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تکاپوهاي استعماري و مبارزات ساکنان سواحل مکران با استعمارگران
1، عبداله صفرزایی1عبدالودود سپاهی

گروه تاریخ دانشگاه والیت) مربی(عضو هیأت علمی1

چکیده
براي پرتغالی  ها پس از استقرار در هند ،. جدیدي در تاریخ روابط بین ملل شرق و غرب و پیدایش جریان استعمار به شمار می آیدسفر واسکودوگاما به هند سرآغاز دوره 

رخی از دام به تصرف بتوسعه تسلط دریایی تصمیم به گسترش اقتدار خود در مناطق حساس و بنادر مهم دریاي مکران و خلیج فارس گرفتند و در تعقیب این سیاست  اق
. دیگررقیبان اروپایی براي توسعه اهداف استعماري به این مناطق رهسپار شدند، پس از دستیابی پرتغالی ها . بنادر مهم و ایجاد پایگاههایی در این پهنه مهم آبی نمودند

ي که می توان گفت نخستین واکنش هاي مهم که موجب ازسوي دیگر ورود بیگانگان به سواحل مکران با واکنش و حساسیت ساکنان این مناطق همراه بود به گونه ا
مخالفت در برابر حضور استعمارگران همزمان با استقرار آنها در این سواحل آغاز و به . اخراج پرتغالی ها از بخش هایی از شرق شد ، توسط مردم این مناطق صورت گرفت

مخالفت با . ري هایی با آنها و مورد حمله قراردادن استحکامات و تاسیسات این بیگانگان گردیدتداوم حضور دول اروپایی منجر به درگی. شکل هاي مختلفی ظاهر شد
این مقاله بر آن است . م داشتدخالت هاي دول استعمارگر و دفاع از حریم و مرزهاي ایران تا پایان دوره قاجاریه و بر عهده گرفتن  این وظیفه توسط دولت مرکزي ، تداو

علل تصرف سواحل مکران چه بود؟ استعمارگران پرتغالی پس از استقرار در سواحل مکران چه سیاستی در پیش گرفتند؟ واکنش مردم : پاسخ دهد که به این سواالت
منطقه در برابر حضور بیگانگان چه بود؟ استیالگران از چه ترفند هایی در برابر این مبارزات  بهره گرفتند؟

وجب بازشناسی سیاست ها و دخالت هاي دول استعمارگر شده و مبنایی براي بهره گیري از تجربیات تاریخی در سیاست هاي کنونی و یافته هاي این تحقیق می تواند م
.  اتخاذ روش هاي صحیح در حفاظت ازمنافع کشور در منطقه باشد

استعمار ، پرتغالی ها ، انگلیسی ها ، سواحل مکران ، مبارزات مردم:واژه هاي کلیدي 

دیباچه-1
، اروپاییان با موانع سختی در . ق 857/ م 1453و پایان دادن به حکومت امپراتوري روم شرقی در سال توسط سلطان محمد فاتحبا فتح قسطنطنیه

از جمله دول قدرتمند اروپایی . بنابراین براي پیدا نمودن راههاي جایگزین به فعالیتهاي جدي و طاقت فرسا اقدام نمودند.ارتباط با ملل شرق روبرو شدند
هاي دست یابی به آمریکا نتیجه فعالیت. دامنه داري داشتاقدامات آنها در کشف راههاي دریایی نتایج مهم ودر آن زمان اسپانیا و پرتغال بودند که 

سط واسکودوگاما تو. ق904/ م 1498در سال دریانوردان اسپانیایی بود و از سوي دیگر تالشهاي پرتغالی ها براي دستیابی به شرق خصوصا هندوستان
نتیجه مستقیم این ماجراجویی پرتغالی ها آن بود که راه را براي .گونه اي که این مسافرت در تاریخ جهان داراي اهمیت زیادي استبهبه نتیجه انجامید ، 

با این موفقیت از آن زمان به . را در میان سایر دول اروپایی ارتقا دادایجاد مستعمرات آن دولت در هندوستان و مشرق باز کرد و موقعیت و جایگاه پرتغال
پاپ نیز این لقب را براي آنها تصویب . نامیدند» خداوند فتح و کشتیرانی و تجارت هندوستان و حبشه و عربستان و ایران « بعد سالطین پرتغال خود را 

)124: 1366، آرنولد ویلسون(.کرد
نصراهللا (. بار دیگر به هندوستان رفت و حوزه متصرفات پرتغال را در سواحل غربی آن سرزمین توسعه داد»واسکودوگاما«. ق908/م1502در سال 
از جانب پادشاه پرتغال به عنوان نیابت سلطنت در هندوستان نشان دهنده اهمیت هند و نقشه هایی »فرانسیسکو دوآلمیدا«انتخاب )5: 1316، فلسفی

)6، همان(.خلیج فارس و دریاي مکران داشتندی ها در آینده براي گسترش تسلط دریایی خود در بود که پرتغال
ورود پرتغالی ها به سواحل مکران-2

زیرا راه دریایی از دریاي .نقشه پرتغالی ها در دست یابی بر بنادر واقع در سواحل دریاي مکران با شناخت آنها از مسیر راههاي دریایی در ارتباط بود
سفرنامه هاي . مکران به سواحل عمان یعنی از تیس بسوي سواحل عمان و عدن و دریاي سرخ و از آنجا مستقیم بسوي سند از دیر باز شناخته شده بود

همچنین آنچه در گرشاسپ نامه راجع به .کنداوایل دوره اسالمی مانند سفرنامه سلیمان تاجر و ابوزید حسن سیرافی و امثال آنها همین مسیر را بازگو می 
و سراندیب از راه کرانه هاي شرق آفریقا و یمن و عدن آمده و آنچه در شاهنامه درباره سفر کیکاووس و کیخسرو به دریاي ) سند(سفر گرشاسپ به هند 

)107: 1371، هادي حسن(.مبتنی بر حقایق علمی ، عادي و مورد قبول و شناخته شده دنیاي کهن بوده است،یمن آمده
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این شواهد و گزارش ها نشان . و بنادر دریایی مکران بوده استمسیري که در شاهنامه براي سفر دریایی کیکاووس مشخص شده از طریق مکران زمین 
در . رح نمودندطپرتغالی ها نقشه تسلط بر این مناطق را ، با توجه به جایگاه و اهمیت این مسیر دریایی . استدهنده اهمیت این مسیر در طول تاریخ بوده

درنتیجه بر تمام مسیرهاي تجاري خلیج فارس رده ، در صدد برآمد جزیره هرمز را تصرف ک»آلفونسو دوآلبوکرك«هایی راستاي اجراي چنین سیاست
.م1498در سال )درهند( لیج فارس به زمان استقرار آنها در بندر گوابر بنادر واقع در دریاي مکران و خطنقشه پرتغالی ها براي تسلبا آنکه.دست یابد

بر نقاط حساس خلیج فارس و دریاي عمان انگشت گذاشت و مسقط را .م1506اما این آلبوکرك دریاساالر مشهور پرتغالی ها بود که در سال . گرددبر می
)40: . ش2536، االواد. ر(.که به حاکمان هرمز تعلق داشت نیز گلوله باران کرد

اما بنا به روایات تاریخ شفاهی بلوچستان و اشارات ،هرچند درمنابع موجود گزارش هایی از زمان دقیق تسلط پرتغالی ها بر سواحل مکران در دست نیست
نظر به برقراري روابط تجاري با ساکنان سواحل مکران و بهره مند شدن هر دو طرف از روابط ،در ابتداي ورود پرتغالی ها به بلوچستان،منابع مکتوب

در این زمان کشتی هاي تجاري پرتغالی با حمایت ناوگان جنگی به سواحل بلوچستان  تردد می .داشته اندیک رابطه مسالمت آمیز در ابتدا بازرگانی 
پرتغالی ها بعد از )211: 1380، دامنی(. برخوردار بودندنیز ن مبادله می کردند و از حمایت ساکنان منطقه و کاالهایی را با محصوالت بلوچستانمودند

منطقهدستشان به خون ساکنان محلیاینکه پایگاههایی در سواحل براي تجارت پیدا کردند غرور و خودخواهی آنان آشکار گردید و با حمله به تاجران 
دزدي دریایی پرتغالی ها به حدي شدت یافت که حمله به کشتی هاي دیگر . شد و اقدام به دزدي دریایی کردندآلوده گردید و ناامنی در دریاها آغاز 

.ه استتایید شداقدامات تهاجمی پرتغالی ها  در برابر ساکنان سواحل مکران و خلیج فارس توسط نویسندگان انگلیسی نیز . اروپاییان را نیز دربر گرفت
آنها دریافته بودند که تنها رقیب تجاري که سد راه : درباره انگیزه پرتغالی ها در حمله به سواحل جنوبی ایران باید گفت )160: 1366، آرنولد ویلسون(

ته از تجارت آنها جلوگیري و با سدشمنی برخااز این جهت در همه این نقاط از همان آغاز با ایرانیان به.ایرانیان هستند،نقشه هاي سلطه گرانه شان است
روایات محلی نیز )220: 1371، هادي حسن (.رفت و آمد کشتی هایشان به شدت مخالفت کردند و فعالیتهاي بازرگانی آنان را به کلی ممنوع ساختند

مصاحبه با یوسف ( .نارضایتی از اقدامات پرتغالی ها می داندو این مسئله را زمینه اي براي این محدودیت هاي تحمیلی پرتغالی ها را تایید می کنند
)نوري زاده از مطلعین منطقه کاروان

و حدود قلمرو حکومت او شامل جاسک مل اداره می شدهاقدامات پرتغالی ها ،  سواحل مکران توسط یکی از ساکنان محلی منطقه به نام اینهمزمان با
به عبارتی اداره تمامی سواحل شمالی مکران در . شد ماره در نزدیکی کراچی میربگ ، گوادر ، پسنی ، تا انزریري ، ، سیریک ، کاروان ، تیس ، دشتیا

بنا به روایات محلی . همزمان با این وقایع قسمتی از بخشهاي شمالی مکران توسط چاکر کولواهی اداره می شد )210: 1380، دامنی (. مل بودهاختیار 
با شدت گرفتن اقدامات استعمارگرانه پرتغالی ها در سرتاسر سواحل ایران ، حس تنفر و انزجار . درگیري هایی نیز میان حمل و چاکر روي داده بود

مل اتفاق افتاد که در این هدر چنین فضایی درگیریهایی با گروهی از نیروهاي )160: 1366، آرنولد ویلسون (. شده بودشدیدي نسبت به آنان ایجاد 
لمل در واکنش به این واقعه از خرید و فروش کاال و و تردد پرتغالی ها به سواحل مکران جلوگیري به عمهلذا . برخورد تعدادي از طرفین کشته شدند

)211: 1380، دامنی (.آورد
لذا شاه اسماعیل به منظور گسترش . این تحوالت مقارن با روي کار آمدن صفویان و تالش شاه اسماعیل صفوي براي گسترش قدرت در سراسر ایران بود

ن نیابت سلطنت هند درست در این زمان آلبوکرك از طرف پادشاه پرتغال به عنوا. حل مکران به پرتغالی ها نزدیک شدقدرتش در بلوچستان و سوا
با شرایط زیر بین . ق921./م1515لذا سفیري از سوي شاه اسماعیل به هندوستان رفت و قرارداي در سال )231: 1345، شیبانی (. منصوب شده بود

:و ایران به امضا رسیدلهاي پرتغادولت
.نمایدقواي بحریه پرتغال با لشکرکشی پادشاه ایران به بحرین و قطیف مساعدت -1
.بحریه پرتغال در فرو نشاندن انقالبات سواحل بلوچستان و مکران با دولت ایران یاري نماید-2
)102: 1372و راجر سیوري ، 1316:14فلسفی ، (.دولتین ایران و پرتغال با یکدیگر متحد شوند و با ترکان عثمانی بجنگند-3

ال باشد و دولت در برابر یاري پرتغالی ها ، شاه اسماعیل از جزیره هرمز چشم پوشید و موافقت کرد که امیر هرمز از آن پس تابع و خراجگزار پادشاه پرتغ
اما اینکه در این زمان چه انقالباتی در بلوچستان روي داد که شاه اسماعیل به  ناچار از )همانجا، فلسفی (.نکندآن جزیره مداخله ايایران در امور 

بسیاري از منابع و . می باشد) قهرمان حماسی بلوچها ( قدرت گیري میر شیهک سهاك پدر میر چاکر ،پرتغالی ها براي سرکوب آن کمک خواسته بود
در این زمان با تسلط بر بخشهاي وسیعی از مکران ، حکومتی محلی در این در واقع میر شیهک. می کنندتاییدها نیز این مسئله را اشعار حماسی بلوچ

،هاي بلوچها با حضورشان در سواحل مکران بودندلی ها نیز متوجه مخالفتااز طرفی پرتغ)791: 1343، علی اکبر جعفري (.منطقه تشکیل داده بود
در نوع خود اولین قرارداد با نیروهاي اروپایی در منطقه این پیمان در صورت تحقق یافتن . لذا از فرستاده شاه اسماعیل براي عقد قرارداد استقبال کردند
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لدران از عثمانی ها از سوي دیگر شکست شاه اسماعیل در جنگ چا)110: 1377، اسپونر (. اما به سبب مرگ آلبوکرك به جایی نرسید.شمار می آمده ب
.هاي خود در سواحل مکران ادامه دهدو انزواي او بعد از این واقعه موجب شد نتواند به پیشبرد سیاست. ق.ه921در سال 

داراي مل بر بیشتر مناطق ساحلی مکران تسلط داشت و ه. مل با آنان استههاي ساکنان مکران با پرتغالی ها ، جنگهاي از جمله مهمترین درگیري
ها میان دو ع درگیريوها وق، به علت رفتار ناشایست پرتغالی . داشتنددکشتی هایی بود که به تجارت در حوزه اقیانوس هند و حتی شرق آفریقا رفت و آم

ر مقابل پرتغالی ها نیز د. مل موفق شد در چندین مرحله ضرباتی سخت بر پرتغالی ها وارد آورده.در نبردهایی که صورت گرفت. طرف اجتناب ناپذیر شد
)17: م1999، بلوچی لبزانک (.با حمله بر بنادر جیونی ، گوادر ، پسنی و ارماره تا سونمیانی ، مناطق مذکور را به آتش کشیدند

النجی می بینند که بمل را سوار بر هاگهان نپرتغالی ها در جریان گشت هاي دریایی شان ، بنابر آنچه در حماسه هاي مردم بلوچستان آمده است 
. او را دستگیر کرده از پاي درمی آورند،مل را کشته و علی رغم مقاومت سرسختهیاران ، لذا به آنها حمله برده .  همراهانش بدون ابزار جنگی می باشد

به همین دلیل همل پس . د دفاع کرده استقوم و سرزمین خومل پهلوانی است که در برابر استعمارگران پرتغالی ازهبنابراین )291: 1390، جهاندیده(
و به عنوان قهرمانی محلی حالت تقدس می گیرد و هنوز نیز از کشته شدن در راه دفاع از سرزمینش در نگاه مردم بلوچستان به عنوان شهید یاد می شود

با بررسی حماسه همل و اشتهاري که از این )همان( . شودو یاد می ادر میان مردم بلوچستان بعنوان مبارزي نستوه در برابر استعمارگران اروپایی از 
. رویداد در میان مردم منطقه بر سر زبانهاست می توان به بیگانه ستیزي و میهن دوستی مردم این منطقه پی برد

پرتغالی ها به بنادر گوادر و . ق989./م1581پس از کشته شدن همل درگیریهاي پراکنده اي میان بلوچها و پرتغالی ها ادامه یافت به گونه اي که در سال 
ها و مقابله ساکنان سواحل مکران موجب تحریک و تهییج تداوم درگیري)110: 1377، اسپونر (.حمله کرده ، این دو بندر را ویران نمودند) تیس(تیز 

حمله شاه عباس  صفوي به جزیره هرمز و . ان اروپایی گردیددیگر ساکنان سواحل شمالی و جنوبی دریاي عمان و خلیج فارس در مبارزه با استعمارگر
به گونه اي که ناصر . با عث شد دیگر مستعمرات پرتغالی نیز براي نیل به استقالل و آزادي قیام کنند. ق 1029/ م1619ی ها از آنجا در سال لاخراج پرتغا

را غنیمت شمرده و بلوچ ها را که خاطره خوبی از پرتغالی ها نداشتند تحریک کرد بن مرشد یکی از روساي قبیله یعاربه عمان شکست پرتغالی ها در هرمز
نی مورد حمله بلوچ بنابراین پایگاههاي این استعمارگران بیگانه در بنادر پسنی و جیو. که از نواحی شمالی دریاي عمان پرتغالی ها را مورد حمله قرار دهند

با فرمانروایان عمان همکاري ن و فرماندهان کشتی ها و سربازان ها ، بلوچ ها به عنوان نیروهاي نظامی ، ناخدایاجریان حمله به پرتغالیدر .ها قرار گرفت
به امام عمان متوسل شدند و براي طرد بعضی از حاکمان ساحل شرقی آفریقا ،با توجه به ارتباطاط قدیمی سواحل عمان با شرق آفریقا. می کردند

.دحاکمان عمان نیز تصمیم  به استخدام گسترده بلوچ ها در مبارزه با پرتغالی ها گرفتن)69: ش2537، مسالعبدال(. خواستندپرتغالی ها از او کمک 
بازان استخدام شده ي حاکمان عمان به مقابله ردر نتیجه بلوچ ها نه تنها در سواحل مکران با پرتغالی ها درگیر شدند بلکه در شرق آفریقا نیز به عنوان س

)238: 1381، محمد عجم (. با پرتغالی ها برخاستند

استعمارگران انگلیسی در سواحل مکران- 3
یگر دول اروپایی نیز سعی دورود پرتغالی ها همزمان و اندکی بعد از ، با توجه به اهمیتی که سواحل مکران در زمینه امور تجاري از زمانهاي کهن داشته 

. نمودند پایگاههایی در سواحل مکران از جمله جاسک و تیس داشته باشند
در نتیجه انگلیسی ها نسبت به نیروي دریایی خود اعتماد و .نیروي دریایی انگلیس توانست قواي دریایی اسپانیا را شکست دهد. ق997/م1588در سال 

تجار لندن تصمیم گرفتند از نفوذ و تسلط بنابراین . می توانند با نیروهاي اسپانیا و پرتغال در دریا رقابت نماینداطمینان حاصل کردند و دریافتند که 
همزمان با ورود پرتغالی ها به سواحل که هاي متعدد حاکی از آن است گزارش)152: 1366، آرنولد ویلسون (.پرتغالی ها بر هند و اطراف آن بکاهند

کمپانی هند شرقی که . هایی در این زمینه زدندلذا دست به فعالیت،انگلیسی ها نمی خواستند در این زمینه از رقیبان خود عقب بمانند،دریاي مکران
یک کشتی انگلیسی . م1616در سال ،تاسیس شده بود» شرکت تجار لندن که با هند شرقی تجارت و معامله می کنند« با عنوان . م1600در سال 

ز دو سال بعد کمپانی هند شرقی در این بندر یک قرارگاه بازرگانی دایر کرد و انگلیسی ها کاالهایشان را که ا. را به بندر جاسک فرستاد» جیمز«به موسوم
)12: 1359، دنیس رایت (. انگلستان و هندوستان می رسید از طریق این بندر به شیراز و اصفهان می فرستادند

در باره این بندر ر یکی از مامورین انگلیسی به نام چیل. نیز براي انگلیسی ها اهمیت داشتاهمیت تجاري و ارتباطی از جهات دیگريبندر جاسک عالوه بر 
بنابراین برقراري روابط تجاري و سیاسی )514، 2جلد :1349، لرد کرزون (».ارزنده ترین محل ماهیگیري در حدود اقیانوس هند است« : نوشته است 

بندر جاسک در سواحل مکران آغاز شد و انگلیسی ها نمایندگانی را به همین منظور به دربار شاه عباس اعزام رده بین صفویان و انگلیسی ها از طریق  گست
راجر (.برابر دیگر اروپاییان دفاع شودشاه عباس نیز به رعایاي خود توصیه کرد تجار انگلیسی را بپذیرند و مراقب باشند در سواحل ایران از آنها در. کردند
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ها با توجه به اهمیتی که بندر جاسک داشت از این بندر براي حمل ابریشم ایران که از کاالهاي اساسی در روابط در این سال)109: ؟137، سیوري 
در به مقابله با انگلیسی ها پرداختند که موفقیتی به همراه تجاري با ایران بود استفاده می کردند و از سوي دیگر پرتغالی ها براي دست یابی به این بن

انگلیسی ها به تدریج توانستند پرتغالی ها و سایر رقیبان اروپایی شان از جمله فرانسوي ها و )475و 418: 1363، روا ئدن گارسیا د فیگو(.نداشت
در نتیجه چنین . و کنترل تجارت و سیاست سواحل و بنادر واقع در اقیانوس هند و اطراف آن را بدست گیرندرا در سراسر  منطقه کنار بزنندهلندي ها

.در جاسک ایجاد کردندنیز قلعه اي ه ، اولین کارگاه خود را در این بندر دایر نمود. م1619اوضاعی جاسک به مقر تجارت انگلیسی ها بدل شد و در سال 
این ناحیه روبرو همانطور که ورود پرتغالی ها به منطقه با واکنش ساکنان)202: 1388و عبدالحسین نوائی ، 514، 2جلد:1349، لرد کرزون (

م اصفهان بود به به عنوان سفیر عاز. ق1022/ م 1613سررابرت شرلی که در سال . ها نیز با مخالفت هایی از جانب مردم همراه بودسیشد، ورود انگلی
بنابراین از همان ابتدا ورود انگلیسی ها .  کشته شود،ها که به کشتی او حمله کرده بودندندر گوادر نزدیک بود به دست گروهی از بلوچر بهنگام توقف د

، اما بهره گیري از این سواحل در دست یابی به منافع اقتصادي و سیاسی براي آنها چنان اهمیتی دربر داشتبراي آنها جديبه سواحل مکران خطرات
.داشت که بدنبال نفوذ جدي در این مناطق برآمدند

نطقه در برابر هاي آنها به گونه اي باشد که موجب تحریک و تحریض مردم این من به این مسئله توجه داشتند که نباید فعالیتانگلیسی ها در این زما
و هرگاه بدنبال ماجراجویی و زیاده خواهی این نکته توجه داشتند ، روابط آنان با ساحل نشینان مسالمت آمیز بود تا زمانی که انگلیسی ها به. آنها شود

. هایی از سوي مردم منطقه مواجه می شدندبا واکنش،برمی آمدند
ه اطالعات دقیقی درباره چگونگی و میزان نفوذ انگلیسی ها در سواحل مکران در دست نیست ، اما می توان از اواسط دوره صفویه تا ابتداي دوره قاجاری

توسط شاه عباس و آغاز رونق این بندر ، انگلیسی ها به انتقال تجارتخانه و مراکز تجاري و سیاسی خود گفت که با بیرون راندن پرتغالی ها از بندر گمبرون 
این مسئله موجب دور شدن موقت انگلیسی ها از بنادر )89: 1372، هوشنگ مهدوي (. د و در آنجا کنسولگري احداث کردندبه بندر عباس برآمدن

نوزدهم میالدي انگلیسی ها که بر هند مسلط شده بودند به سبب نگرانی از احتمال نفوذ رقیبان از / جري همکران گردید، اما در اوایل قرن سیزدهم 
. مجددا به بلوچستان توجه نمودند، مرزهاي شمال غربی هند به این مستعمره مهم 

سرزمین هاي مجاور هندوستان به ویژه شناساییه او را در تصمیم ب. ق1221/م1808پذیرفته نشدن جان مالکوم در دومین ماموریتش به ایران در سال 
مامور شد ، یکی از اهدافش کسب اطالعات صحیح و به دنبال آن نفوذ در انبه دربار ایر. م1810بنابراین هنگامی که در سال . سواحل مکران مصمم کرد

. ی این منطقه بودلسواحل مکران و بخش هاي شما
کاپیتان گرانت که افسر نیروي پیاده نظام انگلیسی ها در بنگال بود براي .براي انجام چنین برنامه هایی چند افسر از سوي مالکوم ماموریت داده شدند

بمپور پیش رفت و وارد بندر گواتر شد و در خشکی تا. م1809ژانویه 29او در . شناسایی بخشی از سواحل مکران و مناطق داخلی تر آن ماموریت یافت
بنابراین گرانت اولین انگلیسی بود . دریا به بمبئی بازگشتدر ادامه از راه دیگري در امتداد ساحل تا بندر عباس مسیر خود را ادامه داد و از آنجا از طریق 

انت از سفر به مناطق ساحلی مکران ، نشان گزارش گر. که با نفوذ در خاك بلوچستان تمام سرزمین هاي بین خلیج گواتر و بندر جاسک را شناسایی کرد
شروع گزارش . نافع انگلیسی ها در آن دوره چنین خطرپذیري هایی را توجیه می نمودز نفوذ در این مناطق است ، اما مدهنده ترس و نگرانی شدید آنها ا

اما پس از تحقیق دریافتم ) به اشتباه گواتر را گوادر نوشته استمترجم ( ژانویه وارد گواتر شدم 29: این مامور انگلیسی در سفر به این ناحیه چنین است 
: 1991، شوهازمجله ( .که آن منطقه در چنان وضعیت ناآرامی قرار داشت که کاپیتان تسن به من توصیه کرد که در قسمت باالتر ساحل پیاده شوم

168(
هنده بیگانه خطري که رابرت شرلی در دوره صفویه به هنگام ورود به بندر گوادر با آن مواجه شده بود و گزارش همراه با نگرانی کاپیتان گرانت نشان د

. ستیزي ساکنان سواحل مکران و تعهدي است که ساکنان این منطقه در برابر این آب و خاك داشتند
بلکه با نحوه دخالت و نفوذ انگلیسی ها در این بخش از ایران ارتباط ، انگلیسی ها فقط منحصر به مناطق ساحلی نبوده واکنش ساکنان بلوچستان در برابر 

و عدم همکاري با آنها ه نماینده انگلیسی ها مستقیم داشت ، به گونه اي که نخستین قرارداد بین سرداران بلوچ با انگلیسی ها در دوره قاجار ، با حمله ب
ها به سرداران بلوچ در ناحیه کالت و کشته شدن مهراب خان به آننتیجه چنین مخالفتی با انگلیسی ها حمله )528: 1359، غبارمیر غالم (. ودهمراه ب

. همراه چهار صد نفر از نیروهایش بود
ترین نقاط ساحلی از دیگر مبارزات مردم این ناحیه از ایران در برابر بیگانگان انگلیسی ، می توان به نقش آنها در مخالفت با نفوذ انگلیسی ها در غربی 

)60و 59: 1325، آقا خان محالتی (. گذاشتن شورش آقاخان محالتی اشاره کردم بلوچستان و سواحل ایالت سند و ناکا
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. ق1270/م1853به گونه اي که در سال ،اي انگلیسی ها در این دوره در مناطق ساحلی مکران و سایر بخشهاي آن به سرعت گسترش یافتهدخالت
به مردم این ناحیه قول ،این جاسوسان ضمن تحریک ساکنان بلوچستان به شورش علیه دولت مرکزي ایران. مامورانی از سند به بلوچستان اعزام کردند

اسناد اداره (»هر نوع اعانت پولی که بخواهید ما از شما کرده و سرب و باروت و تنخواه در خفیه خواهیم داد« بودند که در صورت حمله دولت ایران داده
آسودگی « همچنین این جاسوسان اعالم کرده بودند که هدف دولت انگلیس )5دفتر شماره :1270، کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت خارجه 

زن و بچه و رفاهیت جمیع خلق اهللا است و هرگز ظلم و ستم نزد ما یافت نمی شود و هرگاه دولت ایران قدري از حاال قوي تر شود همه شما را کشته و 
لی رغم این همه تحریکات نه تنها هیچ گونه حرکتی از جانب مردم سواحل مکران علیه ع)همانجا(».شما را اسیر کرده و شما را نابود خواهد ساخت

واتسن (.از خرمشهر در برابر انگلیسی ها دفاع نمودند. ق1273/م1857دولت مرکزي بوجود نیامد ، بلکه تعدادي از بلوچها در کنار دیگر ایرانیان در سال 
 ،1348 :415(

هاي مردمیدر بلوچستان و مخالفتکشیده شدن خطوط تلگراف- 4
آنها به منظور آگاهی سریع از اوضاع هندوستان ، قرارداد کشیدن خطوط در برابر انگلیسی ها ،. ق1274/م1857دنبال شورش مردم هندوستان در سال ه ب

اي کشیدن خطوط تلگرافی پی بردند که کشیده شدن ماموران انگلیسی در مطالعه بر. با دولت ایران به امضا رساندند. ق1279/م1862تلگرافی را در سال 
بی می تواند باشد ، بنابراین تحقیق و سخطوط تلگراف زمینی در بخش هایی از نواحی ساحلی ایران براي کنترل و سرانجام جدایی این نواحی ، فرصت منا

ساحل اروندرود تا سواحل مکران که داراي یم هاي تلگراف همچنین با کشیده شدن س. واحی بر عهده سرفردریک گلداسمید گذاشته شدنبررسی از این 
بهاي آزاد و رقابت با انگلیسی ها در نظر داشتند ، با شبکه تلگرافی تحت نظارت و آاهمیت استراتژیک و یکی از راههایی بود که روسها براي دسترسی به 

. کنترل انگلیسی ها قرار می گرفت
اسمید مامور شد تا براي دایر کردن خطوط تلگرافی از کراچی تا گوادر و از آنجا تا جاسک نقشه برداري کند و با گلدل امضاي قرارداد خط تلگراف ، بدنبا

: 1358، محمود محمود (. تا سیم تلگرافی که بزودي از آن ناحیه عبور خواهد نمود را حفظ کنند،خان کالت و روساي قبایل بلوچ وارد مذاکره شود
هایی از طرف مردم انگلیسی به سواحل مکران براي نقشه برداري جهت نصب تیرهاي تلگراف زمینی از جاسک تا گوادر ، با واکنشورود ماموران)801

از . مخالفت خور را با حضور آنها نشان دادندمردم بلوچستان به این بیگانگان به چشم کافر نگریسته و با حمله به این ماموران . این منطقه روبرو شد
اقبال (.سعی کردند ، میان حاکمان محلی این مناطق دشمنی ایجاد کنندسترش این مخالفت ها ضروري بود انگلیسی ها ی که جلوگیري از گآنجای

)66: ش2535، یغمایی 
گ حاکم از جمله این واکنشها آن بود که به هنگام شروع بکار انگلیسی ها در مناطق ساحلی بلوچستان براي احداث خطوط تلگراف ، ابراهیم خان سرهن

لوچ می باشد و این ایل از مهمترین ایالت ب( تهدید کرد و افراد ایل رند ،بم و بلوچستان ماموران انگلیسی را که مشغول کشیدن خطوط تلگرافی بودند
یک کرد تا را تحر) تاریخی بلوچستان داشته اندگروههاي بسیاري از بلوچها خود را متعلق به آن می دانند ، رندها نقش مهم و برجسته اي در تحوالت 

« : ت ایران ، درخواست کرد که مهدي خان نماینده وزیر خارجه دولمیرزا در چنین اوضاعی تامسون کاردار انگلیس در دیدار با . منطقه را نا امن سازند
اسناد اداره کل اسناد و تاریخ (» و معطلی گماشتگان این کشور شودد که متعرض نباشد که مایه زحمت م خان سرهنگ  نوشته شوحکمی به ابراهی

هاي انگلیسی ها داشت آن بود که از ها با فعالیتاهمیتی که این مخالفت)13،10، پوشه 8کارتن :1278و 1277، دیپلماسی وزارت خارجه 
. این زمان مساله حقوق ایران در جنوب بلوچستان بطور رسمی مطرح شد

نگلیسی ها نها در بلوچستان ، گزارشی از کرمان در باره دخالتهاي اآهاي همزمان با آغاز بکار انگلیسی ها براي کشیدن خطوط تلگرافی و گسترش دخالت
نگی کسی نمی دانست حاال در ستان و سواحل مکران ، اسمی از فرپیشتر در بلوچ« : ر بخشی از این گزارش چنین آمده است د. در این مناطق ارسال شد

)35، پرونده 13حلقه : 295میکروفیلم ، سازمان اسناد ملی ایران(»بنادر کیچ و مکران همسایه نزدیک شده است

اوج مبارزات ضد انگلیسی ساکنان سواحل مکران-5
به شکار شد و با کشته شدن ناصرالدین شاه مردم این بخش از ایرانآهاي اشتباه شاهان قبلی نتیجه سیاست، در دوره پادشاهی مظفرالدین شاه قاجار 

در نتیجه شاهد مبارزات ساکنان این ناحیه . هاي بیگانگان علنی سازندمانند سایر مناطق ، فرصت یافتند که مخالفت خود را با استبداد داخلی و دخالت
.حضور انگلیسی ها هستیمبر ضد 
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او به عنوان رهبر مذهبی این قیام با مرشد بزرگ طریقت . ده داشتهمحمد که از روحانیان صوفی مسلک بلوچستان بود ، رهبري مبارزات را برعخلیفه خیر
بلوچستان به انگلیسی ها به چنین فضایی که مردم رد)298: 1391، عبداله صفرزایی  (.در بغداد مراوده داشت) دري پیر سید علی حیدر قا( قادریه 
. دافر و بیگانه می نگریستند ، از نظر داخلی نیز به علت کاسته شدن قدرت دولت مرکزي ، فضاي مناسبی براي حمله به بیگانگان فراهم شده بوچشم ک

. براي حمله به استعمارگران فراهم آورده بودرا اوضاع بین المللی نیز شرایط مساعدي 
به نظر او قیام مردم منطقه در . سرپرسی سایکس که می توان او را مطلع ترین مامور انگلیسی راجع به بلوچستان دانست، مامور سرکوب قیام مردم شد

عثمانی در پیشرفت قواي سلطان -2اعزام نشدن نیروهاي دولتی بعد از مرگ ناصرالدین شاه قاجار به بلوچستان -1: برابر انگلیسی ها دو علت داشت 
. و شادي و غوغاي غریبی بین تمام مسلمانان ایجاد کرده بودخاك یونان که به نظر ا

استفاده تبلیغاتی از سایکس همچنین نوشته است که غلبه سلطان عثمانی بر موطن اسکندر کبیر واجد اهمیت شایانی بود و عامه بویژه طبقه روحانیون 
منافع آنان با تصرف پایگاه نظامی شان ها ، حمله به محمد علیه انگلیسیاوضاعی با صدور فتواي خلیفه خیردر چنین)306: 1336، سایکس(. آن کردند

در این نبرد یارمحمد برادرزاده حاکم جاسک . ، توانستند پایگاه خود را بازپس بگیرنددانگلیسی ها که تجهیزات پیشرفته اي داشتن.در چابهار آغاز شد
در ادامه این حرکت خلیفه )302- 299: 1391، عبداله صفرزایی  (.به همراه تعداد دیگري از نیروهایش کشته می شوند،هابلوچفرماندهو)عبدالنبی(

)252: 1380، دامنی  (.وع به قطع سیم هاي تلگراف نمودندخیرمحمد و نیروهایش شر
که در حال بازرسی سالیانه اش نزدیک از جاسک تا گوادر رئیس خطوط تلگراف » گریوز « در جریان یکی از حمالت به تاسیسات تلگرافی انگلستان 

ي به سرکردگان اصلی این حادثه افراد. بدست گروهی از بلوچ هاي کاروان از طایفه شاهوزهی کشته می شود، رودخانه راپچ درشرق جاسک اردو زده بود 
آنها پول هاي مهندسان انگلیسی را به آتش می کشند تا نشان دهند ، قصد چپاول اموال آنان را ندارند ، بلکه . مد ، صابر ، ملک گند و هللا بودندنام شی مح
ه اند تا این حادثه را جزئی اسناد انگلیسی به عمد چنین حرکتی را یک نوع دزدي و راهزنی به حساب آورد. بارزه با استعمارگران بیگانه استهدفشان م

)299: 1391، عبداله صفرزایی  (.تلقی کرده و ابعاد سیاسی و دینی این حرکت را پوشیده نگه دارند
ناو پس از کشته شدن این مامور انگلیسی ، احمدخان دریابیگی به دستور دولت قاجار از بوشهر براي سرکوب مهاجمان حرکت کرده و سایکس نیز با 

به محل وقوع حادثه برود و براي کشف مجرم حقیقی و محاکمه مرتکبین با مامورین ایران مساعدت نمایدو بطور کلی « : ماموریت یافت» پیجن«انگلیسی 
)307و 306: 1336سایکس، ( ». بر جریانات نظارت نماید

ن ناحیه سه روز فرصت داد که مخالفان انگلیسی ها را دستگیر دریا بیگی چون به منطقه اي که مامور انگلیسی در آن کشته شده بود رسید ، به ساکنان آ
قرار شد که اگر آثاري از تسلیم مرتکبین مشاهده نشود ، به مرکز آبادي رفته ، سکنه آنجا را به خرابی منزل و نخلستانهاي محل « . کرده و تحویل دهند

به منظور آشنایی بیشتر از اوضاع و مقابله با مخالفان انگلیسی ها انجام داد و معلوم سایکس در ادامه این ماموریت ، تحقیقاتی )همانجا( » .تهدید نمایند
همچنین بنا به نوشته سایکس اطالعات الزم براي سرکوبی مهاجمان از رییس یکی از . می باشند» ته پر«نفر است و داراي اسلحه 800شد که تعداد آنها 

( ».فاق و یا برعکس اتفاق و به عبارت اخري روابط خصوصی آنها با یکدیگر تحقیقات کافی بعمل آمدضمنا در اطراف ن« قبایل محل جمع آوري شد و 
)310همان ، ص 

مامور بعد از موفق نشدن به دستگیري مخالفان ، انگلیسی ها شماري از هم وطنان تنگستانی را که براي سرکوب مردم منطقه به خدمت گرفته بودند ،
تنگستانی ها را به تعقیب بلوچ ها مامور نموده ، از دور مجادله آنها را با « : سایکس در این باره نوشته است . ن منطقه نمودندغارت خانه هاي ساکنا

)همانجا( ». دوربین تماشا می کردیم
اري نمایند ، کلیه نخلستانهاي منطقه به چون این گونه اقدامات موثر واقع نشد ، دریابیگی به مردم این ناحیه پیام فرستاد که اگر از تسلیم مجرمان خودد

( . اما از آنجایی که این اقدام باعث گسترده شدن قیام و تحریک مردم می شد ، این مسئله تهدیدي بیش نبود و عملی نشد. آتش کشیده خواهد شد
)237: 1385سپاهی ، 

کنشهایی را در داخل و خارج ایران به همراه داشت ، به گونه اي که روزنامه عملیات مشترك انگلیسی ها و قاجارها در سرکوب مردم این بخش از ایران ، وا
نه برخی حبل المتین که در کلکته منتشر می شد ، مطالب ارزشمندي پیرامون این واقعه نوشته است که به نوعی می تواند نشان دهنده تفکرات ضد بیگا

بزرگان و اراکین و اعیان دولت و ملت ایران به طرف مسئله بندر « : روزنامه چنین آمده استدر یکی از شماره هاي این . از ایرانیان در آن دوره باشد
روز هر جاسک توجه نفرموده اند یا از سرگرمی امورات شخصیه خود ، مالحظه خرابی هاي داخله سرحدات ایران و وقایع مؤلمه و حوادث معظمه که همه 

و تصور نمی کنند که دولت همسایه براي کشته شدن یک نفر تلگرافچی . گ دولت و ملت است نمی نمایندیک باعث هزار گونه خرابی و علت خطرهاي بزر
ن را به به چه خیال سه جهاز جنگی خود را در بندر جاسک لنگر اقامت داده و این همه مخارج را به امید کدام روز متحمل شده و می شود، دولت ایرا
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ه ، تا به حال پنجاه نفر از طایفه بلوچ مقهور و مظلوم کشته شده اند و همگی به جبال نه جنگی رعایاي خود نمودبعضی چیزها دچار لشکرکشی کرده و خا
آقایان صاحب منصبان و مامورین دولت ایران در این وقت نازك اگر واقعه عظیمی از براي دولت ایران با . فرار کرده و زراعت و فالحت آنها خراب شده است

)245، . ه ق1314حبل المتین ، ( » .مملکت رخ نماید چه خواهند کرداین دولت حریص 
به گونه اي که . حرکتی که در این دوره از سوي ساکنان سواحل مکران در برابر بیگانگان انگلیسی شروع شده بود ، حرکتی سراسري در بلوچستان بود

هاي مردمی به طقه بدون نتیجه گرفتن قطعی رها کرده و براي سرکوب حرکتسایکس که به جاسک امده بود ، مجبور شد عملیات خود را در این من
بنا به نوشته سایکس . زیرا در این ناحیه نیز حرکت هاي وسیعتري در برابر حضور انگلیسی ها آغاز شده بود. بلوچستان تحت الحمایه انگلیس برگردد

دستگیر نموده و شرط آزادي او را ) کیچ(کرده ، نماینده انگلیسی ها را در قلعه تربت مهراب خان گچکی حاکم ناحیه کیچ خود را غازي و مجاهد قلمداد 
ساکنان این منطقه سیم هاي تلگراف را تا چندین مرحله قطع کرده بودند و دیرك ها را واژگون ساخته . تخلیه آن ناحیه توسط انگلیسی ها اعالم کرده بود

)316: 1336سایکس، ( .بودند
. ها به وسایل مختلف جلوگیري کنندکه در این زمان به شدت نگران تحوالت بلوچستان بودند سعی می نمودند از انتشار خبر این حرکتانگلیسی ها 

به ویژه به دلیل همجواري بلوچستان تحت الحمایه . ها بودراهکاري که توسط ماموران انگلیسی در این زمان بکار گرفته شد ، سرکوب شدید این حرکت
. ستان با هندوستان ، می توانست موجب قیام مردم هندوستان در برابر انگلیسی ها شودانگل

به هنگام . سایکس بعد از سرکوب قیام مردم در بخش شرقی بلوچستان ، به منطقه کاروان بازگشت که قیام براي نخستین بار از آنجا آغاز شده بود
نیروهاي حاکمان قاجاري و انگلیسی ها مورد حمله مخالفان قرار گرفته و نیروهاي این پادگان از ماموریت او در بخش شرقی بلوچستان ، پایگاه مشترك 

این در حالی اتفاق افتاده بود که )326و 325: 1336سایکس، ( .هایش با بلوچها ، زخمی شده بودهم پاشیده بودند و دریابیگی نیز در یکی از جنگ
اگر « : سایکس در مورد این ماموریت نوشته است . استفاده می کردند و تعداد زیادي نیز اسلحه در اختیار نداشتند»ته پر«هاي قدیمی ها از تفنگبلوچ

)318: همان(».بلوچ ها همگی به تفنگ مسلح بودند ،  معلوم نبود مامورین بریتانیا در بلوچستان به چه سرنوشتی دچار می شدند
هاي ضد استعماري ساکنان سواحل مکران ، باعث شد آصف الدوله حاکم لتمردان قاجاري در مقابله با حرکتناتوانی نیروهاي مشترك انگلیسی و دو

نیروي اعزامی از کرمان نخلستان. کرمان و بلوچستان ، به دستور امین السلطان صدر اعظم ایران لشکري مجهز براي مقابله با مردم معترض اعزام نماید
شی « هاي تش کشیدند و سرانجام در نتیجه خیانت به مبارزان ، چهار نفر ازسرکردگان  نظامی حرکت به نامآک را به هاي مردم ساکن در حوالی جاس

شی محمد که سایکس از وي با عنوان رهبر قیام یاد می کند با )302: 1391صفرزایی، ( . دستگیر شدند» ملک گند« و » هللا « ، » صابر«، » محمد 
بعد از سرکوبی قیام مردم منطقه ، دو سرباز خانه دایمی در )330: 1336سایکس، ( . براي عبرت ناظرین به دار زده شدحضور جمعی از سران محل 

)همانجا( . جاسک و چابهار به منظور جلوگیري از قیام هاي مردمی ایجاد شد
نشان می دهد  که این حرکت ها پشتوانه ایدئولوژیکی قوي بررسی قیام ساکنان سواحل مکران در بلوچستان ایران و بلوچستان تحت الحمایه انگلیس ،

) تربت(محمد از روحانیان صوفی مسلک منطقه صورت گرفت و مهراب خان که در کیچ روان با پشتیبانی فکري خلیفه خیرقیام مردم کا. داشته است
.یگانگان برخاسته بودغاز کرده بود با انگیزه هاي دینی به مقابله با بآحرکتی وسیع علیه انگلیسی ها را 

نتیجه - 6
. تدریاي مکران و سواحل شمالی آن که بخشی از مرز طبیعی جنوب ایران را تشکیل می دهد ، در طول تاریخ از جهات مختلف داراي اهمیت بوده اس

یکی از مسیرهاي دریایی مورد توجه قرار یک سواحل مکران موجب شد این مناطق از نظر ارتباطی در دنیاي قدیم به عنوان ژموقعیت و جایگاه استرات
آنان با شکل گیري جریان استعمار در قرن شانزدهم ، این بخش از سواحل ایران از همان ابتدا مورد توجه استعمارگران پرتغالی قرار گرفت و سعی. گیرد

ن منطقه در برابر آنان گردید ، به گونه اي که معروفترین دست اندازي پرتغالی ها موجب واکنش مردم ای. بر این بود که بر بنادر مهم آن تسلط یابند
هاي ساکنان سواحل مکران حتی الگویی براي سایر ساحل دنبر. هاي حماسی مردم این منطقه با موضوع مقابله با پرتغالی ها شکل می گیردداستان

با استقرار انگلیسی ها در این منطقه ، آنها در . ین مناطق آغاز گردیدنشینان اقیانوس هند  ، دریاي عمان و خلیج فارس شد و جریان استعمار ستیزي در ا
با تبدیل روابط تجاري به ماجراجویی هاي . ابتدا سیاست هاي مسالمت جویانه اي در پیش گرفتند و روابط بازرگانی با مردم بنادر مکران برقرار نمودند

مبارزات مردم در برابر اهداف استعماري آنها با بهره . ردم بلوچستان به مقابله با آنها پرداختندسیاسی که متاثر از تسلط انگلیسی ها بر هندوستان بود ، م
استعمارگران انگلیسی با اتکا به نیروي نظامی برتر و . گیري از روحیه بیگانه ستیزي و پشتوانه دینی و اعتقادي ، منافع انگلیسی ها را به چالش کشید
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کنارك-دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم

ومت قاجاریه و بهره گیري از شرایط و اوضاع داخلی منطقه ، سرانجام موفق به فرونشاندن این حرکت شدند ، لیکن تسلیحات پیشرفته و همکاري حک
. همواره روحیه بیگانه ستیزي در میان مردم منطقه باقی ماند
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