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در آستانۀ جنگ جهانی اول، انگلیسی ها ،به منظورحفظ خط ارتباطی 

هند- ایران،  راه آهن رسارسی هندوستان را، از طریق بلوچستان هند به 

دزدآب، در بلوچستان ایران، متصل كردند. پس از این اقدام و ترسیِع 

حمل كاال به هند، ش�ری از سیك های هندی به دزدآب ،كه بعدها به 

زاهدان تغییر نام یافت، مهاجرت كردند. اما سكونت سیك ها در كنار 

مسل�نان مناقشـات و رقابت هایی در پی داشت كه متأثر از اوضاع 

سیاسی و مذهبی هندوستان بود. در این نوشتار، در نظر است، با 

روش تطبیقی و تحلیلی، و با تكیه بر اسناد و منابع كتابخانه ای به 

این مسئله پاسخ داده شود كه آیا پیش و پس  از استقالل هندوستان 

،به عنوان موطن اصلی سیك ها ،  تغییرات مشهودی در زاهدان ایجاد 

شد كه پیامد حضور مهاجران سیك دراین منطقه باشد؟

     بررسی تطبیقِی سه متغییر وضعیت اقتصادی، اجت�عی، و مذهبی 

گروه مهاجر در منطقه و تأثیر وضعیت سیاسی و مذهبی مقصد و 

مبدأ مهاجرت بر این سه مؤلفه بیانگر آن است كه مهاجرت اقلیتی 

غیر مسل�ن و غیر ایرانی به زاهدان، به واسطۀ شكل گیری گمرك، 

اتصال راه آهن هند به دزدآب، و به منظور اهداف اقتصادی صورت 

گرفت. فرصت های اقتصادی در زاهدان، برآمده از سیاست های 

اقتصادی و بازرگانی در هند بود كه بر روند توسعۀ اقتصادی زاهدان 

تأثیر مستقیم داشت. اتباع هندی، به ویژه سیك ها، با بهره گیری 

از این سیاست ها به سود های رسشاری دست یافتند و در برخی 

موارد محرومیت تجار بومی از عواید این سیاست ها را سبب شدند. 

به دنبال تغییر سیاست های اقتصادی  هند ،كه مناقشات مذهبی و 

سیاسی مهم ترین علت آن محسوب می شد، روند مهاجرت دگرگون 

شد و با کاهش فرصت های اقتصادی در زاهدان، گمرك این شهر ،كه 

مسیر توسعه را می پیمود ،به سوی رساشیبی كشانده شد. 
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تأثیر حضور مهاجران سیک 
در وضعیت اجت�عی و اقتصادی زاهدان 

(۱۳۰۷- ۱۳۲۷ش)

مقدمه
پذيراي اقوام و مذاهب  از ديرباز، ايران، به واسطة پيشينة كهن تمدني و موقعيت خاص ارتباطي،
گوناگون از ساير ملل بوده است. در آستانة جنگ جهاني اول ، انگليسي ها، بنا به ضرورت 
حفظ خط ارتباطي هند-  ايران، درصدد برآمدند تا  راه آهن سراسري هندوستان را، از طريق 
بلوچستاِن هند، به دزدآب، در بلوچستان ايران متصل نمايند. احداث راه آهن، زمينة مساعد 
تجاري، و همچنين نزديكي به هند موجب مهاجرت گروهي از سيك هاي هندي به دزدآب 
شد. حضور گروه مزبور، پيامدهايى به همراه داشت و مناقشاتي در منطقه برانگيخت كه 

واكاوي علل آن يكي از اهداف نوشتار حاضر است.
نگاهى به منابع اين دوره و تحقيقات صورت گرفته پيرامون اين موضوع، نشان مي دهد 
كه همواره تاريخ زاهدان بخشي از تاريخ شرق ايران در نظر گرفته شده و علل كلي وقوع 
رويداد ها در شرق ايران، به تمامِي بخش ها و اجزاي آن تعميم داده شده است و همچنين، 
از ديرباز انگليسي ها، به جهت موقع حساس شرق ايران، در حفظ سلطة خود بر اين بخش 
اهتمام داشته اند. از اين جهت، نفوذ و عملكرد انگليس مهم ترين عامل در وقوع هر واقعة 
تاريخي در شرق ايران قلمداد شده و ساير عوامل همچون نقش گروه هاي قومي و مذهبي 
(بومى و غير بومى) ساكن در منطقه و بازتاب وضعيت سياسي- اجتماعي همسايه شرقي بر 
وضعيت شرق ايران تحت الشعاع اين عامل قرار گرفته است. براين اساس، در اين نوشتار، در 
نظر است با بررسي وضعيت گروه هاي قومي و مذهبي در شرق ايران (با رويكردي موردي 
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به نقش مهاجران سيك در زاهدان ) به اين سؤال پاسخ داده شود كه آيا با توجه به تغييرات 
سياسي هندوستان، به عنوان موطن اصلي اقليت مزبور، پيش و پس از استقالل هندوستان، 
مي توان تغييرات مشهودي را در زاهدان مشاهده كرد كه پيامد  حضور مهاجران سيك دراين 

منطقه باشد؟

بررسي سؤاالت زير مي تواند ما را در دستيابي به پاسخ مسئله ياري رساند:
- از آنجا كه مهاجرت، شرايط و ويژگي هايي را بر مهاجر، مبدأ، و مقصِد مهاجرت مترتّب 

مي دارد، آيا مي توان ورود سيك ها به زاهدان را، در دورة مورد بحث، مهاجرت قلمداد كرد؟
- با توجه به آنكه گمرك و راه آهن دو عامل تأثير گذار در اين منطقه محسوب مي شوند، 

آيا موقعيت سيك ها موجب تغيير عملكرد اين دو عامل گرديده است؟
فرضيه هاى زير را مي توان در پاسخ به سؤاالت باال ارائه داد:

- حضور سيك ها در ايران ، به عنوان اتباع هندي، شرايطى را بر آنها مترتب مي داشت كه 
بازتاب وضعيت اجتماعي- سياسي هندوستان بود.

- ازآنجاكه ورود سيك ها به زاهدان، به دليل فرصت هاي اقتصادي مناسب در اين منطقه 
بود، مي توان ورود آنها را مهاجرت قلمداد كرد.

- مهاجرت سيك ها به زاهدان مهم ترين علت رونق گمرك و راه آهن اين شهر قلمداد 
مي شود و خروج آنها تأثير منفي بر اين روند داشت.

روند توسعۀ زاهدان در دورۀ قاجار و پهلوی
در طرح مسئله به تغيير «موقع اجتماعى و سياسي»يك متغير، يعني «هند»، و تأثير آن بر متغيري 
ديگر، يعني «سيك »ها، اشاره شد و ازآنجاكه تغيير در يك محدودة جغرافيايي و اجتماعي 
معين صورت مي پذيرد،  (روشه،1370،صص و 21) ضروري است ابتدا مختصري به جغرافياي 

تاريخي مكان وقوع تغيير، يعني زاهدان، پرداخته  شود. 
در آغاز پادشاهى فتحعليشاه، در محلى كه امروزه زاهدان ناميده مي شود، چاه آبي قرار 
داشت كه راهزنان پس از غارت كاروان ها در آنجا مي آسودند. در سال1315ق. /1277ش. 
به تدريج، روند آباداني اين منطقه با سكونت چند خانواده آغازشد و روستايي شكل گرفت 
كه آن را «دزدآب1»ناميدند  (عسگري،1357،ص 38 ). نزديكي اين محل به مرز و قرارگيري 
بر سر راه ارتباطى هندوستان ، توجه انگليس و دولت ايران را به خود جلب كرد. دولت ايران، 
به منظوركسب درآمد از موقعيت تجاري اين بخش، در سال 1319 ق. /1281 ش.گروهى از 
كارشناسان و متخصصان بلژيكى را براي راه اندازى گمرك مرزى به دزدآب گسيل داشت 
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۱. جهانبانی اسم اصلی این محل را 
«دزدان آب» ذكر می كند كه مخفف آن 
دزدآب رایج شد( جهانبانی،بی تا،ص۱۱).
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و با احداث گمرك بر اهميت و جمعيت اين محل افزوده شد و منطقه وسيع تر گرديد، و 
به مثابه چهارراهي تجاري، ساير مناطق ايران را به همسايگان شرقى متصل كرد. تعداد زيادي 
از بازرگانان هندي و جمعي از پيشه وران يزدي و مشهدي و گروهي از كارگران بلوچ و زابلي 
به اين نقطه عزيمت كردند و به تدريج شالوده و اساس شهر استوار گرديد (يغمايي، 1355، 

ص73 ).
در 1331 ق./1912م.، شوكت الملك1 علم، به منظور سركوب طوايف شرور بلوچ، نيرويي 
را به مرز بلوچستان گسيل داشت. رؤساي قبايل بلوچ كه در دزدآب اقامت داشتند، پس از اطالع 
از ورود نيروهاى دولتى به دزدآب، درصدد مذاكره براي سازش برآمدند. امير شوكت الملك 
،گروهي را با شرط بازگرداندن اموال مسروقه و كنار گذاشتن شرارات نزد آنها فرستاد، ولي در 
جلسة سوم مذاكره، رؤساي عشاير از فرصت استفاده و شبانه محل را ترك كردند و براي مدتي 

امنيت در اين منطقه برقرار شد (منصف،1354، صص48 و 49).
 شروع جنگ جهاني اول و تهديد هند از جانب شرق ايران و ضرورت ارسال نيروي 
كمكي از هند، تسهيل راه ارتباطي از هند به شرق و جنوب ايران را الزامي كرد. تا آن زمان، 
خط آهن هند تا نزديكي ميرجاوه در مرز ايران امتداد يافته بود، ولي در آوريل 1918م./ 1337ق. 
حكومت هند به وزارت انگليس در امور هندوستان پيشنهاد كرد تا براي امتداد خط آهن، 
عمليات نقشه برداري  و بررسي هاي اوليه در جهت شمال به سمت بيرجند صورت گيرد. 
ازآنجاكه دولت هند مايل نبود با امتداد اين خط در افغانستان حساسيت افغان ها را برانگيزاند، 
پيشنهاد كرد تا خط آهن از طريق دزدآب و غرِب هامون و از ميرجاوه در خاك ايران امتداد يابد 
(مابرلي، 1369،صص372 و 373). حكومت هند در 8 آوريل 1918م./1337ق.  درخواست 
كرد تا اجازه امتداد خط آهن از ميرجاوه به دزدآب صادر شود و قرار شد كه ششصد نفر نيروي 
كار از هند به آنجا اعزام گردد (مابرلى2، 1369،صص372و373). سرانجام، خط راه آهن در 
2 فوريه1919 به دزدآب متصل شد (مابرلى،1369، صص372 و 373). خط مزبور، به عنوان 
هفتمين راه آهن ساخته شده در ايران، تقريباَ 15 فرسخ در خاك ايران امتداد داشت (محبوبى 
اردكاني،1376، ص336). احداث خط آهن، پس از جنگ جهاني اول، راه ارتباطي ايران با هند 
را تسهيل كرد كه مهم ترين نتيجة آن رونق تجاري دزدآب و استقرار تجار كشورهاي اطراف 
از جمله هندوها در اين منطقه بود. امان اهللا جهانباني3، در اوايل سلطنت رضاشاه، دزدآب را 
از مهم ترين شهرهاي مرزي بلوچستان دانسته و  جمعيت آن را حدود 5000 نفر برآورد كرد 
كه به نظر مي رسد حدود 3000  نفر از اين جمعيت از اتباع خارجي بوده اند. بنابر روايت همين 
منبع، تجارت عمدة دزدآب برعهدة چند نفر تاجر هندي و يزدي بود؛ ضمن اينكه طايفة 
ريگي  كه در جنوب غربي دزدآب مستقر بودند، طايفه اي مطيع بودندكه به گله داري و زراعت 
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۱. امیر اس�عیل خان، فرزند میرعلم خان 

حشمت امللك در سال ۱۳۰۹ق.حاكم 

قائن شد و تا اواخر عمر بر این سمت 

باقی ماند( سلی�نی، ۱۳۷۹،ص۹۰).

۲. جیمز فردریک 

.(J.F.Maberly)مابرلی

۳. سپهبد امان الّله جهانبانی فرمانده 

نربدهایی بود که در سال های نخست 

دهه ۱۳۰۰ش. با اس�عیل اقا سمیتقو 

در نواحی ش�ل غرب و غرب کشور 

درگرفت و به رسکوبی سمیتقو انجامید

(جهانبانی،بی تا، صص  ۶-۳).
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اشتغال داشته، سني مذهب بوده، و به زبان بلوچي صحبت مي كردند1.
     در 1307ش. نيروهاي دولتي، به منظور سركوب دوست محمد خان ،كه تا آن زمان در 
بلوچستان حكمراني مي كرد، به سيستان و بلوچستان اعزام شدند. ستون پنجم اين قوا به 
فرماندهي سلطان ابراهيم خان تاج بخش ، در 12شهريور 1307ش.، به سوي دزدآب رهسپارشد. 
پس از چندي، امير لشكر، امان اهللا خان جهانباني، و چند تن از فرماندهان لشكر به منظور 
بازديد از انبارهاي آذوقه و مهمات به دزدآب وارد شدند و دزدآب يكى از چند مركز عمليات 

نظامى شد كه بيانگر موقعيت استراتژيك اين منطقه است (جهانباني،بي تا،ص44و 45).
     دزدآب، با ورود نيروي پيش گفته، وارد مرحلة جديدي از حيات اقتصادي و سياسي شد. 
استقرار بخشي از سپاه اعزامي در دزدآب، سبب شد دولت توجه بيشتري به اين بخش نمايد 
و سرانجام در سال 1314ش.، رضا شاه، به پيشنهاد امان اهللا  جهانباني، نام دزدآب را به زاهدان 

تغيير داد (جهانبانى،بى تا، ص11).

وضعیت سیک ها۲ در ایران  
از نظر ادارة امور اجتماعى سازمان ملل، مهاجر كسى است كه: 

1. جهانگرد، بازرگان، دانشجو ،و يا مسافر عادى نباشد؛
2. جزء ساكنان مراكزى كه به طور عادى بين دو كشور رفت و آمد مى كنند، نباشد؛و

3. جزء پناهندگان يا افراد يا جمعيت هاى جابه جا شده يا انتقال يافته نباشد. 
در اين تعريف، آن دسته از افراد كه در جست وجوي شغلي (دائم، فصلي يا موقت) 
تغيير مكان دهند، «مهاجر » محسوب مي شوند، كه البته شامل بستگان آنها نيز مي شود 

(گولد،كولب،1376،ص821).
تأسيس گمرك در دزدآب (زاهدان فعلي) يكي از علل مهاجرت گروه هاي قومي و ديني 
به اين شهر بود. قرار گيري اين شهر در حاشية مرزي بلوچستان و طبعاً، نزديكي آن با مرز هند، 
تعداد زيادي از پيروان آيين سيك را كه اغلب به كار تجارت اشتغال داشتند، به اين شهر سوق 
داد و سيك ها از سال 1298 ق. همراه با هندو ها، كرماني ها، كليمي ها، زرتشتي ها، و ساير گروها در 
اين شهر ساكن شدند(كريمان بستاني،1382،زمستان ،ص 84). به دنبال طرح امتداد خط راه آهن 
هندوستان تا زاهدان، تعداد زيادي از سيك ها به عنوان نيروي كار در اين شهر ساكن شدند. پس از 
اتمام جنگ، خط آهن مذكور ،حمل و نقل كاال بين ايران و هندوستان را تسهيل كرد و اين گروه، 
به تدريج، حيات اقتصادي شهر را در دست گرفتند. با توجه به چگونگي و علت ورود سيك ها، 

به زاهدان، مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه سيك هاي ساكن در زاهدان مهاجر بودند.  
اغلب مهاجرت ها پاسخي است اختياري به اين انتظار كه تحرك مكاني به افزايشــي 
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۱.  خاطرات جهانبانی دوره پس از ۱۳۰۷ ش. 
را دربر می گیرد. شاید به همین دلیل 
باشد كه روایت او از حضور طایفه ای 
مطیع از بلوچ ها دراین محل با روایت 
امیرشوكت امللك كه در اوایل جنگ 
جهانی اول را در بر می گیرد متفاوت 
است برای اطالع بيشرت ر.ک.: ( جهانبانی، 
بی تا،ص ۱۰ و ۱۱).

۲.  سیک (Sikh): به معنی شاگرد، از 
ادیان برخاسته از شبه قاره هند است. در 
عرصۀ جهانی، مذهب و ادیان متعددی 
وجود دارد كه كمرت بدان ها پرداخته 
شده است.«سیك» از جمله این مذاهب 
است كه با وجود نقش مشخص و 
بسزا در تجارت رشق ایران كمرت مورد 
توجه پژوهشگران قرار گرفته است. مركز 
اصلی سیك ها در هند و مشخصاَ در 
ایالت پنجاب است كه، به تدریج، به  
سبب مسائل سیاسی و تجاری در نواحی 
اطراف نیز رسوخ كردند. از لحاظ فكری 
این دین  كوششی به منظور ه�هنگی 
دو دین فراگیر هند یعنی هندو و 
اسالم است كه در اثر تجربه شخصی 
مصلحی به نام «گورونانك» ظهور كرد 
(خانه فرهنگ جمهوری اسالمی در 
íبئی،۱۳۸۴،فروردین، صص۶۹-۶۵). 
توحید عرفانی آموزه اصلی این دین 
است. در كل حدود بیست فرقه در این 
دین وجود دارد كه عمده اختالف آنها در 
رنگ لباس و تراشیدن یا نرتاشیدن ریش 
و موی رس است (خانه فرهنگ جمهوری 
اسالمی در íبئی ،۱۳۸۴، صص۶۳-۵۷).
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در خوشنــودي و رضامندي كلي يا به كاهـش محروميت منجـر خواهـد شد (گولد،كولب، 
1376،ص822). اما بايد توجـه داشت كه تفكر افزايش رضامندي تنها جنبه اي از پيامدهاي 
مهاجرت محسوب مي شود و بايد ساير جوانب همچون كاركرد مهاجرت را در ساخت مبدأ ، 
مقصد، و واكنش ساكنان بومي در نظر داشت. بر اين اساس، و با توجه به دامنة اسناد به دست 
آمده، بازتاب حضور مهاجران سيك در سه بخش مذهبي، اقتصادي، و اجتماعي، پيش و پس از 

استقالل هندوستان، بررسي و تبيين خواهد شد.

الف. بازتاب حضور مهاجران سیک در زاهدان پیش از استقالل هندوستان 
 ۱.  وضعیت مذهبی

وابستــگي سيك ها به گودواره1 سبب شد تا در سال 1302 ش. بناي ساختمان گـودواره 
زاهدان به همت سيك هاي مقيم دزدآب انجام پذيرد (كريمان بستاني،1382،زمستان،ص 84). 
سيك هاي مستقر در اين شهر، محله و راستة خاص خود را پيرامون گودواره، مهم ترين مركز 
اجتماع سيك ها، پي افكندند و همين امر، سبب شناسايي آنها ، به عنوان يك عنصر شايان توجه 
و مؤثر در روند تاريخي دزدآب شد. نبود سندي مبني بر واكنش منفي ساكنان بومي با ساخت 
گودواره، مي تواند از زمينة فكري موجود در منطقه متأثر باشد، زيرا، از ديرباز، پيوستگي هاي 
فرهنگي و مذهبى ايران و هند و ارتباط نزديك مردمان آنها، موجب شكل گيري پيش زمينه اي 
ذهني از فرهنگ و سنن مذهبي ديگري شده  است؛ بر اين اساس، مهاجرت معدودي از سيك ها 
، به منطقه اي كه در اساس مهاجر پذير بوده و گروه هاي قومي و مذهبي ديگري را نيز در خود 

جاي داده بود، در ابتداي امر نمي توانست مناقشه برانگيز باشد.
با وجود آن كه اسكان اولية سيك ها صلح آميز بود، افزايش تدريجي تعداد سيك ها  مناقشاتي 
را در پى داشت. سواد گزارش نظمية بيرجند، به ادارة كل تشكيالت نظمية وزارت داخله، به 
تاريخ نهم آبان ماه1304 ، از تعطيلي سه روزة دكان ها و تجارتخانه هاي سيك ها خبر مي دهد. در 
ادامة گزارش، علت تعطيلي، سوزاندن قرآِن منسوب به سيك ها توسط كارگران راه آهن دزدآب 

ذكر شده است.
تعطيلي تجارتخانه ها و اختالل در عملكرد گمرك سبب شد تا رئيس نظميه براى حل 
مشكل از كنسول انگليس تقاضاي كمك نمايد (ساكما: 293004010).توهين به مقدسات 
امري نبود كه از سوي سيك ها ناديده گرفته شود و به صورت منازعاِت بين فردى رخ نشان 
داد. يكى از اين موارد، درگيرى يكى از سيك ها با يك نظامى ايرانى بود كه براى خريد 
آذوقه از دكان يك نفر سيك   (تبعة هندوستان)، از اردو خارج شده و ضمن صحبت، تاجر 
سيك به او توهين كرده و مورد ضرب و شتم قرار داد. اين اقدام سبب تهييج افكار عمومي 
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۱. گودواره، پایگاه اصلی و منحرص به فرد 

همۀ مراسم دینی و جشن ها و سوگواری 

های مذهبی است و از آنجا كه ازدواج 

در آیین سیك  شكلی مذهبی و مقدس 

دارد، ترشیفات مربوط به آن نیز 

در گودواره انجام می شود(كری�ن 

بستانی،۱۳۸۲،زمستان ،ص ۸۴).
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شد. بازاريان در اعتراض به اين واقعه دكان ها را بسته و خواستار مجازات سيك ها شدند. 
مانند رويداد پيش، امور را به كنسول انگليس ارجاع دادند؛ او نيز وعده داد سيك هايي كه در 
اين اقدام دخيل بوده اند، مجازات شده و به هند باز گردانده شوند (ساكما: 293004010). با 
توجه به نزديكي زماني اين دو رويداد، مي توان اينگونه فرض كرد كه رويداد دوم به نوعي 
بازخوردى از رويداد اول است و اگرچه اقدامي مشابه از سوي سيك ها صورت نگرفت، 

واكنش سيك ها نسبت به رويداد اول در قالب اين اقدام رخ نشان داد. 
۲. وضعیت اجت�عی

مهاجران، ازنظر اجتماعى، تغييراتى را مى پذيرند و به دنبال آن، بافت اجتماعى شهر را نيز 
تغيير مى دهند. يكي از شاخصه هاي تحقق رضامندي در مهاجرت را مي توان پذيرش عمومي 
مهاجران از سوي ساكنان بومي مقصد مهاجرت ذكر كرد كه عاملى در افزايش احساس امنيت 
در ميان مهاجران است. باوجودآنكه اساس شكل گيري آيين سيك، نزديكي دو آيين بزرگ 
هندوستان يعني اسالم و هندو بوده است، به  نظر نمي رسد در ايراِن دورة پهلوي، پيروان آيين 
سيك پذيرفته شده باشند. اگر چه از زمان اسكان سيك ها در زاهدان مدتي مي گذشت، در 
اسناد به دست آمده، از آنها به عنوان تبعة انگليس (و نه گروهي از ساكنان زاهدان) ياد شده و 
امور مربوط به آنها به كنسولگري انگليس ارجاع مي شد (ساكما: 293004010؛ 297014620؛ 
2970173430). اين وضعيت سبب محروميت آنها از بسياري از حقوق و مزايايي مى شد كه 

اتباع ايراني از آن بهره مند بودند. گزارش هايي از اين دست  مؤيد دو نكته است:
- اگر سيك ها اتباع انگليسي قلمداد مي شدند، با توجه به اينكه اغلب گزارش هاي ياد 
شده مربوط به سال هاي نزديك به جنگ جهاني دوم و سال هاي بعد از آن هستند و فضاي 
ضد بيگانه، به ويژه ضد انگليسي، مهم ترين شاخصة اين دوران محسوب مي شود، فضاي 
حاكم، وضعيت سيك ها را در اجتماع آن دوره تحت الشعاع قرار داده و موجي از نفرت 

عمومي را نسبت به آنها در پي داشت.
- از سويي، نشان مي دهد، با وجود آنكه، مدتي نزديك به دو دهه از مهاجرت سيك ها به 
زاهدان مي گذشت، هنوز تبعة ايران محسوب نمي شدند و از بسياري مزايا محروم بودند و شايد 

مشمول بسياري از امتيازاتي مي شدند كه به واسطة تبعة انگليس بودن بر آنها مترتّب مي شد.  
 نگاه فرهنگي جامعة سيك ،كه در بخشي از اسناد نمود يافته است، حاكي از آن است  
كه حضور آنها در ايران، به دليل تحقق رضامندي تجاري در فضاي مساعد اقتصادي در كوتاه 
مدت بوده و نه به منظور پذيرش قراردادهاي اجتماعي سرزمين مقصد و تحليل تدريجي در 
فضاي فكري و فرهنگي ايران. در واقع، همين ضرورت، يعني حفظ آداب و رسوم و فضاي 
فكري و فرهنگي سرزمين مبدأ، آنان را واداشت تا با تأسيس مراكز فرهنگي و آموزشي خاص 
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سيك ها، نسل آتي را حافظ آداب و رسوم خود و آماده براي حضور در موطن اصليشان 
پرورش دهند. سندي به تاريخ سوم آذر1314  ، اين موضوع را شفاف تر بيان مي دارد. به گزارش 
يكي از كاركنان ادارة ايالتي معارف و اوقاف مكران، كه در27 آبان 1314 ، از بلوچستان ديدن 
كرده بود، سيك ها در زاهدان دبستاني داير كردند كه درس ها به زبان انگليسي تدريس مي شد. 

كارمند مذكور وضعيت اين دبستان را اينگونه تشريح مي كند:
«... دبستاني مالحظه شد شش كالسه( در سه اطاق) كه اطفال مانند مكاتب قديمه روي 
زمين نشسته و دراين دبستان زبان انگليسي تدريس[مي شود] محل دبستان فوق العاده كثيف 
و طاق ها سياه مخالف اصول صحيح و اطفال ....بزبان فارسي تكلم نميكردند....» (ساكما: 

.(297017343
وضعيت مشروحه سبب شد تا چند نفر از تجار سيك را احضار كرده و دربارة وضع 
موجود از آنها توضيح بخواهند. آنها تصحيح اين وضع را به اجازة رسمي دولت براي حفظ 
برنامة تدريس فعلي دبستان مشروط كردند. اما آنچه در اين گزارش شايان توجه است، دليل 

تجار سيك براي حفظ برنامة تدريس است:
«...زيرا اطفال ما براي ادامه و تكميل تحصيالت ناگزيرند به هندوستان رفته و آنجا 

زبان فارسي1 استفاده نخواهند كرد...» (ساكما: 297017343).
در 1835م.، زبان انگليسي زبان رسمي هند شد و براي اقليت سيك ،كه همچنان تبعة 
هندوستان محسوب مي شدند، بيشتر از آنكه زبان فارسي در اولويت باشد، يادگيري زبان 
انگليسي الزامي بود. با وجود آنكه سيك ها در ايران سكني گزيده بودند و محل امرار معاش 
آنها ايران بود، نبود امكانات ادامة تحصيل و شايد نبود مقبوليت عمومي و موانع قانوني سبب 
مي شد تا آنها همچنان سرزمين موعود خود را هندوستان دانسته و هر اقدامي در ايران را 
مشروط به پذيرش آن در هند نمايند؛ كه البته اين امر، يعني نپذيرفتن ساختارها و قوانين 
ايران، محروميت آنها از بسياري از امتيازات اجتماعي را در پي داشت. سندي ديگر از وزارت 
معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه، مورخ شانزدهم اسفند 1314 مي رساند كه وزرات معارف 
آن زمان ادامة كار دبستان مذكور را به تدريس دروس به زبان فارسي و انتخاب آموزگاران 
واجدِ  شرايط منوط كرد و در همين سند، به صراحت ذكر شده كه در صورت برآورده نشدن 
شروط ياد شده، از ادامة كار دبستان ممانعت به عمل خواهد آمد(ساكما: 297017343). 
قبول ساختارها و تابعيت ايران سبب بهره مندي آنها از بسياري از امكاناتي مي شد كه هر فرد 
ايراني در جامعة آن روز از آن برخوردار بود، اما سيك هاي معدودي كه به اين كار مبادرت 
ورزيدند، همچون شيخ صادق كه تغيير آيين داده و به اسالم گرويده بود و از ادارة اوقاف و 
معارف خراسان تابعيت ايران و مجوز تأسيس كالس اكابر روزانه و شبانه را، جهت تعليمات 
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۱. پس از سالطین م�لیك چند خاندان 
مسل�ن قدرت را در هند به دست 

گرفتند تا آنكه نوادگان امیر تیمور 
گورگانی سلسله اسالمی گورگانیان هند 

را پی افكندند. دورۀ حكومت گوركانیان 
در هند عرص تحول فرهنگی و احیای 

ادب و گسرتش زبان و ادب  پارسی در 
هند محسوب می شود. در زمان اكرب 

شاه گوركانی زبان فارسی، زبان رسمی 
هندوستان شناخته شد و در رسارس 

هندوستان زبان فارسی واسطۀ تفاهم 
میان گروه های مختلف شد. استقرار 

كمپانی هند رشقی در قر ن ۱۹، ه�نطور 
كه در ایران سبب تحوالت وسیع سیاسی 
و اجت�عی گردید هندوستان را نیز تحت 
الشعاع قرار داد. در دورۀ سلطنت پنجاه 

سالۀ اورنگ زیب، كشورهای اروپایی 
توانستند امتیازات بسیاری را در هند 
كسب كنند. در سال ۱۶۶۱ انگلیس، 

بندر íبئی را از پرتغالی ها گرفت و در 
سال ۱۸۱۸ تقریبا òام هند جز سند و 

پنجاب در اختیار بریتانیا بود. سلطۀ 
تجاری و سیاسی بریتانیا به واسطه سلطۀ 

تجاری بر هند میرس گشت. در ۱۸۳۵ 
زبان انگلیسی زبان رسمی در هند 

شد(جاللی نائینی،۱۳۷۵، صص ۱۰،  ۱۷، 
۵۴، ۵۸ و ۵۹).
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سال اول متوسطه تقاضا نمود، به خاطر پذيرش اسالم از گروه سيك ها طرد شدند (ساكما: 
.( 297014620

يكي از پيامدهاي مهاجرت در سرزمين مقصد، كاهش فرصت هاي شغلي براي ساكنان 
بومي به واسطة پايين بودن دستمزد مهاجران و گاه وجود سياست هاي خاص استخدامي 
است. سيك ها، اتباع هندي انگليس قلمداد مي شدند و اين امر از بعضي جهات سبب اعمال 
محدوديت هايي برآنها مى شد، اما براي آنها مزايايي نيز داشت كه البته كسب اين مزايا سبب 
محروميت اتباع ايراني از آن مي شد. سهولت استخدام در شركت نفت ايران و انگليس يكي از 
اين مزايا بود. سياست شركت مزبور برآن قرار داشت تا به جاي اتباع ايراني، سيك ها و هندوها  
در اين شركت به كار گرفته شوند. كنسولگري ايران، در بمبئي، در گزارشي به شمارة   1289 ، 
به تاريخ ششم آبان 1316 ، دربارة چگونگي استخدام نيرو در شركت نفت ايران و انگليس 
اظهار مي دارد كه رئيس كارگزيني كمپاني نفتي براي استخدام هندو ها و سيك ها در شركت 
نفت مزايايي قرارداده و از استخدام ايراني ها با بهانه هايي چون نگذراندن دورة نظام وظيفه و 

كِبَر سن خودداري ورزيده است. وي در ادامه مي نويسد:
رئيس كارگزينى شركت نفتى« قبل از حركت  [به ايران ] رفتاري را با يكنفر مهندس 
زردشتي ايراني ..نمود ....كه اسباب شكايت زردشتي ها و پارسي ها از كمپاني به قونسولگري 
شد. مخصوصاَ هنگامي كه... [ايراني زردشتي ] براي تعيين تكليف بمشاراليه مراجعه كرده 
است به او گفته است كه اگر اظهار پشيماني از رفتار خود نسبت به رئيس كمپاني آبادان 
(كه مدعي است زال بانجي به لحن خشن با او مكالمه نموده است ) [نمايد].....و طلب ارز 

خارجي نكند آنوقت ممكن است به اظهاراتش رسيدگي گردد» (ساكما: 240004676).
۳. وضعیت اقتصادی 

مهاجرت، عالوه بر توسعة شهرى، بر بافت اجتماعى و اقتصادى شهرها نيز به طور محسوسى 
اثر مى گذارد. تأثيــرات اقتصـادى مهاجـرت به مقدار زيادى به نوع مهاجـران، تحصيالت، 
منابع اقتصادى، سن، و جنس آنها بستگى دارد. بعضى از مهاجران ممكن است از طريق افزايش 
درآمد و پس انداز بيشتر، توليد سرمايه، و تقاضاى بيشتر براى كاالهاى مصرفى به اقتصاد ناحية 
مقصد كمك كنند؛ از طرف ديگر، بسيارى از مهاجران، با افزايش  بيكارى كه پيش تر به آن اشاره 
شد، به مقصد آسيب مى رسانند (فنيدلى،1372، ص9). شيوة زندگى و كسب درآمد مهاجران 

بر تراكم جمعيت يك شهر، دسترسى و توزيع امكانات و خدمات شهرى تأثير مى گذارد. 
مشاركت وسهم اقتصادي و تجاري سيك ها در زاهدان نيز جاي تعمق دارد. اغلب 
سيك ها (به  جز سيك هاى شاغل در بخش ساخت راه آهن) به امور تجارى اشتغال داشتند، 
به واسطة آنكه جزء اتباع انگليس محسوب و مشمول امتياز حمايت كنسول انگليس مي شدند. 
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طبق گزارش شمارة 409 ادارة كل گمرك وزارت دارايي، به تاريخ يازدهم فروردين1327، 
در آغاز جنگ جهاني اول، دولت انگليس به منظور توسعة خطوط سوق الجيشي و تأمين 
ارتباط هندوستان- افغانستان - ايران درصد برآمد تا راه آهن هندوستان- افغانستان را در 
داخل ايران نيز امتداد دهد. تالش دولت مزبور منجر به وضع مقرراتي در زمينة صادرات و 
واردات كاال بين هند و ايران گرديد كه به موجب آن، ارسال كاال از ايران و افغانستان توسط 
راه آهن مشمول معافيت مالياتي مي شد؛ درحالي كه، اگر كاال از طريق دريا و به وسيلة كشتي 
حمل مي شد، مالياتي معادل 50 درصد ارزش كاال بر آن اعمال مي شد. اين اقدام سبب رونق 
تجارت و گمرك زاهدان شد و تقريباَ بيشتر كاالهاي صادراتي ايران از طريق راه آهن زاهدان 
به هندوستان ارسال مي شد. تجار هندو و سيك پس از اسكان در زاهدان، محصوالت داخلي 
را از بازرگانان ايراني خريده و به وسيلة راه آهن به هندوستان حمل مي كردند و در مقابل، 
اجناس خارجي  از قبيل چاي، قماش، و الستيك با كراية ارزان از هند به ايران وارد مي كردند 

(ساكما: 24000709).
فعاليت هاي اقتصادي سيك ها در زاهدان به تجارت قانوني محدود نبود؛ اغلب سيك ها، 
به واسطة حمايت انگليسي ها و سلطه بر مشاغل مهم، سبب اشاعة مشاغل كاذب و اقتصاد ناسالم 
مي شدند. براساس سندي از وزارت عدليه، اغلب سيك ها از موقعيت خود سوء  استفاده كرده 
و در موارد متعدد براي مأموران سرحدي مشكالتي ايجاد مي كردند«و اگر مأمورين متوجه 
اين گونه اقدامات آنها نشوند تحت تأثير واقع شده در انجام وظايف خود دچار زحمت مي 
شوند و [چيست] سنگه از قاچاق فروشهاي سرحدي است و سابقه محكوميت نيز داشته و 
متجاوز از بيست هزار ريال غرامت مديون است.... موجب زحمت اهالي و مامورين سرحدي 
است .....اقتضا دارد پس از وصول غرامت .....اساسا از مملكت اخراج گردد ....و در هندوستان 
دستور دهند كه ديگر بمشاراليه ويزا براي ورود به خاك ايران  ندهند»(ساكما: 297006661). 
قاچاق كاال و مسكوكات به هند بخش اعظم تجارت غير قانوني آنها را به خود اختصاص داده 
بود. بر اساس اسناد به دست آمده، اين امر در عملكرد گمرك زاهدان و مشهد كه سيك ها بيشتر 
در آنجا فعاليت داشتند، اختالل ايجاد كرده و بخشي از نيروي مادي و انساني مراكز گمركي 
فوق را به خود اختصاص داده بود. در يكي از اين موارد، رئيس گمرك خراسان طي نامه اي 
محرمانه از ادارة شهربانى استان شرق درخواست كرد تا با همكاري كنسولگري ايران در كويته 
دربارة عملكرد دو تن از تجار سيك به نام هاي  كوپال سنگه و بهار سنگه تحقيق كند كه متهم 

به قاچاق مقداري نقره و چند چرخ خياطي به هندوستان بودند (ساكما: 297006661).
الزم به ذكر است كه نبايد نقش انگليسي ها را در تجارت اين منطقه ناديده انگاشت. 
بهره مندي سيك ها و هندوهاي ساكن در مرزهاى شرقى از حمايت انگليسي ها سبب اعمال 
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محدوديت هايي بر تجار ايراني، در زمينه تجارت با هندوستان مي شد. يكي از تجار زاهدان، 
در نامه اي خطاب به مدير كل اقتصادي وزرات دارايي تهران، به تاريخ يازدهم آذر 1325  
«چند سال است كه بواسطه نظرياتي كه از طرف مقامات انگليسي در امور بازرگاني  مي نويسد:
و بازرگانان مقيم زاهدان اعمال مي شود. با محروميت بازرگانان ايراني مقيم اين مرز و با 
نداشتن كار رايج كامال سودمندي حتي از صادرات اين طريق در حاليكه واردات پر سود 
آن در انحصار بازرگانان مهاجر هندوستاني است از نظر تقليل استطاعت دچار خسارت 
.......ميباشند»(ساكما: 240018650؛ زرين كلك، 1382،صص224و225). او ،براي نمونه، به 
نامه اي از كنسولگري انگليس در زاهدان اشاره مي كند كه طبق دستوري از هندوستان تا مدتي 

سهمية قماش براي بازرگانان ايراني تخصيص داده نمي شد.
در گزارشي محرمانه از وزارت امور خارجه (به شمارة 46 وتاريخ 25 فروردين 1321) 
عنوان شده است كه سركنسول انگليس در مشهد، براي رسيدگي به تأخير ارسال گندم 
از كويته به ايران، به كويته سفر كرد و در آنجا معلوم شد عده اي از تجار، به ويژه تجار 
سيك، براي كسب سود بيشتر مقدار زيادي شكر خريداري كرده و با واگن هاي مخصوص 
گندم، بارهاى شكر را به ايران ارسال كرده و مانع حمل به موقع گندم به ايران شده اند؛ 
به اين وسيله مبالغ زيادي به جيب تجار سيك رفته است (زرين كلك،1382،صص79 و80).
محروميت هايي از اين دست مي توانست بار مضاعفي باشد بر كشوري كه درگير مشكالت 
سياسي و اقتصادي ناشي از اشغال ايران، در جنگ جهاني دوم بود و از سويي، موجب 
اعتراض مردماني شود كه«پس از دو سال شكايت در انتظار توجه مقامات دلسوز مملكت» 

(زرين كلك،1382،صص79 و80) بودند.
با  وجود اين، اقدامات مذكور بر عملكرد گمرك زاهدان تأثير منفي نداشت و نمي توان 
نقش سيك ها را در  توسعة اقتصادي زاهدان و رونق گمرك زاهدان ناديده انگاشت. آمار 
منتشره حاكي از آن است كه در خالل سال هاي 1320 و 1321 ش.، گمرك زاهدان در واردات 
و صادرات كاال بين ايران و انگليس، نقش بسزايي داشت (زرين كلك،1382،صص59 و 60). 
ادارة كل گمرك وزارت دارايي، در 1321 ش.، مقدار واردات پنبه از طريق گمرك زاهدان 
را 56,988 كيلوگرم، شكر 20,959 كيلوگرم، ساير كاالها را 289,035 كيلوگرم ، صادرات 
خشكبار 168   ,41 كيلوگرم، پوست 2836 كيلوگرم، و ساير كاالها را 863 ,333 كيلوگرم 

برآورد كرد (زرين كلك،1382،صص99 و 100).

ب. بازتاب حضور مهاجران سیک در زاهدان پس از استقالل هندوستان 

در سال 1857، هندوستان شاهد شورش مردم آن كشور عليه عمال بريتانيا و شركت كمپاني 

ی
اح

 ری
ظم

اع



۲۷

هند شرقي بود. اين اقدام بهانه اى شد تا انگليسى ها با شدت عمل به كشتار وحشيانه مردم 
دست زنند و آخرين پادشاه گورگاني را از تخت سلطنت برداشته و به برمه تبعيد كنند و، 
بدين ترتيب، هندوستان تحت سلطة كارگزاران شركت هند شرقي درآمد. در سال 1877، 
هندوستان رسماً مستعمرة انگليس اعالم شد (جاللي ،1375، ص959؛  نهرو،1350، صص 

542 و 543).
اما در 1885، عده اى از روشنفكران هندى كه ايده هاى ناسيوناليستى داشتند، «كنگره ملى 
هند» را تشكيل دادند. در 1895،  حزب كنگره تشكيل شد كه هدفش استقالل هندوستان بود 
(بازرگان، بي تا، ص117). در اواسط دهة1340، جنبش مردم هند به رهبرى مهاتما گاندى اوج 
گرفت  و سرانجام آزادى نهايى در 15 اوت 1947 ممكن شد. با اين حال، استقالل هندوستان 
به معناي پايان مناقشات نبود و اختالف بين مسلمانان و هندوها  سبب شد هند به دو بخش 
مسلمان نشين، با عنوان پاكستان، و بخش ديگر، با عنوان هندوستان، تقسيم شود (بازرگان، 
بي تا،  ص198). اما شادي و سرور آزادي و استقالل نسبي به درازا نكشيد؛ اختالفات ديرينة 
مسلمانان و هندوها قتل عام هزاران مسلمان و هندو را در پي داشت. در پنجاب شرقي، 
هندوها و سيك ها به دهكده هاي مسلمان نشين حمله ور شده، خانه ها را آتش زده و مردان 
و زنان بي گناه را مي كشتند. اختالفات به دهلي، نيز كشيده شد و سيك ها كشتار وحشيانة 
مسلمان ها را شروع كردند (بازرگان، بي تا،  ص198). وقايع و اخبار هند، به سرعت، در ايران 
پخش شد كه مى توانست عاملى تأثيرگذار در وضعيت سيك ها و هندوهاي ساكن ايران 
باشد. در اين قسمت، به تأثير تغييرات اجتماعى و سياسى هند در موقع مذهبي، اجتماعي، و 

اقتصادي سيك ها پرداخته مي شود.
۱. وضعیت مذهبی 

سرهنگ شوكت، رئيس شهرباني مشهد، طي نامه اي محرمانه، به رئيس شهرباني كل كشور، 
از رويدادي خبر مي دهد كه از شرايط هند در اين دوره نشأت گرفته بود. طبق اين گزارش، 
غالمرضا گلكار، سردستة ورزشكاران باستاني در مشهد و رئيس يكي از هيئت هاي مذهبي، با 
چند نفر نزد آقاي نهاوندي و آقاي اردبيلي، از مجتهدين درجة اول مشهد، رفته و پيرامون قتل 
عام مسلمانان در هندوستان و تكليفشان دراين باره سؤال پرسيده بودند. مجتهدين مذكور نيز 
نزد حاجي ميرزا  احمد كفائي رفتند تا نظر او را دراين باره جويا شوند، حاجي ميرزا احمد كفائي 
اظهار داشت كه دولت در اين مورد اقدام نموده و اهالي نبايد دخالت نمايند. چندي پيش 
از اين نيز يكي از اتباع پاكستان، به نام قربان خان صاحب، به منزل حاجي ميرزا احمد كفائي 
مى رود تا با استناد به سخنان آيت اهللا زنجاني- ،كه در مصاحبه با يكي از خبرنگاران روزنامه اى 
در تهران، دربارة  كشتار مسلمين در هندوستان، فتوايي مبني بر همدردي ملت ايران با 
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مسلمانان هندوستان صادر كرده است (ساكما:290002302)- حكم جهادى را دريافت كند، 
اما حاجي ميرزا احمد كفائي به سخنان قربان خان صاحب با ديده ترديد نگريست و آن را قبول 

نكرد. همزمان با اين رويداد سفارت انگليس طي نامه اي اعالم كرد :
« دولت هندوستان عبور آشوب طلبان بلوچستان هند را به زاهدان و ايجاد زحماتي در 
جنوب شرقي ايران را ممكن ميداند براي جلوگيري از اين پيش آمد و همچنين تخفيف در 
اتباع هند در زاهدان فورا  با مراجعه به تيپ و فرمانداري و كسب نظر اقدامات الزمه معمول 

ونتيجه تلگراف شود» (ساكما:290002302).
روند وقايع سبب شد تا به دستورفرمانداري كل بلوچستان، كميسوني مركب از فرماندار 
كل بلوچستان، فرماندهي تيپ زاهدان، فرماندهي هنگ ژاندارمري زاهدان و رئيس شهرباني 
زاهدان تشكيل شود تا پيش بينى هاى الزم براي حفاظت از سيك هاي مستقر در زاهدان 
«پاره اي افراد مفسده جو روي رقابت هاي تجارتي اختالفات مذهبي را آلت  صورت گيرد تا
مقاصد شوم خود قرار ندهند اقدامات بدوي الزمه معلوم و با مراقبت هاي شبانه روزي مأمورين 

انتظامي .....تا بحال كوچكترين عمل خالف انتظام توليد نگشته» (ساكما:290002302).
گمان نمى رود كه راهكارهاي كميسيون مزبور در وضع سيك ها، در ايران، تغيير شايان 
توجهي ايجاد كرده باشد؛ چرا كه نامه اي محرمانه، به تاريخ هفتم آذر 1326، از سوي وزير امور 
خارجه، خطاب به وزرات كشور، حاكي از ادامة نگراني مسئوالن از اين وضع و واكنش مردم 
در نقاط مختلف كشور در قبال سيك هاست. در نامة مزبور، از وزارت كشور درخواست شده 
است علت اقدامات شخصي، به نام تقي شريف كاشاني، نسبت به اتباع هندوستان مشخص 
شود (ساكما: 290002319). وزارت كشور در نامه  اي، شهرباني كل كشور را مأمور تفحص 
پيرامون اين رويداد كرد. شهرباني در پاسخ اعالم كرد كه از اتباع هند(سيك و هندو) كسي در 
كاشان سكونت ندارد «و تقي شريف كاشاني نشرية مزبور را از روي احساسات مذهبي صادر 
و عوامل ديگري در بين نبوده است»(ساكما: 290002319). او كارمند شركت ريسندگي 
كاشان بود كه در نشريه اي مطالبي دربارة كشتار و غارت مسلمانان در هندوستان، توسط 
سيك ها، چاپ و در روز 22 مهر 1326 منتشركرده بود. ساير نشريات ،از جمله روزنامه مظفر 
،چاپ تهران،در شمارة مهرماه؛ آفتاب شرق، چاپ مشهد، در شمارة شهريور 1326؛ پرچم 
آزاد، در شمارة 72؛ و روزنامه نجات، مقاالتي عليه سيك ها چاپ كردند. در بخشي از اعالن 

شمارة فوق العادة روزنامه نجات آمده است:
«دشمني سيك ها با مسلمانان تازه نيست بلكه ساليان درازي است كه دست بخونريزي 
مسلمانان دراز كرده اند......مسلمانان بدانند اينها تصميم گرفته اند كه مقصود خود را كه نابود 
كردن مسلمان در جهان است مخصوصا در هند عملي سازند...گويا ايرانيان هيچ از اين 
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جنايت ها اطالعي ندارند هنوز به اين سيك ها بنظر احترام مينگرند. چندي قبل بود كه 
همين سيك ها كه ضمن ارتش انگلستان بايران آمده بودند شش تن از ايرانيان را در كرج 

كشتند....»(ساكما: 290002319).
در همين اعالن، عتيق اهللا شيخ زاده، در مقاله اي با عنوان «نصر من اهللا و فتح قريب» سيف آزاد 1 
و علي ظهير2 را مسبب نفاق مسلمانان دانسته و به شدت به آنها تاخته است و در ادامه، از بازرگانان 

و تجار خواست تا معامالت تجاري خود را با سيك  ها  متوقف كنند.3 
۲. وضعیت اجت�عی

احساس ناامني اجتماعي را مي توان مهم ترين پيامد مناقشات مذهبي در هند و بازتاب آن 
در ايران عنوان كرد كه ساير جوانب زندگي آنها را نيز تحت الشعاع قرار داد. هندوها، به ويژه 
سيك ها، از نخستين روزهاي حيات تجاري زاهدان، به واسطة حضور انگليسي ها و نزديكي 
مكاني به منطقه، بر بخش هاي مهم تجاري زاهدان تسلط يافتند. اما تبليغات منفي برخي 
روزنامه ها و اتباع مسلمان هند و پاكستان سبب شد تا جمعيت هندو و سيك هاي مقيم زاهدان 
طي تلگرافي مفصل به مقامات كشور خواستار رسيدگي به اين وضع شوند. آنها تشكيالت 
پاكستاني ها در ايران را به عنوان محرك اين اقدامات معرفي و از بازتاب اين اعالن ها و مقاله ها 
در ساير شهرستان ها اظهار نگراني كردند (ساكما: 290002319). موضوع شايان توجه در اين 
تلگراف، اشاره به اين واقعيت است كه «قبل از پانزدهم اوت 1947 (تاريخ جدايي پاكستان 
از هندوستان) سيك ها نه مشرك بودند و نه كافر ..... و نه مرام مذهبي اين فرقه نابود كردن 

مسلمانان در تمام جهان بوده...» (ساكما: 290002319).
محمد قوام، نخست وزير وقت، طي نامه اي به وزارت كشور، شهرباني كشور را مأمور 
رسيدگى به اين وضع و والي بلوچستان را مأمور كرد تا اقدامات حمايتي و امنيتي الزم را 
مبذول دارد و از انتشار اينگونه مطالب ممانعت نمايد. در پي اين فرمان، به روزنامه هاي مزبور 
تذكر و سرمقالة شمارة 1425 روزنامه طوس، به تاريخ 27 مهر ماه 1326، به اين موضوع 

اختصاص داده شد؛ و در اين شماره ضمن مذمت اين اقدامات اعالم شد: 
« به طوريكه شنيده ايم حضرت آيه اهللا حاج ميرزا احمد خراساني به مراجعين نصيحت 
فرموده و مخصوصا دستور داده اند از هرنوع تظاهرات كه مخالف دوستي با ملت هند باشد 
خودداري نمايند تا از طرف مقامات اقدامات رسمي بعمل آيد و منظور آنها تأمين گردد. ما هم 
بنوبه خود به اين آقايان تذكر مي دهيم با قدري تعمق و تفكر متوجه اساس مطلب شده و خداي 

نكرده آلت دست نشوند كه نتايج خوبي در بر نخواهد داشت.»(ساكما:290002340).
اختالف بين مسلمان ها و سيك ها در ايران، و ضررهاي جبران ناپذير آن، انگليسي ها را 
نيز كه پيوسته بر مدار سياست تفرقه منافع خود را پيش مي بردند به تكاپو انداخت؛ سفير 
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۱.  مدیر هفته نامۀ ایران باستان، اولین 

ش�ره هفته نامۀ ایران باستان به مدیریت 

عبدالرحمن سیف آزاد در تهران در ۲۱ 

ژانویه ۱۹۳۳ / ۱ بهمن ۱۳۱۱ منترش 

شد. ایران باستان هفته نامه ای سیاسی، 

اقتصادی و مصور بود. مرام آن ،چنان که 

در ش�ره اول آن آمده است، «شناسانیدن 

ایران امروز به خارجه و ایرانیانی که در 

خارج ایران زندگی می کنند؛ خصوصاَ 

پارسیان مقیم هندوستان، راهن�یی 

هایی تجاری و صنعتی به ایشان، معرفی 

پارسیان مقیم هند و عالقه مندی ایشان 

به ایران.» عالوه بر این، سیف آزاد خود 

را طرفدار شاهنشاهی و عظمت ایران 

باستان دانسته است( برزین، ۱۳۷۱، ص و؛ 

رستیپ زاده، ۲۵۳۶، صص ۴۸ و ۴۹).

۲. سفیر ایران در هند 

(ساک�:۲۹۰۰۰۲۳۱۹ ).

۳.  روزنامۀ نجات در صفحه دوم 
ش�ره ۶۴۸۷ از انتشار این اعالن 

اظهار بی اطالعی كرده و آن را اقدام 

خودرسانه  عتیق الله شیخ زاده دانسته 

است(ساک�:۲۹۰۰۰۲۳۱۹ ).                         
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انگليس، طي نامة شمارة 395، به وزارت امور خارجة ايران، ضمن اشاره به مذاكرات هند 
زاهدان اظهار نگراني نمود و  و انگليس براي حل مناقشات كويته، ازوضعيت سيك ها در
دربارة تأثير اغتشاشات مزبور درزاهدان و فعاليت آشوب طلبان بلوچستان هند در اين منطقه 
هشدار داد (ساكما: 290002340). واكنش سيك ها و انگليسي ها، دولت وقت را برآن داشت تا 
اقداماتي جدي تر در پيش گيرد؛ به اين منظور، محمود جم، وزير جنگ، لشكر كرمان را مأمور 

رسيدگي به اين موضوع و حفظ امنيت منطقه كرد (ساكما: 290002340).
با استقالل هندوستان، و اختالفات مسلمانان با هندوها و سيك ها و جدايي پاكستان، 
نا امني راه هاى ارتباطى بين هندوستان و ايران مشكالتى را براى ايران و افغانستان ايجاد كرد و 
با وقوع اولين اختالفات در نواحي مرزي رفت و آمد اتباع دو كشور كاهش يافت. مهم ترين 
دليل اين امر را مي توان احساس ناامني سيك ها در ايران، به دليل تبليغات منفي آشوب طلبان 
پاكستاني عليه آنها، و همچنين وضع قوانين حمايتي از سوي مسئوالن دو كشور دانست. در 
كميسيوني كه شهرباني زاهدان تشكيل داد (كه پيش تر بدان پرداخته شد) پيشنهاد گرديد تا از 
تعداد اتباع هندي در زاهدان كاسته و از رفت و آمد آنها به ايران جلوگيري شود؛ ولي از آنجا كه 
سيك هاي مستقر در زاهدان تعدادشان اندك بود و پيش از آن، به منظور كنترل شيوع وبا، در 
مرز هند به ميرجاوه، مقرراتي در عبور و مرور وضع شده و از ورود غير مجاز اتباع هندي 
به ايران ممانعت به عمل آمده بود، طرح مزبور لغو گرديد(ساكما: 290002302). پيامدهاي 
اجتماعي اين وضع فقط گريبانگير سيك ها نشد، بلكه به دنبال واكنش دولت هندوستان و 
كاهش تراز كاري گمرك زاهدان، تعداد زيادي از كارمندان اداره و پاسگاه هاي گمرك زاهدان 
اخراج و يا به ساير نقاط منتقل شدند (ساكما: 240000709). و بدين ترتيب، بسيارى از 
فرصت هاى شغلى از ميان رفت كه خود سبب بيكارى و حتى مهاجرت كاركنان و نيروهاى 
متخصص گمرك به ساير نقاط شد كه در روند توسعة شهرى زاهدان تأثير منفى به جا 

گذاشت. 
۳.وضعیت اقتصادی

پژوهش هاى گسترده اى كه طى چند دهة گذشته در زمينة مهاجرت  صورت پذيرفته، همگى 
بر يك اصل  داللت دارند كه بيشتر مردم به داليل اقتصادى جابه جا مى شوند و در واقع، شرايط 
اقتصادى بهتر يا رو به رشد در مقصد از علل عمدة مهاجرت برون مرزى يا داخلى محسوب 
مى شود. اما بايد توجه داشت به دنبال تغيير شرايط اقتصادى در مقصد، جريان مهاجرت نيز 

دگرگون مى شود ( گيلبرت، گاگلر،1375،ص 110).
هرچند پيامد هاِي اجتماعِي تبليغات منفي عليه سيك ها نامحسوس بود؛ تأثيرات اقتصادي 
منفى و جبران ناپذيرى در پى داشت. همان گونه كه پيش تر بيان شد، راه اندازي خط راه آهن 
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زاهدان به هند و تصويب قوانين گمركي به نفع حمل و نقل ريلي سبب رونق تجارت در 
زاهدان شد؛ اما پس از جدايي پاكستان از هندوستان، ارتباط مستقيم ايران به هند قطع شد و 
پاكستان به صورت كشوري واسطة درآمد و بر راه ريلي سلطه يافت. اختالفات هندوستان 
و پاكستان و بي ميلي هندوستان به استفاده از اين خط و ناامني آن سبب شد تا هندوستان 
در اول مارس 1948 حقـوق گمركي راه ريلي را افزايش دهد (ساكما: 240000709). اين 
مقررات، انگيزة تجار، براي ارسال كاال، از طريق خط راه آهن زاهدان را كاهش داد. ارسال 
كاال از مسافت دوري چون آذربايجان، اصفهان، وكاشان به زاهدان توجيه اقتصادي نداشت؛ 
چراكه تجار هم بايد متحمل هزينة سنگين ارسال كاال به زاهدان مي شدند و هم عوارض 
گمركى پرداخت مي كردند. افزون بر اين، ناامني راه ريلي، استفاده از مسير دريايي را توجيه 
مي كرد، چراكه دولت تازه تأسيس پاكستان دولتي فقير و فاقد منابع صادراتي بود و بيم آن 
مي رفت كاالهاي ارسالي به هندوستان، در بين راه به پاكستان انتقال يابد. در همين زمان، 
دولت هندوستان اعالم كرد كه تنها به كاالها و بنگاه هايي پروانة خروج كاال مي دهد كه كاالي 
ساخت هندوستان را از طريق مسير دريايي حمل نمايند (ساكما: 240000709). در واقع، 
دولت هندوستان، به خاطر ناامني و اختالف با دولت پاكستان، با حمل كاال از طريق پاكستان 
به ايران مخالفت كرد و حمل و نقل كاال از راه ريلي را مخالف سياست اقتصادي خود دانست 
و با لغو معافيت هاِي گمركي حمل كاال از طريق خشكي، وضعيتي ايجاد كرد كه مبادالت 
ميان ايران و هندوستان، به اجبار، از راه دريا و به وسيلة كشتي هاي هندي صورت گيرد. اين 
وضع باعث شد تا گمرك زاهدان با ركودي دفعي روبه رو شود. رئيس ادارة گمرك زاهدان 

در گزارشي پيرامون اين موضوع مي نويسد:
«از چندين ماه پيش درآمـدهاي اين اداره از حيث واردات منحصـر به حقـوق و عـوارض 
كاالهايي بوده است كه قبل از بروز اغتشاش و تحوالت اخير گمرك شده و موجودي هاي 
فعلي نيز كه در حدود ده هزار صندوق چاي متعلق ببازرگانان و هزار صندوق چاي متعلق 
بدولت و مقدار خيلي مختصري قماش و كاالي متفرقه است ...با وضعيت حاضر ما از اول 
تيرماه 1327 هيچگونه درآمد و فعاليت قابل ذكري در اين حوزه نخواهيم داشت و ميتوان 
پيش بيني نمود كه بازرگانان هندوستاني مقيم زاهدان بزودي بنقاط ديگر تغيير مكان داده و 
دولت پاكستان هم مجبور خواهد شد سازمان راه آهن خود را در اراضي ايران بكلي منحل 

كند» (ساكما: 240000709).

نتیجه 
مهاجرت سيك ها به زاهدان، به عنوان اقليتي غير مسلمان و غير ايراني، به واسطة شكل گيري 
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گمرك، اتصال راه آهن هند به دزدآب و به منظور اهداف اقتصادي صورت گرفت. اگرچه 
سيك ها موجد و علت شكل گيري زاهدان و گمرك آن محسوب نمي شدند، از مهم ترين 
پايه هاي توسعه اقتصادي زاهدان بودند. مهاجرت اين گروه به زاهدان تغييري در وضعيت 
مذهبي منطقه ايجاد نكرد و فقط عنصري جديد به بافت مذهبي زاهدان افزود كه هر چند 
در كنار ساير گروه هاي مذهبي منطقه پذيرفته شد اما نه تأثيري بر بافت مذهبي منطقه داشت 
ونه تأثيري پذيرفت؛ و موارد اندكي از مناقشه كه گزارش شده است، بيشتر از آنكه معلول 
تعصبات مذهبي باشد، ناشي از برخورد دو ساختار متفاوت بود كه با گذر زمان به همزيستي 
اقتصادي تبديل شد. با وجود اين، پس از استقالل هند و جدايي پاكستان تعصبات مذهبي 
مهم ترين عامل مناقشات محسوب مي شدند و سبب تبديل همزيستي مسالمت آميز به دشمني 

و ناسازگاري اجتماعي و اقتصادي گرديدند. 
در زمينة اجتماعي، مهاجرت اين گروه، فرصت هاي شغلي جديدي را به وجود آورد 
كه در روند توسعة شهري زاهدان مؤثر بود، ولي سبب محروميت ساكنان بومي منطقه از 
برخي فرصت هاي شغلي شد كه سيك ها به واسطة حمايت انگليسي ها و نفوذ دو جانبه در 
هند و ايران از آن بهره مند شدند. تالش سيك ها براي حفظ آداب و رسوم خود و مقاومت 
در پذيرش ساختار هاي اجتماعِي مقصِد مهاجرت نشان مي دهد كه مهاجرت آنها به زاهدان 
به منظور اسكان طوالني مدت نبوده است و گمان مي رود اصرار بر اين عقيده و سعي در 
حفظ بايسته هاي گروه،كه هر گونه تخطي از آن موجب طرد از گروه مي شد، از مهم ترين علل 
پذيرش آنها به عنوان يك گروه اقتصادي، و نه يك گروه اجتماعي، در منطقة مهاجر پذير بود. 
در واقع، جايگاه اجتماعي سيك ها پس از استقالل هندوستان تغييري نكرد و همچنان به شكل 
گروهي بسته باقي ماند كه به سبب نبود اشتراكات مذهبي و فرهنگي فقط روابط اقتصادي 
باعث پيوند آنها با ساير گروه هاي اجتماعي مي شد و با از هم گسستن پيوند اقتصادي، 

ناخواسته ديگر جايي براي اين گروه اجتماعي در جامعه نبود. 
اغلب، مهاجران را اشخاصي به شمار مى آورند كه  براى دستيابى به زندگى اقتصادى بهتر 
برانگيخته مى شوند و از مناطق فقير به  مناطقى نقل مكان مى كنند كه فرصت هاى بيشترى به 
آنها دهد؛ دربارة مهاجران سيك بايد به اين نكته توجه داشت كه هرچند انگيزة مهاجرت اين 
گروه اقتصادي بود و فرصت هاي اقتصادي، آنها را به سوي زاهدان سوق داد، موطن اصلي آنها 
نيز از زمينة اقتصادي مناسبي بهره مند بود كه با اتمام فرصت هاي اقتصادي در زاهدان پذيراي 
آنها مي شد. در واقع، تا حدودي فرصت هاي اقتصادي در زاهدان برآمده از سياست هاي 
اقتصادي و بازرگاني در هند بود كه بر روند و توسعة اقتصادي زاهدان تأثير مستقيم داشت 
و اتباع هندي، به ويژه سيك ها، با بهره گيري از اين سياست ها به سود هاي سرشاري دست 
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يافتند و در برخي موارد سبب محروميت تجار بومي از عوايد اين سياست ها شدند. به دنبال 
تغيير سياست هاي اقتصادي  هند، كه مناقشات مذهبي و سياسي مهم ترين علت آن محسوب 
مي شد، روند مهاجرت دگرگون شد و با كاهش فرصت هاِى اقتصادى در زاهدان ،گمرك اين 

شهر كه مسير  توسعه را مي پيمود، به سوي سراشيبي كشانده شد. 
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