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  چكيده
آن توسـعه   بلوچستان آخرين ناحيه از ايران بود كه دولت پهلوي اول اقتدار خـود را در 

 ةزمينـ درهاي مختلفـي را   دنبال استقرار دولت بالفاصله كارگزاران حكومتي برنامه داد. به
كردند. اجراي قـانون سـجل احـوال بـا      سازي و تثبيت قدرت دولت مركزي آغاز مدرن

دولت مركزي در بلوچستان بود كـه در  هاي  برنامهن از هدف شناخت و احضار مشموال
. اقـدامات  گرفـت و طـي دو مرحلـه انجـام    شد ايران ديرتر آغاز مقايسه با ديگر مناطق 

ازسوي ساكنان اين منطقـه  اي  هاي گسترده و مقاومت ها احوال با مخالفت  موران سجلأم
بـه ايـن    است هاي متفاوتي انجاميد. در اين پژوهش تالش شده رو شد و به واكنش هروب
سـاختاري موجـب مخالفـت مـردم     ال پاسخ داده شود: چه عواملي ازنظـر فكـري و   ؤس

ثر در ؤال شناخت وقايع تاريخي مؤبلوچستان با قانون سجل احوال شد؟ پاسخ به اين س
هـاي نوسـازي و    حكومـت و آگـاهي از برنامـه    دربـارة گيري ذهنيت مردم بلـوچ   شكل

ا و هـ  ضـمن توجـه بـه ايـن نكتـه، تحـول       ،بنـابراين ؛ طلبد ها را مي چگونگي اجراي آن
براساس روش تحليل تاريخي با كمك اسناد و مدارك آرشيوي و نيـز  ره هاي دو رويداد
گرفتـه   شـكل ذهنيـت   كه دنده ها نشان مي . يافتهشود ميبررسي  گيري از ديگر منابع بهره

                                                                                                 

 hasan_raznahan@yahoo.com دانشيار گروه تاريخ، دانشگاه خوارزمي، *

 sohrab-yazdani-78@yahoo.com دانشيار گروه تاريخ، دانشگاه خوارزمي،  **

  sepahi.a.v@gmail.com دانشجوي دكتري تاريخ، دانشگاه خوارزمي (نويسندة مسئول)،  ***
  19/12/1396، تاريخ پذيرش: 26/8/1396تاريخ دريافت: 

Copyright©2017-2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article 

distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to 

download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose 



  1396سال هفتم، شمارة دوم، پاييز و زمستان ، تحقيقات تاريخ اجتماعي   92

 

سـنتي   ةهـاي نوسـازي بـا جامعـ     هاي پيشين و تضـاد برنامـه   روش حكومت از حاصل
  .ندعلل اصلي مخالفت دربرابر اين قانون بوداز بلوچستان 

  .بلوچستان، پهلوي اول، سجل احوال، مخالفت مردم :ها هواژكليد
  
  . مقدمه1

دهد كه موقعيت و اوضاع جغرافيايي  نگاهي به تحوالت بلوچستان در تاريخ ايران نشان مي
از  هاي مركـزي بـر آن داشـته اسـت.     ر نوع و ميزان تسلط حكومتدثير زيادي أاين ناحيه ت

متعددي به اين  هاي هصفويان نفوذ دولت مركزي در بلوچستان افزايش يافت و حمل دوران
در گذاري دولت مركزي در اين ناحيه اثرحضور و  ،درنتيجه .بخش از ايران صورت گرفت

  تر شد. هاي قبل بيش دوره مقايسه با
تـر   بـيش  هاي اميركبيـر،  راثر سياستب ،ناصرالدين شاه ةويژه از دور قاجار و به اندر دور

اين  ةپس ادار حاكمان محلي بلوچستان اطاعت خود را از دولت مركزي اعالم داشتند و ازآن
يـك ايالـت را    انناحيه به حاكم كرمان سپرده شد و كرمان و بلوچستان تـا پايـان ايـن دور   

هايي دربرابر فشارهاي ماليـاتي   هاي پاياني حكومت قاجار شورش در سال دادند. تشكيل مي
ها با انقـالب مشـروطه بـه كـاهش      زماني اين مخالفت ر بلوچستان روي داد و همحاكمان د

  اقتدار و سرانجام به قطع تسلط دولت مركزي انجاميد.
لشـكر   ده فرماناهللا جهانباني،  ي سرتيپ امانده فرمانبه  ش 1307ارتش پهلوي در سال 

تدريج در سراسـر   به خودمختاري خوانين بلوچ پايان داد و اقتدار دولت مركزي را به ،شرق
هـاي   اين حكومت جديد آن بود كه برخالف حكومت ةتفاوت عمد .بلوچستان برقرار كرد

 ؛كـرد  پيشين اقتدار آن منقطع نبود و فقط به گرفتن ماليات از ساكنان بلوچستان بسنده نمـي 
سـابقه بـود. در    هايي بود كه تا آن زمان در بلوچستان بـي  اي برنامهدرصدد اجر ،براين عالوه

 ها در اين ناحيه گاه مالحظاتي ازسوي كارگزاران حكومتي كه عمدتاً هبرناماجراي برخي از 
  شد. نظامي بودند درنظر گرفته مي

در بلوچستان قانون سجل احوال بود كه  هاي فراگير دولت پهلوي اول ترين برنامه از مهم
 منزلـة  نامـه در بلوچسـتان بـه    صـدور شـناس   ،اول ةمرحلـ در  :اجرا درآمد بهطي دو مرحله 

اجراي قانون سجل احـوال در   ،دوم ةمرحلدر  ؛دشآغاز  ش  1312عمومي از سال  اي هبرنام
نامـه   تنهـا از گـرفتن شـناس    تـر مـردم نـه    مرحله بيش شروع شد. در هر دو ش  1316سال 

موران سجل احوال أمبه خودداري كردند، بلكه در مخالفت با آن در برخي مناطق بلوچستان 
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هاي شديدتري شمار زيادي از مردم ايـن ناحيـه بـه خـارج از      و در واكنش كردند ميحمله 
  ايران مهاجرت كردند.

ر و چـه  دا كه كدام عوامل تاريخي و ريشه يما الؤپاسخ به اين س دنبال بهاين نوشتار در 
براي پاسخ به ايـن   ،بنابراين ثير داشته است؟تأهايي  در بروز چنين واكنش يعوامل نوپديد

است كه دو دسته عوامـل در مخالفـت مـردم بلوچسـتان بـا       شدهال اين فرضيه آزمون ؤس
و ديگـري   داشـته  پهلـوي  از قبـل  دورانريشه در  يكي اند: سجل احوال نقش داشته ةبرنام
  هاي رضا شاه بوده است. اجراي برنامه ةنتيج

اجـراي قـانون    رةدرباشده نوشته و اثر مستقلي  وجوهاي انجام ها و جست در بررسي
تواند نخستين  اين پژوهش مي ها دربرابر آن ديده نشد و سجل احوال در ايران و واكنش

باشـد.   هاي بخشي از مردم ايران دربرابر قانون مهم سجل احـوال  گام در بررسي واكنش
مهـم   اي هسازي دولـت پهلـوي اول و پـروژ    هاي مهم در هويت اين قانون يكي از برنامه

توجـه  بـه آن  تـر   اهميت آن كم باوجودهاست كه  ر برنامهگيدنوسازي مرتبط با  ةدرزمين
  است. شده

هاي تـاريخي و   دوره يتحوالت بلوچستان در تمام ةتحقيق و مطالعه دربار ،براين عالوه
قابليـت بررسـي ازسـوي    هـاي بكـر پژوهشـي اسـت كـه       تاريخ معاصر از زمينه ويژه در به

هـاي   هاي دولـت و واكـنش   شدن چگونگي اجراي برنامه  و به روشن را داردگران  پژوهش
  .نجامدا ميرضا شاه  ةمردم اين ناحيه از ايران در دور

  
  هاي نوسازي بلوچستان و آغاز برنامهاستقرار دولت پهلوي در  .2

بتداي انقالب مشروطه در كرمان موجب كاهش توجه حاكمان كرمان به بلوچسـتان  وقايع ا
ند. شـت د و درنتيجه حاكمـان محلـي بلوچسـتان بـه وضـعيت خودمختـاري پيشـين بازگ       ش

تنها به بازگرداندن تسـلط دولـت نينجاميـد، بلكـه بـا       هاي والي كرمان و بلوچستان نه تالش
 وضعيتشهر كنوني  در حوالي ايران ،بلوچستان حاكم ،خان شكست نيروهاي دولتي از بهرام

قدرت حاكمان محلي در بلوچستان مسـاعد شـد كـه ايـن وضـعيت تـا سـال         يبراي احيا
  ادامه يافت. ش  1307

دولت  ،ها در پناه حضور نظامي انگليسيها،  در اين سالبلوچستان كه  ةناحييگانه 
 :1301 ،(مـپس  ) بـود كنـوني داشت دزداب (زاهدان جا  در آنرنگ  نفوذي كممركزي 

  ).22 - 19، 10 وشةپ
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گسترش نفـوذ دولـت    رايدستور اعزام نيروهاي نظامي را ب ش  1302در سال رضاخان 
بـر   مبني ،وزير جنگ ،تصميم رضاخاناما اين  ،دزداب صادر كرد ةمركزي به خارج از حوز
كسب اطالعات از ايـن ناحيـه    از پس) 65، 16 وشةپ :1302 ،مپساعزام نيرو به بلوچستان (

الملـك بـراي مـذاكره بـا سـرداران و       شاه به شوكت  موريتي ازجانب رضاأو به م كردتغيير 
  ).41 - 39، 18 وشةپ :(همان حاكمان بلوچ انجاميد

ييـد  أمحمدخان بلوچ را بر بلوچسـتان ت  دوسترضاخان حاكميت  ش  1303در تيرماه 
محمدخان با دولـت مركـزي    دوستارتباطات  ،پس ازاين .)49، 8 وشة، پ1303 ،مپس( كرد
از دزداب در اين شـهر مسـتقر    ها خروج انگليسي از پسبه بهبودي نهاد، اما نظاميان كه  رو

هـايي بـه    محمدخان داشـتند، گـزارش   دوستتفاوت ديدگاهي كه با  به باتوجه ،شده بودند
وب شــاه و اعــزام نيــرو و ســرك  كردنــد كــه موجــب تحريــك رضــا  مركــز ارســال مــي

  شد. ميمحمدخان  دوست
در بلوچسـتان بـه سـرتيپ    را  ش  1307ي عمليـات قشـون در سـال    ده فرمانشاه   رضا
 ،طـول انجاميـد   بـه كه از مرداد تا بهمـن   ،اين عمليات .سپرد ،لشكر شرق ده فرمان ،جهانباني

شـدن    آغازي بود براي گسترش تدريجي قدرت دولـت مركـزي در بلوچسـتان و برچيـده    
 محلي كه طي قرون گذشته قدرت خود را در بلوچستان حفـظ كـرده بودنـد   هاي  حكومت
  ).4، 3: 1336 (جهانباني

كـه قـدرت خـود را در سـال      ،حكومـت مركـزي جديـد   نوسازي  ةاولين اقدام و برنام
زمـان بـا عمليـات     تسطيح و ساخت جاده بود كـه هـم   ،در بلوچستان توسعه داد ش  1307

استقرار  از پساقدام ديگر كه بالفاصله  .انجام شدنظامي  منظور تسريع در عمليات قشون و به
نظاميـان بـود    دست بهمدارسي  ساختها انجام شد  نيروهاي نظامي و ايجاد نخستين پادگان

پهلـوي اول   دوراندو اقـدام كـه از مظـاهر نوسـازي      ). اين150: 1389 رخشانيو  (سياسر
هـايي از   هـا در بخـش   نظاميـان و اسـتقرار آن  د در ارتباط مستقيم بـا حضـور   نآي مي  شمار به

 چنان در برخي از نواحي بلوچستان پاي نيروهاي دولتي باز هم ،كه ؛ درحاليندبلوچستان بود
نشده بود و برخي ديگر از حاكمان و سرداران بلوچ كه از حضور نظاميـان ناراضـي بودنـد    

  .شدند ميها ن حاضر به مالقات و مذاكره با آن
» قانون سجل احـوال «فراگير دولت پهلوي در بلوچستان  ةاه اولين برناماحداث ر از پس

 ةبـود كـه در پـروژ    اي هـاي حقـوقي   بود. تعيين هويت فرد براساس اين قانون يكي از رويه
شوراي عالي آمار  ش  1312). در سال 276: 1393(اكبري  شد كار گرفته مي بهسازي  هويت

ها و ادارات مستقل دولتي در تهـران تشـكيل    خانه و ثبت احوال مركب از نمايندگان وزارت
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دفاتر ايـن اداره   ،). درنتيجه351: 2536احمد  (بني هاي خود افزود شد و اين اداره بر فعاليت
آغاز شده  هايش در مناطقي كه قبالً و تالش شد تا فعاليتشد  دائركشور  ةدر نقاط دورافتاد

  د.نتكميل شو ندبود
ون در بلوچستان از شهرها و مناطقي آغـاز شـد كـه نيروهـا و     اقدام براي اجراي اين قان

 . از همان ابتداي آغاز ايـن برنامـه  نددر آن مستقر شده بود ش  1307نهادهاي دولتي از سال 
و را ترك كردند نامه خودداري و محل زندگي خود  تر مردم بلوچستان از گرفتن شناس بيش

  .پناه بردند دولتيرس نيروهاي  به مناطق كوهستاني و دور از دست
  
  سجل احوال ةاول برنام ةعلل مخالفت مردم بلوچستان با دور .3

اين بخش اجراي قانون سجل احوال در  باعوامل مختلفي موجب مخالفت مردم بلوچستان 
هـا از   گردانـي آن  ر مخالفـت مـردم و روي  دثيري كه أت به باتوجهشد. اين عوامل  مياز ايران 
هـا و   بخشي از اين علل بـه سياسـت   :در دو بخش ارائه شده استهاي دولتي داشت  برنامه
 ةهـاي دور  هـا و برنامـه   شاه و برخي ديگر بـه سياسـت    رضا از پيشهاي  حكومت ياه اقدام
پهلـوي و   دوران از پـيش عنـوان عوامـل    بـا شاه مربوط است. اين عوامل در دو دسته   رضا

  .اند عوامل جديد ارائه شده
  
  پهلوي ةدور از پيشعوامل  1 .3
  هاي پيشين مردم بلوچستان از تعامل با حكومت هاي هتجرب 1 .1 .3

ر نواحي ايران گيدمتفاوت با  هاي مركزي در بلوچستان الگويي نسبتاً گسترش قدرت دولت
هـاي مركـزي    قدرت حكومت زمان ؛ بررسي وقايع و رويدادهاي بلوچستان درداشته است
هاي تاريخي در اوج قدرت يك سلسله  تر دوره بيشدهد كه تسلط بر اين ناحيه در  نشان مي

  است. گرفته رواي آن حكومت صورت مي و در زمان مقتدرترين فرمان
 علـت  گرانه بوده است؛ بـه  تر تهاجمي و ويران ها در بلوچستان بيش شكل نفوذ حكومت

 هاي طبيعي ازجمله مناطق كوهسـتاني بـين بلوچسـتان و    انداختن كوير و ديگر پديده فاصله
نيروهاي نظـامي بـا    فاصلةبودن   ر مناطق مجاور آن ازجمله كرمان و سيستان و طوالنيگيد

دفاع مردم به خشـونت   گرفتند و دربرابرِ آذوقه و مايحتاج مردم را به غنيمت مي ها آن ،مركز
 ةشد. نكت منفي به دولت مركزي مي يگيري نگاه آوردند. اين رفتارها موجب شكل روي مي

كـه   جايي در بلوچستان بود. ازآنازسوي اين حاكمان اقدامات عمراني  ندادن امانجمهم ديگر 
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و تعيــين ماليــات ســاالنه  بــه هــا آنهــا در بلوچســتان دائمــي نبــود،  حضــور ايــن قــدرت
  كردند. اكتفا ميواداشتن حاكمان محلي  اطاعت  هب

صفويه كه نفوذ دولت مركزي در بلوچستان افزايش يافت همـواره نيروهـاي    اناز دور
 و قزوينـي  (تتـوي كردنـد   را تصاحب ميو اموال مردم شدند  مينظامي به اين ناحيه اعزام 

ق به تصرف بلوچستان فرمان داده شـد    1017عباس و در سال  شاه ة). در دور725: 1378
 داران مالياتي نـزد قبايـل مختلـف اكتفـا شـد      صيلو درابتدا به مستقرساختن تعدادي از تح

  ).16: 1342 ربرنهر(
شكست حاكم بلوچستان  از پسخان به بلوچستان حمله كرد و  گنجعلي ق  1022در سال 

حكومت اين ناحيه را درازاي تعهد پرداخت ماليات به يكي ديگر از بزرگان منطقـه سـپرد و   
 كرمـاني  (وزيـري  گرفتن گروگان از مناطق مختلف بلوچستان به كرمان مراجعت كرد از پس

گـرفتن بزرگـان    گروگـان  بـه راثر چنين سياسـتي و  ب). 861 ،2  ج :1350 تركمان ؛282: 1375
 نـد وجـود آمد  بـه كيچ و مكرانيـان   هاي به نام هايي هبلوچستان در دو شهر يزد و كرمان محل

صفي و  شاه). در دوران 282 ،1  ج :1375 كرماني وزيري ؛167 ،1  ج :1342(مستوفي بافقي 
تـري بـا مـردم ايـن منطقـه       هاي بيش سليمان اين روش برخورد ادامه يافت و خشونت شاه
  ).3884 - 3869 :1329مشيزي  ؛131: 1317 و مورخ تركمان( گرفته شد  كار به

عـت خـود را از   حاكمـان بلـوچ اطا   ةشاه سراسر بلوچستان فتح شـد و همـ    نادر ةدر دور
هـايي ازسـوي سـرداران نـادر در بلوچسـتان       در اين دوره نيز خشونت .شاه اعالم داشتند  نادر

فـتح هندوسـتان   آنـان در  دادن  و مشـاركت از نيروهاي بلوچ گيري  بهره علت اما به ،اعمال شد
هندوسـتان  از بازگشـت   از پـس شاه   آوردند. نادر  دست ها جايگاه مهمي در لشكر نادر به بلوچ
غربي سند را كه بـه   جنوبحاكم كالت ابقا كرد، بلكه بخش  درمقامخان بلوچ را  تنها محبت نه

  ).343: 1341واگذار كرد (استرآبادي  ،خان، حاكم بلوچستان بلوچستان اتصال داشت به محبت
نخستين حضـور قاجارهـا در بلوچسـتان چنـين گـزارش شـده اسـت:        در منابع دربارة 

ي دهـ  فرمان كه كردن سپاهي ق با آماده  1219در سال  ،حاكم كرمان ،ظهيرالدولهخان  ابراهيم
بعضي دهات و ايـالت  «تا نزديكي بمپور رفت و از  ه بودخان گروسي داد آن را به ابوالقاسم

شصت از پسر و دختر بلوچيه اسير نمود ــ  جا شتر و گوسفند زيادي غارت كرد و پنجاه آن
). در 246: 1368 خالقـداد و افشـار  » (خـان فرسـتاد   دمت ابـراهيم بندگي به شهر كرمان خ به

موريتي نيروهاي دولتي أپايان هر مدر  ،كه اي گونه به ،هاي بعد نيز اين حمالت تكرار شد سال
كردنـد   بـه كرمـان مراجعـت مـي    » جـا  ساي آنؤشتر و كنيز و غالم بسيار و بعضي از ر«با 

  ).251 ،250 :(همان
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شورش آقاخان محالتي را كه از كرمان به بلوچستان كشـيده   ةمحمد شاه هزين ةدر دور
بلوچستان شده بود با  مأموركه  ،خانه امير توپ ،خان اهللا شده بود مردم بلوچ پرداختند. حبيب

نفر از مردم اين شهر را به  500د و سه هزار و كرخشونت بسيار با مردمان شهر بمپور رفتار 
از منـابع   ،الصفاي ناصري ةروضكه  اي گونه برده به فروش رسانيد. به نوانا عاسيري گرفت و ب

خـان   اهللا حبيـب « خانه نوشته اسـت:  توپ  اين اقدام امير ةدربار ،نگاري رسمي (دولتي) تاريخ
تطاولي عظيم و چپاولي خطير در بمپور ظاهر ساخته و رعايا از وي خـايف و برايـا از وي   

  ).256، 237 ،10  ج :1339(هدايت » ندا ملول
ها و روش صحيح  سياست ةتر سرداران بلوچ درنتيج رت اميركبير بيشاهاي صد در سال

بـاوجود  ق   1269در اواسـط سـال   امير اطاعت خود را از دولت مركزي اعالم كردنـد، امـا   
 ،ازسوي آنان پرداخت مالياتو بود  برقرار شدهراثر اعالم اطاعت سرداران بلوچ بامنيتي كه 

باباخـان حـاكم كرمـان و بلوچسـتان، بـراي غـارت مـردم         فرزند خـان  ،خان ميرپنج عبداهللا
ها  كردن ورود قشون به كوه مردم بعداز يقين«راثر اين حمله بو  حمله كردجا  بلوچستان به آن

  ).116: ش 1269 اتفاقيه  وقايع» (و جاهاي سخت پناه برده و متفرق شده بودند
 ه و آن راشهر دزك حملـ  ةقلع به نيروهاي دولتي ،ق  1270يعني در سال  ،يك سال بعد

انجام شد كه او  وضعيتيخان در  اين رفتار با علم خان بود. حاكم اين قلعه علم كردند؛ويران 
 رفت پيشكش داده و هرچه صالح و  به قدم اطاعت و ضراعت آمده و پيش«ها قبل  از سال

خواهي و خدمت  نمود و از دولت ينشان مخان خاطر دانست به امام علي امور بلوچستان مي
دزك تعداد سرهاي دافعان  ةقلع ). در حمله به221: 1368 خالقداد و افشار» (آسود دمي نمي
باستاني پـاريزي،   ةنوشت رسر بود. بناب  نيزه 200كه از كرمان به تهران فرستاده شد،  ،اين قلعه
چنـد  «از حكـام كرمـان فرسـتادن     هريـك ضمان تحكيم موقعيـت   جا بود كه اصوالً از اين
كردند و در اطـراف   كرمان وارد مي ةدروازهاي سر را از  . نيزهدشاز سرداران بلوچ » سر  نيزه

  ).19 ،18: 1354 فرستادند (احمدي كرماني گرداندند و سپس به تهران مي ميدان ارگ مي
 واداشــتن ايــل اطاعــت ســركوب و بــه از پــسخــان تــرك  ق ابــوالفتح  1304در ســال 

خـان بـا ايـن     ابـوالفتح درابتـدا،  فهرج در كرمان كوچانيـد.   ةها را به ناحي زهي آن  يارمحمد
د كرها حمله  آن هخبر ب د بيشها برطرف  كه سوءظن آناز پسطايفه با مهرباني رفتار كرد و 

هـا   ). اين اقدام شورش بلوچ144: 1363(سايكس  را با زن و بچه اسير كردها  آنو تمامي 
بمپـور را در پـي داشـت     ة) و تصرف قلعـ كنونيشهر  پهره (ايران ةگرفتن قلع همحاصر و به

  ).46 :1372(عباسي و بديعي 
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شدن قدرت قاجارها در بلوچستان و مصـادف بـا     هاي بعدي و تا پايان برچيده در سال
كه بدبيني مردم بلوچستان به قاجارها و روي داد انقالب مشروطه رويدادهاي متعدد ديگري 

  .را در پي داشت آن به حكومت مركزي و نيروهاي دولتي تبع به
انـد   ها بعد وارد بلوچستان شده كاوي سال كنج قصد بهر افرادي كه گيدموران دولتي و أم
گرداني و وحشت  هايي را در برخورد با مردم بلوچستان روي كارگيري چنين روش به ةنتيج

اي بـر شـناخت سيسـتان و     مقدمهاب ناصر عسگري در كت اند. مردم از دولت مركزي دانسته
  چنين نوشته است: باره ايندر بلوچستان

هـاي مركـزي    گاه در طول تاريخ طوالني ايران از رژيـم  ها هيچ اين است كه بلوچ
اي  هـا خـاطره   اند و جز قتل و ويراني و خرابي از آن قول معروف خيري نديده به

هـاي حـاكم ايـران     سلسـله هـاي   ندارند. بد نيست گفته شـود كـه بعضـي از نـام    
ازحـد   بـيش اند. هروقت در بلوچستان كسـي   صورت لولو و پيك مرگ درآمده به

 ؛107 :1357كنند (عسگري  و گجر (قاجار) تشبيه مي ،كند او را به ترك، مغول ظلم مي
  ).249: 1357 و ملك كاظميه

 ،اسـت  ش بارها به بلوچستان آمده  1355 - 1345هاي  سال ةفاصل كه در ،محمد برقعي
يـاد   بهها به ساير مردم ايران اعتماد و اطميناني ندارند و آنان را  بلوچ«باره نوشته است:  دراين

  ).15 :1354(برقعي » خوانند حد آنان هنوز هم قجر مي هاي بي ستم زمان قاجاريه و
 ؛اعتمـادي بـه دولـت ايجـاد كـرده بـود       طي چند قرن نوعي بيگرفته  شكلاين ذهنيت 

ـ كـه   ،اهللا جهانبـاني  سرتيپ امان ش  1307در جريان عمليات قشون در سال  ،كه اي گونه به  اب
اول عمليات خـود را   ةتاريخي بلوچستان مطلع شده بود، مرحل ةاز پيشينزاده  تحقيقات تقي
). او براي ايـن  51: 1336 (جهانباني داد قرار» آميز تبليغات و نصايح مسالمت«در بلوچستان 

اين تبليغات خيرخواهانه «د، اما كرهايي صادر  گرفت و ابالغيه  كار ههاي مختلفي ب كار روش
هـا   چنين نگراني ة). بدون ترديد، ريش55 :(همان دشثر واقع نؤچندان م» يي برادرانهنما راهو 

ذهنيتـي بـود كـه مـردم      ةنتيجـ  ،ويژه سـجل احـوال   به ،هاي دولت هايي با برنامه و مخالفت
  بلوچستان به دولت مركزي داشتند.

  گرداني مردم بلوچستان ر رويدثير آن ماليات مضاعف و تأ 2 .1 .3
ها بوده است. دربرابر ماليـاتي   هاي مهم درآمد حكومت تاريخ يكي از راه يطگرفتن ماليات 
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پرداخـت ماليـات و    ،ند و درواقـع داد ها خدماتي ارائه مي كردند دولت كه مردم پرداخت مي
شده بود، اما در بلوچستان ايـن امـر نـه     خدمات ازسوي دولت امري معمول و پذيرفته ةارائ

  طرفه بود. كه نوعي تعهد يك ،اي دوسويه و متقابل رابطه
اي با شدت تمام از مـردم بلوچسـتان    قاجار ماليات به دور از هرگونه مالحظه اندر دور
سالي و  و اين درحالي بود كه مردم اين ناحيه همواره از مشكالتي چون خشك شد گرفته مي

ـ  مهم ةمسئل گير در رنج بودند. هاي همه آفت ملخ و انواع بيماري ثير ماليـات را در  أتري كه ت
برابري از ميزان  سهكرد دريافت دو يا  تر مي وحشت مردم بلوچستان و ايجاد جو بدبيني بيش

ـ كربـراي مسـتند   حكومتي بود. كارگزاران ةشد تعيين اخـتالل در   بـروز  ردثير ماليـات  أدن ت
ل ئپهلـوي، بخشـي از مسـا    دوران از پـيش آميز بين دولت و ملـت،   برقراري روابط مسالمت
  شود. مي بررسيقاجار  دورانمربوط به اين عامل در 

 ةدر دوراز دولـت مركـزي   تـر حكـام محلـي بلوچسـتان      اعـالم اطاعـت بـيش    دنبال به
آوردن احكـام   دسـت  رقابت براي به منظور بهها را  شاه، دولت سياست تشويق آن  ناصرالدين

پيش گرفـت   حكومتي و القاب رسمي درمقابل وضع ماليات ساالنه و ارسال آن به مركز در
خـان سـپهدار حـاكم     حسـين  كه غالم ،ق  1275 - 1272هاي  در سال ).118: 1377 (اسپونر

ها حتي انسـان   ميزان ماليات بلوچستان افزوده شد و در اين سالبلوچستان و كرمان بود، بر 
سـيزده نفـر زن و طفـل    «گـاس   مه ةازجمله اهالي قلع؛ كردند ماليات قبول مي درحكمرا نيز 

ماليـات   جـاي  ) كه بـه 266: ش 1272 وقايع اتفاقيه» (عوض بدهي ديوان خود آورده بودند
ده بود كه اين افراد را از جاي ديگـر اسـير   تحقيق معلوم ش بعدازولي چون  ،قبول شده بود

  كنند. ها را آزاد كه آن نداند مجبور شد جاي ماليات آورده اند و به كرده
خـان بهـزادي حكومـت بلوچسـتان را در دسـت داشـت بـا         هايي كـه ابـراهيم   در سال

 ةدرنتيجـ  ؛دشـ هاي سنگين موجب آوارگي و مهاجرت مردم بلوچسـتان   ماليات كردن وضع
نقدي فـزون از حيـز شـمار و    «صاحب ثروت زيادي شد و وي باالبردن ماليات بلوچستان، 

 كرماني (وزيري» هم رسانيد بهشير  كرمان و بلوك بم و نرمان ةو عقاري بسيار در حوم عضيا
شاه به سيستان رفته بود،   ناصرالدينموريتي ازطرف أكه براي م ،ذوالفقار كرماني ).98: 1353

مورانش گـزارش  أخـان و مـ   نارضايتي مردم بلوچستان از رفتار ابراهيم دربارةدر كتاب خود 
  ).22: 1374(كرماني  داده است
راثـر فشـارهاي   باز حاكمـان محلـي بلوچسـتان     شماري خان مسئوليت ابراهيم ةدر دور

 ؛مالياتي از ايران مهاجرت كردند و شماري ديگر حكومت محلي خـود را از دسـت دادنـد   
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نتيجه بـه بلوچسـتان بازگشـتند     اعتراض به عملكرد او به تهران رفته بودند بيافرادي كه در 
  ).233، 219، 216 :1368 خالقداد و افشار(

حـاكم كرمـان و    درمقامديوان شيرازي  خان صاحب كه ميرزا فتحعلي ،ق  1213در سال 
، خـوانين بلوچسـتان كـه توانـايي پرداخـت ماليـات سـنگين        ه بـود بلوچستان انتخاب شـد 

حاكم بلوچسـتان،   ،خان العابدين هاي زين گيري سخت بارةرا نداشتند در شده بر خود ميلتح
خواستند گزارشـي از اوضـاع بلوچسـتان و     چنين مي ديوان نوشتند و هم گزارشي به صاحب

ديـوان   ننـد. صـاحب  كتقـديم   ،السلطان، صدراعظم ايران وستم حاكم بلوچستان به امين ظلم
ها را كذب خواند و  ها به تهران جلوگيري كرد، بلكه گزارش آن آنتنها از رسيدن گزارش  نه

  ).234: 1372خان گزارش داد (ساالربهزادي  العابدين مسئله را به زين
مردم  ةدوم حكومت عبدالحسين ميرزا فرمانفرما در بلوچستان مهاجرت گسترد ةدر دور

هـا   علت اصلي ايـن مهـاجرت  و بلوچستان انگليس ادامه يافت.  ،اين ناحيه به عمان، زنگبار
سالي  بود كه خشك اوضاع و احواليباالبردن ميزان ماليات در  .افزايش ماليات بلوچستان بود

  ).1395 ه با ميرزا رضاييان(مصاحب چندساله در بلوچستان ادامه داشت
حـاكم   ،خـان  العابـدين  بـه بـرادرش زيـن    ،حاكم بـم  ،خان ميرپنجه اي كه ابراهيم در نامه
  نوشته است چنين آمده است: ،بلوچستان

فدا از مخلص  بلوچستان را بندگان حضرات مستطاب واال روحي ةآتي ةقبض ماليات سن
قبض بدهد، نداد خيلي اصـرار كردنـد    ةگرفتند. لكن هرچه كردند مخلص چيزي عالو

طـور شـده اسـت كـه      وضع بلوچسـتان ايـن   .كه چيزي عالوه كند مخلص قبول نكرد
گردد و مباشرين و عمال بلوچستان  شود و چيزي كسر نمي افزوده ميسال چيزي  به سال

روند، عاقبت زحمت و مرارت بلوچستان  مي  در يكي از ميدان به هم همين است كه يكي
  ).280 :1372ساالربهزادي بر گردن ماها خواهد ماند (

عمـال  موران دولتـي ا أمـ  ةاستفادءراثر سوب كه ،هايي در گرفتن ماليات چنين روش ةنتيج
بردن درآمد مردم  غارت اي از حكومت مركزي بود كه رسالت آن فقط به شد، القاي چهره مي

. ايـن ذهنيـت از حكومـت    شـد  تعريف مياي  هاي زندگي با هر هزينه و ويراني زيرساخت
هـايي كـه در    پـروژه  و هاي ديگر هاي حكومت توانست مانعي جدي باشد دربرابر برنامه مي

و بـرخالف گذشـته    كردنـد  مـي هاي قبلي به منافع دولـت و ملـت توجـه     مقايسه با روش
د، نخدمات عمومي ازسوي حكومت مركزي در بلوچسـتان باشـ   ةساز ارائ زمينه ندتوانست مي

هـاي نوسـازي    رگذار بود كه مـانعي جـدي دربرابـر برنامـه    اثاما تداوم ذهنيت گذشته چنان 
  .شد محسوب ميحكومت 
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  عوامل جديد 2 .3
  ر مقاومت اجتماعي مردم بلوچستاندثير آن أوظيفه و ت نظام 1 .2 .3

سـازي دولـت در ايـران     مدرن و مـدرن  نهادسازي شبه دورانبدون ترديد دولت پهلوي اول 
د. تشكيل دناجرا درآم بههاي مهمي در اين دوره  چنين هدفي برنامه برايشود.  محسوب مي
و  شـده  دهـي  هـاي سـازمان   تـالش پارچه و خـدمت اجبـاري عمـومي از اولـين      ارتش يك

  رود. مي  شمار جانبه در اين زمينه به همه
فراكسيون تجدد مجلس پنجم به رهبري سيدمحمد تدين يكـي از حاميـان اصـلي ايـن     

قاجاريه  ةانقراض سلسل ةواحد موازات تصويب طرح ماده بهها بود. در اين مجلس  نهادسازي
نهادسازي نظامي و  ةها درزمين از مصوبه اي و برقراري حكومت به رياست رضاخان مجموعه

: تصويب قانون خدمت نظام اجبـاري،  رسد نيز به تصويب نمايندگان مياقتصادي و سياسي 
و تصـويب الغـاي القـاب     ،تصويب قـانون سـجل احـوال، قـانون ماليـات اربـابي و دواب      

  ).5: 1390نيك  (قائمي
 اي بـراي آن  ديهي بود و مقدمـه اي ب پيوستگي قانون سجل احوال با نظام اجباري مسئله

 ةروزنامـ  ةشد افراد مشمول را شناسايي كـرد. نوشـت   چراكه ازطريق آن مي شد، محسوب مي
هـا را   مجلس امروز واپسين شـور و بررسـي  «دهد:  خوبي نشان مي اين پيوستگي را به ايران
قـانون   ،درادامـه تصويب رسـاند.   بهماده  35قانون سجل احوال انجام داد و آن را در  ةدربار

). در 3: 1835 ايـران » (آتـي موكـول شـد    ةآن به جلسـ  ةنظام اجباري مطرح گرديد كه دنبال
از تصويب اين اليحه و ابالغ قانون سجل احوال به وزارت  ايران ةهاي بعدي روزنام شماره

  ).2: 1839 ايرانداخله خبر داده شده است (
ـ   درارتش و نظام خـدمت اجبـاري عمـومي     ت نوپـاي پهلـوي و تسـريع    تحكـيم دول

گيـري   و بـدون ارتـش جديـد امكـان شـكل      داشـت سـزايي   هاهميت بسازي در ايران  ملت
چنـين اهميتـي اسـت كـه تمركـز       بـه  باتوجهرسيد.  مي  نظر حكومت رضاخان بسيار بعيد به

  شود. شاه بر نظام اجباري روشن مي  رضا
هاي اجتماعي  پهلوي اول با مقاومت دورانوظيفه مانند بسياري از قوانين  اجراي قانون نظام

رژيم پهلوي اجراي كامل سربازگيري اجباري را تـا   ندهايي كه باعث شد رو شد؛ مقاومت روبه
اگرچه رژيـم در تحميـل قـانون خـود بـر شـهرها و منـاطق        ؛ تعويق بيندازد به ش  1306سال 

و بااحتياط عمـل  عشاير هوشيارانه  بارةدر ش  1310 ةدر سراسر دهاما  ،روستايي موفق بود
  ).137: 1392تدريج اين قانون را به آنان بقبوالند (نيازي و شالچي  خواست به كرد و مي مي
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ر نــواحي ايــران ديرتــر گــيدوظيفــه در مقايســه بــا  در بلوچســتان اجــراي قــانون نظــام
يعني سجل احوال، در اين ناحيه ديرتر شروع  ،وظيفه اصلي نظام ةچراكه مقدم ،درآمد  اجرا به

مقاومت ها دربرابر سجل احوال  بلوچ باعث شديكي از عوامل اصلي كه چنين،  همشده بود. 
هـا   ذهنيت بلـوچ  به باتوجه ،وظيفه وظيفه بود. نظام گرداني از نظام روي اجتماعي داشته باشند

، نده بوداددر بلوچستان انجام دهايي كه نيروهاي نظامي  حكومت مركزي و سركوب دربارة
هـاي   شدت با مخالفت مردمي مواجه شد؛ چراكه براساس اين قانون مردمي كه طي سـال  به

ـ  بايست مي روا شده بودظلم و ستم به آنان هاي قبلي ازسوي نظاميان  حكومت  ةكننـد  مينأت
  .آمدند ميشمار  سربازان همان نيروها به
شـدت   با خدمت اجباري تضاد آن با ساختارهاي بـه ها  مخالفت بلوچ عامل اصلي ديگرِ

 هاي نوخواهي و تجـدد در  ر نواحي ايران، انديشهگيدبلوچستان بود. برخالف  ةسنتي جامع
تر به اين ناحيه رسيده بود و قطع ارتبـاط بلوچسـتان بـا     انقالب مشروطه كم اواخر قاجار و
ي بـراي انتقـال تجـدد و    مـانعي جـد   ش،  1307از انقالب مشروطه تا سال  ،دولت مركزي

سازي و شناخت  تبع آن آگاهي مردمان اين سرزمين از فوايد مدرن هاي نوخواهي و به انديشه
  .شد محسوب مي خود از قبلهاي  هاي حكومت جديد با سلسله تفاوت

سجل احـوال در بلوچسـتان از    ةچنين وضعيتي مقاومت اجتماعي دربرابر برنام ةدرنتيج
كه فرزندش جزو اولين  ،هاي آن دوره ن برنامه آغاز شد. يكي از بلوچهمان ابتداي اجراي اي

سـجل   ةهدف دولـت از اجـراي برنامـ    بارةدر ،اند هايي بوده است كه به سربازي رفته بلوچ
احوال و نگراني مردم شعري به زبان بلوچي و گويش رخشاني سروده است كـه مطلـع آن   

  چنين است:
  رنا په ستَگا كاريتپير و و    سجل ميرزا متلبيٍ داريت

مور ثبت احوال) از دادن سجل هدف و مقصـدي دارد كـه   أنويس (م يعني ميرزاي سجل
ه بـا  (مصـاحب  افتـد  شـان مـي  او لـرزه بـر اندام   ةبـردن بـه ايـن هـدف و برنامـ      مردم با پـي 

). منابعي كه بـه خـودداري مـردم بلوچسـتان از گـرفتن      1396 خان صفرزايي عباس حاجي
انـد   هدانسـت مهـم در ايـن مسـئله     را عاملي وظيفه اند خدمت نظام اي داشته نامه اشاره شناس
  ).158: 1364غراب  ؛285: 1377(ارفع 

ها زنـدگي و كـار    او حاصل سال حكايت بلوچجلدي  كه كتاب هفت ،محمود زند مقدم
گو با مردم نواحي مختلف بلوچستان نظام اجباري سربازي را و در بلوچستان است، در گفت

 عوامل اصلي مخالفت با اجراي قانون سـجل احـوال در بلوچسـتان دانسـته اسـت      يكي از
  ).190: 5  ج ؛239: 6  ج ،1371مقدم   (زند
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  :است آمده چنين ش  1330موران دولتي بلوچستان در سال أدر گزارشي از م
سربازگيري فقط در قسمت كوچكي از بلوچستان به موقع اجرا گذاشته شـده و ادارات  

ترين فشاري ازطرف دولت  طول خط سوشه قدرت عمل دارند و كوچكدولتي هم در 
ها مرزي براي خود بين ايران و پاكستان  آن كوچاند و اصوالً ها را به آن طرف مرز مي آن

  ).249: 1357شناسند (كاظميه و ملك  نمي

چنـان تـرس از سـربازي     پهلوي دوم هم دوراندهد كه تا  خوبي نشان مي اين گزارش به
. وضـعيت  ه اسـت نامـه بـود   اي در خودداري مردم بلوچستان از گرفتن شـناس  دهعامل عم

  كرد. كمك مي اوضاعيبودن اين منطقه به تداوم چنين   و مرزي ،جغرافيايي، اجتماعي
اي براي نظام اجبـاري بـود موجـب     سجل احوال كه زمينه ةدرنظر مردم بلوچستان برنام

اقتصـاد   ةسپردن جوانان به دولت كه نيروي كار عمدشد.  جا مي اختالل در نظام معيشتي آن
نبـود.   پـذير  توجيـه  انآن دور ةفكري در جامع دادند ازنظر معيشتي بلوچستان را تشكيل مي

نظـامي و خشـن    ةهاي پيشين فقـط چهـر   براي مردمي كه از دولت و حكومت ،براين عالوه
وال و سپردن فرزندان خود اطالعات خانوادگي درقالب سجل اح افشايرا ديده بودند  ها آن

هاي آنان از دولـت   ها و برداشت به نظام اجباري در تضاد آشكار با ساختار جامعه و ديدگاه
  داشت. قرار

  ر مقاومت اجتماعي مردم بلوچستاندثير آن رويكرد و رفتار نظاميان و تأ 2 .2 .3
سرحد  ةو استقرار دولت پهلوي در بلوچستان، ناحي ش  1307عمليات قشون در سال  از قبل

اي بود كـه دولـت مركـزي در آن     نقطه يگانه) كنونيبلوچستان به مركزيت دزداب (زاهدان 
حال قدرت واقعي دردست نيروهاي انگليسـي مسـتقر در ايـن     اي داشت، اما درعين نماينده

  ناحيه بود.
مقرر شد كـه نيروهـاي    ،ان و انگليسدنبال مذاكراتي بين دولت اير ش به  1300در سال 

اسـتقرار   از پـيش ننـد.  كآن را بـه دولـت ايـران واگـذار      ةانگليسي اين ناحيه را تخليه و ادار
مور أمـ  وتيـپ سيسـتان    ده فرمـان هاي شـمالي بلوچسـتان،    نيروهاي نظامي ايران در بخش

نوشته بود  ،هتحقيقاتي درخصوص اوضاع منطق از پسگزارش،  ةارزيابي اوضاع منطقه و تهي
حاضر است نـواحي شـمالي و سـپس ديگـر      شده شدن شروط تعيين پذيرفته درصورتكه 

امـا   ،)19، 10 وشـة پ :1301 ،اقتدار دولتـي درآورد (مـپس   ةهاي بلوچستان را به حيط بخش
ر نـواحي ايـران موجـب    گـ يد نيروهاي ارتـش در  هاي بررسي اوضاع بلوچستان و درگيري
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خير از أحاكميت دولت مركزي بر بلوچستان با پنج سال ت ةدولت براي اعاد ةكه برنام نددش
  اوليه صورت گيرد. ةبرنام

عمليـات قشـون در    از پـس  ،در جريان اسـتقرار قـدرت دولـت پهلـوي در بلوچسـتان     
اي  گونـه  اهللا جهانبـاني بـه   ي سـرتيپ امـان  ده فرمانعملياتي ارتش به  ةبرنام ش،  1307  سال

در ايـن   ها داشـته باشـد.   طرف در درگيري از هر دو را ترين تلفات كمطراحي شده بود كه 
شمار زيادي از مردم بلوچستان و نظاميان جان خود را  گوناگونهاي  اردوكشي طي درگيري

شدن طي دادگاه  تسليم از پسدزك در سراوان  ةدست دادند و شمار زيادي از مدافعان قلع  از
  ).0032092صحرايي تيرباران شدند (مراسان، 

جهانبــاني و جانشــين او ســرتيپ  ش،  1307پايــان عمليــات ارتــش در ســال  از پــس
هاي گذشـته رفـع    دند كه كدورتكراي با مردم بلوچستان رفتار  گونه محمدخان نخجوان به

 ايـن ارتبـاط   درنتيجـة  ،كـه  اي گونـه  بـه  ؛دوستانه با سران بلوچ برقرار كردند اي هشود و رابط
نزديك يكي از دختران جهانباني به عقد يكـي از پسـران سـردار عيـدوخان ريگـي درآمـد       

 ةدهنـد  محلي نيـز نشـان   هاي تها و رواي ). گزارشزاده خان بزرگ عيسي ه با حاجي(مصاحب
بلوچستان را  ةهاي جامع د كه واقعيتكرسعي  او. استنخجوان   ها از سرتيپ رضايت بلوچ

  گيري و خشونت نيروهاي ارتش در بلوچستان شود. از سختند و مانع كبه مركز منعكس 
 كـه  دنـ ده نشان مي يهاي متعدد گزارش ،ان ارتشده فرمانهاي برخي از  باوجود تالش

اين برخوردهاي خشن يكـي از   درواقع و اند دهكرنيروهاي نظامي با خشونت با مردم رفتار 
 دركنـار عواملي كه  .)289: 1377عوامل مخالفت مردم بلوچستان با سجل احوال بود (ارفع 

موران دولتـي بـا   أكه ريشه در گذشته داشت حاصل نوع رفتار مـ  اي علل ساختاري و ذهني
  رضا شاه بود. ةمردم بلوچستان در دور

مت  بـه سرتيپ عباس البرز  ش  1312در سال  تيـپ مكـران (بلوچسـتان)     ده فرمـان  سـ
ـ  40در لرستان  منصوب شد. البرز قبالً ده بـود  كـر هـاي لـر را اعـدام     يافتـه  مينأنفر از ت

ده كـر اي خشن از خود نزد ساكنان لرستان ترسيم  ) و چهره547: 1388 شهرستاني  (واعظ
) و در پادگـان  289 :1377 د (ارفـع كـر البرز در بلوچستان نيز با خشونت بسيار رفتار  بود.

 معروف شده بـود  »البرز قصاب«عنوان  اجا قرار داشت ب ي ارتش در آنده فرمانخاش كه 
  ).1396 ه با عبداهللا صفرزايي(مصاحب

مرزي  ةايران، يعني ناحي ةترين نقط سرتيپ البرز عملياتي در شرقي ش  1312ماه  در دي
بـا دسـتور    آيـد تقريبـاً   كـه از منـابع برمـي    گونه انجام داد. اين عمليات آن ،كوهك (كووگ)

جريان حركـت   . درزمان است هم سجل احوال در بلوچستان ةشاه براي گسترش برنام  رضا
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امـا   ،پنـاه گرفتنـد   جـا  مستحكم آن ةسمت كوهك سران اين ناحيه در قلع بهنيروهاي ارتش 
 موريت او صرفاًأها ندارد و م شدن كاري با آن تسليم درصورتسرتيپ البرز اطمينان داد كه 

  براي بررسي وضعيت منطقه است.
 قـرآن اي بر  سران كوهك، سوگندنامه ،خشخان و قادرب البرز براي جلب اعتماد مهراب

ها از قلعه خـارج   ن برطرف شد، آنانوشت و به داخل قلعه فرستاد و چون نگراني متحصن
البرز برخالف سـوگند   .هاي خود را تحويل دادند و به مالقات البرز آمدند و اسلحه ندشد

كرده بود كه حتي يك جاكه در سوگندنامه قسم ياد  و ازآن كرد گير خود اين افراد را دست
دهـد كـه بـا     امر خود دسـتور مـي   ها شليك نخواهد كرد، به نيروهاي تحت سوي آن تير به

نفر بـوده اسـت    74شدگان اين واقعه  تعداد كشته .قتل برسانند بهيافته را  مينأسرنيزه افراد ت
  .)100015592(كمام، 
و به خارج از  ندرا تخليه كرددنبال اين اقدام شمار زيادي از ساكنان كوهك اين ناحيه  به

چنين اين اقـدام وحشـت و    هم .)139 - 138 ،5  ج :1371دند (زند مقدم كرايران مهاجرت 
ثير عميق أ). ت69: 1338(جهانباني  زنند ها ايجاد كرد كه هنوز بدان مثل مي نفرتي در دل بلوچ

سـوگند و حفـظ آن در   اهميـت  بر كه  بيمدريا يمتوان زماني مير مردم بلوچ داين رويداد را 
برخورد موجب نگراني عمـومي در بلوچسـتان شـد و     ة. اين شيوواقف باشيمبلوچ  ةجامع
انتشار شايعات مختلـف   ةدر گسترش بدبيني از نيروهاي دولتي داشت و زمينسوئي  ياهاثر

 ةاستفادء) و ازنظر ذهني موجب سو189 ،5  ج :1371را در بلوچستان فراهم كرد (زند مقدم 
  ظاميان شد.ديگر ن
سرداراني كه  ؛ثير مهم ديگر ماجراي كوهك وحشت و نگراني ديگر سرداران بلوچ بودأت

اقدام سرتيپ البرز به نيروهاي دولتي پيوسته بودند و بخشي از نيروي امنيـه   از قبلپنج سال 
زهي  اسماعيلخان  كشتار شورش جمعهاين ها دربرابر  ترين واكنش كردند. از مهم مين ميأرا ت

بازرس كل قشـون  درمقام در نواحي شمالي بلوچستان (سرحد) بود. سرلشكر جهانباني كه 
نيروهـاي نظـامي   » غلط و نـامطلوب  ةروي«مور شده بود أبلوچستان م در ش  1314در سال 

  .)00475138(مراسان،  بودمستقر در بلوچستان را عامل اصلي اين شورش دانسته 
هـا   زهـي  اسماعيلكه به سركوب  ،اختيارات البرزموريت سرلشكر جهانباني أدر جريان م

شـورو سـاخته شـده بـود      ةاز او سلب شد و استحكامات ارتش كـه در ناحيـ   ،مشغول بود
دار  موريت جهانباني سرهنگ پوريا زمام امور را عهدهأاتمام م از پسو بالفاصله شد تخريب 

ش در بلوچستان تبديل سرتيپي ارتقا يافت و تيپ ارت ةبه درج ش  1314شد و در فروردين 
سرتيپ پوريا جاي خود را بـه   ش  1316ماه  در دي ).286: 1394 خسروزاده(شد به لشكر 
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سـرتيپ البـرز بـود و     نزديك به). رويكرد امين در بلوچستان 286: سرتيپ امين داد (همان
  .كرد ميييد أدر بلوچستان ستايش و ت سال قبل چهار طي را اقدامات البرز

ايجاد اخـتالف بـين ايـالت و طوايـف بلـوچ و دادن امتيـازاتي بـه         روش سرتيپ امين
كردن سرداري بـراي   ها و انتخاب و منصوب زهي اسماعيلخان رئيس  مخالفان سردار جمعه

ي بـود. عمليـات سـرتيپ امـين در نـواحي كـورين و شـورو و منـاطق         زه اسماعيل ةطايف
جز آوارگي  مشخصي به ةنتيج) 338 - 329 :(همان ها يزه اسماعيلكوهستاني محل سكونت 

شدن تعدادي از دو طرف و گسترش جـو بـدبيني در     جمع كثيري از ساكنان منطقه و كشته
  نداشت. راه هم بهبلوچستان 
موران آمار و سـجل احـوال وارد   أي امين مده فرمانعمليات تيپ مكران به  ةخاتم بعداز
هـاي   نامـه  ز كردنـد و در شـناس  آغـا  را هـا  يزه اسماعيل داركردن نامه و شناس ندمنطقه شد

ها  به آن »بخش شه «ي، نام خانوادگي زه اسماعيليعني  ،جاي نام اصلي اين طايفه صادرشده به
كـه   جـايي  ازآن«[چنـين آمـده اسـت:     اندورداده شد و علت اين مسئله در اسناد رسمي آن 

ايـران واقـع گرديـده    دار و خداوندگار  زائي سابق كه مظهر عفو پدرانه و تاج اسمعيلطايفه] 
هـاي   نامـه  و چنـين بـود كـه در شـناس    » بخش ناميده خواهد شد است به اسم بامسماي شه

  ).337 :بخش جاي نام قبلي را گرفت (همان خانوادگي شه نامها  براي آن شدهصادر
نـزد   جـا  اي بـد از سـاكنان آن   هـاي منفـي از بلوچسـتان و ترسـيم چهـره      گزارش ةارائ

 ).241 ،221: 1357و ملـك   موران نظـامي بـود (كاظميـه   أمركزنشينان از ديگر اقـدامات مـ  
شد  نهادهاي آن زيرنظر نظاميان اداره مي ةايران بود كه هم ةناحي يگانهبلوچستان  ،زمان دراين

 كه انتخاب شد نام فرخزاد براي ايرانشهر داري غيرنظامي به و حكومت نظامي داشت. بخش
هايي واقعي از اوضاع بلوچستان به تهران فرسـتاد   و گزارش مقابله كردي نظاميان با خودسر

  ).100 ،5  ج :1371 (زند مقدم دادن جانش تمام شد بهاي ازدست كه اين اقدامات به
وحشـت ميـان    بروزبدون ترديد اقدامات خشن نظاميان با مردم بلوچستان يكي از علل 

: 1357عسـگري  ؛ 289: 1377 (ارفع هاي دولت برنامه تر ها با بيش مردم بلوچ و مخالفت آن
نامه و ثبت رسمي مشخصات  چراكه دريافت شناس ؛ويژه سجل احوال بود ) و به109 ،108

هـا در   شـدن دسـت آن   موران دولتـي و بـاز  أتـر مـ   خود را در دفاتر دولتي بـا تسـلط بـيش   
  .دانستند برابر مي تر هاي بيش خشونت
برخـي از نظاميـان از    كـه  دنده هايي نشان مي شد، گزارشبر مواردي كه اشاره  عالوه

انتقـال خـود از    ةكـردن زمينـ   بـراي فـراهم  » تاكتيكي خاص« مثابة هظلم و ستم بر مردم ب
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بخـش   .)236: 1357 و ملـك  كردند (كاظميه نواحي ديگر ايران استفاده مي بلوچستان به
 انـد  ملـي نوشـته شـده   مجلـس شـوراي   براي هاي مردم بلوچستان كه  زيادي از عريضه

 (كمام، ها دام ةمصادرو  گرفتن مردم بيگاري بههاي نظاميان است.  شكايت از خودسري
ازجملـه اقـدامات    ،حتـي مشـك آب   شان، ر وسايل زندگيگيد) و 00004-22461-22

  برخي از نظاميان در بلوچستان بود.
ضمن  ،اند شورا نوشتهشاه و مجلس   سرباز به رضا ةهايي كه مردم ناحي در يكي از نامه

ظلم و ستم نيروهاي امنيه بر مردم منطقه  علت اند كه به نهاد داده پيش ،ها خواهي از آن تظلم
  ).02 – 24772 – 00003 ،4(كمام،  ناميده شوند» شريه«بلكه  ،بهتر است كه نه امنيه

م يي مناسب و دستورالعمل صـحيح بـه بلوچسـتان اعـزا    نما راهموران دولتي كه بدون أم
 دادن و اجتماعي منطقه در انجـام  ،ناآشنايي با وضعيت جغرافيايي، فرهنگي علت شدند به مي
شدند از روي ناآگاهي  رو مي هاي خود ناتوان بودند و هرگاه با اعتراض مردم روبه موريتأم

  ).114: 1357زدند (عسگري  دست به خشونت مي
موران و كارمنداني كه أم بلوچستاناي بر شناخت سيستان و  مقدمهكتاب  ةنظر نويسند به
اجتمـاعي   وضـعيت به بلوچستان آمدند همگي كساني بودنـد كـه در    ش  1307سال  بعداز
با افكار و عقايد و  آناناجتماعي بلوچستان زندگي كرده بودند و افكار  وضعيتبا  يمتضاد
رهنگ بلوچي وارد شباهتي به ف فرق داشت. فرهنگ كارمندان تازه هاي بلوچستان كامالً سنت

شد كه كـارگزاران دولتـي نگـاهي منفـي بـه مـردم        مي باعثنداشت. اين اختالف فرهنگي 
با مخالفت با  نيزها  بلوچدرمقابل،  را تحقير كنند.بلوچستان داشته باشند و در مواردي مردم 

  ).109 ،108 :(همان دادند ها را پاسخ مي هاي دولت اين تحقيرها و خشونت برنامه

  نقش حاكمان محلي بلوچستان در اجراي قانون سجل احوال 3 .2 .3
از منـاطق   هريـك اي بود كه در  گونه به شده بررسي دورانساختار سياسي بلوچستان در 

و حـدود قلمـرو    برخوردار بودندقدرت و نفوذي  از افرادي با عنوان حاكم و سردار آن
 هـاي قه و مقابله بـا تجاوز مين امنيت منطأمشخصي در اختيار داشتند. وظايفي ازجمله ت

ـ   آوري ماليات از محصـوالت مختلـف بـه    ها بود. جمع آن ةاحتمالي برعهد مين أمنظـور ت
تداوم اقتدار خود از ديگر اقدامات اين حاكمان  دنبال آن و به يشانمخارج خود و نيروها

در سراسـر بلوچسـتان از    نيـز  بر رهبران سياسي محلي رهبـران دينـي   محلي بود. عالوه
  ند.داشت باز نفوذدير
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ايـن   ش  1307ي جهانبـاني در سـال   دهـ  فرمـان در جريان عمليات لشـكر شـرق بـه    
سـاني دربرابـر نيروهـاي اعزامـي      موضع يك چنين رهبران ديني و هم ،سرداران ،حاكمان
محمـدخان بـاركزهي بودنـد بـا ارتـش       دوسـت ها كه از متحـدان   شماري از آن؛ نداشتند

ي همكـار ها از همان ابتدا با نيروهـاي ارتـش    اما شمار ديگري از آن مقابله كردند،شاه   رضا
  ).70 ،45: 1336 (جهانباني كردند

شـرق   آن دسته از سرداران و خوانين و روحانيان بلوچ كه در جريان عمليات لشكر
در مـردم  ند و مقرري بـراي  كرد ها دريافت بودند احكامي از آن ي كردههمكاربا ارتش 

هاي دولتي و تشويق مردم نقش مهمي داشتند (ساكما،  در اجراي برنامهنظر گرفته شد و 
21- 009104 - 230.(  

بـاز زده بودنـد يـا     ي با نيروهاي دولتي سـر همكارگروهي ديگر از خوانين بلوچ كه از 
درآمدهاي معمـول خـود را    ،استقرار دولت از پس ،اي اتخاذ نكرده بودند دارانه موضع جانب

هـاي دولـت در بلوچسـتان     دند كه مانع اجراي برنامـه كر گروه سعي مي دست دادند. اين  از
  ).29012017134357(مارجا،  كردند هاي مختلف كارشكني مي شوند و به روش

گـري ايـران در كراچـي بـه      ازسوي كنسولشده  ارسالدر گزارش  ش،  1311در مرداد 
  وزارت امور خارجه اين مسئله چنين بيان شده است:

 سـابقاً  امور خارجه يكي از خوانين بلوچ چنـين اظهـار نمـود:    ةوزارت جليلمقام منبع 
 ،جالق ،پيشين ،بوك و سرباز ،پند ،كوچه ،چام ،پند نوچ ،گه ،هاي قصرقند الحكومه نايب
عادت ايالتي تقسـيماتي داشـته   ه و آشاراگر مواجب نداشتند بناب ،شستون ،مگس ،دزك

چيـز   حكم دولت از اخذ هـر   هال اخير حسب بگرفتند و در اين چند س كه از رعايا مي
سبب بعضي از اين نـواب   اين هاند كه درعوض چون ديناري مواجب ندارد ب ممنوع شده

كنند و يـا در خفـا    از دولت ناراضي و خود افكار مردم را مشوب و كارشكني مي باطناً
منـد   عقيـده  وي .گيرند مورين دولت مطلع نشوند هرچه بتوانند از مردم ميأكه م تاحدي

اوضاع بلوچستان رو بـه خـوبي    الذكر مواجب داده شود حتماً نواب فوقه بود كه اگر ب
  (همان). خواهد گذارد. كي استوان

نقش يكي از خوانين نواحي ساحلي بلوچستان  ةرئيس پست چابهار طي گزارشي دربار
  :نوشته است

هـا چنـين فهمانـده كـه      هايي است به اهالي و بـه آن  كاري مشغول تحريكات و اشتباه
وظيفه خواهند  طور اجبار داخل در نظام هبلوچستان اهالي را ب ةآوري اسلح جمع از پس
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ها را وادار به فرار نموده و چون روحيـات اهـالي بلوچسـتان هـم تـاكنون       نمود و آن
بـه همـان حـال     نبودن معارف در اين حدود كـامالً  نفوذ سردارهاي بلوچ و ةواسط هب

اهالي ترك خانـه و زنـدگاني    ةرود كه از اين تحريكات كلي ت انتظار ميسابق باقي اس
  ).29012017143246خارجه پناهنده شوند (مارجا، ه خود نموده و ب

اين مقاله بـا   ةهاي نويسند محلي و مصاحبه تاريخ هاي تها و رواي اين گزارش به باتوجه
سو با دولت  هم خوانين و روحانيانِكه  گونه معمرين و آگاهان تاريخ معاصر بلوچستان، همان

مخـالف   ، حاكمـان و منتقـدان محلـيِ   كردند كمك ميهاي دولتي  تسريع برنامه تسهيل و به
ها به  آن نامه داشتند و شماري از نقش مهمي در خودداري مردم بلوچستان در گرفتن شناس

از خـوانين  دو گـروه   دركنـار  ).ه بـا علـي سـلطاني   دند (مصاحبكر خارج از ايران مهاجرت
گروه ديگـري از خـوانين    بررسي شدوال حا  سجل ةها دربرابر برنام بلوچستان كه موضع آن
  اي داشتند. طرفانه بي ي موضعراه همبلوچ بدون مخالفت يا 

  
دوم اجراي قـانون سـجل احـوال در بلوچسـتان و عوامـل تشـديد        ة. دور4

  مخالفت با آن
اجرا شد  1313 - 1312هاي  اول اجراي قانون سجل احوال در بلوچستان كه در سال ةمرحل

كـردن   اعـالم  اوضاع بلوچستان، اجباري به باتوجه ،موران دولتيأزيرا برخي از م ،اجباري نبود
دانستند. اولـين كسـاني    جدي مي هاي زمان با شروع اين برنامه موجب بروز اشكال آن را هم

سـاكنان شـهرها و منـاطقي از     نامـه كردنـد عمـدتاً    دام به گرفتن شناسكه در اين مرحله اق
ساله با نيروهاي دولتي داشتند و از همان ابتداي نفـوذ   پنج يتعامل ةبلوچستان بودند كه تجرب

ي بـا  همكـار برمبناي  اي نزديك و رابطه ش  1307دولت در جريان عمليات ارتش در سال 
  .برقرار كرده بودند نظاميان

 ةبرنامـ  نكـردن  رفـت  پـيش  بـر  مبنـي ازسوي نظاميـان بـه مركـز     هشد ارسالاي ه گزارش
منـاطق   ةالعـاده در كليـ   اقدامات شديد و فوق«شاه دستور   كه رضاد شموجب  احوال  سجل

ايـن دسـتور و    درنتيجـة ). 62: 1338(حجازي  ندكرا صادر  »بلوچستان مكران و مخصوصاً
تـر نـواحي    اي در اجراي ايـن برنامـه در بـيش    العاده شاه، اقدامات فوق  نظارت مستقيم رضا

  بلوچستان شروع شد.
 ةبـودن آن شـديدتر از مرحلـ    اجباري و فراگير به باتوجهواكنش مردم در اين مرحله 

ـ بـردن   پنـاه  ،نامـه، تـرك محـل سـكونت     اول بود. خودداري از گرفتن شناس ه منـاطق  ب
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ويـژه   بـه  ،مهاجرت شمار زيـادي از مـردم ايـن ناحيـه بـه خـارج از ايـران        و ،كوهستاني
آمار و سجل احـوال   ةها در مخالفت با برنام بخشي از واكنش ،و زنگبار ،هندوستان، عمان

بـردن   موران سـجل احـوال و ازبـين   أ). حمله به م6444562035 ،1000115588بود (كمام، 
دادن مخالفت با اجراي اين برنامه  هاي ديگر نشان هها را اوراق و دفاتر و اسباب و وسايل آن

  ).00339101(ساكما،  بود
نفـوذ   كمكدند كه با كرسجل احوال درمقابل اجراي كند اين برنامه سعي  ةموران ادارأم

اما يكي از كدخـدايان جـواب    ،ببرند  پيش سران محلي و سرداران هر ناحيه اين برنامه را به
اگر من بگيرم مورد مالمت سرداران خـواهم شـد تـا سـرداران نگيرنـد مـا هـم        « :داده بود

موران أ). يكي از سرداران بانفوذ بلوچ در مالقات با مـ 00339102، ساكما( »نخواهيم گرفت
شـوند   اگر من سجل بگيرم، تمام بلوچستان با من دشمن مي« :بازرسي ثبت احوال گفته بود
» كنـيم  هروقت بلوچستان را آمار كرديد ما هم اطاعـت مـي  ؛ دكنن و تا ابدالدهر مرا لعنت مي

هـا دولـت مصـمم بـود كـه ايـن        مخالفت ةهم باوجود ،ديگر ). ازسوي00339103، ساكما(
موران سـجل احـوال   أنيروهاي ارتش و امنيه براي پشتيباني از م ،بنابراينبرنامه را اجرا كند، 

شـاه و نظـارت     ين برنامه به دستور رضابه نواحي مختلف بلوچستان اعزام شدند و اجراي ا
تيـپ مكـران، در    ده فرمـان  ،بخـش  و سرتيپ تـاج  ،وزير وقت نخست ،مستقيم محمود جم

  ).00339109 ،00339108، ساكمااجرا درآمد ( تر نواحي بلوچستان به بيش
 ،درنتيجـه  .افـزايش يافـت   هـاي مردمـي   ها و مخالفـت  مقاومت تر باوجود اقدامات بيش

اهالي از اخذ ورقه فراري « :اي به دفتر مخصوص شاهنشاهي نوشته بود محمود جم طي نامه
ملوكانه اقتضا فرمايد،  ةكه اراد درصورتي .نمايند مورين فراهم ميأو انواع مشكالت را براي م

» اقـدام شـود   بهتـري فـراهم شـد بعـداً     ةكه زمين آن از پس ،مورين اين قسمت هم احضارأم
كـه   اي كردن اين برنامـه را در آن نـواحي   شاه متوقف  رضا، در پاسخ ؛)00339105، ساكما(

ولي با تعويـق آن در منـاطقي كـه هنـوز اجـراي آن       بود، شروع شده بود به صالح ندانسته
  ).00339104، ساكما( شروع نشده بود موافقت كرده بود

موجـب   ،بـود  راه هـم كـه بـا پشـتيباني نيروهـاي نظـامي       ،سجل احوال ةتداوم برنام
تر مردم شد و تعداد زيادي از مردم نواحي مختلف بلوچستان به خـارج از   وحشت بيش

 بـا  تاريخي معمرين و مردم بلوچسـتان  ةها در حافظ اين سال از ايران مهاجرت كردند و
هـاي سـاختاري و ذهنـي     بر زمينـه  مرحله، عالوه دراين شود. ياد مي» سجلي سال«عنوان 

آمار و سجل احوال شده بود كه در  ةمخالفت مردم با برنام قبلي، عوامل ديگري موجب
  د:نشو ادامه ارائه مي



 111   اول يقانون سجل احوال در دورة پهلو يمخالفت مردم بلوچستان با اجرا يابي يشهر

 

  در افزايش نگراني از سجل احوال ثير آنأت كشف حجاب و 1 .4
ترين  تر نواحي ايران و انتشار اخبار مربوط به آن بيش كشف حجاب در بيش ةاجراي برنام

سجل احـوال در   ةدربرابر برنام مردمهاي دولت و خودداري  را از برنامهو وحشت نگراني 
ر نواحي ايران بـا  گيدكشف حجاب در بلوچستان در مقايسه با  داشت. دنبال بهاين مرحله 

هـاي خـاش و زاهـدان انجـام      هاي نظاميان و در پادگان مالحظات خاصي فقط در خانواده
وحشــت مــردم بلوچســتان را  اســباب) 4: 2684، اطالعــات( آنشــد، امــا انتشــار خبــر 

  داشت. راه هم به
كشـف حجـاب بـين مـردم آن      ةشدت سنتي بود و اجراي برنامـ  اي به بلوچستان جامعه

و در جريـان   ش  1305داشـته باشـد. در سـال     راه هم بهتوانست  هاي شديدي را مي واكنش
كه دسـتور تراشـيدن ريـش و     ،شاه رحيمي از پادگان ارتش در خاش بازديد سرهنگ علي

سبيل سربازان بومي را داده بود، شورش بزرگي دربرابر اين اقدام روي داد كه بـه تصـرف   
 ؛175 - 172 :2535 (منصـف  دشـ منجـر  شـدن رحيمـي     گرفتـه   اسارت پادگان خاش و به

  ).279: 1379 عاقلي
اجرا درنيامد و نيروهاي نظامي  صورت عمومي به هرچند كشف حجاب در بلوچستان به

تغيير لباس و كشـف حجـاب بـه    ( برداشتن چادر از سر زنان انجام ندادند درجهتحركتي 
اسـت كـه گـاه برخـي نظاميـان در       حاكي از آن يهاي روايت، )96  سند :1378 روايت اسناد

دن لبـاس مـردان و   كـر  صورت محـدود اقـدام بـه كوتـاه     برخي از شهرها ازجمله دزداب به
ه بـا  كـرده بودنـد (مصـاحب    آنـان داشتن كـاله محلـي و گذاشـتن كـاله پهلـوي بـر سـر        بر

گزارشي در دست  ،چنين هم. )37 ش :1308 المتين حبل ؛1396 خان صفرزايي عباس حاجي
 از پـس  ،تعـدادي از نظاميـان  است كه در جريان خلع سالح مردم يكي از مناطق بلوچستان 

كرده بودند كه با مخالفت يكـي  اقدام دن موي زنان كر آوري سالح، به كوتاه ناكامي در جمع
شد و سرهنگ نخجوان نيز اين عمل را تقبيح و نظاميان  از رهبران مذهبي بلوچستان مواجه

  ).136: 1384 (بزرگزاده را تنبيه كرد
ويـژه در   بـه  ،ر نواحي ايـران گيداخبار اجراي كشف حجاب در  چنين اقداماتي و انتشار

و كرمان كه مردم بلوچستان از ديرباز با اين دو شهر در ارتباط بودند،  شهرهايي چون مشهد
توانسـت بـه    دانسـتند كـه مـي    نامه را اقـدامي مـي   گرفتن شناس . آنانبر نگراني مردم افزود

هايي چون كشـف   هها و سرانجام به اجراي برنام ها و ثبت رسمي مشخصات آن شناسايي آن
  ).1397 خان بزرگزاده يعيس حاجيه با مصاحبحجاب بينجامد (
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 ةاز اجـراي برنامـ   را گوهاي متعدد نگارنده بـا معمـرين بلـوچ، تـرس مـردم     و در گفت
 ندا هسجل احوال دانست ةدوم برنام ةحجاب ازجمله داليل اصلي مقاومت دربرابر دور  كشف

  ).همان( اند عامل مهمي در مهاجرت ساكنان بلوچستان به خارج از ايران ذكر كردهآن را و 
  

  احوال  سجلمخالفت با  خلع سالح دربراي شده  گرفته كار هاي به ثير روشأت 2 .4
بلوچستان مانع مهمي در موفقيت قانون  احوال در خلع سالح و سجل ةزمان برنام اجراي هم

). اولين دور اجراي قانون 1048 ،10  ج :1393 ايران هاي سياسي ياداشت( سجل احوال بود
و  1313  سـال در كوهـك (كـووگ)    عمليات سرتيپ البرز در سجل احوال در بلوچستان با

كـه ايـن برخوردهـا    زمان بود  همشمال بلوچستان  ها در يزه اسماعيلهاي ارتش با  درگيري
  سجل احوال درپي داشت. ازتر مردم را  ترس و نگراني بيش

شـد   بـرد قـانون سـجل احـوال مـي      از مسائل ديگر در جريان خلع سالح كه مانع پيش
گرفتـه    كـار  بـه  شـان يها تحويل سالح بههاي غيرمتعارفي بود كه در واداركردن عشاير  روش
ياراحمد زهي (شهنوازي بعـدي) را در   ةهايي در دست است كه سران طايف گزارش شد. مي

 حكايت بلـوچ  ةنويسند ؛نندك ها ازسوي دولت دعوت مي منظور تعمير قنوات آن اي به جلسه
  :گويد باره مي دراين

ها  اين ةهم ها رو جمع كردن، گفتند پولي آمده براي قنوات خودتان آباد كنيد، اينآمدن 
كنيم به شـاه، مخـابره    حساب ما داريم تلگراف مي بهخانه،  شدن تو تلگراف  آمدن، جمع

هـا رو   نفري ايـن  180گيريم، همه كه آمدند، يك گروهان  بشه، ما داريم دستور پول مي
  ).490 ،2  ج :1371محاصره كرد (زند مقدم 

بـه   شانهاي ي براي تحويل سالحزه اسماعيل ةدن طايفكرمنظور وادار در موردي ديگر به
). مشـخص اسـت كـه    288 :1377 (ارفـع  دنـد كر اقـدام  آنـان  هـاي  مصادره و توقيـف دام 

 ياعتمادي بـه دولـت جديـد و مخالفـت بـا تمـام       هايي موجب بي گيري چنين روش كار به
  ها را داشت و براي مردم سودمند نيز بود. كه دولت قصد اجراي آنشد  هاي ديگر مي برنامه
  

 گيري . نتيجه5
مردم ايـن   يافت.استقرار ر مناطق ايران گيدقدرت دولت پهلوي اول در بلوچستان ديرتر از 

دولـت و   ازذهنيتي سـنتي   شاندر ميان هاي نوخواهي و تجدد نيافتن انديشه راه علت ناحيه به
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مدرن پهلـوي در تضـاد بـا سـاختار      هاي دولت شبه تند و اجراي برنامهنهادهاي سياسي داش
  سنتي و ذهنيت تاريخي اين مردم قرار داشت.

نوسازي  ةهاي مختلفي درزمين استقرار نيروهاي نظامي در بلوچستان برنامه از پسهرچند 
 ةامـ ها فراگير نبود. قانون سـجل احـوال نخسـتين برن    بسياري از اين برنامه ولي ،شروع شد

مـردم   ةگرفتـ  رو شد. ذهنيـت شـكل   فراگير دولت در بلوچستان بود كه با موانع زيادي روبه
هاي خشني كه در جريان گسـترش قـدرت    راثر سياستب ،هاي حاكم بر ايران سلسله دربارة

نقـش مهمـي در امتنـاع مـردم ايـن منطقـه درمقابـل         ،كردنـد  خود در بلوچستان اعمال مي
  هاي دولتي داشت. برنامه

هـاي مركـزي    عمل كارگزاران حكومـت   هاي متعددي در منابع تاريخي از شدت گزارش
نيروهاي دولتي، اخذ ماليات سـنگين   استقرار دنبال بهاست. در دست دربرابر مردم بلوچستان 

گرداني مردم بلوچستان  شد از ديگر عوامل روي هاي زندگي مي كه موجب ويراني زيرساخت
هـاي مضـاعف،    ماليات ةهاي پيشين دربار چراكه براساس تجربه سجل احوال بود؛ ةبرنام از

  دانستند. سازي براي اخذ ماليات مي نامه و ثبت مشخصات خود را زمينه گرفتن شناس
نيروهاي نظامي  ازپيوستگي قانون سجل احوال با نظام اجباري و ذهنيتي كه مردم بلوچ 

ديگر علل اصلي مقاومت اجتماعي دربرابر آورده بودند از   دست صفويه تا قاجار به دوراناز 
پهلـوي داشـت،    از قبـل هـاي   اناين عوامل كه ريشه در دور دركنارسجل احوال بود.  ةبرنام

اسـتقرار دولـت پهلـوي بـود      از پـس موانع ديگري كه حاصل نوع عملكرد نيروهاي نظامي 
رهاي خشني كـه  . رفتاكرد هايي مواجه مي اجراي قانون آمار و سجل احوال را با محدوديت

ها شمار زيادي از مردم بلوچستان جان خود را از دست داده بودند موجب مخالفت  راثر آنب
كه با پشـتيباني و حمايـت    آن نظامي بودند يا اين اجراكنندگانشد كه  اي مي تر با برنامه بيش

 ةورويژه در دومـين د  گرفت. در اجراي اين برنامه و به مستقيم و حضور نظاميان صورت مي
كه  اي تصورشدهمدهاي آ ماندن از پي اجراي آن، گروه بزرگي از مردم بلوچستان براي درامان

مقاومـت  هاي مختلـف دربرابـر آن    ها داشته باشد به شيوه توانست براي آن سجل احوال مي
  ها بود. اين واكنش ةكه مهاجرت از ايران ازجمل كردند
  
  نامه كتاب

باسـتاني  و مقدمة محمـدابراهيم  تصحيح و تحشيه  ، بهان كرمانده فرمان ،)1354احمدي كرماني، يحيي (
  دانش. :پاريزي، تهران

  ين.ئمهرآ :تهران سيداحمد نواب، ة، ترجمدر خدمت پنج سلطان ،)1377ارفع، حسن (
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ــان ــپونر، براي ــوچ و بلوچســتان«، )1377( اس ــش :در ،»بل ــان اســالم  دان ــة جه ــران ،4  ، جنام ــاد  :ته بني
  اسالمي.  دائرةالمعارف

سـيدعبداهللا انـوار،    كوشـش  ، بهتاريخ جهانگشاي نادري، )1341( بن محمدنصير مهديحمداسترآبادي، م
  انجمن آثار ملي. :تهران
  مرداد. 10، 2251)، ش 1313( اطالعات
  دي. 21، 2468)، ش 1314( اطالعات

علمـي   :، تهراناول: عصر قاجاريه و پهلوي تبارشناسي هويت جديد ايراني ،)1393اكبري، محمدعلي (
  فرهنگي.  و
  .3خرداد، ص  14، 1835)، ش 1304( ايران
  .2، تير، ص 1839)، ش 1304( ايران

تـأليف عبدالباسـط    ،زندگي، شخصيت و مبارزات موالنا عبداهللا سـربازي ، )1384( عبدالباسط ،بزرگزاده
  احسان. بزرگزاده، نورالنسا مالزاده، زاهدان:

  نا. بي :، تهرانشاه كبير  حضرت رضا خ شاهنشاهي پهلوي اعليتاري ،)2536احمد، احمد ( بني
 :داوود، تهـران  كوشـش سـيدعلي آل   ، بـه تـاريخ الفـي   ،)1378( خان قزويني احمد و آصف قاضيتتوي، 
  .روز  فكر
  اميركبير. تهران:، آراي عباسي تاريخ عالم ،)1350( بيكاسكندرتركمان، 

تصـحيح سـهيلي    ،آراي عباسـي  ذيل تـاريخ عـالم   ،)1317(مورخ محمديوسف تركمان، اسكندربيك و 
  .هفروشي اسالمي كتاب :خوانساري، تهران

، مركـز بررسـي   وزارت اطالعـات  :تهـران )، 1378( تغيير لبـاس و كشـف حجـاب بـه روايـت اسـناد      
  .تاريخي  اسناد

  مطالعات تاريخ ايران. ةسسؤم :، تهرانامنيت در دورة رضا شاه ،)1389تقوي، سيدمصطفي (
  ارتش. ةخان چاپ :، تهرانعمليات قشون در بلوچستان، )1336اهللا ( جهانباني، امان
  ارتش. ةخان چاپ :، تهرانسرگذشت بلوچستان و مرزهاي آن ،)1338اهللا ( جهانباني، امان

  ، آبان.37و  36)، ش 1308( المتين حبل
  وزارت فرهنگ. :، تهرانميهن ما ،)1338حجازي، محمد (
، »ق  1289: جغرافيا و تاريخ بلوچستان: تأليف 2- ة بلوچستانكتابچ« )،1368يرج افشار (خالقداد، آريا و ا

  .28ش ، زمين فرهنگ ايران در:
 - 1320خاطراتي از عمليات نظامي در آذربايجان، كردسـتان و بلوچسـتان    ،)1394( خسروزاده، سيروان

  شيرازه.نشر و پژوهش  :، تهرانشمسي: سرلشكر محمود امين 1302
 :كيكاووس جهانـداري، تهـران   ة، ترجمنظام اياالت در دورة صفويه ،)1342( كالوس ميشائيلبرن، رهر

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب
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، 6و  5محمـود زنـد مقـدم، شـركت سـيته، ج       :، تهران2 ، جحكايت بلوچ ،)1371زند مقدم، محمود (
  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

؛ 00339104؛ 00339103؛ 00339102؛ 00339101 ،(مراســـان) ســـازمان اســـناد انقـــالب اســـالمي
  .00475138؛ 00332092؛ 00339109؛ 00339108؛ 00339105

  .230 – 0091104 – 21. سازمان اسناد ملي ايران (ساكما)
بنيـاد موقوفـات    :، تهـران قمري 1317تا  1307هاي  بلوچستان در سال ،)1372( ، عبدالرضاساالربهزادي

  افشار.محمود دكتر 
 ةيا ده هزار ميل در ايـران، ترجمـ   سفرنامة ژنرال سرپرسي سايكس ،)1363(مولزورث سايكس، پرسي 

  لوحه. :حسين سعادت نوري، تهران
  گلستان معرفت. :، قمبلوچستان در عصر قاجار ،)1385سپاهي، عبدالودود (

(از آغاز  انتاريخچة آموزش و پرورش سيستان و بلوچست ،)1389( محمدتقي رخشاني و سياسر، قاسم
  تفتان. :، زاهدانتا پيروزي انقالب اسالمي)

  .كنام :، تهرانرضا شاه و قشون متحدالشكل ،)1379عاقلي، باقر (
  دنياي دانش. :، تهراناي بر شناخت سيستان و بلوچستان مقدمه ،)1357عسگري، ناصر (

  كيهان. :، تهرانبلوچستان يادگار مطرود قرون ،)1364الدين ( غراب، كمال
  .5، ش هابيل ةمجل ،»اعتباري ةانباشت تاريخي يك مسئل« ،)1390نيك، رضا ( قائمي

  جاويدان.: ، تهرانجاي پاي اسكندر و سفري به بلوچستان ،)1357( و حسين ملككاظميه، اسالم 
 – 00005؛ 22 – 16422 – 00004، خانه، موزه و مركز اسناد مجلـس شـوراي اسـالمي (كمـام)     كتاب

؛ 1000115588؛ 02 – 24772– 00003؛ 02 – 24772 – 00004؛ 100015592؛ 21 – 022538
6444562035.  

دفتــر نشــر  :كوشــش عزيــزاهللا عطــاردي، تهــران ، بــهجغرافيــاي نيمــروز، )1374ذوالفقــار (كرمــاني، 
  مكتوب.  ميراث

  .290120117143246؛ 29012017143357، جمهوري (مارجا) مركز اسناد رياست
  نا. بي :كوشش ايرج افشار، تهران ، بهجامع مفيدي ،)1342( بن محمودمستوفي بافقي، محمدمفيد
، مقدمه و تصحيح محمـدابراهيم باسـتاني   تذكرة صفوية كرمان ،)1329( بن عليمشيزي، ميرمحمد سعيد

  علم. :پاريزي، تهران
  .: اميركبير، تهرانالملك علم امير شوكت، )2535منصف، محمدعلي (

اسناد سـال  ؛ 22 - 19، ص 10 ة، پوش1301اسناد سال ، (مپس) سياسيهاي  مطالعات و پژوهش ةسسؤم
  .41 - 39، ص 18 ة، پوش1302اسناد سال ؛ 65، ص 16 ة، پوش1302

 ةسـازي در دور  ملـت  ايران و طـرح وظيفه در  گيري نظام شكل« ،)1392(شالچي نيازي، محمد و وحيد 
  .2 ، شپژوهي فرهنگي جامعه ةمجل ،»پهلوي اول
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  نشر تاريخ ايران. :، تهرانسياست عشايري دولت پهلوي اول ،)1388نفيسه ( ،شهرستانيواعظ 
باسـتاني پـاريزي،   محمـدابراهيم  كوشـش   ، بـه جغرافيـاي كرمـان   ،)1353احمـدعلي (  كرمـاني،  وزيري

  سينا. ابن  :تهران
باسـتاني پـاريزي،   محمـدابراهيم   ةتصحيح و تحشـي  به ،تاريخ كرمان ،)1375، احمدعلي (كرمانيوزيري 
  علم.: تهران ،2  ج

  رجب. 12، 116)، ش 1269( وقايع اتفاقيه
  رجب. 13، 266)، ش 1272( وقايع اتفاقيه

هاي مركـزي،   فروشي كتاب :، تهرانالصفاي ناصري تاريخ روضة ،)1339( بن محمدهادي هدايت، رضاقلي
  پيروز و خيام.

افشـار اميـري،    ةترجمـ جـارمن]،   ويراستار آر. ام. بارل [رابرت ال. ،)1393( هاي سياسي ايران يادداشت
  مركز اسناد انقالب اسالمي. :تهران، 2، بخش 10  ج

  

  ها مصاحبه
  .7/6/1396خان صفرزايي، ساكن هيرمند،  عباس حاجي
  .4/1/1397خان بزرگزاده، ساكن سراوان،  عيسي حاجي
  .7/6/1396از پدرشان، ساكن زابل،  نقل  صفرزايي بهعبداهللا

  .10/11/1396خان، ساكن سب و سوران،  مالعليعلي سبحاني معروف به 
  .18/12/1395شهر،  ميرزا رضاييان، ساكن نيك


