دوم نزدیک   خواسته و با ارتیسر 

با دها نفر  خان که در نهایت میر مهراب  وارد جنگ شدند کالت 
و  کشته شد   1839نوامیی  13در تاری    خ  از فرماندهان دلیر بلوچ

 درآمد.  انگلیس قوای پایتخت بلوچستان به اشغال

خان "انگلیسیها   ی  را  "دوم میر نصیر  و یک  او کردند  جانشیر
در این دوره  مشاور او در نظر گرفتند.  عنوان را به نفر انگلییس 
، حکومت آغاز شد  رسداران مناطق مختلفشورشهای 

یک سال پس  1849در سال ان به شدت ضعیف شد. بلوچست
با علم از اینکه نارصالدین شاه قاجار بر تخت شایه نشسته بود 
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ارتیسر از به اینکه حکومت بلوچستان تضعیف شده است 
بمپور  رودبار و سمت کرمان برای اشغال بلوچستان فرستاد و 

"محمد عیل  در آن دوره کرد. حاکم رودبار و بمپور را اشغال 
" بآکه " بود  خان" نیانگذار فرقه اسماعلیه به قا خان محالنی

و  برده بود عنوان "میار" از دست قاجاری ها بدانجا پناه 
پس از در   قاجاریه به بهانه بازداشت وی به بمپور حمله کردند. 

 بزرگ محمد عیل خان
ی

ی جنگ به سمت فنوج  حاکم بمپور  گرفیی
ی  و آقا خان محالنی کرد عقب نشیتی     گریخت. به هندوستان   نیر
ی بار بود که قاجاریه پااین برای اول یشان به بلوچستان باز شده یر
به نام ابراهیم خان بیم از  ان  هنشانددست حاکمبود. آنها 

 . ند منصوب کرد در این مناطقطایفه بهزادی 
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 عکس قدییم از قلعه بمپور 

 

خان دوم نصیر توسط  که دست نشانده انگلیس بود  میر
 م1857در سال  میر خدادادخان  مخالفانش مسموم شد و 

سال حکمرانی کرد   6به مدت  م1863تا ابتدا و  او را گرفت جای
از طرقی ی حکمرانی خانات کالت بود دورههاکه یگ از بدترین 

انگلییس ها دخالت م کردند از طرقی قاجاریه بمپور را تصف  
کرده بودند و از طرقی شورشهای داخیل امان وی را بریده بود.  
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وش کوچک  7دوره حکومت وی  در   شورش بزرگ و چندین رسر
صورت گرفت و حکومت وی بسیار ضعیف شد تا اینکه میر 

دلخان حکومت را کرد و   کودتا    یگ از مدعیان تاج و تخت شیر
دلخاناز وی گرفت اما  عدم بەخاطر  دوران زمامداری شیر
 - 1863مارس و دو ماه بیشیی  طول نکشید  حمایت رسداران 

خداداد خان بار دیگر و در مسیر کیحر کشته شد و  1864مه  میر
 حکومت را به دست گرفت. 

 

 

خدادادخان و دوم حکمرانی دوره  ی  شکل  میر مرز گلد   گیر
 اسمیت  

دلخان،  روی کار آمد  میر خداداد خان دوبارهپس از شیر
ی  سال دیگر  30و قریب به  1893اگوست تا  1864مه   بیر

 حکمرانی کرد. 

خدادادخان مجبور شد با حکمرانی خود  دوم در دوران میر
شورش   بلوچستان در تا قدرت خود  ببندد  مودت پیمان  انگلیس
  از بلوچستان  منطقەایبر در این مدت  تثبیت کند. وی زده را 
و کلیه  کرد  ، فرمانروان  امتداد داشت بمپور تا نزدیک  که

 شورشهای داخیل را قلع و قمع نمود و بلوچستان یکپارچه شد. 

های  در بخش  بعد از تثبیت قدرت خود   ،خداداد خانمیر 
ده ش قدرت خود گسیی و فرستادن ی از بلوچستان درصدد گسیی
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و به سمت گه )نیکشهر( و بمپور شد که انگلیس به این بهانه   نیر
ی او به این مناطق مو  د که رفیی اض ایران قرار میگیر رد اعیی

ی کرد. پیشیی اشاره کردیم که  لشکر قاجاریه در آن زمان جلوگیر
 .  مستقر شده بود در بمپور 

داد خان قدرت خدالیس طرح دیگری داشت، انگدر واقع 
ل خود   دوم را در حدی نیم دید  که بلوچستان را یکپارچه در کنیی

از ابتدا با ی که مرز  داشته باشد لذا طرح ایجاد منطقه حائل
ی هدف وارد منطقه شده بود را م خواست اجرا کند   تا  همیر

وی برای همیشه ا هشوروی  ایرانی ها و  از این طریق جلوی پیرسر
د. را  ی برنامه بگیر خداداد انگلیس  ،بر اساس همیر مانع حمله میر

وی حکومت زمینهخان به بمپور شده و  های حمله و پیرسر
 قاجار در بلوچستان را فراهم نمود. 
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 م   1898تصویر از پهره در سال  

 

میالدی رسهنگ ابراهیم خان از  1869در اواسط سال 
وی از بمپور به طرف رسباز   طرف نارصالدین شاه  قاجار به پیرسر
ی تا منطقه کیچ و بلیده را اشغال   و قصقند ادامه داد و همچنیر
کرده و بلوچهای بسیاری را کشت. کیچ و بلیده که جزو مناطق 

ی از   میر خداداد خان بود و همچنیر
کشته شدن بلوچها   نفوذ ذانی
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ی شده و لشکری به فرماندیه داروغه  ناراحت بود، خشمگیر
وی  عطا محمد فرستاد. که لشکر وی توانست جلوی پیرسر

د و آنها را به عقب  نشیتی وادار بکند. لشکریان ایران را بگیر

ی از  که در این زمان انگلییس هئیتی  بیشیی هدف او جلوگیر
وی لشکریان بلوچستان بود از  ه مکران فرستاد. بمتی ب پیرسر

یک   ،اسمیت و کاپیتان هریسونانگلیس ژنرال گلد نمایندگان
ی نمایندگان بلوچستان و نمایندگ  ان حکومت ایران کنفرانس بیر

زا در بمپور برگزار ک ردند. در این نشست از طرف ایران میر
ت را به عهده داشت رسهنگ ابراهیم ئخان ریاست هیمعصوم

ی در این هئیت بود.  گجر   خان رسپرستی هئیت بلوچستان با   نیر
داروغه عطا محمد بود که یگ از همراهان او رسدار فقیر محمد 
ی از مناطق اشغال  نجو بود. هئیت ایرانی برای دست برداشیی ی بیر

و هئیت بلوچستان خواهان  امتناع م کرد  ،شده در کیچ
پور نی  کنفرانس بمانی به تمام مناطق بلوچستان بود دستی

 نتیجه ماند. 

خدادخان دوم  پس از نی نتیجه ماندن کنفرانس بمپور میر
ژنرال گلد  داشت که قصد حمله  به منظور عقب راندن قاجاریه

وی لشکر بلوچستان که مورد  ی از پیرسر اسمیت برای جلوگیر
حمایت مردم بود و م توانست لشکریان قاجار را عقب براند، 

زا معصوم تا  د بردار د که از منطقه کیچ دستخان را رایصی کر میر
ی  بتواند  وی لشکریان بلوچستان جلوگیر این  . کند از ادامه پیرسر

ی  م 1871موضوع در سال  با فشار انگلیس به قرار دادی بیر
که بنابر این منتیه شد. هئیت ایرانی و بلوچستانی در گوادار 

ی  قرار داد   بلوچستان ایجاد شد و نام این خط مرز حائیل بیر
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به دو بخش   را  عمال بلوچستان شد کهمرزی " گلداسمیت" 
 و غرنی تقسیم  

قی  . کرد رسر

 

 و غرنی 
قی ی بلوچستان رسر  تصویر/ مرز بیر
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 بلوچستان تحت الحمایه انگلیس شد 

ی مرز گلد اسمیت پنج سال   که زمانی  پس از شکل گیر
تحریک  نایسر از  داخیلآشوب های  جنگ و  بەخاطر  دیگر 

وهای  تضعیف شد ارتش بلوچستان انگلیس یس به نیر
ه و دسیی

از فرصت استفاده   انگلیس مردم بلوچستان غرنی را نداشت، 
قی بلوچستان کرده و  ی  را  استقالل بخش رسر  به زور منحل کرد.  نیر

 انگلیس میالدی 1876 یعتی ش  1239 تاری    خ در  
خدادادخان معاهده جدیدی در منطقه  پذیرشمجبور به  را  میر
که این معاهده معروف شد به "معاهده   مستونگ کرد 
الحمایه حکومت از ایالتهای تحت  و طبق آن کالت مستونگ" 

ی معاهده بەخاطر بعدها و  قرار گرفت هند  ، بلوچستان همیر
قی   شد.    "بلوچستان انگلیس"معروف به مستقل بود  که رسر

 

 

ی مرز دیورند و    تقسیم دوباره بلوچستان شکل گیر

بریتانیا قصد م  1893در سال دهه پایانی قرن نوزدهم 
ی بلوچستان و افغانستان و  ایجاد تقسیمات مرزی جدیدی بیر
هندبریتانیای را داشت  تا از منافع خود در هندوستان حفاظت  

ی را برای مرز بندی عالمت    2450طول رسحد  و  کند  کیلومیی
ی امتداد، خط دیورند کشورهای   گذاری نمایند تا در همیر

د. امضا  شون از هم جدا و بلوچستان و هند بریتانیان   افغانستان
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کنندگان این مرز که به عنوان معاهده خط دیورند شناخته 
ی مورتیمر دیورند"شده،  خان حاکم  عبدالرحمن امیر  " ،رِس هیی

یتانیا بودند و  وزیر خارجه ی دولت هند بر  افغانستان به همراه
 اهده دعوت نشدند.  به این مع یس بلوچها عامدانه توسط انگل

در تمام دوره سلطه انگلیس بر هند، بلوچستان هیچگاه به 
تصف بریتانیا در نیامد و با وجود تهدیدات فراوان بریتانیا مبتی 

مناطق ، حاکمان این مناطق بر استقالل  بر تاخت و تاز به این
خود تاکید داشتند اما انگلیس با استناد بر پیمان نامه 

بلوچستان را جزو هندوستان  م1876"مستونگ" در سال 
ی هندوستان و تنها را جدید و این مرز اعالم کرده بود  بیر

 افغانستان م دانست. 

ی  در واقع معاهده میالدی،  1893خط دیورند در  ننگیر
مرزهای میان سه حاکمیت را که عبارت از بلوچستان،  

ی  نمود اما عمال این  م افغانستان و هند انگلیس بود را معیر
معاهده با کنار زدن بلوچستان دو جانبه و فقط میان انگلیس و 

و بخیسر از بلوچستان به افغانستان  افغانستان به امضا رسید 
ی  ی خاطر حاکم افغانستان نیر ده شد به همیر از این امر سیر

 ناخشنود نبود. 

خدادادخاناز طرف دیگر بریتانیا،  را  حاکم بلوچستان میر
 معاهده خط دیورند در ناآگایه نگهداشت تا 

ی
در مورد چگونگ
از طرقی عالمت گذاری   دوری کند و  نامالیمتی از بروز هر گونه 

خطوط مرزی را ماکول به آینده نمود، تا با ایجاد منطقه آزاد، 
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را با یکدیگر درگیر حکومت بلوچستان و افغانستان همیشه 
 نگهدارد.  

خدادادخان  نسبت این موضوع سبب نارضایتی شدید میر
ی موضوع باعث شد کهرا رد ک آنشد و  به این معاهده  رد همیر

محمودخان  پرس ها  بریتانیان   وی را تحت فشار قرار داده و میر
خدادادخان را تحریک کرده و حاکم بلوچ ستان کردند تا هر  میر

اض ی  در خصوص معاهده گونه اعیی از سوی دولت  دیورند  ننگیر
 را خاموش کنند.  بلوچستان

 

ی   خط مرزی دیورند ایجاد شده توسط فرمانده انگلییس"رس هیی
 م   1897دیورند"  
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محمود خان دوم پدر را بر کنار کرد   میر

محمود خان دوم اواخر قرن نوزدهم پس از تشکیل  میر
انگلیس علیه پدر خود  تحریکخط مرزی دیورند با 

ی  خدادادخان شورید و حکومت کالت را به دست گرفت و بیر میر
سال  38به مدت  1931نوامیی  3تا  1893نوامیی  10سالهای  

 حکومت کرد. 

پایگایه  تأسیس انگلییس ها برای  1899ل سااواخر در 
ی نواخ نوشگ محمود خان  نظام خواستار به اجاره گرفیی از میر

شدند که وی رایصی نبود اما با فشار در نهایت مجبور به  
)شامل حکومت، حق  منطقه معاهده ای شد که مدیریت این

 داده شود کهبه انگلییس ها   قضاوت و در مجموع قدرت عمل(
به همراه را تفتان کویته و این معاهده تسلط مستقیم بریتانیا بر  

 .داشت

میالدی مبارزه سیستماتیک میل  1920اوایل دهه در 
ی استقالل از بریتانیا آغاز شد و تالش هان    جهت باز پس گرفیی
ی مردم شکل گرفت.  این  برای کم کردن نفوذ انگلیس در بیر
مبارزات همزمان با مبارزات هندوها و مسلمانان در هند برای 

ی   ساخته بود. شعلەور استقالل از انگلیس بود که بلوچستان را نیر

میر محمد عظم جان خان  1931نوامیی سال  3در تاری    خ 
 10خان کالت شد و به مدت دو سال حکومت کرد و در تاری    خ 

 حکومتش پایان یافت.  1933سبتامیی 
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احمد یار خان و استقالل  دوره    بلوچستان از انگلیس میر

دوره  حاکم کالت شد. م  1933یارخان در سال میر احمد 
وی همزمان بود با مبارزات مردم هند برای استقالل از بریتانیا  

 شد. از هندوستان که در نهایت بریتانیا مجبور به عقب نشیتی 

، بعد از عزیمت بریتانیا از منطقه، 1947اوت  11درتاری    خ 
بازیافت. خیی همزمان با هندوستان بلوچستان استقاللش را 

استقالل بلوچستان در دهیل نو اعالم شد و گزارش آن هم در  
 درج گردید.  1947اوت  12روز نامه نیویوک تایمز 

دسامیی   15ایل  12مجلس عوام بلوچستان در نشست  
به اتفاق آرا، بیانیه استقالل بلوچستان را تصویب نمود.  1947

ی در تاری    خ   1948ژانویه  4تا  2مجلس اعیان بلوچستان نیر
 . مصوبه مجلس عوام را مورد تایید قرار داد 

 شد و  تأسیس  1947اوت  14دولت اسالم پاکستان در سپس 
ماه از پیدایش پاکستان،    8، پس از گذشت 1948مارس  27در 

تصف به بلوچستان استقالل یافته را با شکل دیه ارتیسر بزرگ 
قی زیر  تا کنون درآورد و از آن زمانارتش پاکستان  بلوچستان رسر

سلطه پاکستان، بلوچستان غرنی زیر سلطه ایران و بلوچستان 
 شمایل زیر سلطه افغانستان قرار گرفت. 
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ی  غرنی بلوچستان نگایه به  حکومت دوست  و شکل گیر
 محمد خان  

برابر  شمیس 1299در سال  بارکزیه دوست محمد خان  
پس از در گذشت بهرام خان عمویش به  میالدی  1920با 

ی بمپور تعی و حکومتی پهره  حکمرانیش شد وقلعه پهره را محل  یر
پادشاه قاجار و حکومت ایران  آخرین داد. این سالها دوره قرار 

به شدت ضعیف شده بود. دوست محمد خان که آرزوی 
هنوز یکسایل از   استقالل دوباره بلوچستان را در رس م پروراند 

و  کرد حکومت وی نگذشته بود که قلعه مسکوتان را تصف 
 اسپکه، کرسکند، فنوچ، گه )نیکشهر( مهگس  و رفتەرفته 

آورد و در صدد  در ه خود تان را تحت سیطر جنوب بلوچس
آمد و استقالل نستی به  پادشایه بر کل بلوچستان بر 

بلوچستان بازگشت. در جریان تصفات دوست محمدخان،  
پنج تازه در تهران روی کار آمده و سلسله پهلوی را  رضامیر

کرده و در حال تقویت قوای خود و رسکوب حاکمان   تأسیس 
 بود.  کردستان و عربستان )اهواز(  و ... 

در  گرفتتصمیم   احساس خطر کرد و دوست محمد خان 
ایط به وجود آمده الزم است با  منطقه رودبار که حاکم بلوچ رسر

زاخان مالک  غام  که در آن زمان میر سلطنه بوده الملقب به رصی
و این پیمان در منطقه چاه پیمان دوستی وهمکاری ببندد 

ی رودبار و پهره به صورت سنتی   بسته م شود و دو اسحاق بیر
ه همکاری در مواقع سختی م شوند اما این طرف متعهد ب

د بلکه برعکس  همکاری در  هنگام حمله رضاشاه شکل نیم گیر
غام السلطنه برای حمله به میر برکت که در آن  رضاشاه از رصی
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دوره حاکم منطقه غرب بلوچستان )جاشک، گیاوان، بشگرد و 
را بازداشت کرده و به زندان ..( بود استفاده کرد. میر برکت 

قزوین انداختند که در نهایت در زندان به علت بدرفتاری و  
ایط بد فوت کرد.  ی در رسر  گذاشیی

 

ی به   نگرانی انگلیس از دوست  محمدخان و چراغ سیی
 رضاشاه 

قی  انگلیس   تحرکات دوست  که در بلوچستان رسر
ی  رصد م کرد محمدخان را  یک دولت دوباره از شکل گیر

بلوچستان  مرزهای تحت نفوذش یعتی در نزدیگ  بلوچ قدرتمند 
قی  از  و در مکاتبه نگران م شود  و احتمال همکاری دو طرف رسر

با رضاشاه از او م خواهد  طریق سفارت خود در تهران
   . بلوچستان را تصف کند 

رضاخان با میالدی  1928شمیس برابر با  1307در سال   
م اطالعانی دولت انگلیس تصمیم پشتیبانی سیایس ونظام وه

د وبه قشون  خراسان و  قشون به لشکر کیسر به بلوچستان م گیر
جند کرمان  فرمان جنگ را صادر میکند وفرماندیه  و قشون بیر
میگذارد و دو لشکر  " ن هللا جهانبانی اما"لشکر را به عهده کل 

                        به سوی بلوچستان به حرکت در م آیند                                                                                           
چستان یعتی منطقه سیستان  لشکر خراسان اول وارد شمال بلو 

احت به  طرف دزاپ  حرکت میشود .پس از مدنی توقف واسیی
میکند وسپس به قصد تمرکز در شهر خاش که هدف اصیل 
میباشد چون در نظر دارند در آنجا ستاد عملیانی را تشکیل 
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بدهند واول با رسان منطقه رسحد وارد مذاکره بشوند وآنها را 
ق وارد خاش میشود ولشکر   رایصی به همکاری بنمایند. لشکر رسر

هستند که همزمان عملیات را کرمان وارد بم وبا هم در تماس 
ی اقدام جهانبانی بر قرار نمودن تماس با رسان  آغاز بکنند. اولیر

ی رسدار  حارصی به همکاری میشود ی که طایفه رسحد است واولیر
 است ومتعاقب آن سایر رسان رسحد یگ 

ی
رسدار عیدو خان ریگ

بعد از دیگر همکاری خود را با دولت رضاشاه اعالم میکنند که 
آنها رسدار جما خان اسماعیل زیه ورسدار جیند خان  در راس

 یار محمد زیه قرار دارند وهم کردهای ساکن خاش. 

 دهد محمدخان درخواست مذاکره م  دوستبه جهانبانی 
 م شود و او دوست محمدخان خواستار تسلیم اما در مذاکره 

ی را نیم پذیرد.  ی ی چیر  همچنیر

وع جهانبانی شایعه پس از مذاکره  به پهره را پخش  حملهرسر
به وی پیوسته اند  که م کند اما خود به همراه رسداران بلوخر 

د. از طرف دیگر  پیش از حرکت  ه م کنبه سمت رساوان حمل
قوای جهانبانی به طرف رساوان به لشکر کرمان دستور میدهد  
که از بم حرکت  نموده وخود را به بزمان برسانند ودر آنجا  

ور بعدی باشند ودر نظر داشت پس مستقر شده ومنتظر دست
از خاتمه جنگ در رسوان دولشکر همزمان یگ از رساوان 
ودیگری از بزمان به طرف بمپور و پهره حرکت نموده تا  پایگاه 
و  اصیل مقاومت که قلعه پهره میباشد شاید بتوانند با نیر
                        وامکانات دولشکر آن  را به تصف خود در بیاورند.                   
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دوست محمد خان به گمان اینکه آنها به سمت پهره در 
ی  حرکت اند مسیر دامن و .. را م بندد و منتظر م ماند اما خیی
وهای دشمن نیم شود  تا بعد چند هفته  خیی اشغال دزک  از نیر

امت کرده بود اما در گوشش م رسد. دزک با تمام قوا مقبه 
کرد و سپس دوست محمد خان از سوی دو قوا نهایت سقوط  

محارصه میشود و قلعه بمپور  جهانبانی از سوی رساوان و بزمان
تصف م شود و ب دیدن این وضعیت دوست محمدخان 
قلعه پهره را ترک م کند و مورد تصف قوای جهانبانی در م 

 آید. 

با دوست محمدخان در فرستاده رضاشاه سپس نخجوان 
ت م کند و از او م خواهد که برای مذاکره به تهران رسباز مالقا
در نهایت قبول م کند اما با ورود وی به تهران و  وی بیاید که

عمال تبدیل به یک زندانی م  به جای مذاکره مالقات با رضاشاه
و اجازه برگشت به بلوچستان به وی داده نیم شود. این شود 

ی بار بود که به نام مذاکره یک سال  او را فریب دادند.  برای دومیر
د به هر شیوه ای  بعد از حضور وی در تهران تصمیم م گیر
مانده از آنجا خارج شده و به بلوچستان سفر کند که در جریان  

وهای رضاشاه بازداشت و در  دیماه  گریزشان از دست نیر
 خانه تهران اعدام م شود. در میدان توپ 1308
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   حکومت مرکزگرا و  
ی

   پهلویسیاست یکسان سازی فرهنگ

در پهنه ایران  ن  کهپس از آنکه کلیه حکام ملتهارضاه شاه   
 م کآن دوره 

ی
برای  مدرنیتهبا ادعای  نمود  د را رسکوب ردنزندگ

وع کرد که به سیاست "یکسان سازی  ایران سیاستی را رسر
" معروف شد. 

ی
 فرهنگ

ایران را  ملل تحت ستم در جغرافیای رضاشاه قصد داشت
)یک زبان، یک فرهنگ، یک مذهب،  تبدیل به یک ملت کند،

ی خاطر پس از رسکوب حاکمان  یک ملت(  مناطق، به همیر
وع به  مربوط  جغرافیان   این ملتها کرد.  مناطق هویت زدان  رسر

به ملتهای دیگر چون بلوچ، کرد، ترک، عرب،ترکمن، لر ، گیلک  
ی  چند استان تقسیم کرد. اسام شهرها را عوض کرد،  و ... را بیر

آموزش به زبان مادری را ممنوع کرد، حضور در ادارات دولتی با  
را تحریف کرده، بافت  س های میل را ممنوع کرد، تاری    خلبا

 مناطق را با جا به جان  این ملت ها عوض کرده و به
 جمعیتی

ویتها در  دنبال محو کامل همه این ه  اشکال مختلف دیگر به
ایران رفت. اما گذشت قریب به یک قرن  آن دورهجغرافیای 

  ثابت کرد که حکومت مرکزگرای شاه و سپس جمهوری اسالم
 همان مسیر را ادامه داده به شکست منجر شد. که 

اسام برخی از شهرهای بلوچستان که به طور کامل عوض 
 شدند: 

 / پهره به معتی پاس مراقبت و نگهداری  ایرانشهر  –پهره 
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آب را فرو م  که زاهدان / دزاپ به معتی زمیتی  –دزاپ 
 برد و گویا م دزدد به دلیل وجود قنات در منطقه. 

 نیکشهر  / گهه به معنای بهیی ، نیکو –ِگهه 

اگس  مهرستان / ماگس یا مگس بر گرفته از مه گس،  –م 
 یعتی خانه خوب، یا خانه ما

/ شستون از رس استون )به معتی رعد(   رساوان –ون شست

 گرفته شده است. 

یک –گیاوان  / گیاوان در زبان بلوخر به معتی بیابان،  سیر

 این منطقه صحران  است. 

/ مصآباد قریه کوچگ بود که رضاشاه به  زابل  –نصآباد 

ش داد.   نام زابل تارییحی در افغانستان تغییر
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دو سال بعد از اینکه رضا شاه   1309طبق این سند سال 
بلوچستان را تصف کرد اسام نصآباد به زابل و دزاپ به 

 زاهدان عوض شدند. 
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تاریخچه تقسیمات بلوچستان غرنی در دوره  خالصه 
 پهلوی 

حکومت مرکزگرای پهلوی ی که روندخالصه  ذیال به طور 
دا جهت تقسیم بلوچستان آغاز کرده و بعپس از روی کار آمدن 

 نوشته ام: ادامه یافت را 

 1310. سه سال پس از تصف بلوچستان در سال 1
و دیگر با هدف تضعیف هویت ملت بلوچ تقسیمات استانی 

به اجرا در و بعد از چند سال  ملل تحت ستم تصویب شده
 آمد. 

. در ابتدا ایالتها به  استان تبدیل شده  و شماره گذاری 2

استان بودند. استان  10شدند به جای نام استان که مجموعا 
که بلوچستان استان   یکم ، دوم، سوم ...الخ... ترتیب داده شد 

 هشتم شد. 
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شامل مناطقی از بلوچستان  1316. سپس تا سال  3
، قلعه گنج، رودبار و .... ن به خراسان و  هبندان، ریگان، نرماشیر

 کرمان ملحق شدند. 

"فرمانداری کل حوزه بلوچستان" در این منطقه . ابتدا  4
 اسم استان به " 1326 -1325شد  سپس در  سالهای  تأسیس 

 بلوچستان و سیستان" تغییر داده شد. 

غرنی بلوچستان یعتی بشگرد جاشک گیاوان تا  . منطقه 5
تشکیل استان ساحیل و هرمزگان به همراه چابهار با میناب با 

 نام "فرمانداری سواحل و بنادر  خلیج فارس" بود.  
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که استان جدیدی به نام   1346تا  1343. در سال  6
این مناطق ساحیل غرب بلوچستان به شد  تأسیس هرمزگان 

   و از بلوچستان جدا شدند.  الحاق تأسیس لاین استان جدید ا

ش استان "بلوچستان و سیستان"   1358. در سال 7
توسط جمهوری اسالم به استان "سیستان و بلوچستان" 

 تبدیل شد. 

از بلوچستان  تمام مناطق تقسیم شده نکته آخر اینکه 
، یاد شدند آب و خاک بلوچستان و ملت بلوچ اند  که غرنی 

هویت خود را حفظ کردند و به طور کامل مرکز ثقل  مردمش
ی خاطر در  بلوچها هستند  غم و به همیر تمام این سالها علیر

توسعه، هیچ توسعه ای شکل  ادعای مدرنیته و ادعای تقسیم با 
ی شد رسر  کهنگرفته    . ایط معیشتی مردم بدتر نیر
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این نقشه تقسیمات بلوچستان غرنی در دوره پهلوی را نشان م  
 دهد. 
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بلوچستان در دوره پهلوی با ادعای مدرنیته و   اداره سنتی 
 !توسعه 

ی بردن حاکمیت سیایس ملت بلوچ  پهلوی ها با از بیر
سیستم متمرکزی را با ادعای توسعه و مدرنیته شکل دادند که 
ی یک   در عمل نفغ برای بلوچستان نداشت که بدتر با برداشیی

ا قدرت بخشید. در واقع فرمانروا در بلوچستان چندین رسدار ر 
همان سیاست تفرقه بینداز حکومت کن بود. چرا که سیستم 
خودمختار سنتی بلوچستان تبدیل به سیستیم متمرکز شد، اما 
ماهیت سیاست در بلوچستان همچنان بصورت سنتی باقی  
ماند. بعنوان مثال، در بلوچستان ما فاقد اسایس ترین اصل 

ی یا أدموکرایس یعتی ر  بوده ایم. در آن زمان رای   voting ی گیر
ی به مفهوم امروزی رایج نبود. انتخابات مجلس شورای  گیر

 .میل کامال فرماییسر بوده است

در مورد وجود احزاب سیایس باید یادآور شد که در 
بلوچستان به مفهوم واقغ حزب سیایس نداشته ایم. حضور 
احزاب سیایس در بلوچستان میتوانست تاثیر نهادهای سنتی 
رسداری را کاهش دهد. و حکومت این مورد را نیم خواست.  
فلسفه احزاب سیایس آن است که مردم و دولت با هم در  

فته معموال احزاب برای ارتباط  باشند. در دموکرایس های پیرسر
منافع مردم دولت را تحت فشار قرار میدهند و به امور آنها  
 میکنند. اما در ایران پهلوی احزاب ساختاری را طراخ 

ی
رسیدگ

میکردند که بر اساس آن رفتارهای مردم را در جهت خایص  
ل کنند. شعبه های زیادی از احزاب  فرماییسر در  هدایت و کنیی
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،  تأسیس بلوچستان وجود داشت. اما پس از  ی حزب رستاخیر
 احزاب دیگر منحل شدند. 

ی یک حزب فراگیر و متمرکز و دارای دو   حزب رستاخیر
گرایش سنتی و مدرن بود. گرایش سنتی توسط اسد هللا علم 
)استاندار وقت( اداره میشد و پایه و اساس این گرایش در 

ی بلوچستان رسداران و خو  ی بلوچ بودند. اگرچه حزب رستاخیر انیر
کت کنند اما  اعالم کرده بود که مردم میتوانند در انتخابات رسر

ایط با زمان پیش از  حزب چندان  تأسیس در بلوچستان رسر
فرقی نمیکرد و عیل رغم وجود ظاهری صندوق های رای 
نمایندگان مجلس در نهایت توسط علم انتصاب میشدند. اینکه 

تی داشته باشد و یا چه کیس نماینده شود و یا  چه کیس چه پس 
  نشود تقریبا بر عهده اسد هللا علم بود. از بلوچستان نمایندگانی 

ی که  وارد مجلس میشدند معموال همان رسداران و خوانیر
 .وابسته به علم بودند

 
جز دهه پایانی آن هیچ اثری از گروه ە در دوران پهلوی ب

پایانی دوره پهلوی تعداد کل  تحصیل کرده بلوچ نبود. در دهه 
نند 100بلوچ های تحصیل کرده را بیش از  ی ی نمیر   .نفر تخمیر

پس ادعای رضاشاه از مدرنیته و توسعه رصفا برای آرام کردن 
ی  ی از شورشها و توجیه اقدامات ضد حقوق برسر فضا و جلوگیر

 بود. 

پهلوی ها همواره در دوره تشکیل حکومت مرکزگرا در 
عیف سیایس، اقتصادی و اجتمایع ملیت ها ایران تالششان تض
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ی وزیر امور  بود که شاهد این ادعا سخنان خود  عباس خلعتیی
خارجه زمان نخست وزیری هویدا است که به عنوان رئیس کل 
ی انجام وظیفه کرده، وی  »سازمان معاهده مرکزی« )سنتو( نیر

ای افشاگرانه را در وگون  با سلیگ.اس.هریسون نکتهدر گفت 
کند وی م گوید: »تصور ما در  بلوچها یادآوری م  خصوص

ها در فرصتی سغ خواهند کرد با  سنتو همیشه این بود که بلوچ
کمک شوروی دولت مستقل خود را ایجاد کنند. بنابراین تالش 

ها را از نظر سیایس ضعیف، ما این بود که تا حد ممکن آن 
 « .داریم  مانده و نامتحد نگهعقب

این موضوع بعد از پهلوی ها در حکومت جمهوری  
 ادامه پیداکرد تا جان  

ی عبدالرضا رحمانی فضیل  که اسالم نیر
وزیر کشور در زمان رئیس جمهوری روحانی در جریان بازگشت  
فت و توسعه  ی همایش پیرسر از سفر دزاپ )زاهدان( در چهارمیر
ز علیم کشور گفت: "در فاصله ده دقیقه ای از زاهدان مرک

ایط و  250استان حدود  هزار نفر از مردم بلوچ با امکانات و رسر
 م کنند"  100استانداردهای 

ی
  کهمنطقەان  سال قبل زندگ

فته ترین  رحمانی فضیل از آن نام گرفت مرکز استان و پیرسر
منطقه بلوچستان محسوب م شود، حال جنوب بلوچستان و 

 
ی

ایط زندگ تا   ظر باید گرفتآنها را در نرقت بار روستاها و رسر
 عمق فاجعه در بلوچستان نایسر از استعمار را درک کرد. 
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 خالصه کتاب 

پرتغایل ها وارد  م 1497میالدی یعتی در سال  15اواخر قرن  -
به پرتغایل ها   مکران شدند شاه طهماسب صفوی سواحل
کمک کرد    همل جیهند حاکم بخش ساحیل مکران میر علیه 

 توسط پرتغایل ها کشته شد.  وی که در نهایت

میالدی حکومت رانی سلسله خانات کالت بر   16اوایل قرن  -
 بلوچستان آغاز شد. 

انگلیس استعمار خود را بر  19 و در قرنرفتەرفته  18 قرن از  -
با عزل  م 1857سال  هندوستان محکم کرد و نهایتا در 

پادشاه سلسله گورکانی رسما  آخرین بهادرشاه دوم 
 هندوستان را تحت استعمار گرفت. 

 با روسیه تزاری  18انگلیس اواخر قرن  -
ی

میالدی وارد بازی بزرگ
ل بر آسیای میانه و حفظ هندوستان از خطر  برای کنیی
ی منظور برای ایجاد کمربندی  نفوذ شوری شد به همیر

ی هندوستان  ی از هائل بیر وارد نفوذ روسیه  برای جلوگیر
 بلوچستان و افغانستان شد. 

به کالت پایتخت بلوچستان  م 1836بریتانیان  ها در سال  -
 حمله کرده و "میر مهراب خان دوم" را کشتند. 

نارصالدین  حکومت ایران  از میالدی  1869در سال انگلیس  -
بخش غرنی بلوچستان را اشغال   تا  شاه قاجار خواست

و نارص الدین شاه با حمایت انگلیس به بمپور حمله   کند 
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کرد و این منطقه را اشغال کرده و از آن پس تا مرزهای  
وی نمود  ی هیئت  مذاکرانی در بمپور  و سپس کنونی پیرسر بیر

ی مرز صورت   بلوچستان؛ پرشیا و انگلیس برای شکل گیر
این موضوع ت و در نهایت گرفت که نتیجه ای در نر نداش

ی هئیت  1871در سال  م با فشار انگلیس به قرار دادی بیر
ایرانی و بلوچستانی در گوادار منتیه شد. که بنابر این قرار 
ی بلوچستان ایجاد شد و نام این خط  داد مرز حائیل بیر
مرزی " گلداسمیت" شد که عمال بلوچستان را به دو 

 و غرنی تقسیم کرد. 
قی ا کنندگان این امض  بخش رسر

معاهده ژنرال گلد اسمیت از طرف انگلیس، داروغه عطا 
زا معصوم   خدادادخان حاکم کالت و میر محمد از طرف میر

 بودند. خان از طرف نارصالدین شاه 

میالدی انگلیس  1876ش  یعتی 1239در تاری    خ  -
خدادادخان پادشاه کالت را  مجبور به پذیرش معاهده  میر

نگ کرد که این معاهده معروف جدیدی در منطقه مستو 
شد به "معاهده مستونگ" و طبق آن کالت از ایالتهای 

بخیسر از الحمایه حکومت هند قرار گرفت و تحت 
قی معروف به "بلوچستان انگلیس" شد.   بلوچستان رسر

م بریتانیا با ایجاد   1893دهه پایانی قرن نوزدهم یعتی در سال  -
خیسر از خاک خط دیورند مرز جدیدی درست کرد و ب

بلوچستان به افغانستان داده شد. امضا کنندگان این مرز  
که به عنوان معاهده خط دیورند شناخته شده، "رِس  
ی مورتیمر دیورند" ، امیر عبدالرحمن خان حاکم 

هیی
افغانستان به همراه وزیر خارجه ی دولت هند بریتانیا  
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بودند و بلوچها عامدانه توسط انگلیس به این معاهده  
ی ن  دعوت نشدند.  نگیر

اینگونه بلوچستان مستقل توسط انگلیس برای ایجاد کمربند  -
ن   حائل و حفظ منافعش در هندوستان تقسیم شد مرزها

دیگران برای کشور بلوچستان ساختند و بلوچها را  که
تحت استعمار کشورهای دیگر قرار دادند هیچ رفتەرفته 

وعیتی ندارند.   مرسر

مطالعه این سطور به روشتی ریشه مشکالت کنونی  اکنون با  -
ریشه  بلوچستان و راه حل آنها شناخته م شوند. 

مشکالت بلوچستان استعمار اجنتی است و راه حل آن 
ون راندن اشغالگران از بلوچستان است.  در طول   هم بیر

در طوق استعمار قرار گرفته ضعیف و  که تاری    خ هر ملتی 
برای آزادی مبارزه کرده  که ر ملتی در قهقرا باقی مانده و ه

اقتصادی،  و سیادت خود را بدست آورده رشد و توسعه
 یافته است.  اجتمایع و علیم
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ی   بلوچستان   نقشه   م   1836  /   1784  سالهای   بیر
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