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با روی کار آمدن رضاشاه و در پیش گرفتن سیاست تمرکز قددر،   

در اقصد    های زیادی برای استقرار قدر، حکومدت مرکدزی   تالش

های متعددی بلوچستان  انجام گرفت که با چالش جمله ازایران  نقاط

هدا   رو گردید؛ یکد  از ایدن چدالش   های محل  روبهاز سوی قدر،

زهد  در  خدان اسدمالی   محمدخان بارکزائ  و جمعده طغیان دوست

ش بود. اینکه للّت اصدل  شدورش سدرداران    7071-7031های سال

سرکوب شد؟ سؤال اصدل  ایدن    آنهاغیان بلوچ چه بود؟ و چگونه ط

شدود بده روش تداریو  و شدیو      پژوهش اسدت کده کوشدش مد     

هدای  و آرشیوی سال شدهیبندطبقهد تحلیل   بر پایة اسناد  توصیف 

دهندد   های تحقیق نشان  و پژوهش شود. یافتهبررسش 7031-7071

خدان  محمددخان بدارکزائ  و جمعده   کده شدورش دوسدت    آن است

ی دیگدر ایدن دوره در خوزسدتان     هاحرکتزه   برخالف اسمالی 

ی هدا تالشو    و استقالل نداشتطلبهیتجزگیالن و آذربایجان شائبة 

انگلستان  بدرفتاری نظامیان با  خصوصاًسلطة بیگانگان آنان  به للّت 

ار سیاس  و اقتصادی آنان اقتد و گسترش مردم منطقه  کشف حجاب

نشدان    بررسد  اسدناد مدورد   منددرجا، بده   قیدق  نگاهبوده است. 

  لددم شدناخت   بلوچ خوانینشکست حرکت   اصل  یکه دل دهد م

 ی پهلدو   دور یقاجدار و ابتددا    دور یآنها از دولتمردان انتها  کاف

 .بوده است  شوص رضاشاه ژهیوبه
 

  رضاشاه  انگلستان  شورش  بلوچستان: هاکلیدواژه

 زه . یاسمالخان معهج خان بارکزائ  محمددوست

 

After the rise of Reza Shah to power and adoption of a 

policy of centralization, many attempts were made to 

establish the authority of the central government 

throughout Iran, including Baluchestan. These attempts, 

however, were challenged by local governments. One of 

the challenges was posed by Doust Mohammad Khan 

Barakzai and Juma Khan Ismailzahi's rebellion in the 

years 1928 and 1940 AD. The questions this study aims to 

tackle include: what was the main reason behind the 

insurgency of this Baluch commander and how was it 

suppressed? The subject will be investigated through a 

historical analysis and using a descriptive-analytical 

method based on archived and classified documents from 

1928 to 1940 AH. The findings of the research indicated 

that, unlike other movements of the time, such as the 

rebellion of Sheikh Khazal in Khuzestan, Gilan, and 

Azerbaijan, the rebellion of Doust Mohammad Khan 

Barakzai and Juma Khan Ismailzai there was no color and 

smell of separation and independence movement and their 

efforts were due to the domination of foreigners, 

especially the UK, the mistreatment of military personnel 

with the people of the Region and the expansion of their 

political and economic authority. A careful look at the 

implications of the documents under review showed that 

the main reason for the failure of Khan Baluch movement 

was the lack of understanding of the late Qajar and early 

Pahlavi statesmen, especially Reza Shah.  

 
Keywords: Baluchestan, England, riot, Reza Shah, Doust 

Mohammad Khan Barakzai, Juma Khan Ismaeilzahi. 
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 مقدمه. 7

ی هتا زستتان  نیتتد یرزهبتد  سیستان و بلوچستتان ز   

زهمّیت رزهبد ی  رغمبهزیدزن زست. منطقة بلوچستان 

ی هتا ستال به  لیل  وری مسافت ز  تهتدزن  ر وتول   

 زستت.  گدفتته  قتدزر  توجه مور حاکمیت قاجار کمتد 

با سدنگونی سلسلة قاجتار توستر رشاهتاه وهلتوی      

 ولت جدید سیاست زمنیتی  زخلی متفاوتی بتد وایتة   

تمدکزگدزیی قتدر  رز ویگیتدی کتد . بلوچستتان  ر     

 ورتتدین نقطته ز  وایت تت     عنتوزن بهمد  هندوستان 

ی رشاهاه  زهتته  هااستیسی  ر زژهیوزیدزن  جایگاه 

 زست.

هتتد  خ،تتُ  بمستتد مستتافت   ی بتتهوهتتوزآب

بلوچستان  وجو  کوید لو   منطقةتووولوژی خاص 

 بتازر   و منابع بسیار زندک آب و عدم وجو  منتابع  

ی هتا  ورهبلوچستان  ر  منطقةتا  زقتصا ی باعث هد

ی هاگدوهی بدزی فسالیت چسب ل ةیناحبسیار ووالنی 

نباهد. ز  سوی  یگتد زستتقدزر قتوم  لیتد و      دبلوچیغ

ی بستیار کهتن  ر زیتن منطقته     ها ورهمقاوم بلوچ ز  

تتا ز  حوتور زقتوزم  یگتد  ر زیتن       باعث هده زست

 بتدزن منطقه زستقبال  یا ی ن،و . زین عدم زستقبال تا 

 کتم کتم صتفوی بته بستد       ورةکه ز   ویش رفت جا

خلی  ر بلوچستان  زرزی نوعی خو م تاری  ز منطقة

زمتا بدخور هتای    ؛زمور سیاستی و زجتمتاعی گد یتد   

نامناسب بدختی ز  متومورزن حمتومتی و عتدم  رک     

هدزیر محلی و منافع ملی حمومت  ر محتل باعتث   

ی هتا حمومتت خوهی ز   خاودةتا قوم بلوچ  گد ید

 تاریخ میانه زیدزن ندزهته باهد.

با ظهور رشاخان و زقدزما  وی  ر جهت تمدکز 

ی همتته نتتوزحی ز  بتتد زرفدمتتانو قتتدر  سیاستتی 

یی کتته هتتاگتتدوه ستتتورز  هاهن،تتاهی  یمتتی ز   

قتدزر   هتا استت یسناخوزسته  ر بدزبتد زیتن    صور به

ی قومی بلوچ بو ند. ستد زرزن بلتوچ   هاگدوه  گدفت

 ر نقتش فدمانتدهان زجتمتاعی و     هتا قتدن که بتدزی  

سیاسی محل  ندگی خو  نظم و قتانون رز  ر محتل   

  آور ه بو ند؛ زکنون باید تتابع  سمونت خو  به وجو

مقدرز  زجتماعی  سیاسی  زمنیتی و نظامی مدکز قدزر 

 .گدفتندیم

توارب زهدزف و منتافع بتین ستد زرزن     رونیز ز 

بتتته  7031 ستتتال  ربلتتوچ و حمومتتتت رشاهتتتاه  

ی ز  شد و خور های کوچُ بین نیدوهای زمجموعه

بلوچ و نیدوهای رشاهاه منجد گد یتد.  ر وتی زیتن    

نیدوهای بلوچ با نفدز  کمتتد و زممانتا     هایدی رگ

بسیار محدو   مجبور به وذید  همستت هتدند.  ر   

تتا بتا بدرستی حتوز        زین مقاله تال  بد آن زست

به زثبتا  زیتن    7033تا سال  رشاهاه ورزن حمومت 

 که: فدشیه بپد ز  

  محمتدخان  جملته  وستت   زنگیزة خوزنین بلوچ ز

 هتی ز  حدکتت   ماعیلخان زست بارکززئی و جمسه

رشاهتتاه  توییتتد و زستتتحمام خو م تتتاری  هیتتعل

زجتمتتاعی و زقتصتتا ی وی،تتین  ر نتتوزحی تحتتت 

 ر  هتا یسیزنگل خصوصاً  گانگانیحوور بکنتدل  

و ستتم نظامیتان بتو ه     و ظلتم ی بتدرفتار منطقه  

 زست.

با  قت  ر فحوزی منابع مستبد  منطقته بلوچستتان   

 ز وشسیت جغدزفیاییبه  لیل فاصله  یا  ز  مدکز و 

 ر  ه زستت. قتان قتدزر نگدفتت   توجه محقّ چندزن مور 

وژوه،ی جامع و  تاکنونی نگارنده  بدرس مور  ورة 

تحواّل  سیاسی و زجتمتاعی زیتن   کامل  ر خصوص 

.  ر بدختی ز  تحقیقتا    صور  نگدفته زستت منطقه 

مناسبا  ستد زرزن    عنوزنبا سیاسد قاسم  مانند کتاب

 بلتتوچ بتتا  ولتتت متتدرن  کد گتتانلیتحصتت وعلمتتا 

یتاغیگدی  ر  ی کته وی  زدهیت ودصور  ودزکنده به به
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 رستد یمت نظتد  به زست. دهه زهاره نامیده  بلوچستان

 ظاهدزًسیاسد  با محوریت حقانیت حمومت رشاهاه  

ی سیاستتی و زجتمتتاعی هناستتبیآستتتالهتتی بتتدزی 

ختان  محمتدخان بتارکززئی و جمسته   حدکت  وستت 

 مجمتتو   رنتتدز ه زستتت.  هتتی صتتور  زستتماعیل

کتدزم ز  منتابع بته    هتی  کته   گفتت  گونته نیز توزنیم

هتای  ها و هتور  علل و ماهیت وغیان یهماف کالبد

بنتتابدزین  زنتتد؛نپد زختتتهختتوزنین بلتتوچ  ر زیتتن  وره 

 حدکتت توزند بته  رک علتل   بدرسی زین موشو  می

 .خوزنین بلوچ  ر زین  وره کمُ کند

 

 ی دور  قاجارهاسال. بلوچستان در واپسین 2

 ُ بتا مد متانی    بلوچستان سد مینی وسیع و خ،ت

نقتا  جمسیتت زیتدزن     نیتتد تتدزکم  لید  یمی ز  کم 

زست. وزحتدهای زجتمتاعی زیتن ستد مین  ر قالتب      

ووزیتتب بتته سدودستتتی رهبدزنتتی کتته ستتد زر نامیتتده 

 .(17: 7031غدزب  ) هوندیم  رزهبدی هوندیم

وبی زستتان  ب ش جنت  عنوزنبهسد مین بلوچستان 

ی گونتاگون  هتا  ورهفسلی سیستتان و بلوچستتان  ر   

 قتاره هتبه مهمی بد تاریخ روزبر زیدزن و  دیتوثهموزره 

منفسل  ظاهدبههندوستان گذزهته زست. حتی  ر  ورة 

قاجار   ر زین ب ش ز  سد مین زیتدزن تحدکتاتی بته    

که  ر شمن آن وفتا زری زقتوزم بلتوچ     وقو  ویوست

ستاکن بلوچستتتان بتته زیتتدزن  متتانع وی،تتدوی عملتتی  

حتاکم هندوستتان  ر هتدی زیتدزن      عنوزنبهزنگلستان 

 نفوذ باتا  گد ید. زنگلستان  ر زین  وره تال   زهت

ودرنت  بتد زوتدزف     ةیحاهسیاسی و نظامی  با زیجا  

ان هندوستان  با زر بزرگ و منبع ثدو  خو  رز همچن

فتتد     ورة ید نگین قدرتش  زهته باهد. حتتی  ر  

سیاسی قاجاری که  ولتمد زن قاجار  فدزتتد ز  محتل   

؛ جمستی ز  ستد زرزن   دنتد ی یمت   حمتبهزستقدزر رز 

بلوچ با توکید بد زستقالل ک،ور ز  زنگلستتان و  ر   

گدفتن ز  م،مال  هند   ر رویارویی مستقیم نظامی 

تانی متانع ز  وی،تدوی    ر موزر ی مانند جن  گورست 

 .(17: 7011 زید  )هدند قوزی زنگلستان  ر زیدزن 

زعتتالم  بتتاوجو    ر جدیتتان جنتت  جهتتانی زول 

  بتا عتدم ختدوي نیدوهتای روستیه و      زیدزنودفی بی

هتای  ودفی زیدزن رعایت ن،تد و قستمت  بی  زنگلیس

 .غدبی ک،ور مور  تجاو   ولت عثمانی قدزر گدفتت 

گتدزیش بی،تتدی بته ستمت      ر  زخل زیدزن نیز مد م 

 نیز  ر بلوچستان .(713: 7031)ذوقی   متحدین  زهتند

رقابت و  رگیدی میان آلمتان و   ةصحن به عمالً مان 

و هدکتدزم ز  زیتن  و ک،تور     تبدیل گد یدزنگلستان 

بدزی  سسی  ر جذب ووزیب و خوزنین بلوچ  زهتند.

که بهدزم خان بمپوری  حاکم ممتدزن    مثال  هایع بو 

زستفند   ر . (031: 7030)نیتدرماید   هوز زر آلمان زستت  

وا گان خا    زهدزن و میدجاوه رز  هایسیزنگل 7037

به  ولت زیدزن تحویل  ز ند.  ولت زیدزن با زستنا  بته  

زین نمته که زفتدز  محلتی بتدزی  فتا  ز  هتد محتل       

رز تحتت عنتوزن   ی خوبی  زرند  نیدویتی  هایتوزنمند

زست دزم کد .  ولت بتدزی هتد یتُ ز     « محلی هیزمن»

 ر رؤسای زین ووزیب که جتز  زیتن نیتدو بو نتد و     

ی محلی وایفه خو هتان رز  هاهیزمنفدماندهی  قتیحق

ریتال حقتوی تسیتین     7333 زهتند  ماهیانته   بد عهده

 نمو .

عایدز  ه صی  جزبهسد زرزن بلوچ  بیتدتنیزبه

ی خو   ز  ودف  ولت نیز مبلغی رز  ریافت زفهیواو 

تا زمنیت محل  ندگی خو  رز  عالوه بد  کد ندیم

نیز تومین کنند. بدزی  رک بهتد  عابدزنخو   بدزی 

که  خان باید توجه  زهتوشسیت زقتصا ی جمسه
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تومان  7 ستمز  کارگد  ر زین  وره ماهانه حدو  

 .(33: 7017)مجید وورهافسی  بو  

ی مدیدی هامد ی بدزی خوببهت زین سیاس

سنت   ُی هیوابد  هابلوچ نمهیز ژهیوبه. جوزبگو بو 

محلی  به  فا  ز  مد ها  ر  منطقةعالوه بد  فا  ز  

 ةیوا. بد (37 :7011 سیاسد ) ود زختندیمبدزبد بیگانگان 

همین سنت  ر زنتساب زرتبا  بین سد زرزن بلوچ و 

ی خارجی  با  قت ال م باید بدخور  کد  ها ولت

. هاید به همین (773: 7013همت  )بدزی نمونه ن.ک: 

 زهتن مد   رغمکه  ولتمد زن زنگلستان  به  لیل بو 

ی متفاو  عصد ها ورهم،تدک با بلوچستان   ر 

ز   گاه یهقاجار  ر هنگام تهدید ل،مدک،ی به زیدزن 

  صالح د زیمنه ن.ک: )بدزی نمو بد ندینمبلوچستان نام 

033:7037). 

ی آن ز  دیوذبیآسی بلوچستان هاشسبیمی ز  

 زخل ک،ور بو ؛ بدزی مثال وس ز  هور  آقاخان 

ی یُ وغیان  ر بمپور صور  7371محالتی  ر 

 صور بهخان هاهسون زهللبیحبة لیوسبهکه  گدفت

هدید  نهیکخونینی سدکوب هد. زین هور  باعث 

: 7011)همیم  ز   ستگاه حاکمة ک،ور هد  هابلوچ

. ز  سوی  یگد بلوچستان ز  نقا  فقید زیدزن  ر (773

. یمی ز   الیل زین رفتیمهمار  ورة قاجار به

ی بلوچستان هانی م 7317که ز  سال  مسئله زین بو 

. (133 :7011)آوری  سلطنتی هد  جا خالصهجزو 

ا باعث که بسده زین مسئله یمی ز  عوزملی بو 

محمدخان بارکززیی  ر بلوچستان هور   وست

 گد ید.

فسا  ز زری ز   یگد  الیل شسب زقتصا ی 

بلوچستان بو ه زست؛ یُ منبع مالیا  کدمان و 

ی زنتهایی حمومت قاجارها هاسالبلوچستان رز  ر 

قدزن بدآور  کد ه زست  3377010به میززن  ی(7033)

 یگدی گززرهی مبنی زما منبع ؛ (730: 7011   ز هجمال)

قدزن ز  مد م و زرسال  1333333بد زخذ نز یُ 

  هدیمآن به  ربار  ر زین  وره گززر   چهارمُی

ب ش مهمی ز  زین مبلغ ز   هدچند. (033:7011)همیم  

زما بلوچستان یا ممدزن ؛ آمدیم به  ستکدمان  ةیناح

نیز  ر تولید بدخی ز  محصوال  مانند زنقو ه  ر زین 

 .(03: 7011   ز هجمال)زهمّیت زقتصا ی  زهت   وره

سد زرزن بلوچ  ر  وره قاجاریه ز  نفوذ و قتدر   

تنهتا وزستطه    آنهتا ؛  یدز بو ند بدخور زری ززلسا هفوی

مدکتزی قاجتار بو نتد. ستد زرزن       ولت ومیان مد م 

تال   زهتند  ز  تما  مستتقیم متد م بتا متومورین     

 یتدز هدگونته زفتززیش نفتوذ      ؛ ولتی جلوگیدی کنند

و به همتین   به  یان منافع زی،ان بو  منطقه  ر ولت 

.  ر (707م: 7997)زستپوند    کد نتد یمعلت با آن مقابله 

بته قلستة    7033یُ مور  بته همتین  لیتل  ر ستال     

خان هجا  نظام که رزبطة نز یمی با جهان هاه سد زر

 رزبتو   حملته و زمتوزلش     کتد ه  بدقدزرحاکم کدمان 

بته قتتل    رز زوی ز  زفدز  وایفته  تسدز  وکد ند  غار 

 .(0000326/2p152/-k55-d4  1)کمامرساندند 

رستمی  ر مماتبتا   ولتتی     صور بهزین حا ثه 

. (7 دیتصتو )زستت   هده ثبتمجلس هورزی زسالمی 

تتا  ر   چنین وشسیتی به سد زرزن بلتوچ کمتُ کتد    

 آستانه به قدر  رستیدن رشاهتاه وهلتوی  ر زیتدزن     

خو م تاری سیاستی و زقتصتا ی ختو  رز  ر بدزبتد     

زمتا ز  ستوی  یگتد    ؛  ولت مدکزی تهدزن حفظ کنند

کتته رشتتاخان کتته  ر زیتتن  ورزن  بایتتد بتته یتتا  آور 

فدمانده عملی کل قوز بو   تاب چنتین رفتارهتایی رز   

وی  ر زیتن  وره  ر   مدزخلهعدمندزهت و تنها  لیل 

 ر  تتد خطدناکو  تدمهمبلوچستان  وجو  تهدیدهای 

                                                                      
7 .Kemā m: کتاب انه  مو ه و مدکز زسنا  مجلس هورزی زسالمی.  
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بو .  هاسالرزهبد ی خو ستان  ر زین  منطقةغدب و 

ی وی  تاجگتذزر با تثبیت قدر  رشاخان  ر زیدزن و 

زقدزما  ال م رز بتدزی تثبیتت زوشتا   ر بلوچستتان     

 فدزهم آور .
 

 بارکزائ  محمدخاندوست. 0

 یبهتدزم ختان بتارکززئ   با متدگ    7399 ر سال 

محمتدخان   وستت  ز  سد زربدز ر ز ه  حاکم ممدزن

و حمومتت بلوچستتان    یبه ریاستت وایفته بتارکززئ   

زنت اب هد و سدنوهتت بلوچستتان و متد م آن بته     

 .(99 :7013  یستتتتتانی)زف،تتتتار س  ستتتتت وی زفتتتتتا 

بتا  یدکتی و بتدزی جلتوگیدی ز       محمتدخان  وست

حمومتت هتد منطقته رز بته     ی ناخوزستته   هاهور 

زمتور   ر  و وزگتذزر نمتو    بزرگ و رئیس وایفه محل

 .(71: 131333311  7)ساکما کد یآنها مدزخله نم زخلی 

قلستته فهتتدي )زیدزن،تتهد( و بمپتتور رز مدکتتز   وی

 .ساکن گد یدحمومت خو  قدزر ز  و  ر قلسه فهدي 

محمتتدخان  ر جهتتت تقویتتت موقسیتتت  وستتت

سیاسی و نظامی خو   ر بلوچستان بته سته رزهمتار    

 مهم  ست   :

غصتب   جا خالصهفا ه ز   رآمدهای وی با زست .7

هده قاجارها  به بدختی ز  ستد زرزن غیدمتمایتل    

و زی،تان رز بته    دیب ،یمبلوچ هدزیای قابلی رز 

 .کد یمخو  متمایل 

منابع  رآمد یمی ز  خر قدمزهای مهم قاجارهتا   .3

که  ولت قاجار بدزی با گد زندن  بو . بدیهی بو 

صتور   منابع  رآمتدی ختو  زقتدزما  ال م رز    

تا بدزی  فا  ز   محمدخان آما ه بو  هد.  وست

منابع کلیدی  رآمد و حمومت خو  با قاجارهتا  

                                                                      
 سا مان زسنا  و کتاب انه ملی زیدزن..  7

کته  ولتت قاجتار      زنستت یم یدز ؛  رگید هو 

قتتتدر  لجستتتتیُ ال م بتتتدزی عملیتتتا   ر  

بلوچستتتان رز نتتدزر . محاستتبا  وی کمتتابیش  

ی ابیتتقتتدر ی نتتیبشیوتتصتتحیح بتتو ؛ زمتتا وی 

 وی رز نمد ه بو . رشاخان و زرز ة ووال ین

کتته بتته  لیتتل   زنستتتیمتتمحمتتدخان  وستتت .0

جغدزفیتتای بلوچستتتان وی همتتوزره ز  ستتوی    

حاکمان وفا زر به  ولت مدکزی تهدیتد خوزهتد   

بتتا هتتد. بتته همتتین منظتتور کوهتتید بتتا وصتتلت 

  محمتدخان متنفذین بلوچ ز  قبیتل ستد زر  یتن   

حتاکم    و سد زر محمدهتاه ختان    بهارحاکم چا

 ر منطقته تحمتیم ب ،تد     رز شموقسیت  سدزوزن

 .(09 :7003  )جهانبانی 

گام بستدی ت دیتب سیاستی و زجتمتاعی  ولتت      

حسا  بد زهته هتد.   موقعمدکزی بو   گامی که  ر 

  کتد محمدخان  ر بین زهالی بلوچستان هایع  وست

رز قتوزی نظتامی بته بلوچستتان      زعززم که  ولت قصد

و نمتتو ه رز خلتتع ستتال    منطقتتهتتتا زهتتالی    زر 

 نتان آنهتا رز    و ز  آنها زخذ نماید سنگین یهاا یالم

 .(33: 313333111)ساکما  به کنیزی بگید  

 وتدور  زمو  روکتوچ ووزیب بدزی همچون زمدو   

. خطد حیوزنتا    هوزر بو فدزیندی بلوچ خلع سال  

  ووزیتب م تتالب و ... همگتتی ز   رزهزنتتانوح،تی   

که وجو  ستال  رز بتدزی تتومین زمنیتت      موزر ی بو 

. کد یمیُ فد  بلوچ  ر سد مین بلوچستان زجباری 

عدم وجو  سال   ر زین  وره به مسنی عتدم زممتان   

. ز  ستوی  یگتد زقتوزم بلتوچ ز      هتد یمحیا  تسبید 

غیدتمندتدین زقوزم زیدزنی بو ه و هستند. بدزی زی،تان  

التدی سدزفمندگی زسار   نان و فد ندزن مسنتای بتا  

 نسبت به مدگ  زهت.
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 ةزلستا ه  ر روحیت  زین تبلیغتا  فتوی   بیتدتنیزبه

محمتدخان   وستت و هد زهالی بلوچستان مؤثد وزقع 

 زستتان و  با ختو  هتم    علیه  ولت  رز توزنست مد م

 .(33: 313333111)ساکما   نمایدمتحد 

آن  و متومورزن  ولتت زنگلستتان    رستد یمبه نظد 

 قیو ت،تتتتوتن ک،تتتتور  ر هنتتتتد  ر بتتتتدزنگی   

محمدخان به قیام علیه  ولتت مدکتزی نقتش     وست

ختو  آور ه     ر کتابی که سیاسد  ر سند. زند زهته

نتیجه گدفت. سند مزبور نامة  توزنیمچنین مطلبی رز 

ی لتورن  ستتفید  ستتد ودست رستمی زستت و ز  وتدف    

 ر   خطاب به رئیس زلتو رز  زیتدزن   دزنی ر ززنگلیس 

 ر ب ،تی ز  زیتن نامته    زست.  هدهنوهته 7033 سال

 آمده زست:

  بمپور یز  زهال  محمدخان وست  زست یچندُی

  باهتد یمقتتدر مت   یستدحد  ینفد ز  رؤستا  ُیکه 

 نمته یبتد ز  یمبن ؛کدمان نوهته لهیجل التیبه ز یزنامه

ز  وتتدف کتتارگززرزن  ولتتت  هی و متتاه قبتتل م،تتارزل

مجلتتس  عتتو  و  ر آنجتتا بتته   ُیتت  ر سیزنگلتت

قصد  زر  به  دزنیزظهارهده بو  که  ولت ز هیم،ارزل

هده بو  کته  وعده  ز ه هیو به م،ارزل دیزو حمله نما

 ز ن زستلحه و مهمتا  بتا زو مستاعد  و      ثیز  ح

و ه ص مزبور به علتت صتدزقت بته     دیکمُ نما

محت   بته  .نمو  قهیز  قبول کمُ موا دزنی ولت ز

بته عمتل آور م و    قا یوصول مزبور  وستدزر تحق

ز  حمومت هندوستتان زجتا ه  زرم بته  ولتت      حال

 یکلت محمتد بته  زبالغ  هم که زظهارز   وست دزنیز

 .(17:7011 اسد ی)س زست قتیز  حق یکذب و عار

 چنین بد زهت کد  که: توزنیمز  زین سند 

محمدخان با حاکم کدمتان   زرتبا   وست باوجو  .7

 یتتا  متوجتته   زحتمتتالبتتهستتفار  زنگلستتتان  

ی حتاکم کدمتان ز  حدکتت حمتایتی     رستان زوال 

محمدخان به  ولت قاجار زنگلستان  ربارة  وست

تتتتتا زقتتتتدزم  هتتتتده زستتتتت و تتتتتال   زر  

 محمدخان رز خنثی کند. وست

ی وی،ین زین مقاله  ستند ن،تان   هاهیفدش ر تویید  .3

کته  ر بلوچستتان زیتن فدشتیه عمتومی        هدیم

که زحتمال حمله ز  سوی  ولت  زست گدفتههمل

 ر  قطستاً ی بلوچستان وجتو   زر .  سوبهمدکزی 

چنین هدزیطی بدخی ز  ستد زرزن بلتوچ  ر زیتن    

کتته  ر صتتور  ورو  نیدوهتتای  زندی،تته بو نتتد

  ولتی باید چه سناریویی رز زنت اب کنند.

رستمی همدزهتی بتا     صتور  بته  ولت زنگلستان  .0

. زیتن  کنتد یمت محمدخان بلوچ رز تمذیب  وست

بتو ن ستند     رسمی زست  زما رسمی هدچندسند 

ة حقیقی بو ن آن نیست.  ر مور ی م،تابه  منزلبه

زرتبا   هدگونهو  رست  ر همین  مان زنگلستان 

  کد یمبا  عاوی هیخ خزعل  ر خو ستان رز ر  

ولی  ر عمل هتیخ خزعتل ز  ستوی ک،تورهای     

 رونیت ز. ز  هدیمزنگلستان حمایت  هیزلحماتحت

نظتد   وذید  زظهارز  سفید زنگلستان  هتوزر بته  

 .رسدیم

چنین گفت که سد زر بلوچ قصد  زهت  توزنیم  .1

تا همچون خزعل   ر خو ستان زین تفمتد رز بته   

ز  حمایت  توزندیمب وزهد  هدگاهکه  وجو  آور 

  ولت مقتدر زنگلستان بدخور زر هو .

کته   زحتمال  ربارة زین سند زین زست نیتدیمنطق .7

 رخوزستتت زنگلستتتان  ر  بتتامحمتتدخان  وستتت

تال  کد  بته خو م تتاری زمنیتتی و زجتمتاعی     

بد زصتل تمامیتت زرشتی زیتدزن       دیتوک زخلی  با 

کته  ولتت زنگلستتان     بدسد. توجه  زهتته باهتیم  

محمتدخان بته   تا زظهتارز   وستت   تال   زهت

رز  حاکم کدمان که مور  زعتما  کامل  ولت زست

 ر  کند.
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لیتل کتافی   کته زنگلستتان     کنتد یمسند م، ص  .3

؛ محمتدخان رز  زر  بدزی عصبانی بو ن ز   وست

محمتدخان  رستت    یدز که زگتد ز عتای  وستت   

باهد  زول ز  همدزهی با زی،ان ختو  زری نمتو ه   

مدزتب رز وفا زرزنته بته  ولتت     نمهیززست و  وم 

یی تنهتا بهمدکزی گززر  کد ه زست. وجو  سند 

 تا ثابت هو  زنگلستان   ر ماجدزهتای  کافی زست

کتافی ز  وی  لگیتد    زنتدز ه بته محمدخان   وست

 بو ه زست.

مطالب زین ستند باعتث هتده تتا  ربتارة روزبتر       

محمدخان و زنگلستان مسدو ی محققتان  ورة   وست

کته   هتوند  مستقتد مساصد بلوچستان  به زیتن فدشتیه   

 وستانه  زهتته   ةرزبط هایسیمحمدخان با زنگل وست

و  نصب نمو ه خ ةودچم آنها رز بد خان یزست و حت

 .(773:7013)همتت    کد یو ز  آنها مستمدی  ریافت م

 زصتوالً  یتدز   کنتد یمت محتوزی سند زین فدشیه رز ر  

زرتبتا   ولتت    توزنتد ینمت سفید زنگلستان  ر تهتدزن  

محمتتدخان زنمتتار نمایتتد؛  زنگلستتتان رز بتتا  وستتت 

فدشیه همت  یگد وژوه،گد مساصتد  ر   بیتدتنیزبه

 .هو یممور  بلوچستان  ر  

ز  سوی  یگد  ر جهتت سیاستت تمدکزگدزیتی     

رشاهاه هد عنصتدی رز کته تالهتی بتدزی هتد نتو        

.  ر نمتو  یمت رز حتذف    ز یمخو م تاری صور  

تستتدز ی ز  نظامیتتان قتتدیمی کتته  جتتزبتتهزیتتن میانتته 

 متدزرزن استیس  تمام رفتندیمهمار وی به عهدزنهم

تصتفیه   ی  م،مول یُز  مدتتدز  زول  وره نیز  وس 

 7073ی که ز   ولتمد زن تتدز  زول  ر  زگونهبههدند  

) ر زیتتن متتور  ن.ک: تنهتتا  زور  ر قتتدر  مانتتده بتتو  

 .(770: 7010کاتو یان 

بستد  متانی کته رشتاخان بته       هتا ستال زنگلستان 

سلطنت رسید و با عنوزن رشاهاه  هاهن،تاهی زیتدزن   

محمدخان زنتقتام ختو    رز  ر  ست گدفت  ز   وست

فتتت. جاسوستتان زنگلستتتان  ر زفغانستتتان بتته   رز گد

کتته  ستتفار  زیتتن ک،تتور  ر تهتتدزن زوتتال   ز نتتد  

 وا هتاه ختان   زهللبتا زمتان   بارکززئی محمدخان وست

 ر یی هتا گززر  ر زرتبا  زست.  زفغانستان بارکززئی

 مینه وجو   زر  کته وا هتاهی زفغانستتان بتدزی      نیز

)بلوهد  ی به  ریا چ،م به بلوچستان  وخته بو  ابیرزه

ی که چندزن خوهایند هاهن،اه زیتدزن  زقدزم .(97:7039

 هیت علکته   زفغانستتان  ر وشتسیتی نبتو     هدچندنبو . 

کته   روهن بتو   نیهمچنزیدزن زقدزمی صور   هد و 

قطسی با وستدعموهای   صور بههای زیدزنی بارکززئی

زمتا رشاهتاه   ؛ باهند تاجدزر زفغانی خو  زرتبا   زهته

. بسیتد  کتد  ینمت زین زرتباوا  رز  وستانه تلقی  قطساً

ی زین مستئله بستدها  ر بدکنتاری    تالفبهنیست زیدزن 

خان بارکززئی  ر زفغانستان زقدزماتی نیز کتد ه   زهللزمان

  هاه زهللزمانخان با  محمد وستباهد. مسئله زرتبا  

لیستتتی  ر کتته رفتتتاری کاتا زفغانستتتان فدزینتتدی بتتو 

محمتدخان بتارکززئی  زهتت.    ودوسه سقو   وستت 

گد مدّعی   بپذید  که یُ وغیانتوزنستینمرشاهاه 

زستقالل با یمی ز  ک،ورهای همستایه  زرزی زرتبتا    

 سیاسی باهد.

 ر رو هتتتای زنتهتتتایی حمومتتتت قاجارهتتتا     

که بوی شسب حمومت مدکزی رز محمدخان  وست

قتدزر  زوي قتدر   ی حس کد ه بو    ر خوببهز   ور 

زقتتدزر   ر بلوچستتان    رو  بتد که رو به. زو  زهت

ختویش   حممدزنتی قلمدو  تا بدآمد رصد    زفزو یم

. محاستتتبة توستتتسه  هتتتد ی سیستتتتانستتتوبتتته رز

محمدخان  رباره شسب قاجارها  رست بو    وست

 قبوته که قدر  رشاهتاه رز  ر   زما زهتباه وی آن بو 

گدفتتته بتتو .   کتتم ستتتکتتد ن قتتدر  قاجارهتتا  

وی بدتدین  مان مممن رز بتدزی وغیتان    بیتدتنیزبه
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 زنت اب کد ه بو .
 

 . برخوردهای ارتش در بلوچستان4

محمدخان  وس ز  چند سال خو سدی  وست

   ر رو های زنتهایی 7031رشاخان  ر سال 

ی بدزی نیچمقدمه  ر حالی خو  و دیو ن ست

ومور ل،مد خدزسان رز م ن،ستن بد ت ت سلطنت 

تا بدزی زفززیش زمنیت  ر خدزسان نیدوهای زین  کد 

جدید  رستةل،مد رز زفززیش  ز ه و چندین وزحد و 

  حسین آقا ل،مد خدزسانرز توسیس کند. فدمانده 

 ر یُ وزحد یا تیپ  رشاهاهخززعی  به  ستور 

رز به  ساالر زمجد و سدهن توسیس  قائنا 

 فدماندهی آن منصوب کد .

و یی  ر بلوچستان هاوا گانمجد سدهن  ساالر ز

ی زو هاتیموفقزحدز  کد . زقدزما  و  ستانیس

 کهیووربه ؛هدحسا   و تووئه  یگدزن  باعث

زو ی جابهعزل و سدهن  رحیمی رز  زو رز رشاهاه

. سدهن  علی،اه (313: 7011)عاقلی  کد   منصوب

رحیمی رفتاری متفاو  با زمجد  ر بلوچستان  ر 

ویش گدفت. بدرفتاری سدهن  رحیمی با خوزنین 

 هی و جیهندخان خان زسماعیلجمسه ز جملهبلوچ  

 هابلوچیارزحمد ئی  مینه رز بدزی ربو ن زو توسر 

 .(1: 390337713)ساکما   نمو فدزهم 

 700نمده  ی که ز  حمومت    زب  با ر گززره

با زموای چاکدمحمد  به  7031تیدماه  3به تاریخ 

 زخله زرسال گد ید به بدرفتاری سدهن   و زر 

 )ساکما زست  هده زهارهرحیمی با سد زرزن بلوچ 

رسد زین زقدزم به نظد می (.3تصوید ) (1:  390337713

زنسطاف و حوصلة  سدهن  رحیمی  به  لیل عدم

 ز زرزن بلوچ بو ه زست. ال م بدزی کارکد ن با سد 

سدهن  رحیمی زصول و قوزنین نظامی باید ویا ه  نظد

هو  و یمی ز  زصول نظامی ووهیدن لبا  نظامی و 

 چهده آرزسته بو .

چون سد زرزن بلوچ جزو نیدوهای زرتش بو ند و 

 بد عهدهفدماندهی زمنیه قسمتی ز  وایفه خو  رز 

  گدفتندیمبدزی زین کار حقوی  ز   ولت زهتند و 

 با آنها رک بو  که  دقابلیغسدهن  علی،اه  نظد ز 

نیدوهای زرتش   عنوزنبه  بلند شیرمحلی و  لبا 

 خدمت نمایند.

مد م منطقه  فدهن  باسدهن  علی،اه چون 

آهنایی ندزهت و هدف ز  زست دزم سد زرزن بلوچ و 

رز  ر قالب نیدوی زرتش  رک  هانفهیوازعوای 

نتیجه آن بدزی     کهنمد ه بو ؛  ست به زقدزماتی 

تمام هد.  ر خصوص  گدزن حمومتخو  زو و 

 ستور ی زجدزویامد زین عمل باید گفت که وس ز  

با زین عمل مد زنگی و  کد ندی که میزعده  سدهن 

زند  تصمیم به زنتقام  ز ه  ست ز مدو  خو  رز 

 کار باال گدفت و رحیمی ربو ه هد. گدفتند.

زلملُ علم  یُ سدزنجام به وی،نها  هوکت

هیئت حسن نیتی با زختیارز  کامل بدزی  لجویی ز  

به خا  فدستا ه هد.  ر زین هیئت سدگد   هابلوچ

نمایندة سیاسی بلوچستان زنگلیس و  2  کیز1هالی

قنسول سیستان نیز حوور  زهتند. زین  3سدگد  فی،د

محمدخان به قلسة خا  تاي سد زرهمدزه با  هیئت

مذزکده کد ند. نتیجه مذزکدز  به  هابلوچرفتند و با 

زموا  خوزنین بلوچ و سدگد  هالی و ساید زعوا  

بد ی منجد هد که زنسقا  قدزر ز هیئت رسید و به 

و آن سدهن  علی،اه رحیمی عزل هد  زسا 

دم بلوچ ز  م،ق نظامی و ووهیدن لبا  ف سدبا زن

                                                                      
1. Magor Haly  

2. T.H.Keyes   

3. Magorfisher   
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 .(3: 390337713)ساکما  مساف گد یدند 

زقدزما  سدهن  علی،اه  رسدیمبه نظد 

 ولت مدکزی زقدزما  که  چدزخو سدزنه بو ه زست  

 تویید نمد   بلمه زو تنهانهوی علیه خوزنین بلوچ رز 

کد . یمی ز  بدندگان زین وزقسه  بدکنارز ز  سمتش ر

و با وساوت  هایسیزنگل که چدزبو ند؛  هایسیزنگل

 خو  جلب رز به هابلوچزین قویه  توجه  وفصلحل

بلوچ به  ولت  سد زرزنیی زعتنایبکد ند و باعث 

ی بو  که ز  زبتدز زنق،هگد یدند؛ هاید زین 

 نی ر ب نمو ند تاآن رز ودزحی و  نبال  هایسیزنگل

 بلوچ نفوذ یابند. بیووز

 ر گززرهی که حمومت    زب  ر مورخ  وم 

به نقش و  سدینویمبه و زر   زخله  7031اه تیدم

زست.  ر ب ،ی ز   هده زهاره هایسیزنگلتحدیُ 

  زین گززر  آمده زست:

موقع خدمت  نی ر ززگدچه سدگد  هالی هم 

رفع غائله نمو ند  ولی ورو   هایسیزنگلنمو ند  با 

 کهی رصورتزی،ان  ر آن موقع باریُ به    زب 

سیستان و  ودفبهمدسوم،ان نبو    ر تابستان 

 توجهقابلآمدند  مستان می ،تدیو ب   زب بیایند 

 .(3: 390337713)ساکما زست 

 7010 قسدهیذ 33ماجدز   ر  ةوس ز  خاتم

به حاکم  (0 دی)تصو یزرؤسای ووزیب بلوچستان نامه

   زب نوهتند و  ر آن متذکد هدند که آنها 

نگذزهتند زین حوز   ز زمه یابد و ز  زین به بسد 

ن وزهند گذزهت که سدک،ی و بدرفتاری  ر 

بلوچستان به وجو  آید و خوزهان لطب و مدحمت 

)ساکما  حاکم    زب نسبت به خو  هدند 

390337713 :1). 

 

 رکزائ با محمدخاندوست. لوام  طغیان 5

ز  عتتدم محمتتدخان  وستتت 7031 ر تابستتتان 

وغیتتان  ةوزستتطنظتتامی ختتا  بتته یدوهتتایحوتتور ن

بته   یزنتدز  خان زستفا ه نمو  و هدو  به  ستت لهاک

کیلتومتدی   03تتا   یو. خا  و تهدید میدجاوه نمو 

عملیتا   جهانبتانی  ر کتتاب    کتد .  ی،تدو یخا  و
 :  سدینویم بارهنیز  ر ق،ون  ر بلوچستان

وح،تت زهتالی آن    قویه موجتب زشتطدزب و  زین 

 :7003  ی)جهانبان دیب ، ییو توثید سو دیحدو  گد 

13). 

 رستت   صتور  نیزین قویه بتد  رسدیبه نظد م

خوزهتان  ی ساکن خا  هابلوچ یرزست یدز به  نباهد

مح  محمد خان بو ند. رشاهاه بهو ودفدزر  وست

 .محمتتدخان مطلتتع گد یتتد وستتت انزینمتته ز  وغیتت

  دزفی بدین مومون بدزی زو م ابده نمو :تلگ

موقتتع کتته متتن بتتدزی سدک،تتی ق،تتون بتته  نیتت ر ز

زم  زیتن عمتل   سدحدز  هدی و همال هتدی آمتده  

زلسا ه باعث تسجب زستت فتورزً بته محتل     هما فوی

  .(701: 7037 )ممی  مدزجست کنید خو  بمپور

محمدخان فدمتان رشاهتاه رز عمتل    زتفاقاً  وست

 نیکته زگتد چنت    چدز ؛بد زهت کد  و  ست ز  وغیان

 ةو بهانت  هدیتحدیُ خارجی تصور م کد یعمل نم

 .(701: 7037 )ممی   ز یبه  ست رشاهاه م ی،تدیب

زستتت کتته  نیتتز  آنچتته مستتلم زستتت  نیبنتتابدز

 ر  دزنیت محمدخان ز  ستدگدم بتو ن ق،تون ز    وست

 زستفا ه کد  و دزنیهمال غدب و هدی ز یهایدی رگ

 ؛ودف    زب رهسپار نمو ز بهخو  ر یز  قوز یزعده

همال غتدب و   یهاسدکوب هور  افتنی انیوا یلو

رشاهاه ز  آن حدو  باعث هد که  الیآسو ه هدن خ

و  منصدف هتو  محمدخان ز  تصدف    زب  وست

 دیت مدزجستت نما بمپتور   به مقتد حمومتت ختو   ر   
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 .(7: 7031  7133    هفق سدخ)رو نامه 

جتا تفمّتدز    نابته محمدخان با زین زقتدزم   وست

خو  رز بدزی ستا  زرتش رشاهاه زف،ا کد  و رشاهاه 

 نیتتوم کته بتدزی    فهمید  وی یمی ز  عناصدی زستت 

زمنیت ک،ور باید با وی بدخور  ال م صور  گیتد .  

ستتدتیپ  7033ی ز  زقتتدزماتش  ر ستتال  متتی  رزو 

 جهانبانی رز به فدماندهی ل،مد هدی گماهت.

گتززر    7033 رماهویههد 39 ر تاریخ جهانبانی 

 یجتتتامسی  ربتتتاره زوشتتتا  بلوچستتتتان و تقاشتتتا

. به زین منطقه رز به رشاهاه تقتدیم نمتو    یل،مدک،

. جهانبتتانی تصتتویب هتتدبتتا تغییدزتتتی زیتتن وی،تتنها  

  گززرهتی  ر متور    توزنستته ینمت خو سد  صور به

وزشح  صور بهزقدزم زرتش  ر بلوچستان زرزئه  هد. 

ر مور  زممان عملیا  وی  ستورز  محدمانه زرتش  

 .کد یم ر بلوچستان ز  ودیق ل،مد هدی رز ویگیدی 

 آغتا  و وس ز   ریافت گززر  و بدآور  نیا هتا   

)زف،تار  موکتول گد یتد    7031زنجام عملیا  به ستال  

که زولین گام  ولتت   بدیهی بو  .(733: 7013 سیستتانی  

کته بتا      ر زبتتدز تتال  نمتو      ولتت مذزکده باهتد.  

کنتد؛ و ز   رز وز زر به تسلیم  محمدخان وستمذزکده 

خان حوتور  محمد وستزو خوزست به کدمان رو   

  که زین هتدو   م،دو  کد هدووی رز به کدمان  ر 

 ز : بو  عبار 

نظتد  صتدف  یکلت جا   ولتی به ولت ز  خالصه .7

زجدز  زو بو ه  هکه زین زمالک متسلق ب چدز نماید 

 .و  ولت شبر نمو ه زست

 .نظد هو سال  بلوچستان صدف ز  خلع .3

بدزی همی،ته  ر   (زیدزن،هدقال  بمپور و فهدي ) .0

 .تصدف زو باقی بماند

تومتان   71333 یمالیا  بلوچستان ز  قتدزر ستال   .1

 .(77: 39133119)ساکما  تسیین هو  

رشاهاه مد ی که هتیخ خزعتل رز  ر خو ستتان    

سدکوب کتد ه و ستمیتقو رز  ر آذربایجتان تیدبتارزن     

 ولبانته هیت تجز ر بدزبد هد زقتدزم   زقتدزر باکد ه بو  و 

محمتدخان و  زیستا ه بو   مد ی نبو  کته ز   وستت  

تفنگچی وی باکی بته  ل رزه  هتد. م،ت ص     7333

متدخان  محی تابو   وستهاخیمکه زین هدو   بو 

خوزهد کد  و به هاه خوزهد فهمانتد کته    تدمحممرز 

وی یتتُ یتتاغی خو ختتوزه بی،تتتد نیستتت. رشاهتتاه 

 .(333: 7011  ی)زحمد وی،نها های وی رز نپذیدفت

عامل باعث تستدیع زقتدزما     نیچند بیتدتنیزبه

 گد ید:محمدخان نظامی  ولت زیدزن علیه  وست

. رشاهاه رشاهاه بو  ییتمدکزگدززنگیزة سیاسی  .7

 ر  یفیزلطتوز کته حمومتت ملتوک    خوزستینم

 .تحمل کند رز قلمدو 

خلتع   سیاستی  زجتمتاعی و زمنیتتی    مل ومین عا .3

 ی زیتتن عامتتلر رزستتتا.  ستتال  عمتتومی بتتو  

 :7013 ) رگتد   هتد یبلوچستان باید خلع سال  م

733). 

زهلل محمدخان با زمانزرتبا   وست  عامل نیسوم .0

 ر  زیت ن هایسیکه زنگل خان وا هاه زفغانستان بو 

ز   سیزنگلت  دیهندرسون ستف  .آن  خالت  زهتند

 محمدخان با وا هاه زفغانستان کته زرتبا   وست

آ ز  بتو  رشاهتاه    یهابه آب یابی رصد   ست

م الفتت   هایسیزقدزم زنگل نیز لی ل رز آگاه کد .

 .محمتتتدخان بتتتا آنهتتتا بتتتو ه زستتتت وستتتت

محمتتدخان بتته ختتر آهتتن میدجتتاوه    وستتت

و حمتتال   یتتا ی زنجتتام  ز ه و    تهاجمتتا 

 :7013) رگتد    رز به آنها وزر  کد ه بتو   یخسارزت

چاکدمحمتد بته و زر   زخلته  ر     .  ر نامة(733

آمتده   نیچنت  7031ستال   به،تیزر  73مورخه 

   زست:
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قبتل   یچنتد  زنگلتیس   لوقونس  سیمطابق زظهار و

 یگمدکچت  نفد ُیلح حمله به مس یدزنیعده بلوچ ز

ز   یا یتتنمتتو ه عتتده   سیختتاک بلوچستتتان زنگلتت

 ،تان یزمتوزل ز  ز  یل و مجدو  و مقدزرومقت نیودف

محمتدخان رز   وستت  هتا یسیزنگل ندینمایچپاول م

 .(39: 390337713)ساکما    زنندیمسئول م
 

 . لملیا، در بلوچستان6

قوزی تحت  7031 ر تابستان سال م سدزنجا

جهانبانی وزر  بلوچستان هد و وی  زهللزمانفدماندهی 

زستفا ه ز   با  زرین چاه و ک  ی گ،ت  هاجن 

و،تیبانی نیدوی هوزیی موفق به همست 

. یمی ز  (37: 7003جهانبانی  ) محمدخان گد ید وست

محمدخان  الیل ویدو ی زرتش  ر جن  با  وست

وفقیت  ولت  ر زیجا  هماف  ر بین بارکززئی  م

 ر هنگام  کهیووربهسد زرزن و خوزنین بلوچ بو ؛ 

محمدخان بدخی ز  هدو  عملیا  علیه  وست

جیهند  عیدوخان ریگی و ز جملهخوزنین بلوچ 

 آمدند و سدتیپ جهانبانیبه زستقبال  زئیحمد زیار

 .(77: 7003  ی)جهانبانزواعت نمو ند   زبدز

محمتدخان  با یمسده هدن زوشتا  نبتد    وستت   

ی ستدبا   هتا کوه ودف؛ و به ید دهیفایبز زمه نبد  رز 

 .فدزر کد 

محمتدخان و ویتدو ی   وس ز  همستت  وستت   

ف،تار   ووزیب م تلب بلوچ که تحت یرؤسازرتش  

ز جمله چدزغ خان بزمتانی     محمدخان بو ند وست

گته    خاننیمیدهوتی خان الهاری  سد زر حس  زرسد

 منتی  جتان محمتدخان     خانیرستم خان چانپی  عل

قصد قندی  سد زر محمدخان فنوجی  ستد زر نقتدی   

زهلل ختتان بتته نتتز  زمتتان میدهتتاه ور یو  ختتان بنتتتی

 )جهانبتانی   جهانبانی آمدند و زظهتار زواعتت نمو نتد   

محمدخان به    زب رفت سدزنجام  وست. (17: 7003

 فدستا بدزی رشاخان  ز     زب ) زهدزن( تلگدزفی و

  رخوزستت و هتد  زمانت و صدزقت خو  رز متسهد  و

 رخوزستتت زو رز  رشاهتتاهنمتتو  و  عفتتو تتتومین و

 ر  .(3ص   7031  107    زوالعتتا )رو نامتته وتتذیدفت 

محمدخان  رباره عفتو  متن تلگدزم رشاهاه به  وست

 هتده نوهتهچنین   که مجد به نقل ز  تدیت آور ه  زو

 :زست

تان به عدض رسید با توجته بته   لگدزفی رخوزست ت

 ز  زینمه ز  زعمال گذهته خو  زظهار ندزمت کتد ه و 

متا نیتز خوزستته هتمارز       زیتد ما ولب ب ،ش کد ه

موجب زین  ست ر هما مور  عفو به  زجابت کد یم

 .(711 :7019 )مجد  ملوکانه قدزر گدفتید

 

 خانمحمددوست. سرانجام 1

کتتته   ز وتتتس ز  عفتتتو  رشاهتتتاه  ستتتتور    

محمتدخان  ر تهتدزن بمانتد و ماهیانته مبلتغ       وست

زما وزقسیت  ؛نمو سیصد تومان حقوی بدزی زو بدقدزر 

محمدخان  ر تهدزن تحتت نظتد و    وست زین بو  که

یُ نفد مدزقب ز  وتدف هتهدبانی همتدزهش بتو  و     

  هتفق ستدخ   )رو نامه حق خدوي ز  وایت ت رز ندزهت

به  شکه همدزهزو یان زودزف .(7ص   7031  7133هماره 

ز  زین وشسیت خستته و نارزشتی    ؛تهدزن آمده بو ند

محمدخان کد ند و بو ند و هدو  به تحدیُ  وست

: 7017  ) ند مقتدم  ندکز  زو خوزستند به زفغانستان فدزر 

373). 

محمتتدخان  وستتت 7031آبتتان  79 ر تتتاریخ 

قصد هتمار ز  هتهد ختاري    زتفای همدزهان خو  بهبه

ري ز  هتهد متومور هتهدبانی محتافظ زو      ر ختا  هد.

به قتل   به نام همد محمد همدزهانش توسر یمی ز  

هتای ستمنان   وتدف کتوه  بته  رسید و زو و همدزهانش
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که وس ز  چند رو   ر کنار کوید سیاه کتوه   گدی تند

توستتر نیدوهتتای  ولتتتی  ستتتگید و روزنتته  نتتدزن   

 .(39:7033)ممی  گد یدند 

کند که علت بیان میویلیامسن  مجد به نقل ز 

عزل ژندزل  رگاهی ز  ریاست نظمیه و  ندزنی هدن 

. (917:7019)مجد  ه زست محمدخان بو زو فدزر  وست

محمدخان به تهدزن زو رز به وس ز  ورو   وست

که زین   حوور هاه بد ند و هاه ز  زو سؤزل نمو 

گوید: کاری بو  که کد ی  فقر  ر جوزب می چه

محمدخان چون مومور  وست .تقدید چنین بو 

به زعدزم   ر  ز گاه زرتش محموم . ولت رز ک،ته بو 

حمم زعدزم  7031ماه  ی 33گد ید و  ر تاریخ 

 .(703:7033)ممی   هد رباره وی زجدز 

 مینه  خالت  مجد بد زسا  گززر  هار   ر

که زو  کندیمحمدخان بیان مرشاهاه  ر زعدزم  وست

حبس زبد و خدمتمار  به   ر یُ  ز گاه نظامی به

آنمه حمم مزبور رز به هاه  ز  وس .زعدزم محموم هد

تلگدزف کد ند هاه واسخ  ز  که سدکد ه 

های بلوچ مستحق زین ب ،ش نیست و باید هورهی

 :7019)مجد  ویش ز  با گ،ت زو به تهدزن زعدزم هو  

313). 

به محمدخان  ر آخدین ب ش ز   ندگی  وست

 ر ماجدزی ک،ته هدن مومور  وزرسد که نظد می

که بدزسا  هوزهد  نقش نبو ه زست؛ چدزههدبانی بی

محمدخان چند نفد هتد ز  بلوچستان  ر زبتدز  وست

و سپس یمی ز  نوکدزنش رز  نمو ه زست رخوزست 

وز زر به آموختن رزنندگی کد ه و تسدز ی زسلحه  ر 

 بنابدزین تمامی زین هوزهد .نمایدزتومبیل ونهان می

محمدخان قصد فدزر حاکی ز  آن زست که  وست

رسد به  ستور همد محمد نیز به نظد می . زهته زست

که  زو مومور ههدبانی رز به قتل رسانده زست. چدز

منطقی نیست بپذیدیم یمی ز  نوکدزن 

محمدخان زو رز مجبور به فدزر نمو ه و بدون  وست

و ز  زجا ه زو مومور  ولت رز به قتل رسانده باهد؛ 

محمدخان  ر  ز گاه بگوید  تقدید ودفی  وست

ز  روحیا  سد زر  آمده ستبههناخت با  .چنین بو 

آینده خو  و  زوغیدمممن زست که محمدخان  وست

به  بلوچستان رز فدزی یمی ز  نوکدزنش کد ه باهد.

ز عای بدخی ز  منابع  رباره عالقه  رسدیمنظد 

ز   رشاهاهو  زسا یبخان محمد وستبه  رشاهاه

محمدخان بو ه زبتدز  ر زندی،ه ز  بین بد ن  وست

  زست.

زی ز  بین گونههو  رشاهاه باید زو رز بهتصور می

بد  که باعث تحدیُ هور   ر بلوچستان می

هد و ز  ودفی واس ی بدزی زفمار عمومی  ر نمی

بلوچستان  زهته باهد بد زین زسا  زین نق،ه رز 

محمدخان رز با  ست خو   ود  کد ند که  وست

ز  بین ببدند بنابدزین با تحدیُ همد محمد و 

محمدخان که آنها نیز  ر تحدیُ زودزفیان  وست

محمد مؤثد بو ند و با قتل مومور ههدبانی  وست

لحاظ  بهانه ال م رز رشاهاه به  ست آور  و چون ز 

محمدخان مدتمب قتل هده بو   قانونی  وست

له )زعدزم( ئید؛ و زین مسبه زعدزم گد محموم

محمدخان  ر بلوچستان نیز به علت قتل   وست

 .موجه جلوه  ز ه هد

وغیان مد ی که به مد  ه،ت  بیتدت نیز به

( ز  تابسیت وا هاهان قاجار و 7031-7033سال )

که  ر  آنچههاهن،اه وهلوی تبسیت نمد ه بو  و هد 

؛ با   زیمسد مین بلوچستان زرز ه کد ه بو   زنجام 

نظمیه به وایان رسید. مدگ   زر رجهقتل یُ 

وایان  ر سدهای  ولت  ر  زگدچهمحمدخان  وست

ی مجبور به مبار ه به  و بهبلوچستان نبو  و  ولت 
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خان سد زر  یگد بلوچ گد ید  زما ی جمسهابیقدر 

رزه رز بدزی سدکوبی سد زرزنی که ز  زستقالل  زخلی 

   کد .فدزوزنی بدخور زر بو ند با

محمدخان عامل مهمی  ر ویدو ی بد  وست

ی ممدزن گد ید. یُ منبع بد زرفدمانثبا  سیاسی و 

مستقل  ز  خدسندی رشاهاه وس ز  زعدزم 

: 7011)هدزیت  محمدخان گززر   ز ه زست  وست

رشاهاه ه صاً به  7039. کمی بسد  ر سال (017

. وی  ر زین سفد (011)همان: بلوچستان سفد کد  

زر یابی  قیقی ز  زوشا  بلوچستان به عمل آور . 

فدزوزن رشاهاه  ر زین سفد میززن توزنمندی  زحتمالبه

محمدخان سنجیده سد زرزن رز وس ز  وغیان  وست

 ر بلوچستان نیز هم چون خو ستان هدف  هدچندبو . 

ه ص  لهیوسبهز  سفد رشاهاه هناسایی م،مال  

 .(13:  7030)ن.ک: بهدزمی   ه هد رشاهاه جلوه  ز

 

 زه خان اسمالی . طغیان جمعه8

  ه هد.  7073سال  لی ر زوززولین جدقه بحدزن 

 ر زین تاریخ فدمانده تیپ مستقل بلوچستان  

سدهن  محمدخان ن جوزن   ر واسخ به یمی ز  

ی محلی و رؤسای هاهیزمنتحدیما  محلی حقوی 

 هی رز سماعیلخان زجمسه ز جملهووزیب بلوچ 

ی رسمی هاگززر قطع کد . زین حدکت بسدها  ر 

 .(11: 7071آبان   1    مهنامه زرتش)زرتش ثبت هد 

 ر واسخ به چدزیی زقدزم سدهن  ن جوزن 

 توزن به مسائل  ید زهاره کد :یم

 زرزی چنین زختیارزتی نبو ه  زصوالًن جوزن  .7

که حقوی سد زرزن و سدبا زن محلی رز  زست

که قطع موزجب   زنستیمقطع نماید. زو 

که  ن وزهد ماند. وی زولین فد ی زست واسخیب

باید تبسا  چنین زقدزمی رز تجدبه کند. 

 صور بهحدکت ن جوزن  بیتدت نیز به

قطع  وی  صور بهباهد.  توزنستهینمخو سد 

  ه زست.مجدی  ستورز  ز  مقاما  باالتد بو

 ر  7031که  ر  ن جوزن یمی ز  زفدز ی بو  .3

محمدخان نقش کلیدی رز زیفا سدکوبی  وست

کد . کسانی که تلفا  و تبسا  میدزن ر م رز 

؛ کنندیم  هموزره ز  تمدزر آن ودهیز زنددهی 

فدزوزن ن جوزن آخدین  زحتمالبه بیتدت نیز به

که خوزهان  ر سد  فد   ر بلوچستان بو ه زست

با سد زرزن بلوچ باهد. زین فدشیه بار  یگد زین 

که ن جوزن  ستورز   کندیمنمته رز ثابت 

 مافوی رز زجدز کد ه زست.

سدهن  رحیمی با بدخور های  7031سال  ر  .0

ناهنجار باعث وغیان بدخی ز  خوزنین بلوچ 

هده بو . فدماندهان زرهد زرتش  ر بلوچستان 

بو ند. چدز یی آهنا هاحدکتبا ویامدهای چنین 

باید ن جوزن که زفسدی الیق بو   با قطع حقوی 

سد زرزن بلوچ و زیجا  نارشایتی فوری  ر میان 

ووزیب بلوچستان  ةیبق  خوزهان  رگیدی با آنها

 باهد؟

  قطع حقوی هدیمی نیبشیوکه  گونههمان

 مینه رز جهت  ز یمحلی هاهیزمنخان و جمسه

حمومت مدکزی ی زو با دیو  رگخان وغیان جمسه

 ژهیوبهکه سد زرزن بلوچ  فدزهم کد . بدیهی بو 

خان روی  رآمدهای زین ب ش حساب جمسه

بو ند. زین  رآمد باعث زیجا   کد ه با ی زژهیو

 توزنستینمخان زینُ که جمسه یی هده بو هانهیهز

خان باید  ر بدزبد جمسه که آنجا ز آن رز بپد ز  . 

وی تنها  جهینت  ر  بو یمخو  واس گو  فةیوازفدز  

  و گزینه زجدزیی  ر ویش رو  زهت.
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 رخوزست  مجد زًزول وی باید  نةیگز ر  .7

بدقدزر حقوی ز  حمومت مدکزی یا 

ی وی  ر بلوچستان و کدمان هاندهینما

 .کد یم

با وغیان علیه حمومت مدکزی   ولت رز  .3

ی خو  هاخوزستهوز زر به توجه نسبت به 

 .کد یم

تا با بدقدزری  خان  ر زولین گام تال  کد جمسه 

ز زری  صور بهی مافوی ن جوزن فدماندهزرتبا  با 

رز حل کند. زمدی که منطقی و  آمدهشیوم،مل 

وبیسی بو . سدل،مد زمین  ر خاودز  خو  به زین 

 باوجو   7077  ر سال»که  موشو  زهاره  زر 

زرتبا  خو   نارشایتی جمسه ز  قطع حقوی خو  زما هنو 

آبان   1هماره   مهنامه زرتش) «بو رز با حمومت قطع نمد ه 

خان  ر عدم موفقیت جمسه تی رنها. (19: 7071

زرتبا  با  ولت مدکزی و گدفتن واسخ  ل وزه وی ز  

 خان گد ید.ی  ولت باعث وغیان جمسههاندهینما

نگارنده  فدماندهان نظامی بدزی  ةیفدشبد وبق  

حتی  هدهحسابی حدکت  رخان به قیام  زجبار جمسه

ی کارسا  سدهن  ن جوزن رز  بدزی جلوگیدی ز  

ز  کار بدکنار کد ه و سدتیپ زلبد  رز  ر  هابلوچبا 

بلوچستان مستقد کد ند. سدل،مد زمین به زین نمته 

 ر  7073خان{ ز  سال جمسه»}که:  کندیمزعتدزف 

 مان فدماندهی تیمسار زلبد  زرتباوش با تیپ بلوچستان 

« قطع هد و زتبا  زو هدو  به هدزر  و سدقت نمو ند

 .(19: 7071آبان   1هماره   مهنامه زرتش)

یی هاخوزبخان و بلوچستان بدزی جمسه

. گام زول قطع هدیمتسبید  گامبهگامکه  بو  هدهدهی 

ی وزر ه هازعتدزضحقوی و گام  وم عدم توجه به 

خان بی،تد هد  ی جمسههازعتدزضبو .  مانی که 

ز   تدیمنطقو  تدمستدلسدهن  ن جوزن زفسدی که 

 کارسا  رز با سدتیپ زلبد  غید  بو  هانهیگزساید 

 هی به زسماعیل فةیواکد ند. ف،ار  زخلی  جاجابه

که   ولت ز  وی باعث هد تیحما عدمسد زر و 

   ست به رفته ست ز وی بدزی جبدزن  رآمدهای 

 .هدبدآور   زیآمهدزر زقدزماتی بزند که 

 

 زه خان اسمالی   طغیان جمعهابیشهیر. 1

 هی ز  سوی محققان خان زسماعیلحدکت جمسه

 هدهدهی های متفاو   صور بهگوناگون زین  وره 

 زست.

 یی  رگدزقومقومیت و   ر کتابحمید زحمدی  .7
بدخی  بدرفتاریخان رز   علت وغیان جمسهزیدزن

جمله سدتیپ زلبد  با  ز  فدماندهان زرتش ز 

ز   جمسی صدور  ستور زعدزم و ووزیب بلوچ

سال  کوهُ  ر که  ربلوچ و سد زرزن  نیخوزن

 یچیهور  کد ند و ز  زواعت  ولت سدو 7031

 .(331: 7011  ی)زحمد  زندینمو ند م

 ةنی م محمد  ر ُسدهن  نی ند مقدم به نقل ز   .3

 : سدینویی مئ خان زسماعیلعلت وغیان جمسه

ظاهد قویه تجاو  زمنیه به  ختدی  ر گوربند بو   

ولی علت وزقسی آن  ستور کاله وهلوی  لبا  

)ک،ب حجاب( و وزقسه  یرسمی  چا ربد زر

مسجد گوهدها  که  ر بلوچستان ویچید و ووزیب 

 .(791: 7017مقدم   ) ندکد  بو   بلوچ رز متوحش

تحلیل زحمدی  ر موزر  تاری ی چندزن صحیح 

 ز  سالخان ؛  یدز وقایع مدبو  به جمسهدینماینم

 7031بو   زعدزم سد زرزن  ر  هده هدو  7073

محمدخان بو  که  ر سال مدبو  به قیام  وست

 زصوالًخان جمسه .(703:7033ممی  )زعدزم هد  7031

محمدخان  وست هیعلکه   ر میان نیدوهایی بو 

جنگیده بو  وس قیام به ودفدزری ز  
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 .دینمایممحمدخان غیدمنطقی  وست

 نظتد  ز محمتدخان  ز  سوی  یگد وغیان  وستت 

ختان  ی زساستی بتا وغیتان جمسته    هتا تفاو ماهوی 

محمتدخان بتا تتال  بتتدزی     زهتت. وغیتان  وستت   

تصتتدف    زب یتتا  زهتتدزن زمتتدو ی آغتتا  هتتد     

ز  هتهدهای   یُی هخان جمسه که  ر وغیانی رحال

رو نامته  ) کلیدی بلوچستان مور  تسدض قدزر نگدفت

 .(7: 7031  سال 7133    هفق سدخ

ز  ودفی  زستان نیُ محمد  ربارة زقدزم یُ 

 توزندیمتجاو  به  ختدی بلوچ( )زفسد  ر گوربند 

بد وبق تحلیل نیُ محمد  که آنجا ز محتمل باهد. 

ی مسئله گوهدها  و ک،ب ب ش زین حدکت  ر وزهلل

حجاب باعث وح،ت ووزیب غیدتمند بلوچ هد. 

زینجاست که زقدزم ن جوزن  ر قطع  سؤزلزلبته 

حقوی نیدوهای محلی بلوچ آیا قبل ز  زین حدکت 

؟ زگد تجاو  آن ز  بسدغیدزخالقی بو ه زست و یا 

غیدزخالقی قبل ز  قطع حقوی بو ه زست  با هم 

و زگد وس ز   هو یم ستور ز  باال تقویت  ةیفدش

مسئله قطع حقوی بو ه زست  زین حدکت س یفانه 

ساخته زست و  ولت  ورهسلهرز  هابلوچجدقه قیام 

  ر واسخ به آن مززیای سد زرزن رز قطع کد ه زست.

ب ش به نمته جالب  یگدی  ر نیُ محمد زهلل .0

 زین  مینه زهاره  زر . وی یمی ز   الیل م فی

ک،یده هدن خر  زقدزم سد زرزن بلوچ رز  بحث

زین خر آهن به   آهن به  زهدزن که قدزر بو 

: 7017) ند مقدم    زندیم  باجگیدزن متصل هو 

791). 

باعث رونق زقتصا ی  هدچند آهنرزهک،یده هدن 

  زما به  لیتل  ستدستی آ ز   ولتت بته     هدیممنطقه 

د هتمد ه  هدی بدزی زستقالل  زخلی سد زرزن غیدمفی

. سد زرزن بلوچ با هد عتاملی کته بته زفتززیش     هدیم

  م تالب  هتد یمنفوذ  ولت مدکزی  ر منطقه منجد 

رز کتته بلتتوچ حتتتی بدختتی ز  ستتد زرزن  آنهتتا بو نتتد.

رز  یتتد ف،تتار  خوزهتتان نز یمتتی بتتا  ولتتت بو نتتد 

 .(d4-k55-26/2p152/00003)کمام   گذزهتندیم

خان به نقش وغیان جمسه نهی ر مزف،ار سیستانی  .1

 کندیم ر تحدیُ  ولت زیدزن زهاره  هایسیزنگل

 : سدینویمو 

مت،مل ز   هیزنگلیس چون نتوزنستند با زتحا  ق،ون

 هیزحمد  و یار هی  گم،ا  هی زسماعیل بیووز

که زین زتحا یه   چنین وزنمو  کد ند  مقابله نمایند

و  باهدیوغیانی علیه حمومت مدکزی زیدزن م

 ُیرز نسبت به قوم بلوچ تحد دزنی ولت وقت ز

 .(70: 7013 یستانی)زف،ار س کد ند

ی علت وغیان ابی،هیرکه  ر  نگارنده مستقد زست

 هی باید به نقش زنگلستان  ر خان زسماعیلجمسه

گوزهی  بد زسا  تحدیُ  ولت زیدزن توجه کد ؛

خان نقش    ر وغیان جمسهرسدیمزسنا  به نظد 

 بو ه زست. ودرن ن  ر تحدیُ  ولت زیدزن زنگلستا

خان نتوزنستند نظد جمسه نمهیز ز  وس هایسیزنگل

ی با خو  جلب نمایند  زقدزم به  ر همماررز 

ی علیه زو نمو ند. زوشا   زخلی زیدزن و نیچتووئه

ک،ب حجاب  به علت  خصوصاً  رشاهاهزصالحا  

سنتی قوم بلوچ  ر  رسوم و و آ زبتسصبا   ینی 

 زثدگذزرخان جمسه جمله ز تحدیُ خوزنین بلوچ 

 بو ه زست.

زینمه سدل،مد زمین  ر بیان خاودز  خویش 

ی با نیدوهای  ولتی دیو  رگخان علت وغیان جمسه

ی نازمنرز قطع حقوقش توسر  ولت  هدزر  و 

بو ه  علت نیز به  کندیم هی زعالم وایفه زسماعیل

خان زمین فدماندهی جن  با جمسه که سدل،مد زست

 زهته زست  وس ناگزید بو  جهت توجیه  بد عهدهرز 
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 فهیز  وارزهزنی چند نفد   ر منطقهزقدزماتش 

و به مدکز گززر   قدزر  ز ه هی رز بهانه زسماعیل

  هد.

 

 خان. ارتش و جمعه73

 7070آبان  39 ر تاریخ  رشاهاهبد زسا   ستور 

هن   وم حسین فاتح  مومور یدویی به فدماندهی سدن

  مهنامه زرتش) هی گد ید خان زسماعیلسدکوب جمسه

 .(19ص   7071آبان   1هماره 

که  «هورو»  ر منطقه مان تیپ بلوچستان  نی ر ز

مستقد    هی زستمحل سمونت وایفه زسماعیل

. علت هدو   رگیدی رز سدل،مد زمین  ر هو یم

 : کندیمتوصیب  گونهنیزخاودزتش 

زستقدزر تیپ بلوچستان  ر منطقه هورو    ر مد 

ی مدکب ز  ووزیب ریگی و زهیزتحا خان که جمسه

  0/73/7070ناروئی ت،میل  ز ه بو    ر مورخه 

رزه کورین و هورو نمو  که  مسدو  نمو نزقدزم به 

سدبا  زیدزن به  77زفسد و زین حمله یُ  جهینت  ر

 .(19: 7071 آبان  1 هماره  مهنامه زرتش) رسدیمقتل 

ی رز سدل،مد جهانبانبه  نبال زین حا ثه  رشاهاه

 دیزمسدهن  حسین زرفع  سدهن   مان  زتفایبه

. کندیمی مومور رسیدگی به زین حا ثه چووان

محمدخان  وغیان  وست  ورة   ر تدشیوجهانبانی 

)ن.ک: جهانبانی  نیز  ر بلوچستان حوور جدی  زهت 

وزر   1/73/7070وه  ر تاریخ . زین گد(13-13: 7003

. به  ستور سدل،مد جهانبانی هوندیممنطقه هورو 

زستحماما  تیپ بلوچستان  ر هورو ت دیب و 

سدتیپ زلبد  به تهدزن زحوار و سدهن  محمدعلی 

 گد  یمووریا به فدماندهی تیپ بلوچستان منصوب 

 .(19: 7071  آبان 1هماره   مهنامه زرتش)

تاکنون فدض هده بو   آنچه زین گززر   ر تقابل

که  ولت زقدزما   قدزر  زر . بدکناری زلبد  ن،ان  ز 

زما زگد زقدزما  زو مور  تویید ؛ کندینم دییتووی رز 

خان بلوچ بدزی ی جمسههاتال  ولت نبو  چدز به 

بهبو  روزبر با تهدزن واسخ مثبت ندز ؟ حدکت 

 سدل،مد جهانبانی با  و منطق قابل توجیه زست:

 گدوهی  ر  ولت تال   زهتند رسدیمبه نظد  .7

زوشا  رز  ر بلوچستان آرزم کنند.  ر ن ستین 

با  سا مسئلهحدکت زین گدوه سدتیپ زلبد  

 تحقید ز  بلوچستان زخدزي هد.

که  ر آن تمام   وم تدمحتمل ةیفدشزما  .3

زین  هده گدفته  ر نظدی  و ودف هاحدکت

زست که  ر یُ سیاست هطدنجی  با یگد زصلی 

  ز  مهده ُی عنوزنبهبا فدز کد ن سدتیپ زلبد  

خان بلوچ به جمسه ویوستن ساید ووزیب

 هی که با وغیان خو  رزه بدگ،ت زسماعیل

ندزهت  جلوگیدی کد .  ر زین  وره بدآور  

که بی،تد م،مال  موجو   ر بلوچستان  هدیم

که منتقل هد  حال  لبد  زستز  سوی سدتیپ ز

 هی به هدزر  ز زمه خان زسماعیلچدز جمسه

  ز ؟

بسیاری ز  با یگدزن  ر زین  وره ز  با ی  ظاهدزً

 نیسدل،مد زمهستند؛  زوال یبگدفته هدن خو  

خان رز  ر بیان زقدزم  ولت  ر مصالحه با جمسه

خاودزتش  ر مجله مهنامه زرتش مور  نموهش قدزر 

زست که زین زقدزما  باعث زفززیش  مستقدو   هدیم

خان  ر بین ساید ووزیب و توسسه زعتبار جمسه

قسمتی  زو  ری  ر منطقه هده زست. نازمنهدزر  و 

 : سدینویمز  خاودزتش 

ز  هد  ز فهیواتمام زقدزما  و عملیا  جمسه و 

بو . چندین مدتبه بدزی  هدهگززر ودف به مدکز 

 نمهیز بازو ز  مدکز نظدیه زستسالم هد.  وقمعقلع
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نق،ه عملیا  ود  و وی،نها ی هم تقدیم هد  

بدزی زینمه مبا ز زقدزما  وی،نها ی نتیجة  هذزمع

مهنامه ) مسمو  ویدز نماید  مور  تصویب وزقع ن،د

 .(19: 7071 آبان  1هماره   زرتش

 37/73/7073 ر مورخه  ر  نبالة حوز   

زو  یجادزن منتقل هد و بهزلبد  به ته پیسدت

. (793: 7017) ند مقدم   دیمنصوب گد  نیسدل،مد زم

زقدزم وس ز  ورو  به خا   نی ر زول نیسدل،مد زم

و با زو رفت  «هورو»خان به منطقه به مالقا  جمسه

ا هکه بسد هد یزنامهقسم کد . نتیجه مذزکدهمذزکده 

خان زستفا ه جمسه هینامه علقسم نیز  ز نیزم سدل،مد

 .(13: 7071  آبان 1 هماره  مهنامه زرتش)کد  

محمدخان بارکززیی  ر فا  زول  همچون  وست

) ر  قدزر ز رشاهاه سد زر هورهی رز مور  ب ،ش 
/ 3: 107: هماره 7031  زوالعا زین مور  ن.ک: رو نامه 

که بسدها  آنچه. با توجه به (711 :7019 مجد : نیهمچن

 ر  نامهقسمکه زین  هو یمدو   زنسته رخ  ز   زم

خان خو  رز که وی آن جمسه حقیقت سندی زست

ی ویش زگونهبه یدز حوز   ؛ مدگ کد  به محموم

خان مجبور به زت اذ سیاست که جمسه رفت

خو  رز همست.  نامهقسمهده و  زیآمهدزر 

ی وی بدزی همه گدیاغعهدهمنی و ی بیتدتنیزبه

 محد  هد.سد زرزن بلوچ 

بدخالف  7071 هی  ر سال جمسه زسماعیل

زمین علت  سدل،مد ؛نمو  وباره وغیان  نامهقسم

رز  رخوزست  7071خان  ر سال وغیان  وباره جمسه

 ر . زو کندیمتومان حقوی ماهیانه زعالم  صدُی

چون ز  ودف  ولت به زو »: سدینویم خاودزتش

 «ی   ند  و  زعتنائی ن،د   وباره  ست به هدزر  

 .(13:  7071  آبان 1  هماره مهنامه زرتش)

آیا  که نمته زین ب ش زین زست نیتدیدیکل

ز   7071 ولت هاهن،اهی رشاهاه  ر زیدزن  ر سال 

تومان ناتوزن زست؟ آیا ود زخت  صدُود زخت ی

عالقه  ولت به   هندةن،انزین مبلغ با حسن نیت  

 ر زین  مان  ز زمه روند آرزمش  ر بلوچستان نیست؟

ریالی بو  و  73333 ولت  ر تدزرک چاپ زسمنا  

 نیتدبزرگریالی  7333زسمنا   ه وهلوی یا 

زسمنا  موجو   ر ک،ور بو . آیا ود زخت یُ عد  

ل،مدک،ی به بلوچستان نبو ؟  تدنهیهزکمزسمنا  

 مالی  ر وشسیت خوبی نبو ه زست نظد ز خان جمسه

ریال کد ه زست. زین مبلغ کمی  7333که  رخوزست 

ریالی مدید مدرسه  073کمتد ز  سه بدزبد حقوی 

خا  زست.  ر بهتدین حالت زین مبلغ مسا ل حقوی 

ماهانه ونج نفد کارمند متوسر زست. آیا  ولت زیدزن 

 نیتدمهم عنوزنبهخان زین مبلغ رز به جمسه توزندینم

 بپد ز  ؟ 7071سد زر بلوچستان  ر زیدزن 

واسخ مثبت زست. بدزی  ولت ود زخت چنین 

زما رشاهاه  ر زین ؛ مبلغی بسیار سهل و سا ه زست

تا با کمُ زرتش هد فد ی رز که   وره  ر تال  بو 

مممن بو   ر  ورة محمدرشا  ر سدسا ی کند  به 

 ر  7037ی موفق زرتش  ر هاتیمومور مین بزند. 

 7030ر کدمان،اه   ر   7033آذربایجان و فار    ر 

 ر  7031 ر بلوچستان و لدستان و  ر  7031تا 

 نفس به زعتما خدزسان و ما ندرزن به رشاهاه 

. فدزمو  (33: 7011)آوری  ب ،یده بو   زلسا هفوی

ی تا گبهنیدوی  ریایی زیدزن  7071که سال  نمنیم

و رشاهاه  ر زین  وره آخدین حلقة  هدهسیتوس

ز کامل کد ه بو . زین زرتش ت،میل زرتش خو  ر

ی کوچُ بدزی زفززیش قدر  و هایدو یونیا مند 

خان بهتدین هدف سیاسی  ر روحیه خو  بو . جمسه

 زین  مان بدزی زرتش رشاهاه بو .

ز  مماتبا  سدل،مد زمین با ستا  زرتش  ر زین 
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نابو ی  زو  رصد که  گد  یم مان چنین مستفا  

محدمانه و  امالًکیُ نق،ه  بدزسا خان جمسه

نگدزن  رشاهاه رسدیمزما به نظد ؛ بو ه دکنندهیغافلگ

 ر ب ،ی ز   که چدزعوزقب زین عملیا  بو ه زست 

ممدزن چنین  1گززر  ستا  زرتش به فدمانده ل،مد 

 آمده زست: 

ز   9/3/71مورخ  اریس 313مندرجا  گززر  

هدف عدض وی،گاه مبارک زعلیحود  همایونی 

ی هاینیبشیو باوجو گذهت نظد هاهانه زین زست 

 وقمعقلعکفیل ل،مد  ر مستور ماندن تصمیما  

جمسه آیا زومینان  زر  که ز  عده زمنیه ممدزن هنگام 

هدو  عملیا  به زنجام مقصو  زین زخبار رز به 

  مهنامه زرتش)دسانند کسان جمسه یا خو  جمسه ن

 .(11: 7071 آبان  1  

  بدخی ز  7071خان  ر سال  ر سدکوب جمسه

وایفه ناروئی و وایفه ریگی   ز جملهووزیب بلوچ 

با  ولت همماری کد ند. سدل،مد زمین تال  نمو   

 ر وول عملیا  ز  آ زر و زذیت  نان و زوفال و 

  9   )همان: هی جلوگیدی کند مد م وایفه زسماعیل

 .(13:  7071 آبان

 یگد نیز  ر مور  هدو  مجد   ةیفدشیُ 

زعدزم مال   ند مقدموجو   زر .  7071 ر  هایدی رگ

 هی    روحانی)مولوی( وایفه زسماعیل ر محمد

 یو جاسوس یبه جدم هممارتوسر سدل،مد زمین  

خان رز عامل هدو   رگیدی میان جمسه سیزنگل یبدز

 : سدینویمو   زندیمو نیدوهای  ولتی 

رز ز   نیتال  نمو ند سدل،مد زم ا ی  هایسیزنگل

 رمحمد رز نجا   یزقدزم با  زرند و مولو نیز

سدل،مد  .بار ندفت دی  نیسدل،مد زم ا هند؛ زم

) ند  دیبه قتل رس هایسیعاقبت با تووئه زنگل نیزم

 .(793: 7017مقدم  

 رمحمد باعث هدو   مال زعدزم صور  هد  ر

هی  خان زسماعیلو جمسه ی ولت یقوز نیب جن 

که مال  رمحمد ز  عوزمل  زین زممان وجو   زر  .هد

زنگلستان بو ه باهد. زعدزم وی به  ست نیدوهای 

 ورهسلهکافی بدزی  زندز هبه ولتی به جدم جاسوسی 

ها مناسب بو . ز   هیکد ن آتش خ،م زسماعیل

  هندةن،انز  مال  رمحمد  هایسیزنگلودفی حمایت 

زو زست. زنگلستان چدز باید  بو ن ندهمنافع زی،ان  ر 

یُ ههدوند زیدزنی  ر   زهتننگاهمنافسی  ر  نده 

بلوچستان  زهته باهد؟ زین مسئله تنها  ر صورتی 

که آن ههدوند  ر جهت منافع  زست د یوذقابل

 زنگلستان خدمت کند.

 ر خو  بلوچستان عوزمل  یگدی رز نیز  ر مور  

. یمی ز   زنستندیممدتبر  7071ی هایدی رگهدو  

زین عوزمل زختالفا   زخلی سد زرزن بلوچ بو . 

خان جمسه دهدهیتبسیمی ز  بستگان  بیهدرحمت 

ی که بدزی رئیس مجلس هورزی زنامه ر زصفهان  ر 

و  ر آن ز  غار  زموزلش توسر  سدینویمملی 

ت . وی علکندیمنظامیان  ر بلوچستان همایت 

خان با نیدوهای  ولتی رز کینه و  رگیدی جمسه

خان که میان ملم،اه ناروئی و جمسه  زندیمعدزوتی 

وجو   زهته زست. رحمت هدیب ملم،اه رز متهم به 

خان ود زخت رهوه به نظامیان جهت جن  با جمسه

 .(33-73031-33331)کمام   کندیم

زما به نظد  دیگویمرحمت هدیب حقیقت رز 

. کندیم  وی حقیقت رز ز  وسر تسدیب رسدیم

 ر  زمن   ن به آتش  هایینارومممن زست  

خان تال  کد ه باهند  زما سدکوب جمسه

زعدزم مولوی بو ه  زحتماالًجدیان مسئله  کنندههدو 

 زست.
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 7071خان در . درگیری ارتش و جمعه77

تنش بدون  هاسال رگیدی خیلی  و  هدو  هد. 

نیدوهای ونت  یا  ودفین گد ید.  رگیدی باعث خ،

« کدمی» ر محلی به نام   سورزن دیمتحد  ر کوه و

 یهاهدو  به جن  و همدزه با  ن و بچه جمع هدند

 ر زین نبد ها ز  ق،ون رشاهاه  ؛چدیمی نمو ند

سدبا   ر ناحیه گل چاه و چند سدبا   ر  03تسدز  

هورو و تسدز   ه نفد  ر ناحیه قطار خنجُ  احیهن

 .(713: 7017) ند مقدم  ته هدند ک،

کامل  ر  باقدر و  سدعتبهنیدوهای هاهن،اهی 

زین وغیان توسر  ولت منطقه وزر  عملیا  هده و 

خان( به بلوچستان جماخان )جمسه. سدکوب گد ید

 .(793: 7017) ند مقدم  فدزر کد   سیزنگل

 

 خانها پس از فرار جمعهزه . اسمالی 72

وایفه  دزنیسفشیر  خانسد زر جمسه وس ز  فدزر

ی با زنت اب نظد محمد به ریاست وایفه  ئ زسماعیل

به سدل،مد زمین  فدمانده نیدوهای زعززمی  یزوهیعد

خان رز مسئول و رشاهاه نوهتند و  ر آن جمسه

گناهمار زین حوز   قلمدز  کد ند؛ و ز  هاهن،اه 

وایفه  یواخان رز به رخوزست کد ند که گناه جمسه

 .(793: 7017) ند مقدم   حساب نمند هی زسماعیل

  ر مورخسدتیپ زمین  ر تلگدزفی که 

 :سدینویم کندیمبه ستا  زرتش زرسال  73/9/7071

چون جمسه زسمسیل  زئی  ر نیم رو  همه گونه 

و به عالوه زین   ز ه  ست ز محظورز  خو  رز 

 ر ر  کلمه یُ مناسبت تاری ی نیز  ر زین منطقه  ز

ی مبارک زجا ه فدمایند  زسم رأزقتوای  صور 

وایفه نیم رو ی یا ههد ز ی یا هه ب ش مدسوم 

 .(11: 7071  آبان 77    مهنامه زرتش) گد  

ی که سدل،مد شدغامی ز  ستا  زرتش  ر تلگدزف

 چنین آمده زست: کندیمبه سدل،مد زمین زرسال 

زعلیحود  همایونی مقدرزست  زینُ  زالمدحسب

وایفه زسمسیل  زئی ز  مساعد  و  دزنیسفشیره ک

 1ل،مد   کفیل زندنمو هوناه  ز ن جمسه خو  زری 

ممدزن وکیل زست آنها رز ووری جلب و محبت 

نسبت به جمسه  همن  باوناًو  زساساًکه  نمایند

 .(11: 7071  آبان 77  )همان: هوند 

 ر مد  کوتاهی تلگدزفی ز  و زر  جن  به 

که   گد  یمزرسال زموای سدل،مد شدغامی 

رز به سه نامی که  هی  رخوزست وایفه زسماعیل

 :کد ه بو ند ابوایفه زنت  دزنیسفشیر

 وایفه نیمدو ی .7

 وایفه ههنوز ی .3

 ب شایفه ههو .0

زست و رشاهاه  نام  دهیبه نظد هاهن،اه رس

زنت اب کد ه زست و  فهیوا نیز یب ش رز بدزهه

خان مور  عفو قدزر جز جمسهتمام زفدز  وایفه رز به

 .(793: 7017) ند مقدم    ز ه زست

 33/77/7071مورخه  7117نامه هماره بد زسا 

ز زرز  زعالم  یتمامبه دزنیز دیو ن ست  محمو  جم

 ستور  به (1 دیتصو) هی زسماعیل فهیکد  که زسم وا

 )ساکما  کد ه زست دییرشاهاه به هه ب ش تغ

. به  نبال زین تلگدزف سدل،مد (7: 313301319

  مبنی فدستدیم شدغامی  تلگدزفی به سدل،مد زمین

وایفه  زفدز ز   ُی یه نظد هاهن،اه بد وبق نمهیبد ز

ی مور  ستم قدزر نگید  و شمن خلع ئ زسماعیل

زین وایفه  ابگونه مساعد  همه  سال  عمومی

و زر     ر جهت زجدزی  ستور رشاهاه گد  .

جن  سدگد  عبا  نیُ وبع رز به منطقه هورو 

 ب ش رز خلع سال  نماید. باتا وایفه هه فدستدیم

قبوه زسلحه   173تسدز   زین وایفهخلع سال  
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: 7017) ند مقدم   گد  یتحویل سدگد  نیُ وبع م

سدکوب  ةیحاهرشاهاه  ر  بیتدت نیز به. (793

ی هاخوزسته نیتدمهمخان بلوچ  به یمی ز  جمسه

خو   یسنی خلع سال  عمومی  ر بلوچستان  نیز 

 .(733: 7013) رگد  رسید 

 

 7071خان پس از وقایع . جمعه70

ز  ودف  سی ر بلوچستان زنگل خانجمسه

که با آنها  هو یم ز ه ف،ار قدزر تحت هایسیزنگل

با  یحاشد به هممارو چون  دینما یهممار

به زخدزي زو ز   میآنها تصم  هو ینم هایسیزنگل

 ر  دزنیز ی. کنسولگددندیگیم سیبلوچستان زنگل

رز با توجه  دزنیخان به زبا گ،ت جمسه نهی م تهیکو

 کندیکه رشاهاه صا ر کد ه بو  فدزهم م یبه عفو

خان  ر زبتدز قدزر بو  که جمسه .(793: 7017) ند مقدم  

ند و حتی هو دیتبس دز یهمدزه با زتباعش به ه

خصوص میان و زر  ک،ور و  نی ر زمماتباتی 

فدماندزری  زهدزن صور   و دز یهزستاندزری 

سد زر هد و ؛ زما  ستور رشاهاه عوض گدفت

 (7 دیتصو) الیر 0333 انهیماه یخان با مقدرجمسه

)ساکما    ر تهدزن قدزر گدفت یتحت نظد ههدبان

390337711 :739). 

محمدخان خان که ز  سدنوهت  وستجمسه

ف،ار  رغمیعل هاسالی زوال   زهت   ر زین خوببه

 یا   ر تهدزن باقی ماند. کمی بسد  ر زوزسر سال 

ممدزن به فدماندهی سدتیپ محمد  71ل،مد  7079

بد یُ هن  ویا ه  ر  زهدزن  یُ  م،تملمیمند  

سوزر و یُ هن   هن  توو انه  ر خا   یُ هن 

 زستسدز  باویا ه و یُ گد زن سوزر جما   ر  زبل 

. زین (713:7013وژمان  )نفد ت،میل هد  7333جمسی 

که سد زرزن بلوچ وس ز  سدکوبی  نیدو به حدی بو 

محمدخان بارکززئی  جیهندخان یارزحمد هی  وست

 هی جدأ  وغیان  ر خان زسماعیلو جمسه

 بلوچستان رز ندزهته باهد.

موجب فدمان به  7033سدزنجام  ر سال 

 فهی ستور با گ،ت سد زر وا ی محمدرشا هاه وهلو

) ند مقدم   هه ب ش و زستد ز  زمالکش صا ر هد

  مد ی که رو گاری به بیتدت نیز به. (793: 7017

 لیل جن  گورستانی تا حد یُ قهدمان ملی باال 

و ی  قیق رشاهاه سدکوب زیربدنامهرفته بو   با 

که  ر  ورة  خفیب هد. زین حدکت باعث گد ید

ی ودآهوب زولیه هاسال ر  ژهیوبهمحمدرشاهاه  

رز  هاامیق نیتدخطدناک توزنستیمبلوچستان که 

ی کند  بسیار آرزم و  هسامانیه  ولت مدکزی عل

 حا ثه گد  .بی

ز  سوی  یگد سقو  قدر  سد زرزن  ر 

ی و کسب زمتیا  خوزها هی بلوچستان رزه بدزی 

ی خارجی  ر بلوچستان با  کد .  ر  هه ها ولت

بیست بارها  ر مذزکدز   ولتمد زن صحبت ز  

زعطای زمتیا  به زنگلستان یا آمدیما  ر بلوچستان 

. بدزی نمونه سفید آمدیما  ر  ورة زمتیا  هو یم یده 

تا  ر بدزبد زمتیا  نفت  نفت همال ز  قوزم خوزسته بو 

زمتیا ی  ر  هایسیزنگل  به هارو  همال بدزی

 313: 7017 انیآبدزهام) ر زین مور  ن.ک: بلوچستان بدهد 

. زین (Foregin Relation of united state:1946:369 به نقل ز 

زحمد قوزم  مقتدرزنهبا م الفت صدیح و  مسئله

 رو هد.هروب

 

 جهینت. 74

که علت  چنین نتیجه گدفت توزنیم ر وایان 

بارکززئی علیه  ولت  خانمحمد وستزصلی وغیان 

مدکزی  تال  بدزی حفظ موقسیت و کسب منافع 
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 ولتی  جا خالصهمصا ره زموزل  قیز  ودزقتصا ی 

بو . و عدم ود زخت مالیا  سالیانه بلوچستان 

ة شسب حمومت قاجاریه  وزسطبهموقسیتی که 

ی زژهیو   به هملآنها ر وایان  ورة حمومت  ژهیوبه

به   ر بلوچستانسال  1تا مد   قا ر ساخت زو رز

یُ قدر  بدتد محلی تبدیل هو   آنچه زستمدزر زین 

و وشسیت رز  ر  ورة وس ز  کو تا و سقو  قاجاریه 

وهلوی زول مممن ساخت  رگید  کار آمدنی رو

گیدی و  ستیابی  ر  ورزن قدر  سد زر سپهبو ن 

نی  ر خدزسان  به مقام سلطنت و سدکوب م الفی

محمدخان آذربایجان و خو ستان بو . زلبته  وست

سدکوب م الفین  به دیجدزین زهتمام  ولت مدکزی 

 ن  خطد جدی  عنوزنبهرز  آنهاو موفقیت  ر بدزبد 

حتی سقو  خزعل و سمیتقو آگاهی  تلقی نمد  و

. عوزملی ال م رز  ر مور  رشاهاه به وی ندز 

همچون  وری رزه  عدم هناخت کافی ز   ولتمد زن 

  ناتوزنی ز  رشاهاهه ص  ژهیوبهحمومت جدید 

 ر وایت ت و  وجو  آمده رک ماهیت تغییدز  به 

ی ابیو زر گدفتن  کم ستتحوال   ر حال وقو   و 

یی زرتش جدید باعث گد ید تا  رصد  توزناغلر ز  

 باآید  زمدی که حفظ قدر   ر زمور بلوچستان بد

ی هاقدر بد ن  نیز  بتمدکز قدر  و  استیس

با  رو نیز ز محلی توسر وهلوی زول  ر توا  بو ؛ 

توجه به سیاست کلی  ولت زنگلستان  ر حمایت ز  

و عدم همماری خوزنین  تمدکز قدر   ر زیدزن

خان با محمدخان و جمسه وست جمله ز بلوچ  

 ر یی که هاهدزر تال  کد ند  آنها  هایسیزنگل

  زقدزمی علیه  ولت  گدفتیمصور   بلوچستان

رز  رشاهاهزمنیت و زستقالل ملی زیدزن جلوه  هند و 

 ی به آن منطقه نمایند.ل،مدک،تحدیُ به 

 آنهاسد زرزن بلوچ  ر وی کسب زستقالل نبو ند. 

بی،تد  رصد  گستد  زقتدزر سیاسی و زقتصا ی 

ونت زفسدزن نظامی خو  بو ند؛ ولی بدرفتاری و خ،

 به وجو سدهن  رحیمی و سدتیپ زلبد  باعث  چون

نسبت به زرتش  هابلوچ انی ر مآمدن کینه و نفد  

عوزمل  همدزه با نفدتی که ووزیب بلوچ ز   نیز .هد

زنگلستان  زهتند   مینه وغیان خوزنین بلوچ رز فدزهم 

 نمو .

ی هاسال هی  ر خان زسماعیلوغیان جمسه

مهم و کمتد  مسائلیمی ز   (7071–7073)

 رباره  وره رشاهاه زست. زین حدکت  هده قیتحق

محمدخان بارکززیی و که وس ز  وغیان  وست

سدکوبی زنفدز ی جیهندخان یارزحمد هی صور  

گدفت  سومین و آخدین حدکت جمسی بلوچستان 

  ر  وره سلطنت وهلوی بو .

 ر  که رشاهاه وهلوی  رسدیمبه نظد  گونهنیز

رزستای سیاست تمدکزگدزیی  ر  ومین مدحله زقدزم 

نظامی  ر بلوچستان  زین زستان نیمه تابع رز به 

تابسیت کامل  ولت مدکزی  رآور .  ر زین میان 

آخدین رهبد بزرگ  عنوزنبه هی  خان زسماعیلجمسه

بلوچستان  با یُ بدنامه سیاسی  قیق بدزی یُ قیام 

ید. وس ز  هدو  علیه  ولت مدکزی تحدیُ گد 

قیام با حذف عوزمل محدک  ولت مانع ز  همدزهی 

هد.  هی ساید سد زرزن بلوچستان با وایفه زسماعیل

که  ولت  ر   هدیمی ن،ان خوببهزسنا  زین  وره 

ی هاخوزهشتما  و  رغمیعل  7073ی هاسال

 هی  ز  بدآور ن خان زسماعیلممدر جمسه

خو  زری کد ه ی زبتدزیی و سا ه وی هاخوزهش

زست. وی  ر مدحله زول مجبور به وذید  صلح با 

  ولت گد ید.

  با زعدزم مولوی 7071ی بسد و  ر ها ر سال

 هی که م،موک به جاسوسی بدزی وایفه زسماعیل
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ی رو رروخان زنگلستان بو   بار  یگد  ولت و جمسه

یمدیگد قدزر گدفتند. زین بار وس ز  یُ  رگیدی 

واکستان( ) یسزنگلخان به بلوچستان کوتاه  جمسه

به  لیل عدم همماری با نیدوهای  ؛ وگدی ت

زنگلیسی ز  بلوچستان زنگلستان زخدزي و به زیدزن 

تا  ر یُ  با گ،ت.  ر زین  وره  تدتیبی زت اذ هد

  هایی زرزه بد  هی  عالوزسماعیل فةیوا وره کوتاه 

حتی ز  هویت فدهنگی خو  نیز محدوم هوند. 

محمدخان  همه زین خان  بدخالف  وستجمسه

وی نتیجه صبد خو  رز  نمهیزتحوال  رز وذیدفت تا 

  وس ز   وره رشاهاه  ر  وره 7033 ر سال 

محمدرشا  گدفت و توزنست به سد مین ما ری خو  

 .با گد  
 

 منابع 

تاریخ (. 7011  گاوین؛ ملویل  چارلز )آوری  ویتد؛ همبلی
تدجمة   ورة زف،ار   ند و قاجار(.) جیکمبدزیدزن 

 فد. تهدزن: جام.مدتوی ثاقب

گدزیی  ر زیدزن  و قوم (  قومیت7011) حمیدحمدی  ز

 تهدزن  ن،د نی
ووزیب سیستان  و ع،اید. (7013) زیدي سیستانی  ف،ارز

 .نسل  زنش  چاپ ویُ زیدزن :جابی .و بلوچستان

. سفدنامه رشاهاه به خو ستان(. 7030بهدزمی  فدي زهلل )

 نا. تهدزن: بی

زقتصا  کوچه: گززر  وول (.  7017وورهافسی  مجید )
های  ندگی و  ستمز ها  ر  و سده ملی  هزینه

 . تهدزن: گام نو. گذهته

. تهدزن: فدوواهی زرتش هاهن،اهی(. 7013وژمان  جالل )

 ارمُ.ن

. چاپ گنج هایگان(. 7011 ز ه  سید محمدعلی )جمال

 سوم. تهدزن: س ن. 

. عملیا  ق،ون  ر بلوچستان(. 7003) جهانبانی  زمان زهلل

  .مجلس :تهدزنچاپ  وم. 

تاریخ روزبر سیاسی زیدزن و . (7013) زصغدعلی  رگد 

تهدزن:  .کاوه بیا  ةتدجم .رشاهاه ةزنگلیس  ر  ور

  .ودوین

کد ها   )بلوچ حمایت. (7017مقدم  محمو  ) ند 
هدکت  .ارونکچاپ : جابی .ها(ها  بلوچزنگلیس

 .سیته

مهاجمان سدحد   .(7011) رجینالد ز وزر  هدی  زید 

 .)رویایی نظامی زنگلیس با سد زرزن بلوچ زیدزنی(
  .ن،د نی :تهدزن .حمید زحمدی ةتدجم

زیدزن و تاریخ روزبر سیاسی  .(7031) ذوقی  زیدي
 .ن،د واژن : تهدزن. (7933-7931های بزرگ )قدر 

 .7031  سال 107  هماره رو نامه زوالعا 

 .7031سال  .7133هماره  .رو نامه هفق سدخ

 .313333111. کتاب انه ملی زیدزن و زسنا  سا مان

 .390337713. کتاب انه ملی زیدزن و زسنا  سا مان

 .390337713 .کتاب انه ملی زیدزن و زسنا  سا مان

 .90337713. کتاب انه ملی زیدزن و زسنا  سا مان

 .390337713. کتاب انه ملی زیدزن و زسنا  سا مان

 .3903377139. کتاب انه ملی زیدزن و زسنا  سا مان

 .390337711. کتاب انه ملی زیدزن و زسنا  سا مان

 .39133119. کتاب انه ملی زیدزن و زسنا  سا مان

 و سد زرزن  علما مناسبا . (7011) قاسم سیاسد 

 .تفتان : زهدزن. کد گان بلوچ با  ولت مدرنتحصیل

. زیدزن  ر  ورة سلطنت قاجار(. 7011زصغد )همیم  علی

 چاپ چهارم. تهدزن:  ریاب. 

 .رشاهاه و ق،ون متحدزل،مل .(7011باقد ) عاقلی 

 .نامُ :تهدزن

مطدو  بلوچستان یا گار . (7031) نیزلدکمال زب غد

 .کیهانچاپ  وم. تهدزن:  .قدون

. تدجمة سفدنامه بلوهد(. 7039بلوهد  ویپد  فون )

 کیماو  جهاندزری. چاپ  وم. تهدزن: خوزر می. 

زقتصا  سیاسی زیدزن ز  (. 7010کاتو یان  محمدعلی )

. چاپ سوم. تهدزن: ن،د م،دووه تا وایان وهلوی

 مدکز. 
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مجلس هورزی کمام )کتاب انه  مو ه و مدکز زسنا  

 .d4-k55-26/2-p152-00003زسالمی(. 

کمام )کتاب انه  مو ه و مدکز زسنا  مجلس هورزی 

 .d4-k55-26/2-p152-00004زسالمی(. 

کمام )کتاب انه  مو ه و مدکز زسنا  مجلس هورزی 

 .33-73031-33331زسالمی(. 

 )بدزسا  به وهلوی قاجار ز  .(7019محمدقلی ) مجد 
سیدرشا  ةتدجم. آمدیما( زسنا  و زر  خارجه

مؤسسه مطالسا  و  :تهدزن .مصطفی زمیدی و مد زنی

 .های سیاسیوژوهش

 :تهدزن .ساله زیدزن تاریخ بیست .(7033ممی  حسین )

  .ن،د ناهد

 13-13  ص 7071  آبان 1  همارهمهنامه زرتش

 13-17  ص 7071  آبان 1  هماره مهنامه زرتش

 13-11  ص 7071  آبان 9  هماره  مهنامه زرتش

 13-13: ص 7071  آبان 77  همارمهنامه زرتش

زسنا  رسمی  ر روزبر (. 7037صالح  غالمحسین ) مید ز
. تهدزن: سیاسی زیدزن با زنگلستان  روسیه و عثمانی

 ن،د تاریخ زیدزن.  

 ةتدجم . ید آفتاب سو زن .(7030یدرماید  زسمارفن )ن

 .ن،د تاریخ زیدزن :دزنته. کیماوو  جهاندزری

. چاپ خاودز  و خطدز (. 7011قلی )هدزیت  مهدی

 هفتم. تهدزن:  وزر. 

 جا: . بیتاریخ بلوچستان .(7013همت  محمو  )

  .زنت،ارز  گلی
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47. U.S. Ambassador to the State        Department , 

22 March 1946 , Foregin Relation  

of united state (Washington , D.C. 1946 )  VII 

 

 

 

 

 

 
 

نامه سیدحسن خان بلوچ نماینده بلوچستان به رئیس مجلس : 7سند

 کمام()خان هورزی ملی  رخصوص قتل و غار  وایفه هاه جهان
 

 
آمیز : نامه چاکد محمدبه و زر   زخله  ر مور  رفتار توهین3سند

 سدهن  علی،اه رحیمی با خوزنین بلوچ
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 نامه سرداران بلوچ به حاکم دزداب درمورد نقش آنها در: 0سند

 (210337513)ساکما   شاهیدادن به غائله ربودن سرهنگ لل انیپا

 
 

 ب ش هی به ههزسماعیل : ب ،نامه تغیید نام وایفه1سند

 

 

 

 
 

  هی: تسیین حقوی بدزی جمسه خان زسماعیل7سند

 

 

 

 

 

 
 

 


