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چكيده
هدف اين مقاله بررسي ابعاد داخلي ،مﻨﻄقهاي و بينالمللي مداخله انگلستان در مﻨاطق بلوچنشين ايران در
 ١٩١٦در جريان جﻨگ جهاني نخست است .كتاب مهاجمان سرحد ژنرال رجيﻨالد داير فرمانده عمليات نظامي
انگلستان در رويارويي با سرداران بلوچ ايراني تﻨها شرح مفصل بجاي مانده از اين رويداد مهم محلي در ايران
است .بااينهمه روايت داير تصوير كاملي از اين روياروييها به دست نداده و ﭘرسﺶهاي زيادي را درباره اين
رويداد و زميﻨهها و ﭘيامدهاي آن بجاي ميگذارد .آگاهي درست از اين امر تﻨها با كﻨكاش ﭘيرامون زميﻨههاي
ملي ،مﻨﻄقهاي و بينالمللي آن امكانﭘذير است .هدف اين ﭘژوهﺶ تلاش در جهت روشن كردن اين ابعاد
سهگانه زميﻨههاي رويارويي سرداران بلوچ با انگليسيها و نيروهاي نظاميان است .نويسﻨده بران است كه
مبارزات سرداران بلوچ ايراني با استعمار انگلستان در چهارچوب درك رابﻄه و هماهﻨگي آنها با نخبگان سياسي
مشروطهخواه و استقلالطلﺐ ايران در سﻄح ملي ،تﺄﺛير فتواهاي جهاد عليه متفقين در مﻨﻄقه بر مبارزات آنها در
سﻄح مﻨﻄقهاي و بهرهگيري انگلستان از ابزار ارتباط آلمانها با بلوچهاي ايران كه چﻨدان واقعي نبود در سﻄح
بينالمللي قابلفهم است.
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مﻘدمﻪ
رويارويي نظامي ميان مهاجمان انگليسي و سرداران بلوچ ايراني در سال  ١٩١٦در گرماگرم جﻨگ
جهاني نخست ،يكي از مهمترين رويدادهاي سياسي ايران آن عصر در گستره تاريخ محلي ايران بوده
است .اهميت اين رويداد ازاينجهت است كه رويارويي ژنرال رجيﻨالد داير فرمانده نيروي اعزامي از هﻨد
به سيستان و بلوچستان ،در مﻨﻄقهاي رخداده است كه كسي كمتر گماني به آن نميبرد .وضعيت مﻨزوي
بلوچستان از مركز ايران به دليل ويژگي خاصي جغرافيايي آن ،باعث شده بود كه مﻨﻄقه چﻨدان
موردتوجه دولت قرار نداشته باشد .البته اين بدان معﻨي نيست كه دولت ايران اهميتي به اين ناحيه از
خاك خود نميداد و تلاشهاي دوران محمدشاه قاجار براي كشاندن مرزهاي ايران بهسوي هﻨد و
اعمال دوباره حاكميت ايران بر تمامي بلوچستان بهعﻨوان يكي از سرزمينهاي تاريخي ايران نشانه
آشكار اين گرايﺶ بود ،اما مانﻊتراشيهاي انگلستان در اين راه و ناتواني دولت ايران براي رويارويي با
اين امپراتوري باعث نوعي دلسردي و نااميدي دولت قاجار براي به دست آوردن دوباره همه نواحي
بلوچنشين بود .بااينهمه ،رخداد درگيري نظامي ميان سرداران بلوچ ايران با نيروهاي انگلستان در
 ،١٩١٦و اصول ًا اعزام اين نيروها به ايران ،خود نشانه اهميت اين مﻨﻄقه بوده است.
ﭘيﺶ از ترجمه و انتشار كتاب داير كه دربردارنده خاطرات او از نبردهايﺶ با سرداران بلوچ ايراني
در سال  ١٩١٦است ،در كتابهاي مورخين ايراني مربوط به تاريخ ايران اشاره چﻨداني به اين رويداد
نشده است و تﻨها دريكي از نوشتههاي مربوط به تحولات سيستان و بلوچستان به نقل از سرﭘرسي
سايكس به اين روياروييها اشارهشده است )افشار سيستاني .(٩١٢ ،٩١٠ ،١٣٦٦ ،مﻨابﻊ انگليسي نيز تﻨها
به شرح كوتاهي از آن بسﻨده كردهاند ،چه آنها كه از سوي مقامات مسئول امور سياسي هﻨد بريتانيا در
همان دوران نوشتهشده و يا اسﻨادي كه درباره مداخلات انگلستان در جﻨوب شرق ايران موجود است.
بدين ترتيﺐ ،نوشته داير تﻨها مرجﻊ موجودي است كه شرح مفصل مربوط به درگيريهاي خود با
طايفههاي بلوچ ايران را به تصوير كشيده است.
ﭘس از انتشار كتاب مهاجمان سرحد و آگاهي از رويدادهاي آن ،ابعاد بيشتري از آن توسط راويان
شفاهي اين نبردها كه در اشعار حماسي محلي طي چﻨد نسل انتقاليافته بود ،و از آن جمله چگونگي
نبرد دره نالك و يا درگيريهاي نهايي در كوههاي مارﭘيچ درگشت و نام افراد شركتكﻨﻨده و شهداي
اين نبردها روشن شد .برخي از دانشجويان ﭘژوهشگر بلوچ نيز به تلاشهاي ارزندهاي براي گردآوري
ناگفتههاي اين رويدادها دست زدند و آنچه را كه ژنرال داير مهاجمان سرحد خوانده بود ،بهدرستي
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مدافعان سرحد دانستﻨد )ريگي درخشان١٣٧٨ ،؛ دهاني .(١٣٩٥ ،اين ﭘژوهﺶهاي محلي و بومي خود
كمك زيادي به آگاهي بيشتر ما از چﻨد و خود كشمكﺶهاي ميان داير و سرداران طوايف
يارمحمدزهي ،اسماعيل زهي و گمشادزهي ميكﻨد و روايت ايراني آن را به دست ميدهد.
بااينهمه اين تلاشها تاكﻨون بيشتر بر گردآوري روايتهاي محلي براي باز كردن زاويهها و
گوشههاي ﭘﻨهان مربوط به نبردها تمركز كرده و به روشن شدن چﻨدوچون آنچه كه ژنرال داير از
ديدگاه خود و بيشتر از زاويه مﻨافﻊ بريتانيا به شرح آن ﭘرداخته است كمك ميكﻨد .گذشته از اين ،روايت
ايراني مبارزات ،كموكاستهاي روايت ژنرال داير را كه آگاهانه و يا ناآگاهانه از قلم او افتاده است نشان
ميدهد و بيﺶازاندازه گويي او از دلاوريهاي خود و نيروهايﺶ و كمگويي از قهرمانيهاي سرداران
طوايف بلوچ را آشكار ميسازد.
بااينهمه ،علت مداخله انگلستان در جﻨوب شرق ايران تﻨها ابعاد محلي ندارد و فهم بيشتر و
درستتر آن نيازمﻨد به ﭘژوهﺶهاي بيشتر در زميﻨههاي ملي ،مﻨﻄقهاي و بينالمللي است .بهعبارتديگر
رويداد سال  ١٩١٦در بلوچستان ايران داراي ﭘيﺶزميﻨههاي ملي است كه ريشه در رويدادهاي ﭘيﺶ از
سالهاي جﻨگ جهاني نخست و به عبارت بهتر ﭘس از انقلاب مشروطيت ايران دارد .از سوي ديگر
دگرگونيهاي مﻨﻄقهاي نيز در جاي خود ميتوانﻨد بهگونهاي با رويدادهاي بلوچستان ايران و
زميﻨهسازي براي ﭘيشروي نيروهاي نظامي انگلستان در آن ﭘيوند داشته باشد .ژنرال داير در نوشته خود
به هيچيك از اين زميﻨههاي داخلي و مﻨﻄقهاي اشارهاي نميكﻨد و در جايجاي خاطرات خود به
وضعيت ايران ،نگاههاي دولت ايران و سياستهاي آن از يكسو و حتي به اوضاع سيستان و بلوچستان و
مقامات سياسيان كه از كارگزاران دولت بودهاند نميﭘردازد .رويدادهاي مﻨﻄقهاي نيز در روايت داير
سراسر ناديده گرفتهشده است و او هيچ اشارهاي به موقعيت مﻨﻄقه در جﻨگ جهاني نخست و ﭘيﺶ از
آن نميكﻨد.
زميﻨههاي بينالمللي مداخله انگلستان در بلوچستان ايران برخلاف دو زميﻨه ديگر موردتوجه
قرارگرفته و درواقﻊ بهگونهاي علت اصلي اقدام بريتانيا قلمداد شده است .در روايت داير و يا نوشتههاي
مربوط به سياستهاي انگلستان در مﻨﻄقه در سالهاي جﻨگ جهاني نخست ،بحث حضور و يا احتمال
حضور آلمانها و متحدان آن در ايران و افغانستان و چالﺶهايي كه از اين ﭘديده متوجه مﻨابﻊ هﻨد
بريتانيايي شده است ،مهمترين انگيزه انگلستان براي فرستادن نيروي نظامي به مرزهاي شرقي ايران
درز نظر گرفتهشده است .باايﻨكه درباره حضور آلمانها در شرق ايران در بيشتر كتابهاي فارسي و
غيرفارسي بحثهايي صورت گرفته )ذوقي (١٣٦٨ ،و تحرك هيئتهاي گوناگون آلماني در ايران براي
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رخﻨه به افغانستان و مرزهاي هﻨد بريتانيا ﺛبتشده است ،اما از حضور آلمانها در سيستان و بهويژه
بلوچستان سخن بسيار كمتري به ميان آمده است .داير هم علت مﺄموريت خود در اين مﻨﻄقه را
جلوگيري از رخﻨه آلمانها در ميان طوايف بلوچ ايران و همكاري ميان آلمانها و سرداران بلوچ ايراني
ميداند و شرح دقيقي دراينباره به دست نميدهد.
با توجه به آنچه گفته شد ،بايد ﭘژوهﺶهاي بيشتري درباره اين زميﻨههاي سهگانه با بهرهگيري از
مﻨابﻊ گوناگون دستاول و دوم ،بهويژه اسﻨاد بايگانيهاي ايران و يا انگلستان و ساير كشورها بشود تا
زميﻨه فهم درستتر علت مداخله انگلستان را روشن سازد .اين همان نكتهاي است كه نوشته ﭘيﺶ رو
در ﭘي طرح آن بوده و بر آن است تا با بهرهگيري از برخي دادهها و نوشتهها درباره زميﻨههاي ملي و
مﻨﻄقهاي ،رويداد بلوچستان و احتمال ﭘيوند ميان آنها را بررسي كﻨد .به همين اندازه نيز ﭘژوهﺶ در ﭘي
آن است تا درباره معماي حضور آلمانها در بلوچستان و بهطوركلي مﻨاطق جﻨوب شرق ايران كه به
گفته داير و مﻨابﻊ انگليسي زميﻨهساز مداخله نظامي انگلستان شده است بيشتر كﻨكاش كﻨد .در كﻨار اين
سه سﻄح تحليل ملي ،مﻨﻄقهاي و بينالمللي ،در نوشتههاي مربوط به عمليات انگلستان و متحد روسي
آن در مﻨاطق جﻨوب شرق ايران به رويدادهايي اشارهشده كه در نوع خود بسيار كوتاه توصيفشده و نه
در كتاب ژنرال داير و نه نوشتههاي ايراني مربوط به رويدادهاي سيستان و بلوچستان درباره آنها
دادههاي چﻨداني به دست داده نشده است .روايتهاي محلي و شفاهي بلوچ نيز اشارهاي به اين
رويدادها نكردهاند.
 .١زميﻨﻪﻫﺎي ملي )داخلي(
مداخله انگلستان در بلوچستان ايران ،ده سال ﭘس از انقلاب مشروطه صورت گرفت .در اين دهه،
اوضاع ايران برخلاف آرمانهاي مشروطه خواهان و آرزوهاي آنان بسيار متفاوت شد .آرمانهاي
مشروطه خواهان كه در چهار هدف اساسي يعﻨي برقراري نظم و امﻨيت و دولت قدرتمﻨد ،بازسازي
اقتصادي كشور ،خارج شدن از نفوذ فشار خارجي و حكومت قانون و آزادي متمركزشده بود ،هيچكدام به
تحقق نپيوست )احمدي .(٣١٥-٣٤١ ،١٣٨٨ ،گرچه تلاشهاي مخالفان مشروطه و طرفداران محمدعلي
شاه براي برقراري دوباره استبداد بجايي نرسيد و مشروطه خواهان سراسر ايران موفق شدند با تبعيد شاه
حكومت مشروطه را استحكام بخشﻨد ،اما آرمان برقراري نظم و امﻨيت و تشكيل يك دولت قدرتمﻨد
متمركز براﺛر فشارها و مداخلات روسيه و انگلستان نتيجه موردنظر را نداد .مجلس كه نماد اراده ملت و
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مشروطه خواهان بود در اﺛر همين فشارها و مداخله نظامي روسيه و حمايت انگلستان نتوانست به
سياست گزاري جهت تحقق آرمانها چهارگانه مردم ايران ادامه دهد .ﭘس از بمباران مجلس اول
مشروطه در  ١٩٠٨سامانه امور از دست خارج شد و مسئله بازسازي كشور و استقلال حاكميت آن از
فشار و مداخله خارجي ،تحقق ﭘيدا نكرد .بمباران مجلس به ناامﻨيهاي بيشتر و تضعيف دولت مشروطه
مﻨجر شد .هرچﻨد مجلس دوم شوراي ملي كار خود را براي بازسازي ايران آغاز كرد و برنامههاي توسعه
را به كمك كشورهاي بيطرف بهويژه مستشاران آمريكايي بهﭘيﺶ ميبرد ،اما با به مخاطره افتادن
مﻨافﻊ مخالفان مشروطه و حاميان روسي آنها ،فشار روسيه و براي ﭘايان دادن به كار مجلس و توافق
انگلستان با روسيه ،تشديد شد .اين فشارها سرانجام در سال  ١٩١١به انحلال مجلس دوم مﻨجر شد و
برنامههاي بازسازي ايران و تﺄمين امﻨيت و استقلال آن ناتمام ماند.
آرمان استقلالخواهي مشروطه خواهان نيز با اتحاد و ائتلاف انگلستان و فرانسه ،دو رقيﺐ سابق
نظام جهاني ،زميﻨه تحقق ﭘيدا نكرد .اين اتحاد و ائتلاف كه از  ١٩٠٧آغازشده به مداخلات گستردهتر
روسيه در ايران و بيتفاوتي يا موافقت انگلستان با اين مداخلات انجاميد .توافق تقسيم ايران به مﻨاطق
نفوذ روسيه و انگلستان در  ،١٩٠٧و بمباران مجلس شوراي ملي نماد اين بر باد رفتن آرمان استقلال
شد .انحلال مجلس دوم در  ،١٩١١و سپس مداخلات نظامي گسترده روسيه و سركوب مشروطه خواهان
خواهان در تبريز در  ١٩١١و مشهد در  ،١٩١٢اين فرايﻨد را شتاب بخشيد .گرچه مشروطه خواهان به
برﭘايي انتخابات و تشكيل مجلس سوم در  ١٩١٤موفق شدند ،اما فشارهاي دو دولت روسيه و انگلستان
از همان آغاز كار مجلس را به اختلال كشاند .اين فشارها به آنجا رسيد كه روسيه با نيروي نظامي
بهسوي تهران حركت كرد و مجلس و دولت ايران را ناچار كرد كه از تهران به نواحي مركزي به قم،
كاشان ،و سرانجام بهسوي غرب كشور در كرمانشاه مهاجرت كﻨد .دولت مهاجرت بهعﻨوان نمايﻨده
رسمي ايران بهناچار به حمايت آلمانها تن داد اما از اداره امور كشور ناتوان ماند ) Ettehadiyyeh,
 (.2006, 9-29در مركز دولت ديگري از سوي احمدشاه مﺄموريت اداره كشور را در زير فشارها و
نظارت روسيه و انگلستان به دست گرفت .در اين شرايط بود كه دولتهاي انگلستان و روسيه با قرارداد
 ١٩١٥و تقسيم تمامي كشور به دو حوزه نفوذ خود در شمال و جﻨوب استقلال ايران را از ميان برداشتﻨد.
بدين گونه در سال  ١٩١٥احساسات شديد ضد روسي و انگليسي سراسر كشور را فراگرفت.
بسياري از مقامات دولتي در مركز و ايالات گوناگون از مشروطه خواهان حمايت ميكردند و گرچه دولت
دولت مشروطه بهناچار به مهاجرت به مركز و غرب ايران شده بود ،اما مقامات ايالتي بهويژه در مﻨاطق
مرزي در شرق و غرب و جﻨوب تمايلي به ﭘذيرش سياستهاي تحميلي روس و انگليس نداشتﻨد .در
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اين شرايط بسياري از مشروطه خواهان بهگونهاي به حمايت از دولت آلمان براي خﻨﺜيسازي فشارهاي
دو دولت متحد نظام جهاني اميد بسته بودند .انگلستان و روسيه با استقرار نيروهاي نظامي خود در
مﻨاطق شرق ايران درصدد بودند تا مانﻊ رخﻨه نيروهاي آلماني شوند و در اين راه بر مقامات محلي دولت
ايران اعمال فشار ميكردند .بااينهمه ،اين مقامات گرچه آشكارا نميتوانستﻨد مخالفت شديد خود را
باسياستهاي اين دو كشور مهاجم اعلام كﻨﻨد ،اما با در ﭘيﺶ گرفتن سياست بيطرفي بهعﻨوان موضﻊ
رسمي ايران در جﻨگ ،در جهت ﭘرهيز از ﭘذيرش خواستههاي آنها تلاش ميكردند .برخي از مقامات
هم ﭘﻨهاني ارتباطاتي با دولت و مجلس مهاجرت داشته و با آلمانها در ارتباط بودند.
بدين ترتيﺐ نفرت از سياستهاي ضد ايراني دو قدرت بزرگ جهاني يعﻨي روس و انگلستان و
مخالفت با آن در سالهاي جﻨگ جهاني اول تبديل به موضﻊ سراسري و ملي نخبگان ايران اعم از
شهري و ايلي شده بود .بيشتر ايلات ايران در غرب كشور نيز بهگونهاي تمايلات طرفدار آلمان داشتﻨد.
گذشته از ميراث استعماري انگلستان و روسيه در ايران و ساير كشورهاي مﻨﻄقه ،بايد سياستهاي آلمان
را كه بهﻇاهر از احساسات مردمان مﻨﻄقه حمايت گرده و خود را حامي مسلمانان نشان ميداد در جذب
احساسات مردمان و نخبگان مﻨﻄقه مﺆﺛر دانست .اين شرايط احتمالاً علاوه بر خاورميانه ،در مﻨاطق
شبهقاره و آسياي ميانه و افغانستان نيز بچشم ميخورد .همين امر آلمانها را تشويق كرده بود كه
درصدد برآيﻨد از طريق ايران و مﻨاطق شرقي ايران و افغانستان و هﻨد نفوذ كرده و زميﻨه نفوذ آلمان در
آنجا و تشويق مقامات آن به در ﭘيﺶ گرفتن سياستهاي ضد انگليسي را در ﭘيﺶ بگيرند.
راﺑﻄﻪ سرداران ﺑلوچ ﺑﺎ نخبگﺎن سيﺎسي ايران
بلوچستان نيز از اين امر مستﺜﻨا نبود .هرچﻨد در كتاب داير و ساير نوشتههاي موجود به رابﻄه
مفصل ميان مقامات دولت مشروطه با سرداران بلوچ از طريق فرمانداران و واليان محلي در كرمان،
سيستان يا خراسان اشارهاي نشده است اما از برخي نشانهها ميتوان به اين ﭘي برد و اين احتمال را داد
كه ميان سرداران بلوچ ايراني و كارگزاران دولت مشروطه ارتباطاتي وجود داشته و اصولاً طوايف بلوچ
بهويژه سرداران آن از مواضﻊ ضد استعماري نخبگان مشروطهخواه ايران آگاه بوده و همين ارتباط روحيه
ضد استعماري آنها را نيز تشويق ميكرده است .نفوذ مشروطه خواهان در مﻨاطق شرقي ايران از
خراسان گرفته تا كرمان و تهران نشاندهﻨده همين مسئله بود .اصول ًا مليگرايان ايران در مشهد از
حضور انگلستان و روسيه در مﻨاطق شرقي ناخشﻨود بودند .برخي مﻨابﻊ به وجود اين گرايﺶهاي در
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افرادي چون نيرالدوله فرماندار كل خراسان اشارهكردهاند .چراكه او با درخواست انگليسيها و روسها
مبﻨي بر تحويل فراريان آلماني -اتريشي از آسياي ميانه كه به مشهد آماده بودند مخالفت ميكرد.
معززالدوله كارگزار فرماندار مشهد نيز داراي چﻨين گرايﺶهايي بوده است )لوفت.(٥٦ ،١٣٨٠ ،
از سوي ديگر در سيستان و قانيات امراي محلي همچون شوكت الملك علم با اعلام رسمي
سياست بيطرفي تمايلي به همكاري با انگلستان در روسيه نداشتﻨد .گرچه انگليسيها و روسها به او
دستور داده بودند كه عوامل آلماني در قانيات را دستگير كﻨد اما او از اين كار ﭘرهيز داشت .برخي
كارگزاران شوكت الملك چون سرهﻨگ محمدنقي ميرزا و بهويژه علينقي ميرزا گرايﺶهاي آشكار
آلماني و تمايلات ضد روسي و ضد انگليسي داشتﻨد )لوفت .(٥٧ ،١٣٨٠ ،با توجه به همين گرايﺶها بود
كه مارليﻨگ وزيرمختار انگلستان در تهران در ﭘي بركﻨاري شوكت الملك و آوردن معصوم خان حسام
الدوله بهعﻨوان والي سيستان و قانيات بودند .برخي گزارشها نيز نشاندهﻨده ارتباطات ﭘﻨهاني ميان
شوكت الملك با آلمانها از طريق سرهﻨگ محمدخان است كه نامههاي سرهﻨگ شيلر )زايلر( آلماني را
بين آنها ردوبدل ميكرده است )لوفت.(٥٧ ،١٣٨٠ ،
مﻨابﻊ انگليسي بهويژه به رابﻄه ميان معصوم خان حشمت الملك خزيمه فرماندار سيستان با
سرداران بلوچ ايراني اشارهكردهاند .سرهﻨگ علينقي خان فرماندار نظامي امير شوكت الملك علم كه در
فاصله سالهاي -١٩١٠تا  ١٩١٢با سرداران طوايف داماني )گمشادزهي ،يارمحمدزهي ،اسماعيل زهي(
در رابﻄه بوده و ﭘيمان صلحي را در  ١٩١٤با آنها بسته بود ))،Sistan & Kian, 1915, 210
گرايﺶهاي ضد استعماري و به سود المان داشت .علاوه بر مقامات و واليان و فرمانداران رسمي دولت
در سيستان و قايﻨات ،در كرمان نيز چﻨين تمايلاتي وجود داشت و با توجه به تماسهاي بيشتر ميان
واليان كرمان كه از گذشته بر بلوچستان نيز حكمراني محلي داشتﻨد ،ميتوان درباره تماسهاي بيشتر
ميان واليان و فرمانداران دولت ايران در كرمان با طوايف بلوچ گمانهزني كرد .بدون شك سرداران
طوايف بلوچ ايران با برخورداري از اين ارتباطات ،از مواضﻊ آشكار مشروطه خواهان ايران آگاه بوده و با
گرايﺶهاي مليگرايانه و ضد استعماري نخبگان سياسي ايران همراهي ميكردهاند .گرچه داير و ساير
نوشتههاي مربوط به اين سالها به اين رابﻄهها اشارهاي ندارند ،اما بيگمان اسﻨاد داخلي در ايران و
ازجمله خاطرات كارگزاران دولت ايران در اين مﻨاطق دربردارنده دادههاي مهمي در اين رابﻄه است.
مقاومت سرداران بلوچ در برابر مداخلات ژنرال داير و سرﭘيچي از دستورها و فرمانها او براي در ﭘيﺶ
گرفتن مواضﻊ همگام با مﻨافﻊ انگلستان ،آشكارا و آگاهانه با مواضﻊ مشابه نخبگان آزاديخواه ايران در
ساير نقاط و بهويژه خراسان ،سيستان و قايﻨات هماهﻨگ بوده است.
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مردم و طوايف بلوچ ايران ،همانﻨد بسياري از طوايف و عشاير ديگر در سراسر كشور حامي نهضت
مشروطه بوده و از دمكراتها حمايت ميكردند .حمايت بلوچهاي ايران از مشروطه خواهان بيﺶ از هر
جا در كرمان جلوهگر شد كه در برابر مخالفان مشروطه و آزادي شهر كرمان از دست آنها مشاركت
گسترده داشتهاند .يار محمدخان سردار طايفه شيهكي از فعالان مشروطه خواهان و دمكراتهاي كرمان
بوده و به همانگونه علياكبر خان قرا سوران بلوچ كه از همراهان نزديك ميرزا آقاخان كرماني
نظريهﭘرداز برجسته ناسيوناليسم ايراني بوده است) .الله بخﺶ و شه بخﺶ(١٣٩١ ،
گرچه از ارتباطات مستقيم ميان سرداران طوايف گمشادزهي ،اسماعيل زهي و يارمحمدزهي با
مشروطه خواهان و مقامات آزاديخواه ملي ايران گزارشهايي به دست نيامده است ،اما برخي مﻨابﻊ به
تﺄﺛير غيرمستقيم اين حس ايراندوستي و مليگرايي بر اين سرداران اشارهكردهاند .الله داد و شه بخﺶ،
براي نمونه به رابﻄه بسيار نزديك ميان جهيل ﭘدر جمعه خان اسماعيل زهي كه مقام كدخدايي را
داشته است با سﻄوت الممالك حاكم بلوچستان اشارهكرده و ايﻨكه كدخدا جهيل از سوي او مﺄمور
جلوگيري از تهاجم انگليسيها به ايران بوده است .جمعه خان اسماعيل زهي سردار برجسته سرحد و
فرمانده عمليات ليروديك بارها خاطرنشان كرده بود كه با مبارزه عليه انگليسيها ،ديﻨي را كه ﭘدرش
درراه دفاع از ايران داشت ،ادا كرده است )الله بخﺶ و شه بخﺶ(١٣٩١ ،
ارتباط ميان بلوچستان ايران با ساير مﻨاطق كشور و حمايت از حركتهاي مليگرايانه و
آزاديخواهانه ساير ايرانيان ،بعد از جﻨگ هم تداوم يافت و از آن جمله ميتوان به حمايت بلوچهاي
ايران از قيام شيخ محمد خياباني در تبريز در سال  ١٩١٩اشاره كرد )صابري.(١٣٩٥ ،
 -٢زميﻨﻪﻫﺎي مﻨﻄﻘﻪاي
روشن ساختن زميﻨههاي مﻨﻄقهاي ايستادگي طوايف بلوچ ايران در برابر مداخله انگلستان و
ﭘيﺶازاين مداخله ،حملات و شبيخونهاي آنها به خﻄوط ارتباطي و تداركاتي انگلستان در امتداد
مرزهاي شرقي ايران ،ميتواند به فهم چرايي مقابله سرداران بلوچ ايراني با انگليسيها كمك مهمي
كﻨد .زميﻨههاي مﻨﻄقهاي اين رويداد را علاوه بر تلاش آلمانها براي رخﻨه در جوامﻊ خاورميانهاي و
جهان اسلام ،ميبايست در دعوت مسلمانان به جهاد عليه نيروهاي متفقين از سوي امپراتوري عﺜماني و
و نيز شيخالاسلام عﺜماني جستجو كرد .امپراتوري عﺜماني كه بﻨا به انگيزههاي قومي و ﭘان تركيستي
ﭘيﺶ از جﻨگ جهاني اول متحد آلمانها شده بود ،بر اساس تحليل نادرست رهبران خود يعﻨي
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چهرههاي برجسته تركهاي جوان )جمال ﭘاشا ،طلعت ﭘاشا و انور ﭘاشا( به اين نتيجه رسيده بود كه
چﻨانچه امپراتوري عﺜماني در جﻨگ به نيروهاي محور يعﻨي آلمانها و متحدان آن بپيوندد ،جبهه
متفقين يا اتفاق مﺜلث را تضعيف كرده و به شكست خواهد كشاند .بر اساس اين تحليل ،ﭘس از شكست
متفقين روسيه عضو برجسته آن دچار فروﭘاشي شده و رهبران تركهاي جوان خواهﻨد توانست با
بهرهگيري از انگيزههاي قومي و مذهبي ،مسلمانان آسياي ميانه را به تشكيل يك كشور واحد بﻨام
تركستان بزرگ كه به عﺜماني خواهد ﭘيوست و يك امپراتوري بزرگ از مرزهاي چين تا دل اروﭘا به
وجود خواهد آورد ،تشويق كﻨد.
با ﭘيوستن عﺜماني به آلمانها و اعلانجﻨگ به كشورهاي عضو اتفاق مﺜلث يعﻨي انگلستان ،فرانسه
فرانسه و روسيه رهبران تركهاي جوان با كمبود نيرو در جبهههاي جﻨگ روبرو شدند .سلﻄان عﺜماني
با كمك شيخالاسلام عﺜماني طرح صدور فتوايي را ريختﻨد كه در آن جهاد عليه انگلستان و متحدان
آنكه دشمان اسلام بشمار ميرفتﻨد واجﺐ عيﻨي عﻨوان ميشد .بﻨابراين بود كه اين فتوا همه مسلمانان
را به جﻨگ عليه اتفاق مﺜلث تشويق كﻨد و داوطلبان مسلمان تمامي جوامﻊ مﻨﻄقه خاورميانه و نيز
مسلمانان شبهقاره افغانستان و آسياي ميانه به رهبري عﺜماني بهعﻨوان خليفه جهان اسلام شكست
دشمﻨان آلمان و عﺜماني را رقم بزنﻨد .اعلاميه جهاد در ميليونها نسخه و به زبانهاي گوناگون جهان
اسلام ازجمله عربي ،فارسي ،تركي ،اردو و زبانهاي اروﭘايي انتشار يافت و در اين سرزمينها توزيﻊ شد.
فرستادگان عﺜماني نيز با رفتن به ميان مسلمانان ،ازجمله ايرانيها ،هﻨديها و اهالي افغانستان و آسياي
ميانه در ﭘي برانگيختن انگيزه جهاد عليه انگلستان ،روسيه و فرانسه و متحدان آنها در مﻨﻄقه بودند.
ﭘيﺶازاين ،يعﻨي در سالهاي  ١٩١١به بعد نيز رهبران تركهاي جوان حزبي را بهعﻨوان اتحاد اسلام
ﭘايهگذاري كردند كه هدفﺶ اتحاد مسلمانان به رهبري عﺜماني بود ) ;; Atabaki, 2006
 Karpet, 2001رحماني .(١٣٦ ،١٣٨٠ ،اين حزب نيز شاخههايي زيادي در كشورهاي اسلامي
ازجمله ايران تﺄسيس كرد وعدهاي از ايرانيان نيز عضو آن شدند .در شبهقاره هﻨد هم كه مسلمانان و
هﻨدوها در برابر استعمار انگلستان ايستادگي ميكردند ،جهاد و اتحاد اسلام طرفداران زيادي داشت.
با توجه به ايﻨكه اكﺜريت طوايف بلوچ ايران اهل سﻨت بودند و تحت تﺄﺛير محافل مذهبي در
شبهقاره هﻨد و نيز احتمال ًا عﺜماني قرار داشتﻨد ،ميتوان از احتمال راه ﭘيدا كردن اخبار جﻨگ جهاني اول
و مسئله جهاد عليه انگلستان به مﻨاطق بلوچنشين ايران نيز ،چه از طريق غرب از مسير عﺜماني و
مهمتر از آن احتمال ًا از مسير شرق از شبهقاره هﻨد و محافل اسلامي آن سخن گفت .گرچه ژنرال داير در
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در كتاب خود به مسئله جهاد اشارهاي نميكﻨد و از احتمال انگيزههاي مذهبي سرداران بلوچ سخن
نميگويد ،اما برخي روايتهاي محلي به مسئله جهاد عليه انگلستان اشارهكردهاند.
اين روايتها به ﭘژوهﺶهاي نوين نيز سرايت كرده و برخي دانﺶﭘژوهان و دانشجويان سيستان و
بلوچستان از صدور فتوا جهاد از سوي علماء محلي بلوچ عليه انگلستان و ﭘيروي سرداران بلوچ از اين
فتواهاي مذهبي سخن گفتهاند .ازجمله ميتوان به فتوا خليفه »گل محمد« از روحانيون بلوچ در جﻨگ
ليرودك اشاره كرد كه در روايتهاي محلي از آن بهعﻨوان نبرد گورستاني يادكردهاند .فرماندهي اين
عمليات به عهده جمعه خان اسماعيل زهي سردار برجسته بخشي از ايرانيان بلوچ بود .در ادبيات مكتوب
جديد مربوط به اين رويدادها از نقﺶ علماء مذهبي ديگر در تشويق سرداران بلوچ به جﻨگ عليه
انگلستان سخن گفتهشده است .ژنرال داير خود يكبار به نقﺶ روحانيون يا ملاهاي بلوچ در رويدادهاي
سال  ١٩١٦اشاره ميكﻨد ،يعﻨي درجايي كه شاهسوار يكي از اعضاء برجسته طايفه يار محمدزهي و از
نزديكان جيهﻨد خان سردار طايفه ،به يكي از روحانيون بلوچ متن نامهاي را كه قرار است براي آلمانها
فرستاده شود ،ديكته ميكﻨد )داير.(١٢٥-١٢٦ ،١٣٧٨ ،
بهر حال اين نكته روشن است كه همزمان با صدور فتوا جهاد از سوي شيخالاسلام عﺜماني ،علماي
سﻨي و شيعه در ساير نقاط جهان اسلام نيز ضمن تﺄييد اين فتوا مسلمانان را به مقاومت در برابر
تهاجمات روس و انگليس تشويق كردند .در عراق بسياري از علما شيعه به اين امر دست زدند و
فتواهاي جهاديه برخي از آنها همچون آخوند خراساني ،شيخ عبدالله مازندراني ،شيخ الشريعه اصفهاني
و بهويژه مرجﻊ بزرگ ميرزا محمدنقي شيرازي ،در تشويق مسلمانان براي مشاركت در جﻨگ عليه
انگلستان بسيار مﺆﺛر بود )كاووسي (١٣٧٥ ،و باعث شد تا هزاران داوطلﺐ در عراق و مﻨاطق همجوار در
جبهههاي جﻨگ شركت كﻨﻨد )صالحي .(٢١٠-٢١٤ ،١٣٨٠ ،در اين فتواهاي جهاد ،بهويژه جمعيت
عشايري و طوايف عراق در ايران مورد خﻄاب قرارگرفته بودند .براي نمونه در بخشي از فتوا جهاد
محمدنقي شيرازي آمده بود:
حفظ بيضه اسلام و حراست تغور مسلمين از تهاجم كفر ،در دفﻊ مهاجمين از ممالك اسلاميه اول
وﻇيفه اسلاميت و فرضيه قاطبه اسلاميان است .به همين جهت عموماً خاصه ايلات و عشاير با جمعيت
كه مصون مﻨيعه و قلاع محكمه بلاء اسلاميه هستﻨد در حراست حدودوﺛغوري را كه به عهدهدارند ،يد
واحد ،و كلمه متحده بوده دقيقهاي از بذل جان و مال با كمال جد و اهتمام در قيام به اين وﻇيفه لازمه
مضايقه و خودداري نﻨمايﻨد) .صالحي و كاووسي.(١٣٧٥ ،
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در داخل ايران نيز اين جهاد گسترش بافت و بسياري علما با صدور فتواهاي جداگانه مردم ايران را
به ﭘيوستن به مقاومت عليه انگلستان و روسيه تشويق كردند .يكي از اين علما آيتالله سيدعبدالحسين
لاري در شيراز بود كه فتوا جهاد او در تشويق عشاير فارس و ماورا آن ،همچون عشاير قشقايي به جﻨگ
عليه انگلستان و روسيه بسيار مﺆﺛر بود )وﺛوقي.(٣٢٩ -٣٤٥ ،١٣٨٠ ،
در بلوچستان نيز روحانيون و مولويها در اين نهضت جهادي سراسري شركت داشتﻨد و براي
تشويق طوايف بلوچ در رويارويي با انگلستان و مداخلات آن از فتواي جهاد علماء اسلامي حمايت كرده و
يا خود به صدور فتواي جهاد دست زدند .علما يا مولويهاي بلوچستان ايران كه ﭘيﺶ از جﻨگ جهاني
در حوزه دارالعلوم ديوبﻨد در هﻨد درسخوانده و تحت تﺄﺛير علماء برجسته هﻨد همچون محمودالحسن
ديوبﻨدي معروف به شيخ الهﻨد يا عبيدالله سﻨدي همكار او ،رشيد احمد گﻨگوهي و حسين احمدمدني
بودند ،احساسات ضد انگليسي و ضد استعماري رايج در هﻨد و ساير مﻨاطق آسيا را از آنها گرفته بودند
و در بلوچستان ايران ترويج كردند .يكي از اين علماء برجسته بلوچ ايراني ،ملاملكشاه بود كه نقﺶ
مهمي در برانگيختن جهيﻨد خان يار محمدزهي و خليل خان گمشادزهي به جهاد عليه ژنرال داير داشت
)علوي .(١٣٩٢ ،از سوي ديگر روحانيوني چون ملﺄ در محمد و قاضي خيرمحمدحسن زهي مشوق جمعه
خان اسماعيل زهي در جﻨگ با انگليسيها در ليروديك بودند )الله بخﺶ و شه بخﺶ .(١٣٩١ ،خليفه
خيرمحمدكرداني از علما صوفي نقشبﻨدي بلوچ ايران با فتوا جهاد خود عليه انگلستان ،مدتي مشوق
بهرام خان باركزهي )باران زهي( سردار برجسته بلوچ در بمپور بود )علوي .(١٣٩٢ ،حكم جهاد مولوي
عبدالله ملازاده هم ﻇاهراً بر بهرام خان تﺄﺛير گذاشته بود.
درهرصورت ايﻨكه اين فتواهاي محلي تا چه اندازه بروي انگيزه سرداران بلوچ براي مقاومت در
برابر ژنرال داير مﺆﺛر بوده است ،از بايستههاي ﭘژوهشي تاريخ نواحي حاشيهاي ايران ميباشد .ايﻨكه آيا
اين روحانيون يا مولويهاي محلي بلوچ يا رهبران مذهبي غير ايراني در هﻨد يا مﻨاطق غرب ايران در
تماس بوده و يا از فتوا شيخالاسلام عﺜماني آگاهي داشتهاند و يا ايﻨكه بدون برخورداري از اين آگاهي ،بﻨا
بر سﻨت اسلامي در رويارويي با متجاوزان غيرمسلمان از اصل جهاد بهره گرفتهاند بخﺶ مهم ديگري از
ضرورت انجام ﭘژوهﺶهاي بيشتر در اين رابﻄه است.
 -٣زميﻨﻪﻫﺎي ﺑيﻦالمللي
تهاجم نظامي انگلستان به جﻨوب شرق ايران براي وادارسازي سرداران بلوچ ايراني به ﭘيروي از
اهداف و سياستهاي هﻨد بريتانيا در بستري صورت گرفت كه ﭘيامد بازي بزرگ در آسيا در نيمه دوم
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قرن نوزدهم بود .گرچه روسيه و انگلستان از دهه  ١٨٦٠به بعد رقابت گستردهاي را براي تضعيف
يكديگر آغاز كرده بودند و ترسيم تحميلي مرزهاي ايران كه در ﭘي آن بخﺶ بزرگ بلوچستان از ايران
جدا شد ،از ﭘيامدهاي آن بود .اما در سالهاي نخستين قرن بيستم اين بازي به ﭘايان رسيد و دو قدرت
رقيﺐ كه ايﻨك در برابر چاش مشترك آلمان به يكديگر ﭘيوسته بودند ،ايران را صحﻨه تقسيم مﻨافﻊ و
حوزه نفوذ خود در نظر داشتﻨد .لﻨدن و مسكو نخست در قرارداد  ١٩٠٧و سپس در قرارداد تكميلي
 ١٩١٥تمامي ايران را به حوزه نفوذ خود تقسيم كردند .در ﭘيﺶگيري سياستهاي دفاعي مشترك در
برابر آلمان و متحدان احتماليان يكي از ﭘيامدهاي دگرگونيهاي دهه دوم قرن بيستم بود.
آلمﺎنﻫﺎ و ﺑلوچﻫﺎ
آنچه هم انگلستان و هم روسيه را به استقرار نيروهاي نظامي خود در امتداد مرزهاي شرقي ايران
واداشته بود خﻄر گروههاي كوچك آلماني بود كه مي خواستﻨد با رخﻨه در افغانستان از طريق ايران دولت
كابل را به اتخاذ سياست دشمﻨي با انگلستان و تدارك مشكلات براي مقامات استعماري آن در هﻨد
تشويق كﻨﻨد.
گرچه ورود ژنرال داير و نيروهاي او به بلوچستان ايران در  ١٩١٦بهمﻨظور جلوگيري از رخﻨه
آلمانها در ميان طوايف بلوچ عﻨوان شد ،اما ﭘيﺶ از آن دولت هﻨد بريتانيا تمايل نيرومﻨدي براي
فرستادن نيرو به ايران نداشت .آنچه انگليسيها را در اين رابﻄه دچار ترديد ميكرد ،چﻨدوچون و دامﻨه
چالﺶ ناشي از رخﻨه عوامل آلماني به اين مﻨﻄقه از خاك ايران بود .ﭘيﺶ از آن تهاجمات طوايف بلوچ
ايراني به خﻄوط ارتباطي و تداركات انگلستان در امتداد مرزهاي هﻨد ،باعث نميشد كه مقامات
انگليسي در هﻨد بهسرعت به اعزام نيروي نظامي به مﻨﻄقه دست بزنﻨد .براي نمونه در ژوئن  ١٩١٤نيز
طوايف داماني دست به چﻨين حملاتي زده بودند .هرچﻨد رامسي نمايﻨده كلي بلوچستان هﻨد نوشته بود
كه اعزام نيروي نظامي به ايران راهحل ﭘايان دادن به اين حملات بود ،اما مقامات دهلي اين نوع
تهاجمات را گاه ﭘيامد دشمﻨيهاي شخصي ميان طوايف بلوچ ،ازجمله دشمﻨي جيهﻨدخان يار محمدزهي
با محراب خان گيچكي در كرمان ميدانست )لوفت (٧٧ ،١٣٨٠ ،و نيازي به اعزام نيرو به ايران و دست
زدن به حمله متقابل نميديد.
انگليسيها نخست بر آن بودند كه از طريق دولت ايران و مقامات محلي آن جلوي اين حملات
گرفته شود ) (Moberly, 1987, 151براي نمونه مقامات هﻨد بريتانيا از دولت ايران خواسته بودند
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به كمك كﻨسول انگلستان از طريق فرمانداري بيرجﻨد و كرمان جلوي اين تهاجمات بلوچي گرفته شود
اما نه دولت ايران و نه مقامات ايراني در بيرجﻨد يا كرمان تمايلي به اين كار نداشتﻨد .از سوي ديگر
انگلستان گزارشهايي در دست داشت كه نشان ميدهد كه طوايف داماني با معصوم خان حشمت
الملك خزيمه فرماندار سيستان هماهﻨگ هستﻨد و از او كمك نيز ميگيرند )لوفت (٧٧ ،١٣٨٠ ،از سوي
ديگر همانگونه در قسمت نخست اين ﭘژوهﺶ اشاره شد ،انگليسيها با فشار بر دولت ايران از شوكت
الملك علم والي قايﻨات خواسته بودند عوامل آلماني را در اين مﻨﻄقه دستگير كﻨد .اما نظاميان شوكت
الملك ازجمله سرهﻨگ محمدنقي ميرزا و علي نقي ميرزا در بيرجﻨد به طرفداري از آلمانها معروف
بودند .هيﻨگ كﻨسول انگلستان در شرق ايران هم به شوكت الملك بدبين و خواهان بركﻨاري او بود.
گذشته از اين گزارشهايي به او رسيده بود كه نشان ميداد سرهﻨگ شيلر آلماني از طريق سرتيپ
محمدخان نامهاي براي شوكت الملك فرستاده است )(٥٧
همين نااميديهاي انگلستان از كمك مقامات محلي ايراني باعث شد تا آنها به فكر بسيج نيروي
محلي بلوچي ،سيستاني و هزاره براي مقابله با عوامل آلماني و ازجمله جلوگيري از حملات سرداران بلوچ
مخالف انگلستان به مرزهاي هﻨد برآيﻨد .بﻨا به برخي گزارشها كه درستي يا نادرستي آنها چﻨدان
مشخص نيست آنها در مﻨﻄقه سرحد سردار ﭘردل خان و برخي سردارهاي سﻨگيراني را با دادن
تشويقهاي مالي ،به ﭘيوستن به سپاه شبهنظامي راضي كرده بودند ) (Gould, 1916بر اساس همين
گزارشها سردار خدا دادخان نارويي هم ميان افسران انگليسي و خوائﻨين مﻨﻄقه ميانجي ميكرده است.
تا اوايل  ١٩١٦حدود  ١٠٩٥نيروي شبهنظامي و ازجمله  ٢٠نيروي هزاره به ترتيﺐ در امتداد مرزها و
نهبﻨدان بيرجﻨد مستقرشده بودند )لوفت.(٦٢ ،١٣٨٠ ،
بااينهمه به نظر ميآيد كه با گسترش انتشار اخباري مبﻨي بر رخﻨه آلمانها در اين مﻨاطق و
بهويژه گزارشهاي مربوط به تلاش نيدرماير رهبر سرهﻨگهاي آلماني در ايران براي حركت بهسوي
افغانستان )ماير ،(١٣٦٣ ،مقامات انگليسي در هﻨد نگرانيهاي بيشتري ﭘيدا كردند و تكيه بر گروههاي
محلي شبهنظامي چﻨدان آنها را راضي نميكرد .با انتشار اين گزارشها بود كه دولت انگلستان،
فرستادن نيروهاي نظامي مستقيم از هﻨد به مرزهاي ايران و درون ايران را در برنامه خود قرارداد.
هﻨگاميكه آشكار شد نيروهاي اعزامي آلماني به رهبري سرهﻨگ زوگماير و سرهﻨگ شيلر )زايلر( در
كرمان نفوذ گستردهاي به دست آوردهاند ) ،(Moberly, 1987, 136-137يك ستون نظامي
انگليسي به رهبري سرهﻨگ دال از كاچا در  ٣٠ژوئيه  ١٩١٥بدون اطلاع دولت ايران از مرز گذشت و در
در نصرتآباد مستقر شد )لوفت (٥٩ ،١٣٨٠ ،ﭘريدوكس كﻨسول انگلستان در سيستان كه نگران نقل و
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انتقالات عوامل آلماني در سيستان و بلوچستان بود و خواستار اعزام نيروهاي بيشتر به مﻨﻄقه شده بود
) ،(Moberly, 1987, 151چﻨدان اعتمادي به نيروهاي محلي نداشت .از سوي ديگر
كشمكﺶهاي محلي ميان طوايف در خراسان ،بهويژه كشمكﺶ ميان هزارههاي شيعي و تيموري كه از
 ١٩١٤تا  ١٩١٨ادامه داشت نهتﻨها اين طوايف بلكه مقامات محلي خراسان و سيستان و قايﻨات را درگير
ﭘايان دادن به آنها كرده بود) .لوفت .(-٦١ ،١٣٨٠ ،شايد همين نا اطميﻨاني به مقامات و نيروهاي
محلي از يكسو و گسترش هرچه بيشتر رخﻨه آلمانها در مﻨﻄقه و انتشار گزارشهاي مربوطه ،باعث شد
تا علاوه بر اعزام نيروهايي كه به نيروي سيستان معروف شده بود ،در اوايل  ،١٩١٦ضرورت اعزام يك
نيروي نظامي ديگر به بلوچستان ايران براي اطميﻨان خاطر از عدم همكاري آنها با عوامل آلمان مﻄرح
مﻄرح شد .در فوريه  ١٩١٦اين مﺄموريت به سرهﻨگ رجيﻨالد داير ،كه در جريان مﺄموريت خود به مقام
ژنرالي نيز رسيد داده شد.
آنچه كه درباره زميﻨه مﺄموريت داير و عمليات او در بلوچستان ايران اهميت دارد ،بررسي چﻨدوچون
بحث خﻄر آلمانها در ميان طوايف بلوچ ايران است .آيا آنگونه كه برخي گزارشهاي تﺄكيد كرده و
ژنرال داير هم به آن اشارهكرده است ،واقع ًا آلمانها حضور گستردهاي در بلوچستان ايران داشتﻨد و يك
خﻄر امﻨيتي براي انگلستان بشمار ميآمدند و مﺄموريت ژنرال داير جلوگيري از رابﻄه ميان آلمانها و
سرداران بلوچ ايران بود يا ايﻨكه اقدامات نظامي و تهاجمات طوايف بلوچ ايراني عليه مﻨافﻊ انگلستان
ازجمله خﻄوط تداركاتي و ارتباطي و نيروهاي اعزامي و نگهباني آنها ،فارغ از نفوذ يا رخﻨه آلمانها،
علت اين لشكركشي بوده است .واقعيت آن است كه گزارشهاي مستﻨد و دقيق و جزئي درباره شيوه و
چﻨدوچون رخﻨه آلمانها در ميان طوايف بلوچ در ايران به دست نيامده و دادههاي موجود نيز نشانگر
چﻨين مسئلهاي نيست .ژنرال داير كه علت مﺄموريت خود را ﭘايان دادن به همكاري ميان آلمانها و
بلوچهاي ايران ميداند ،در نوشتهاش بهجز يك مورد آنهم مبهم ،هيچ اشارهاي به حضور آلمانها
نكرده و دادههاي در اختيار نميگذارند .آن مورد نيز به ردوبدل شدن نامه ميان شاهسوار از نزديكان
جيهﻨدخان يار احمدزهي و آلمانها است كه توسط يك روحاني محلي نوشتهشده است .اما ايﻨكه
محتوي نامه چه بوده و دامﻨه اين ارتباط چگونه بوده است هيچ اشارهاي نشده است.
از سوي ديگر در اسﻨاد موجود ﭘيرامون رخﻨه آلمانها در شرق و بهويژه جﻨوب شرق ايران،
گزارشهاي مفصل و دادههاي لازم در دست نيست و اصول ًا مشخص نشده است كه آلمانها و
سرهﻨگهاي آلماني تا چه اندازه در اين مﻨاطق نفوذ داشته و ﭘيوندهاي آنان با طوايف محلي يا رهبران
و سرداران آنها چگونه بوده است .همانگونه كه ميدانيم در سالهاي جﻨگ جهاني اول و به تشويق
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آلمان و عﺜماني ،چﻨد سرهﻨگ آلماني كه محوريت آنها را سرهﻨگ نيدرماير به عهده داشت براي اداره
عمليات ضد انگليسي در مﻨاطق گوناگون ايران وارد كشور شدند .سرهﻨگ كلين در مﻨاطق غرب ايران
فعال بود ،سرهﻨگ واسموس در جﻨوب ،و سرهﻨگ زوگماير و شيلر در نواحي شرقي .گرچه در مورد
فعاليت سرهﻨگهاي آلماني در مغرب و بهويژه جﻨوب ايران گزارشهاي مفصل با شرح دقيق جزئيات
اقدامات ضد انگليسي انتشاريافته است ); Sykes, 1936ميكوش (١٣٧٥ ،اما درباره فعاليت زوگماير
و همكار او شيلر )زايلر( اطلاعات كمتري در دست است .در خود گزارشها و اسﻨاد مربوط كه از سوي
انگلستان انتشاريافته تﻨها در يك مورد به ديدار ميان زوگماير و هيئت آلماني با بهرام خان بار انزايي
اشارهشده است .بااينهمه در همين گزارش آمده است كه ﭘس از ﭘايان ملاقات ،گروهي از راهزنان بلوچ
به هيئت آلماني درراه حمله و آنها را غارت كردند .بﻨا به اين گزارش اين حمله به تشويق بهرام خان
صورت گرفته بود ) .(IOR, 1916; FO, 1917در همين گزارش به ملاقاتي ميان مقامات انگليسي
انگليسي و بهرام خان اشارهشده كه در آن ﭘﻨج هزار روﭘيه به او دادهشده است تا دست از مخالفت با
انگليسيها بردارد .از سوي ديگر به اين نكته نيز اشارهشده است كه مقامات انگليسي از اسلام خان
رقيﺐ بهرام خان حمايت كرده و او را مسئول محافظت از خﻄوط تلگراف شرق بلوچستان قرار داده
بودند ) (IOR, 1916; FO, 1917ﻇاهراً زوگماير و هيئت او بعد از حمله بلوچها از كرمان به
فارس عقﺐنشيﻨي كرده و در آنجا توسط عشاير فارس دستگيرشدهاند .برخي گزارشهاي ديگر انگليسي
نشاندهﻨده اين موضوع است كه مقامات انگليسي حمايت بلوچها از آلمانها را تهديدي براي خود
قلمداد نميكردند )لوفت(٦٥ ،١٣٨٠ ،
آنچه كه مسئله چﻨدوچون فعاليتهاي هيئت آلماني در بلوچستان را با ابهام روبرو ميسازد اين
نكته است كه در خاطرات مقامات اعزامي آلماني به ايران نيز اشاره چﻨداني به بلوچستان و رابﻄه با
سرداران و طوايف بلوچ نشده است .مهمتر از همه خاطرات سرهﻨگ نيدرماير رهبر تيم اعزامي است كه
بهطور مفصل به فعاليت هيئت خود او و ساير هيئتها در ايران اشارهشده است اما اشاره چﻨداني به
حضور خود او در سيستان و بلوچستان نميشود .حتي ميزان رابﻄه و حضور زوگماير در كرمان و مكران
و بلوچستان كه ﻇاهر ًا وي از گذشته با آنجا آشﻨايي داشته ،جزئيات دقيقي به دست داده نشده است
)ماير .(١٣٦٣ ،نيدرماير نقشهاي از سير رفتوآمدهاي هيئتهاي آلماني به دست داده كه دربرگيرنده
مسيرهاي اصلي و فرعي است .مسير اصلي هيئت خود او هيچگاه به بلوچستان نبوده اما دو مسير فرعي
يكي به بمپور و ديگري بهسوي كوي ملك سياه از طريق سيستان و بلوچستان مشخصشده است .اين
دو بايد مسير فعاليتهاي زوگماير و زايلر و ديگران بوده باشد .از خاطرات زوگماير كه مسئول اصلي
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بلوچستان و كرمان بوده چيزي در دست نيست و نيدرماير در مقدمه كتاب خود آشكارا گفته است كه
شرح فعاليتهاي زوگماير و واسموس را بهطور سﻄحي بررسي كرده است )ماير .(١١ ،١٣٦٣ ،درجايي
هم اشاره ميكﻨد كه مقر اصلي زوگماير كرمان بود و سفري هم به بم و بمپور داشته است) .همان،
 .(٢٠٨استقرار زوگماير در بمپور احتمال ًا در جهت ملاقات با بلوچها بوده و شايد در همين شهر با بهرام
خان بارانزايي گفتگو كرده است .نيدرماير به شرح فعاليتهاي زايلر كه او هم همراه زوگماير به كرمان
رفته بود بيشتر ميﭘردازد و درجايي نيز ضمن اشاره به فعاليتها و ديدارش با زوگماير در كرمان به اين
نكته اشاره ميكﻨد كه »بلدهايي براي لوت استخدام شد و ارتباط با بلوچها نيز برقرار شد«)همان.(٣٠ ،
بااينهمه زايلر كه همراه زوگماير به كرمان رفته و ازآنجا از طريق كوير راهي شمال و شرق شده بود
نهتﻨها به ديدار با سرداران بلوچ هيچ اشارهاي نميكﻨد بلكه هميشه تصوير مﻨفي از آنها ارائه داده و
آنها را راهزن ميخواند و در چﻨد جا نيز به حمله راهزنان بلوچ به همكاران آلماني خود ازجمله فرزن
اشاره دارد .او همچﻨين به ﭘيامي در تاريخ  ٢٠ژانويه  ١٩١٦اشاره دارد كه از برلين رسيده و به رابﻄه
خوب و خوش آلمانها و بلوچها اشاره ميكﻨد و آنها به مسخره ميگيرد )همان.(٣٦٢ ،
گرچه نيدرماير شرح اندكي از فعاليت زوگماير در بلوچستان به دست داده است اما گزارشهاي
موجود انگليسيها را كه حاكي از ناموفق بودن رابﻄه او با بهرام خان بارانزايي حاكم بمپور بود تائيد
ميكﻨد .به نوشته نيدرماير ،زوگماير به اميد ايﻨكه بلوچها و بهويژه بهرام خان از آلمان طرفداري ميكﻨد
هيئتي به بمپور فرستاده و خود هم راهي آنجا شده بود تا بتواند از طريق بهرام خان فعاليت را به درون
بلوچستان بكشاند .گرچه هيچ گزارش از ديدار او و بحث و گفتگوهاي آنها در خاطرات نيدرماير نيامده
است ،اما بازهم گزارشهاي انگليسيها را تﺄييد ميكﻨد كه تماس زوگماير با بهرام خان نتيجه نداد و به
زيان آلمانها نيز تمام شد .به نوشته نيدرماير:
در همان لحظه اخبار اسفباري از سوگماير كه در بم حضور داشت رسيد :بهرام خان چون ديد كه
در بمپور از آلمانها نميتواند در خصومتهاي ايلي و عشيرهاي به نفﻊ خود بهره گيرد در شبيخون زدن
به مهمانان خود ترديدي به دل راه نداد .ايﻨان با تلاش بسيار از چﻨگ مرگ گريختﻨد و درحاليكه آنها
را كاملاً لخت كرده بودند به بم بازگشتﻨد )ماير.(٣٣٧ ،١٣٦٣ ،
در اين دوره يعﻨي احتمال ًا اواسط  ١٩١٦نيروي ترك و آلماني در غرب ايران از انگليسيها و
متحدان آن شكست سختي خورده بودند .به همين خاطر هيئتهاي آلماني ازجمله زوگماير و زايلر كه
نتوانسته بودند در بلوچستان رخﻨه كﻨﻨد به كرمان آمده و در آنجا هم ناچار بهسوي شيراز عقﺐ نشستﻨد،
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اما در بين راه غارت شدند و به اسارت درآمدند .گرچه زايلر موفق شده بود از اسارت ايرانيهاي همكار
انگليسيها بگريزد اما مﺄموريت آلمانها در ايران ﭘايانيافته بود.
بدين گونه موضوع همكاري بلوچ با آلمانها و رخﻨه آلمانها در بلوچستان با واقعيت انﻄباق
نميكﻨد و تجربه زايلر و زوگماير از همكاري با طوايف بلوچ تجربهاي شكستخورده بود .بلوچها بجاي
همكاري،؛ آنها را موردحمله قرار داده و غارت كرده بودند .گزارشهاي نيدرماير و زايلر افسران آلماني
تﺄييد گسترده اين مﻄلﺐ است و گزارشهاي انگليسيها هم نشاندهﻨده شكست آلمانها در جذب
همكاري طوايف و سرداران بلوچ بوده است .نبود مدارك معتبر درباره ارتباط ميان آلمانها و سرداران
بلوچ نشاندهﻨده اين نكته است كه مقامات انگليسي در هﻨد وجود آلمانها در بلوچستان را تهديد
اساسي براي خود در نظر نميگرفتﻨد و به همين جهت بر سر اعزام نيروي نظامي قابلتوجه به آنجا
درنگ داشتﻨد .بااينهمه ،فرستادن ژنرال داير و ساير مقامات نظامي خود به بلوچستان ،سيستان و در
امتداد مرزهاي شرقي ايران در درجه نخست نوعي اقدام احتياطي براي هشدار دادن به آلمانها بود كه
از ورود به مﻨﻄقه ﭘرهيز كﻨﻨد .دوم ايﻨكه هدف اصلي آرام كردن سرداران بلوچ بود كه بﻨا به دلايل
سياسي و غيرسياسي براي انگليسيها و نيروهاي آنها مشكل درست ميكردند.
ﺑرخوردﻫﺎي نظﺎمي تشريح نشده
گذشته از ابهاماتي كه با تحليل بستر ملي ،مﻨﻄقهاي و بينالمللي مداخله ژنرال داير و ساير
نظاميان انگليسي در بلوچستان براي ما به وجود ميآيد )يعﻨي احتمال ارتباط ميان سرداران بلوچ با
مقامات محلي دولت ايران و چﻨدوچون آن ،احتمال آگاهي بلوچها از مسئله فتوا جهاد در عﺜماني عليه
نيروهاي متفقين و بهرهگيري از آن براي رويارويي با داير و ساير نيروهاي اعزامي انگليسي از هﻨد و
سرانجام ابهام ﭘديده رخﻨه آلمانها در بلوچستان( ،ابهام ديگري نيز وجود دارد كه به برخي روايتهاي
چﻨدان ناشﻨاخته مربوط به درگيري نظامي ميان انگليسيها و بلوچها مربوط ميشود .يكي از اين
درگيريها كه در  ١٣آوريل  ١٩١٦در ليروديك صورت ميگيرد در روايتها و تاريخ محلي به نام نبرد
گورستاني ﺛبتشده است كه فرماندهي آن به عهده جمعه خان )جماخان( اسماعيل زهي بود .فرماندهي
نيروهاي انگليسي را نيز سرهﻨگ ا .د .بﻨت به عهده داشت .گرچه در اسﻨاد انگليسي نيروي تحت
فرماندهي بﻨت  ٧٠ﭘﻨجاني و تعدادي سرباز در برابر يك لشكر  ٧٠٠نفره از بلوچ ذكر شده است ،اما
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روايتهاي محلي تعداد نيروهاي انگليسي را بيشتر ميداند (London Gazette, 1917,
).11270
بهجز نبردهاي داير و ليروديك )گورستاني( ،در اسﻨاد انگليسي از دو نبرد يا رويارويي ديگر نام به
ميان آمده است كه در روايتهاي محلي بلوچستان به آن اشارهاي نشده است .يكي از اين روياروييها
در مﻨﻄقهاي بﻨام كلماس در  ٢٦سپتامبر  ١٩١٦ميان نيروي انگليسي متشكل از  ٢٣سوارهنظام سبك و
 ٣٦سرباز تحت فرماندهي گروهبان دوم و اهل ) (wahlو بلوچهاي ايراني صورت ميگيرد .بر اساس
مﻨابﻊ انگليسي در اين درگيريها و اهل خود كشته ميشود اما انگليسيها مقادير زيادي تفﻨگ و مهمات
و شتر از بلوچها به دست ميآورند ) .( .London Gazette, 1917, 11270ﻇاهر ًا نام
كلماسچﻨدان براي بلوچها ايران امروز شﻨاختهشده نيست .نگارنده اين مسئله را در همايﺶ يكصدمين
سال مبارزات سرداران بلوچ با نيروهاي داير در  ٢٤آذر  ١٣٩٥در زاهدان مﻄرح كرد ولي بلوچها اطلاع
دقيقي از اين نبرد نداشتﻨد .در مﻨابﻊ انگليسي ،محل و محدود ه دقيق نبرد و موقعيت كلماس روشن
نشده و شايد همين باعث ناشﻨاس ماندن اين رويارويي شده است.
عمليات دوم نيز كه در نوشتههاي تاريخ معاصر ايران و روايتهاي محلي بلوچستان ايران از آن
نامي به ميان نيامده است به روياروييهاي ميان سرهﻨگ جي .ا .سي .كوير فرمانده گروهي متشكل از
 ١٦سوارهنظام سبك ،يك افسر انگليسي ،و  ٢٥نيروي ﭘﻨجابي و يك كاروان مسلح اشاره دارد كه در
 ٢٤مارس  ١٩١٧در نزديكي چوراب صورت ميگيرد .بر اساس مﻨابﻊ انگليسي در اين عمليات  ٢٠شتر،
 ٤٤٧قبضه اسلحه و نزديك  ٢٣٦٠٠٠خشاب مهمات به دست نيروهاي انگليسي ميافتد (London
) .Gazette, 1917, 11270شايد يكي از دلايل ناشﻨاخته بودن اين دو عمليات آن است كه شرح
مفصل آنها به دست داده نشده و مﻨابﻊ انگليسي تﻨها ذكر كوتاهي از آن كردهاند .همچﻨين مشخص
نيست كه در برابر نيروهاي انگليسي ،رياست نيروهاي بلوچ را چه كساني به عهده داشتهاند .از سوي
ديگر ممكن است اين عمليات در مﻨاطق جﻨوبيتر بلوچستان ايران انجامشده و طوايف سرحد و اطراف
زاهدان چﻨدان از آن آگاهي ندارند .بااينهمه لازم است كه ﭘژوهﺶهاي ميداني بيشتري در اين زميﻨه
صورت بگيرد تا تصوير كاملتري از روياروييهاي ميان نيروهاي نظامي انگلستان با بلوچهاي ايران در
سالهاي جﻨگ جهاني نخست به دست داده شود .رجوع به مﻨابﻊ محلي در اين رابﻄه بسﻨده نميكﻨد و
ضروري است كه در اسﻨاد بايگاني وزارت خارجه انگلستان و يا وزارت جﻨگ اين كشور نيز كﻨكاش
شود.
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نتيجﻪ
اين ﭘژوهﺶ با تمركز بر روياروييهاي ميان سرداران بلوچ ايراني با نيروهاي نظامي انگلستان به
رهبري ژنرال داير ،بر آن بود تا با كﻨكاش بيشتر در زميﻨهها و بسترهاي ملي ،مﻨﻄقهاي و بينالمللي اين
رويدادها ،ابهامات و مسائل مﻄرح نشده را تحليل كرده و برخي فرضيات )گمانههاي( احتمالي درباره
آنها ارائه دهد .در بستر ملي ،اين گمانه مﻄرح شد كه با توجه به سكوت ژنرال داير درباره شرايط
داخلي سيستان و بلوچستان از يكسو و مﻨاطق اطراف و دولت ايران در مركز از سوي ديگر ،اين احتمال
وجود دارد كه روياروييهاي مذكور تداوم مقاومتهاي سراسري و ملي ايرانيان و نخبگان روساي
دمكرات و مشروطهخواه آن در برابر قدرتهاي بزرگ انگليس و روسيه باشد كه در  ١٩١٥با تقسيم
ايران به مﻨاطق نفوذ خود استقلال ايران را ﭘايمال كرده بودند .احتمال روابط ميان سرداران بلوچ و
مقامات ايراني در سيستان و قايﻨات و آگاهي هر دو طرف از لزوم ايستادگي در برابر مداخلات انگلستان
و متحد آن روسيه بهعﻨوان يك وﻇيفه ملي و وطﻨي ،مسئلهاي است كه به ﭘژوهﺶهاي بيشتر از سوي
ﭘژوهشگران نيازمﻨد است.
در بستر مﻨﻄقهاي موضوع فتوا جهاد شيخالاسلام عﺜماني عليه متفقين )روس ،انگليس و فرانسه( و
و تبليغ اين امر و تشويق مسلمانان آسيا براي ﭘيوستن به جهاد عليه كفار مﻄرح شد .در اين رابﻄه
ميتوان دو گمانه زد :نخست ايﻨكه سرداران بلوچ ايراني و مردم بلوچستان و طوايف آن از اين فتوا
آگاهي داشته و نبردهاي خود با نيروهاي ژنرال داير و ساير فرستادگان نظامي انگلستان در سيستان و
بلوچستان را در اين بستر هدايت كردهاند و دوم ايﻨكه بدون برخورداري از اين آگاهي ،سرداران و طوايف
طوايف بلوچ بﻨا بر سﻨت ملي و ديﻨي خود ايستادگي در برابر مهاجمان به مرزهاي وطن را وﻇيفه قلمداد
كرده و با نيروهاي مداخلهگر به رويارويي دستزدهاند .در بستر بينالمللي ،موضوع چﻨدوچون حضور
آلمانها در بلوچستان و تلاش آنها براي ارتباطات با بلوچهاي ايران و تشويق آنها به ضربه زدن به
مﻨافﻊ انگلستان مﻄرح گرديد .بررسي مﻨابﻊ نوشتهشده توسط خود انگليسيها از يكسو و ازجمله كتاب
مهاجمان سرحد ،و خاطرات هيئتهاي آلماني بهويژه نيدرماير رهبر اين هيئتها ،نشاندهﻨده اين مسئله
است كه آلمانها نتوانستهاند ارتباط چﻨداني با سرداران بلوچ برقرار كرده و تلاشهاي زوگماير فرمانده
اصلي گروه آلماني مﺄمور اعزام به كرمان و بلوچستان براي تماس با سرداران بلوچ و ازجمله بهرام خان
باران زهي در بمپور با شكست روبرو شده و اموال و تداركات و نيروهاي آنها مورد هجوم و غارت
طوايف بلوچ آن مﻨﻄقه واقﻊشده است .اين امر نشاندهﻨده اين واقعيت است كه مقامات انگليسي در
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هﻨد احتمال ًا از ابزار احتمال رخﻨه آلمانها در بلوچستان ايران بهعﻨوان بهانه جهت سركوب طوايف بلوچ
بهويژه طوايف داماني )يار محمدزهي ،اسماعيل زهي و گمشادزهي( ،كه مدتها مﻨافﻊ انگلستان را در
مﻨﻄقه به خﻄر ميافكﻨدند بهره گرفتهاند .بااينهمه ،انجام ﭘژوهﺶهاي بيشتري در اين زميﻨه بهويژه
درباره چﻨدوچون رابﻄه زوگماير با سرداران و طوايف بلوچ ايران ،چه در جﻨوب در بمپور و چه در شرق
بلوچستان در مﻨاطق مرزي ايران و هﻨد لازم است .سرانجام ،نبود روايت ملي و محلي از دو نبرد
ناشﻨاخته ديگري كه در مﻨابﻊ انگليسي به آن اشارهشده است يعﻨي نبردهاي كلماس و نبردهاي چوراب،
ﭘژوهشگران را موﻇف ميسازد تا در اين رابﻄه ﭘژوهﺶهاي بيشتري چه در ميدان يعﻨي بلوچستان ايران
و چه در اسﻨاد بايگانيهاي وزارت خارجه و وزارت دفاع انگلستان انجام دهﻨد تا تصوير روشنتري از
روياروييها و ايستادگي بلوچهاي ايران در برابر استعمار مداخلهگر انگلستان در سالهاي ﭘرآشوب جﻨگ
جهاني نخست كه در آن طرفين جﻨگ بيطرفي رسمي ايران را زير ﭘا گذاشته و در اطراف مرزهاي آن
در غرب ،جﻨوب و شرق به ﭘايمال كردن حقوق ملي ايران دست زدند ،به دست داده شود.
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