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 گذری بر تاری    خ حکومت بلوچستان تا قاجاریه

 

ی واحد و 1871نقشه های پیش از سال اسناد تاريخی و  م نشان میدهند که بلوچستان رسزمی 

پس از حکومت مسلمانان عرب )عباسیان( بار میالدی  12مستقل و وسییع بود که از قرن 

ی آغاز شده است.    دیگر دوره حکومتداری بلوچها در این رسزمی 

ابتدا در غرب  قدرتمند  دو سلسله حکمرانی  رفته رفتهدر سالهای بعد از پایان حکومت غزنویان 

ق بلوچستان شکل گرفته است، که  در تقابل قدرت با یکدیگر هر چند نسبتا و سپس در رسر

متحد عمل یم کردند. در بخش غرب بلوچستان سلسله  بودند اما در مقابل دشمنان خارج  

ر و کیچ که از ( به مرکزیت بمپو شاهان بلوچستان که به ملک معروف شدندملوک مکران )

ق بلوچستان سلسله خانات کالت که از  600 به مدت م 12قرن  سال ادامه یافت و در رسر

ی  400م  15قرن   یم کردند. در این میان نی 
سال به مرکزیت کالت پیدایش یافته و حکمرانی

جالل خان و در دوره چاکر اعظم برای مدنی حکومت وسییع  سلسله رند و الشار بعد از می 

ل داشتند. خصوصا  قی بلوچستان را به کنیی  مناطق رسر

م در جریان "بازی بزرگ" و رقابت انگلیس با روسیه ، انگلییس ها که به دنبال  1839از سال 

وی های روسیه تزاری از شمال ایران  ایجاد "مرز حائل" برای حفاظت هندوستان در برابر پیشر

از بلوچستان را ترصف کند تا از این که بخیسر   ند ، از حکومت وقت قاجار)ایران( خواستند بود

پر طریق مرزی حائل ایجاد شود و خیال انگلیس از خطر بالقوه روسیه برای سلب مستعمره 

 انگلیس یعنی هندوستان آسوده شود. غنیمت 

بلوچستان به عنوان مرز حائل اعتماد نداشت چون  کشور همسایه هندوستان یعنی   انگلیس به

ی زمان رتش واحد قوی در آن و ا متمرکز  یک قدرت سیایس وجود نداشت و قدرت نسبتا بی 

ی رسداران قدرتمند  ق و غرب در بی  ی خاطر از نگاه  مناطق مختلف رسر توزی    ع شده بود به همی 

حمایت از رسداران منطقه ای بلوچ و نفوذ  انگلیس احتمال نفوذ کشورهای قدرتمند از طریق

 . وجود داشت به هندوستان

مهراب خان حاکم پس از شکست اولش از م  1839در سال ح خود برای اجرای طر انگلیس  می 

مهراب خان حاکم بلوچستان  ده تر یورش برد و می 
ات گسیی ی  و تجهی 

وی بیشیی بار دیگر با نی 

را کشته و بعد از مدنی فرزند او را کالت که قوی ترین و پر نفوذ ترین حاکم بلوچستان بود 
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ی طوائف پایه های حکومت بلوچستان را دست نشانده خود ساخت و با ایجاد در  ی در بی  گی 

تضعیف نموده و قدرت و نفوذ خود را بسط داد و در نهایت بلوچستان را تحت الحمایه 

 )مستعمره( خود ساخت. 

ط بندی کرد، سیاست ایجاد مرز حائل  را آغاز کرد و بر رس نارصالدین شاه قاجار  از آن پس رسر

وانسته بود قدرت خود را بفزاید و به دلیل شکست های که در دوره خود تنارصالدین شاه  

ی داشت،   گزینه خون  بود تا با سابق شاهان سلف او از روسیه نسبتا نظریات ضد رویس نی 

ی خاطر  ی شود به همی  از  اشغال بخیسر از بلوچستان مانیع برای نفوذ روسیه به این رسزمی 

ستان یورش برده و این منطقه را ترصف طریق سفارت خود به او اطالع داد که میتواند به بلوچ

 انگلیس بهره خواهد برد.  همه جانبه کند و در این کار از حمایت

نارصالدین شاه که شکست های شاهان سابق قاجار و از دست دادن مناطق وسییع از شمال 

د با روسیه را میدید برای توسعه مرزی و افزایش قدرت خود   در نی 
در  ایران و قفقاز و ناتوانی

 به فتوحات جدیدی نیاز داشت لذا به سمت بلوچستان روی آورد.  پایتخت،

ل بلوچستان موضویع دیگر، و  میدانست که  او  ترصف بلوچستان یک موضوع است و کنیی

ها دور تر نبوده است،  ل بلوچستان از پایتخنی کیلومیی چون هیچگاه در طول تاری    خ امکان کنیی

ی حاکمان صفوی و اسالف  ند و این سابقا نی  قاجار تالش کرده بودند به بلوچستان یورش بی 

منطقه را ترصف کنند اما هیچ گاه موفق به ماندگاری در این منطقه نشده بودند و رصفا به 

غارت های موقت اکتفا نمودند. این بار اما برای ترصف و ماندگاری در بلوچستان به تاکتیک 

ی خاطر ابراهیم خ که همچوار بلوچستان ان بیم حاکم بم و کرمان را  دیگری نیاز داشتند به همی 

 مسئول این کار کردند. بود 

بلوچستان بود و شناخت کاقی از بلوچستان داشت و  همسایهابراهیم خان بهزادی بیم چون 

ی فردی قدرت طلب بود مسئولیت یافت که  با جنگ افزارهای حکومت قاجار به خود نی 

د و این منطقه  بلوچستان  ا ترصف کند. ابراهیم خان ابتدا مناطق نرماشی  و سپس ر یورش بی 

پایان یافته بود و سالها بود که بمپور را ترصف کرد. در این زمان سلسله ملوک مکران )ملکها( 

نارونی ها در بمپور حکمرانی یم کردند. اما عمال بعد از منطقه قرصقند و رسباز و مگس منطقه 

 نفوذ خانات کالت بود. 
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دستور مستقیم نارصالدین شاه از یک سوی و حمایت انگلیس از سوی دیگر ابراهیم پشتیبانی و 

او کشکند، رسباز، تا منطقه  م 1869سال  خان را به ادامه یورش تشویق کرده و در نهایت

ل حکومت  رساوان، پنجگور و کیچ را اشغال کرد ییک از دالیل موفقیت او در این حمالت کنیی

یس ها بود، انگلییس ها با ایجاد فشار بر حکومت خانات کالت از خانات کالت توسط انگلی

ی رسداران مناطق مختلف کالت را ضعیف کرده بودند  ی و تفرقه در بی  یک سو و ایجاد درگی 

خدادادخان حاکم وقت کالت توانست حمالت قاجار به فرماندیه ابراهیم  اما با این وجود می 

د. خان بیم را دفع کند و مناطق کیچ و پن  جگور را باز پس گی 

ی از دو طرف )حکومت بلوچستان  و ایران قاجار( شدت یافته بود و هیچ یک بیش از  –درگی 

وی نداشتند و این درست همان محیل بود که یم توانست سیاست "مرز حائل"  این توان پیشر

ی انگلیس را عمیل کند، از این رو فردریک گلداسمید افش انگلییس مامور برقراری گف تگو بی 

م در نهایت 1871حکومت بلوچستان و حکومت قاجاریه شد ، این گفتگو در بمپور در سال 

قی  به مرز جدیدی منجر شد که به مرز گلداسمید معروف گشت و بلوچستان را به دو نیم رسر

 و غرن  تقسیم نمود. 

ل مستعمره جدید خود که قرنها مستقل بود رایه نیم قاجار  حکومت ایران  دید جز برای کنیی

. از این رو قلعه نارصیه در پهره منطقه ای ایجاد مراکز نظایم و به دست آوردند دل رسداران

ی  ل بخش مکران شد و بخیسر از قشون نی  برای ساخته شد و مرکز قشون قاجاریه برای کنیی

ل بخش رسحد بلوچستان  و از آن زمان سیاست ایجاد تفرقه در ند در خاش مستقر شدکنیی

ی طوایف ده شد  بی  ل بلوچستان به کرمان سیر
ی ایجاد شد. از طرف دیگر کنیی شمال و جنوب نی 

و حاکمان کرمان به عنوان فرمانفرمایان کرمان و بلوچستان خوانده میشدند. نارصالدین شاه 

رسداران بلوجر که از او تبعیت یم کردند و مالیات پرداخت یم کردند را در مقام حکومت منطقه 

ل گرفت.  ای خود ابقا کرد   و از این طریق بلوچستان را تحت کنیی

در این دوران بلوچستان بخاطر خشکسایل وضعیت معیشنی بدی داشت با این وجود شاهان 

تحصیل کنند و از بلوچها قاجار به حاکمان کرمان دستور میدادند که مالیات های سنگینی 

ی یم گرفت ایجاد فشار بر رسداران منطقه ای بلوچستا ابراهیم خان بیم با  ن، مالیاتهای سنگی 

پس از برای خود در کرمان دبدبه و کبکبه ای ساخته بود و این روش  تحصیل مالیات ها  و با 

ی ادامه یافت. مرگ ابراهیم خان بهزادی،   برای حاکمان بعدی کرمان نی 
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ند ملزم بودند مالیات های سنگینی از مردم گرفته و به دربار بفرستکه رسداران منطقه ای بلوچ  

در غی  این صورت با زور نظایم عزل شده و فرد دیگری به ظاهر چاره ای جز این نیم دیدند 

ی خاطر حاکمان بلوچ بر رس یک  از رقبایش به عنوان حاکم در آن منطقه انتخاب میشد به همی 

ی مالیات یا  دو رایه قرار گرفته بودند: ایجاد فشار بر زیر دستان هم نوع بلوچ خود برای گرفیی

ی یم  کنار شدنشان از قدرت. که بسیاری روش اول را یم پذیرفتند بر  و عمال از چشم مردم نی 

 افتادند. 

قی )بلوچستان انگلیس(  در این دوره بسیاری از بلوچها مجبور به مهاجرت به بلوچستان رسر

وهای نظایم ایرانی و ظلم و ستمشان از حد خارج شده  شدند چون حمالت و یورش های نی 

ی ترک تبار بودند.  افراد قشون بود . اکی   ی نظایم قاجار نی  ی دوره نی  اصطالح "گجر" وارد  در همی 

 فرهنگ لغت بلوچستان شد. 

ی یم گرفتند و با خود یم بردند، دام ها و  قاجاریه حنی بلوچها از زن و مرد را به عنوان کنی 

لیات های کشاورزی ، ماآنها به زور یم ستادند احشامشان را که تنها دارانی هایشان بودند از 

ی رفته بود و  ی بود که کشاورزان زندگیشان از بی  ی آنقدر سنگی  از کشته های قاجاریه چه بسا  نی 

 بلوچ پشته میساختند. 

این وضعیت باعث قیام های گاه و بیگاه رسداران بلوچ اینجا و آنجا میشد اما توسط ایرانی ها 

 تبدیل شد، قیام یاراحمدزیه ها بود، رسکوب میشدند. ییک از این قیام ها که بعدا به قی
ی

ام بزرگ

ی های خود را از دست  یار احمدزیه ها از همان ابتدا با تقسیمات مرزی نفوذ بر بخیسر از زمی 

داده و آن سوی مرز قرار گرفته بودند که در ادامه با دیدن ظلم قشون قزاق تحملشان رس 

ی خاطر  آمده بود  فت که علیه نظامیان قاجاری یورش بر  به همی  دند و تعدادی را کشتند. و می 

ی خاطر نارصالدین شاه قبل از انکه موضوع ریشه  این قیام تبدیل به قیایم فراگی  شود به همی 

 دار شود "ابوالفتح خان" را با لشکری برای برریس وضعیت و رسکوب یاراحمدزیه ها فرستاد. 

ز این حمالت به ستوه آمدن از یاراحمدزیه ها به نارصالدین شاه اعالم کردند که هدفشان ا

 با حکومت 
ی

وهای قشون قزاق است و اگر ظلم و ستم را متوقف کنید ما جنیک ظلم و ستم نی 

ط که محل زندگیشان کوچ کرده و به فهرج کرمان  از  نداریم، نارصالدین شاه پذیرفت به این رسر

لشان کنند. بروند چرا که آنجا تحت نفوذ بیشیی حاکمان کرمان بود و میتوانستند کن یی

ی برای انتقال بودند و  یاراحمدزیه ها پذیرفتند و اسلحه را کنار گذاشتند و در حال آمادگی 

وضعیت آرام بود که ابوالفتح خان خیانت کرد و به محل زندگیشان یورش برده و بسیاری از 
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اوز کنند زنان و مردنان بلوچ را اسی  کرد. و حنی به یک زن بلوچ در مقابل شوهرش خواستند تج

افتش کشته شد  را قطع کرده روی بدنش گذاشتند و در این  مرد بلوچ رس ، که او با دفاع از رسر

ایط به زن بلوچ تجاوز نمودند. موضویع که  باعث  و  بسیار برای مردم بلوچ سخت گذشترسر

ی قیایم وسیع تر شد.  ی خود به دست شکل گی  بلوچهانی که تا دیروز از دست دادن رسزمی 

ی آنها را به ستوه آورده بود و هر از بیگانه   ها نی 
ی به ایرانی ها ناراحت بوده ، مالیات های سنگی 

ی قرار یم گرفتند  وهای قزاق نی  تحمل این نوع خیانت ها و جنایتها  چندی مورد ظلم و ستم نی 

ی خان  و بر  اینجا بود که دور  را نداشتند  ی مخالف قاجاریه رسدار حسی  جمع شدند و برای گرفیی

 تقام برنامه ریزی کردند. ان

ی مرز گلداسمید گذشته بود. رسدار  17میالدی بود که  1888اکنون سال  سال از شکلگی 

ی خان با حمایت دیگر بلوچهای که فریادهای آزادی بخش او را شنیده و به او پیوسته  حسی 

ند. رسدار بودند دست به قیام زدند. و رسبازان قشون قاجار را در چندین نقطه از پای درآورد

ش داده و به قلعه پهره محل اصیل استقرار قشون قاجار یورش  ی خان جنبش خود را گسیی حسی 

ل گرفت.   برد و ابوالفتح خان را محارصه کرده و پهره را تحت کنیی

ی خان، نارص الدین شاه، چاره ای نداشت جز برکناری ابوالفتح  ش قیام رسدار حسی  با گسیی

السلطنه پش عموی خود را به بلوچستان فرستاد و با توجه به خان. و بجای او حشمت 

" هنگام ورود بدون  وضعیت نا آرام بلوچستان با سیاست مکر و فریب به وی توصیه کرد : 

ی  سیاست و تنبیه همه را مطیع و منقاد خود گرداند" حشمت السلطنه از در مذاکره با حسی 

همانند  دست به خیاننی  لوچها آرام شدند بار دیگر و ب خان وارد شد و پس از اینکه قیام خوابید 

ی خان و چندی از یارانش به همراه فرزندش را اسی  کرده و به کرمان برد.  ابوالفتوح زد و حسی 

ی جالن   ت انگی  ی زمینه داستان عی  ی خان در زندان کرمان کشته شد. در همی  که نهایتا حسی 

ی خان از حاکم   زا فرمانفرما"کرمان هست در مورد درخواست رسدار حسی   "عبدالحمید می 

پس  . پشش را در زندان کشتاو گوش به درخواست حسینخان نداد و برای ازادی فرزندش اما 

ی بیمار شده و  ی خان در زندان ، فرزند فرمانفرما نی   و او از کرده خود  مرد از قتل فرزند حسی 

 گشت. نادم  سخت 

 برای پیکار ر 
ی

هانی بخش در دل بلوچها ایجاد شد که زمینه قیام پس از این قیام ها امید بزرگ

 1285م برابر با 1906میالدی در سالهای  20اوایل قرن های بعدی را فراهم کرد از سوی دیگر 

وطه در ایران اتفاق افتاد و تهران و شهرهای اطراف با نا آرایم های مختلفی  ش انقالب مشر
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حاکمان منطقه ای بلوچ اعث شد که مواجه شده و حکومت قاجار تضعیف شد این موضوع ب

 بار دیگر با ساتفاده از خال موجود به قدرت خود بیفزایند. 

ی و متحدین فرصت مناسن  برای م  1914در سال  ی متفقی   اول بی 
با پیش آمدن جنگ جهانی

ی انگلیس و روسیه و...  وهای متفقی  بلوچها ایجاد شد که بتوانند استقالل خود را بازیابند. نی 

اتوری عثمانی که بلوچستان به دلیل سنی بودن بودند  اتوری المان و امیر وهای متحدین امیر و نی 

و نزدییک مذهبیشان با عثمانی ها و از طرقی به دلیل دیدن استعمار و خیانت  انگلییس ها علیه 

هر چند به ظاهر  یم توانست متحد خون  برای آنها باشد. بلوچها و تقسیم رسزمینشان ... 

 در جبهه متحدین قرار گرفتند. بلوچها عمال  وع علنی نبود اما این موض

 

ی حکومت بار   در بلوچستان کزیهشکل گیر

 مستقیل در بلوچستان غرن  ) بارکزیه یا بارانزیهحکومت 
 1928- 1907سلسله حکومنی

شمیس( است که  با ترصف قلعه  های پهره و بمپور و اخراج  1307 - 1286میالدی برابر با  

وهای  قاجار از بلوچستان توسط می  بهرام خان باران زیه ایجاد شد و پس از مرگ او  پرشیا نی 

ش یافت تا ایتوسط می  دوست محمد خان   شمیس با یورش ارتش  1307نکه در سال گسیی

 پهلوی از میان رفت. 

باران خان است که جد او از منطقه فراه افغانستان به منطقه سیستان  می    بهرام خان نواده می 
باران  به دالییل از منطقه سیستان هجرت کرده و در بلوچستان بعدا  مهاجرت کرده بود ومی 

امی  دوستمحمد خان و امان هللا خان حاکمان افغانستان ساکن شد. این افراد از بستگان نسن  
باران خان بعد  که  رئیس طایفه بارکزانی در بلوچستان شناخته یم شد  به عنوان بودند. می 

باران بارکزی عیل وبعد پشش شیخ جمشید وبعد از   ازفوت می  شیخ مهراب وبعد   او می 
رستم خان نسل اندر نسل در بل اعظم خان وبعد می  یک طایفه  تبدیل به ه و وچستان بودمی 

 . شدند  با فرهنگ و هویت بلوجر  بلوچ

ون به بلوچستان یم آمدند بعد از مدنی در  به دلیل هویت غالب بلوچستان، افرادی که از بی 
ی هستند که  افضل و کرد شبسیی فرهنگ بلوچ هضم میشدند مثال دیگرش کردها از نسل می 

فه بلوچ شدند و مدنی در منطقه رسحد حکومت کردند. پس از استقرار در بلوچستان یک طای
باران بارکزیه رفته رفته قدرتمند شدند تا دوره سه  که   رستم خان می    به هر حال نوادگان می 
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عیل محمدخان، می   ی خان  بهرام خان ومحمد  پش بنام های می   در  امی 
ی

داشت و نقش پر رنیک
 دوره قاجار ایفا کردند. 

ی ا وطه در تهراندر دوره شکل گی  اضات مشر و تضعیف حکومت قاجار و رسبرآوردن قیامها  عیی

بارکزیه  در آن دوره بهرام خان بارکزیه در حال طلوع بود.  اقبال ستاره ،پرشیا  از مناطق مختلف

بود که حوزه نفوذ خود را  و بهرام خان ساکن در رسباز  حاکم رساوان باران زیه ها  ها یا همان

ش داد  و ایرانی  ها ارتش انگلیس با رشادت بسیار  دفعه سهو  به مناطق مختلف بلوچستان گسیی

ی خاطر ها را شکست داد  و لقب شاه جهان بر خود  به حاکم بلوچستان شهرت یافت ، به همی 

 گذاشت. 

وع شد که سال  ی و  1901داستان از آنجا رسر  درگی 
قی قیایم بر علیه م  در بلوچستان رسر

وع شده بود که ب  هرام خان هم به آنها کمک کرد، انگلییس ها توسط رسداران بلوچ رسر  می 

وهای خود یورش برده و  رسانجام وی  انگلییس ها برای رسکوب آن با نی  نمودند این موضوع پیشر

وانی به بلوچستان  موجب عقب نشینی برجی از رسداران بلوچ چون محمد عمر خان نوشی 

انگلییس ها که از حمایت بهرام خان از . داد  که بهرام خان حاکم رساوان به او پناه  شد غرن  

وانی را خطری برای خود یم دیدند برای  ی نوشی 
قی مطلع بودند و پناه گرفیی قیام بلوچستان رسر

د با وی شدند.  ی بردن بهرام خان وارد نی  کا   برنامه ریزی کردند  انگلییس ها طرجاز بی  که مشیی

ند تا دریس برای دیگر رسداران بلوچ هم باشد با ن  به بهرام خان یورش بی 
وهای ایرانی  نهایتا . ی 

ک بریتانیا و ایران قاجار به بهرام خان یورش برده وی نظایم مشیی و او را در قرارگاه خود   نی 

غم   دزک ک بریتانیا و ایران علی 
وی مشیی تحت محارصه نظایم در آوردند. با این وجود، نی 

الش بسیار موفق به شکست بهرام خان نشدند و پس از محارصه طوالنی و مذاکرات ن  نتیجه ت

) Quetta: M/S. به پذیرش شکست شده و از منطقه خارج شدند با حاکمان بلوچ مجبور 

.62-Nisa Traders, 1979), 3: 254 

وی نظایم از این بسیی بهره برده او  ،بهرام خان شد  زیادی برای شهرتاین واقعه باعث  و نی 

ی به اطاعت و دیگر رسداران منطقه ای  اد خود را افزایش د . بهرام خان با این خود در آورد را نی 

وهای ایرانی که قدرتشان رو به ضعف نهاده بود را به دست  جدید  موفقیت توانانی اخراج نی 

وهای نظایم ایرانی بود را ترصف کرد   آورد از این رو  به پهره حمله کرد و قلعه پهره که مرکز نی 

ین قلعه آن زمان 1907و سپس در سال  که بلوچستان یعنی بمپور را   در مناطق غرن   م  مهمیی

. این موضوع باعث کمک به ترصف در آورد بود را نارونی  رسدار سعید خان تحت حکمرانی 
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وهای خوایه رسدار سعید خان  نارونی از قاجاریه شد، سعیدخان بخاطر اینکه کارگذار نی 

قاجاری در بلوچستان بود از محبوبیت چندانی بهره نیم برد و در مقابل چون بهرام خان 

ی کسب کرده بود و به راحنی توانست در  وهای قاجاری را اخراج کرده بود محبوبیت بیشیی نی 

وهای دهای بعدی نی  ک نی  و قدرت خود را در کل  عید خان را شکست دادهقاجاری و س مشیی

 تثبیت کرد.  بلوچستان

اشغال برای  ارتیسر  پرشیا،شمیس حکومت  1289م برابر با  1910سه سال بعد یعنی در سال 

بهرام خان شکست خورده و مجبور به بازگشت شد. می  فرستاد که بار دیگر از بمپور  دوباره

A. Jahanbani, Amaliyyat-e Qushoon Dar Balochistan (The Campaigns of 

the Armed Forces in Balochistan), 2nd (Tehran: Majis Publication, 1959), 

p. 36. 

وزی در برابر ارتش متحد انگلیس و ایران در دزک  ینچند وزی متوایل بهرام خان خصوصا پی  پی 

دهای سهماخراج ایرانی ها از پهره و ترصف بمپور و سپس و بار دیگر  ی با قاجاریه که گنی  ی 

آخرین آن معروف به جنگ نرصت است او را پر آوازه کرد. رسدار نرصت در راس قشون قاجاریه 

ی  از کرمان به بهرامخان یورش برد اما شکست خورد و این آخرین تالش قاجاریه برای پس گرفیی

 و توپ
ی

ب  هرام  سلو مسل بلوچستان بود که با شکست در آن بسیاری از غنایم جنیک به دست می 

 خان افتاد. 

و اخراج بیگانگان که حافظه بلوچ ها پر از خاطره تلخ از آنها  موفقیت های نر در نر بهرامخان

ی مردم محبوب و پر نفوذ حاکم بود او را به یک  تبدیل کرد. یم توان گفت پس از اشغال  در بی 

ی مرز گلداسمید  ان هیچ رسداری به این موقعیت تا آن زمبلوچستان توسط قاجاریه و شکل گی 

 . عمال به عنوان حاکم بلوچستان شناخته میشد و جایگاه دست پیدا نکرده بود و بهرام خان 

ب  هرام خان پس از شکست قاجاریه و تثبیت موقیت داخیل خود در بلوچستان برای  جنگ می 

قی یورش برد و دو جنگ در این زمان در گر انگلییس ها  با   . فتبه سمت بلوچستان رسر

 

ومازی
ُ
 جنگ گ

 در منطقه گومازی در 
ی

، برادر کوچکش وارد جنیک ی محمدامی  می  بهران خان به انتقام قتل می 
قی با انگلییس ها شد. دراین جنگ مسئول پیاده نظام ،  نزدییک مند واقع در بلوچستان رسر
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 ابراهیم خان پشاعظم خان بارکزی ومسئول سواره نظام دوست محمدخان برادرزاده بهرام
وهای میل بلوچ به فرماندیه بهرام خان با   خان بود. رسانجام رسبازان انگلییس از دست نی 

ی تعداد زیادی از بلوچها و فرماندهان  دخونی  شکست روبرو شدند هر چند گفته شده دراین نی 
 بلوچ جام شهادت نوشیدند. 

ی
 جنیک

 

 جنگ مند

به  م ۱۹۱۵وف است. وی درسال به جنگ مند معر   آخرین پیکار بهرام خان با قوای انگلیس
 برانگلیسهای 

ی
ون راندن انگلیسها از مند با لشکری مرکب از چندین هزار مرد جنیک منظور بی 

کردند وشهر مند به   حمله برد. دراین جنگ متجاوزین انگلیس بسخنی شکست خورده فرار 
وه  دست بهرام خان ای بهرام خان افتاد. برجی از تاریخنگاران گفتند که چون بسیاری از نی 

مند دوستانه در صف بهرام خان قرارگرفت، وب  هرام خان از مند گذشت و  شهر  مندی بودند،
،تعداد ” تاری    خ بلوچستان”برانگلیسها حمله برد و دشمن را شکست داد. بگفته گلخان نصی  در

کت جسته بودند ۱۴افراد مسلح دراین جنگ بالغ بر )محمد  .هزارنفر بودند که فعاالنه رسر
( –اعظم سیستانی    (49 - 45 )تاریخچه جنبش های میل بلوچستان حکومت بارکزنی

وهای ایرانی قاجار از منطقه  تا زمان  ی قلعه بمپور و اخراج نی  بهرام خان  پس از بازپسگی 

 سال حاکم بالمنازع بلوچستان بود.  13ش  1299مرگش 

 

 روی کار آمدن میر دوست محمد خان

ش برادر زاده او "رسدار دوست محمد خان فرزند عیل  1299پس از مرگ بهرام خان در سال 

ی شد.   محمدخان" به عنوان وارث تاج و تخت و حاکم بلوچستان تعیی 

اییط حاکم بلوچستان شد که ده سال بود حکومت قاجار بخاطر  امی  دوست محمد خان در رسر

به بلوچستان نداشت و عمال بلوچستان مستقال  مشکالت داخیل خود توانی برای حمله دوباره

 اداره میشد. 

ی حکومت بلوچستان، پهره و بمپور را پایتخت حکومت خود  وی بالفاصله پس از بدست گی 

سپس برای تثبیت قدرت خود و بسط حوزه نفوذ به کل  قرار داد و در قلعه پهره مستقر شد. 

جی از رسداران بلوچ چون مبارگ ها  در چرا که در این زمان بر  بلوچستان دست به کار شد. 
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د  اسپکه و بزرگزاده ها در رساوان حکومت او را نپذیرفتند و دوست محمد خان با  آنها را  نی 

 کرد.   کزیهدوباره مطیع حکومت بار 

یک نظام حکومنی غی  متمرکز و فدرال سننی در بلوچستان ایجاد کرد و خان دوستمحمد 

ی حکومت هر منطقه را به رسدارا د و از این کار هدفش دلجونی از رسداران نی  ن آن منطقه سیر

 (14:240002878بود تا با شورش احتمایل در برنامه های آنی او تداخیل ایجاد نکنند. )ساکما ، 

 برای تثبیت موقعیت سیایس خود دست به دو اقدام زد:  سپس دوست محمدخان

ی های ک -1 ه از دوره نارصالدین شاه خریداری شده با استفاده از درآمدهای خالصه جات )زمی 

یا بخاطر دیرکرد مالیات ضبط شده بودند( به برجی از رسداران غی  متمایل به حکومتش 

 هدایای قابیل بخشید و آنها را به خود متمایل کرد. 

با رسداران متنفذ بلوچ  چون رسدار دین محمد خان حاکم چهبار ودشتیاری و رسدار  -2

محمدشاه خان حاکم رساوان وصلت کرد  و موقعیتش را در این مناطق تحکیم بخشید. 

 ( 1336: 39)جهانبانی 

 

ن حکومت بلوچستان  طرح انگلیس برای از میان برداشت 

مدن یم دانست که اگر بلوچستان را یکپارچه نکند دوست محمد خان از همان ابتدای روی کارآ

وی نظایم قدرتمندی نداشته باشد دیر یا زود با تقویت حکومت در تهران بار دیگر با  و نی 

ی  کمک انگلییس ها الجرم به سمت وی حمله شده و تمام دستاوردهای سالهای اخی  از بی 

وند، از این رو برای تقویت حکومت دست به کار شد.   می 

ایرانی ها در کتابهای خود نوشته اند  دوست محمد خان برای تقویت قدرت خود برجی از 

که قاجاریه برنامه دارد بلوچستان را دوباره اشغال کند و این بار دست به شایعه سازی زده بود  

د. از آنجانی که بلوچها  ی بگی 
ی بلوچها را کامال خلع سالح کند و مثل گذشته زنان بلوچ را به کنی 

تمند بوده وحساسیت زیادی به موضوع  ی  بسیار غی  به سالح خود وابسته بودند و همچنی 

اسارت زنان داشتند توجهشان بیشیی به دوست محمد خان به عنوان یک قدرنی که بتواند از 

 ( 20:240002887آنها حمایت کند جلب شد.)ساکما، 
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ه یک شایعه بلکه یک واقعیت ن موضوع ، اینصحیح نیست به این صورت ایترو این بیان اما  

بود، دوست محمد خان وقایع دوره قاجاری ها در بلوچستان را دیده و شنیده بود، او یم 

د و  دانست که اگر حکومت در تهران قدرتمند شود استقالل بلوچستان در خطر قرار یم گی 

ی خاطر با بیان واقعیت های دوران قاجار  مردم را برای بار دیگر به او یورش یم برند به همی 

ی اختالفات داخیل و متحد شدن برای مقابله با  یکپارچه شدن در برابر ایرانی ها، کنار گذاشیی

هر نوع هجوم محتمل آنی تشویق میکرد و برای ایجاد این اتحاد از هیچ کاری فرو گذار نیم 

نطقه کرد، ابتدا از در وصلت و دوسنی و بخشیدن خالصه جات وارد میشد اما اگر رسداران م

ی که به حکومت مرکزی بلوچستان پیوسته و رسباز و مالیات بدهند با آنها  ای نیم پذیرفیی

ی برخورد یم کرد، چه که هر تفرقه ای یم توانست توسط انگلییس ها و ایرانی ها علیه  قهرآمی 

 حکومت بلوچستان استفاده شود. 

ی بود، او از  یک فرمانده ارتش با حمایت  از طرف دیگر در این سالها رضا خان در حال قدرتگی 

ی تهران به نخست وزیری رسیده بود و سپس خود را  مستقیم انگلیس پس از کودتا و گرفیی

 پادشاه خوانده و سلسله پهلوی را ایجاد کرده بود. 

را تبدیل به  موجود تا آن زمانرضا خان در نر این بود تا سیستم به اصطالح فدرال سننی 

 ناول بریتانیای کبی  
ی دلیل، بنابر اسناد تاریخی رسویس اطالعانی  سیستم متمرکز نماید. به همی 

 1924کردستان، در سال   1922گیالن، در سال   1921، در سال که این طرح را حمایت میکرد 

ل ز اهوا 1925لرستان و در سال  ی تحت کنیی قع حکومت مرکزی )رضا شاه( وا به شکل قهرآمی 

مسئله ایران متمرکز در حقیقت طرح بریتانیا بوده، چرا که جهت توجه داشته باشیم که شدند. 

حفظ منافع میل خود این کشور خواهان برقراری نظایم متمرکز در ایران بوده است. به این 

فت آن به خلیج فارس به شدت وحشت داشت، چرا  دلیل که انگلیس از نفوذ شوروی و پیشر

 ی در این قسمت باعث تضعیف قدرت بریتانیا میشد. که نفوذ شورو 

وجود ذخایر نفنی در این منطقه عیل الخصوص ذخایر نفنی ایران میتوانست منافع انگلیس را 

ی کند. در نتیجه، مقابله با نفوذ شوروی و مذاکره با یک ایران متمرکز در رابطه با معامالت  تامی 

وده تا مذاکره با یک ایران فدرال. برای انجام این طرح نفنی برای انگلیسیها بسیار به رصفه تر ب

ین گزینه برای انگلییس ها بود  مصاحبه با دکیی محمد رضا طاهری، عضو هیات . )رضا خان بهیی

 (.2008 – 03 – 15  علیم تاری    خ دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان،
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ی تحوالنی کم و بیش مورد توجه دوست محمد خان )حاکم بلوچستان( بوده و این  قطعا چنی 

فته که دیر یا زود حکومت وی در معرض  د. گفته میشود که در سال  حملهتصور می  قرار گی 

ی دوست محمد خان و حکومت رضا شاه شکل گرفته که به موجب آن  1926 موافقنی بی 

وط بر اینکه مبلیعی بعنوان مالیات توسط دو  ست محمد خان به رضا شاه پرداخت میشده مشر

این در حایل است که در حکومت رضا شاه در مسائل داخیل بلوچستان غرن  دخالت ننماید. 

سال قبل از آن یک ریال مالیات از سوی بلوچستان برای قاجاریه پرداخت نشده بود و  19

 . بلکه مالیاتهانی برای توسعه بلوچستان برداشت میشد 

به  در خصوص قبول پرداخت مالیات توسط دوستمحمدخان دو سال قبل از یورش پهلوی

ی بر در رساله خود مینویسد "ظاهرا این اقدام دوست محمد خان او   محمد حسن حسی 
، دکیی

برای آن بوده تا وی برنامه حمله رضا شاه به بلوچستان را به تاخی  بیاندازد تا بتواند موقعیت 

ود را بیش از پیش در بلوچستان تحکیم نماید بطوریکه توان مقابله با نظایم و سیایس خ

ی بر: ایران و اقوامش ص   (87حکومت مرکزی را داشته باشد." )حسی 

د که دولت مرکزی تا  بنابراین، اگرچه که دوست محمد خان در نظر داشت رویسر در پیش گی 

 از آنجا که در این هنگام حدودی از دخالت مستقیم در امور بلوچستان خودداری کند، ویل

ی  ش داده بود دیگر نمیتوانست از رسزمی  دولت مرکزی نفوذ خود را در رستارس کشور گسیی

ی را نمیخواست و  بلوچستان رصف نظر نماید  ی ی چی  ی چنی   نی 
ی

خصوصا که انگلیس در همساییک

ی خطری بالقوه محسوب یم شد.   بلوچستان نی 
قی چرا  یک بلوچستان مستقل برای بخش رسر

 رند دوستمحمد خان و پیش از او بهرام خان توجهات ضد انگلییس دا که انگلیس یم دانست

جاوه  –خصوصا که حمله ای به خطوط امدادی انگلییس ها در ریل قطار کویته  دزاپ  –می 

جاوه صورت گرفت که انگلییس ها دوست محمد خان را عامل آن یم دانستند.   در منطقه می 

ی از طرقی  انستان غدوست محمد خان مورد توجه امان هللا خان بارکزانی حاکم افقدرت گرفیی

ی جز بلوچستان نداشت و از سوی بلوچستان   قرار گرفته بود  که برای اتصال به دریا مسی 

ی دوست محمد خان که از لحاظ  انگلیس مورد مضایقه انگلییس ها قرار یم گرفت و قدرت گی 

نفع او بود. از این رو از آن زمان روابط حکومت  رشته داری با او نسبت فامییل داشت به

بلوچستان و افغانستان بدون ارتباط با ایران مستقیما از طریق دوست محمد خان انجام میشد 

و نگرانی دیگری برای  که این خود به توسعه قدرت سیایس دوست محمد خان کمک یم کرد 

ی محسوب میشد   . انگلیس و ایران نی 
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ش عمال حکومت مستقیل شکل داد این استقالل 1304در سال امی  دوست محمد خان 

دوست محمد خان دیفکتو بر اساس واقعیت جدید در میدان بود اما مورد پذیرش حکومت 

ل داشت  ی تحت کنیی  را نی 
قی ل انگلیس که بلوچستان رسر ایران، حکومت هندوستان تحت کنیی

به طور رسیم و علنی  و اقتصادی بود  نبود، و تنها حکومت افغانستان با او در ارتباط سیایس و 

 هیچ کشوری دولت جدید دوست محمد خان را به رسمیت نیم شناخت. 

ی پنهانی نبود و همه در مورد آن صحبت یم کردند و نویسندگان  مساله استقالل بلوچستان چی 

 مختلف ایرانی هم بدان پرداختند منتها این استقالل به رسمیت شناخته نشده بود. 

ی یم  ریاستدر مورد حکومت مستقل بلوچست  ان به  جهانبانی  دوست محمد خان چنی 

می  دوست محمد خان از اعقاب بهرام خان و آخرين کیس بود که تا اواخر سنه  ... » :نويس د

 در بلوچستان حکمرانی ميکرد ۱۳۰۷
ً
وی به بعضی از رؤسای قبايل اجازه داده  ۰۰۰مست  ق   ال

بود که ماليات قلمرو خود را جمع آوری کرده حصه ای برسم حق الحکومه برداشته و بقيه را 

بخشش حصه ای از ماليات برای اين بود که در موقع احتياج  ۰۰۰به وی تسليم نمايند

مد خان روزبروز دوست مح۰۰۰تفنگچيان خود را جهت کمک و مساعدت باختيار او بگذارند

افزوده و در صدد بود قلمرو حکمفرمانی خویش را توسعه دهد چنانچه در   بر اقتدار خود

   ۱۳۰۴تابستان 
ی

ی و تا پنج فرسنیک جاوه قوانی تجهی  برای دست اندازی به خواش و تهديد می 

فت نمود  ی پيشر   عمليات قشون در بلوچستان( ۴۰و  ۳۹  )صفحه« ۰۰خواش نی 

بعد از تثبیت قدرت در مکران  به  ت حکومت بلوچستانای افزایش قدر دوستمحمدخان بر 

جاوه و دزاپ مستقر شده  منطقه کنونی رسحد توجه نمود که پایگاه های نظایم انگلیس در می 

 بود. 

 اسماعیل زیه ها به رسداری جماخان، و یاراحمدزیه ها به رسداری جیهند خان در این منطقه

د و شکست انگلییس ها در چند جبهه قدرتمندرین و گمشادزیه ها  طوایف بودند که کارنامه نی 

را در پرونده خود داشتند و نفوذ دوست محمد خان بخاطر مسائل سیایس و قبیله ای چندان 

 ها به رسداری عیدوخان را نباید فراموش کرد هر چند عیدوخان در  برایشان گوارا نبود 
ی

و رییک

خصینی شناخته میشد که همواره در جبهه معکوس تاری    خ آن دوره بلوچستان به عنوان ش

قرار داشت چرا که زمانی در کنار انگلییس ها علیه رسان رسحد جنگیده بود و زمانی در کنار 

 . ایرانی ها علیه دوستمحمدخان
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جاوه  در هر صورت انگلیس ازهر نوع توسعه حکومت دوست محمد خان به سمت دزاپ و می 

را گرفته و قصد این شهر و   حمله کرد ت محمد خان به خاش  که  دوسهنگایمهراس داشت و 

ی به حکومت خود بیفزاید  ی  داشت دزاپ را نی  انگلیس رضاخان را تحت فشار قرار داد و او نی 

ی با این بهانه که دوست محمد خان در رسداران رسحد  دوست محمد خان را تهدید کرد و  را نی 

ل مناطق شماست با خود همراه کرد اتژیک بود صدد کنیی ه بود. در واقع این یک اشتباه اسیی

قرار گرفته  و طرح های انگلییس در کنار رضاخان و  که رسداران بزرگ رسحد بدان دست زدند 

چرا که بعدا وقنی رضا خان یاری رساندند  دوست محمدخانبه او برای براندازی حکومت و 

اسباب قیام های فردی آنها شکل گرفت  آنها را تنها دید یک به یک به آنها خیانت کرد تا اینکه

 اما دیگر کار از کار گذشته بود و رضاخان  ییک بعد از دیگری را حذف کرد. 

ی نظایم برای اشغال دوباره  1307رضاخان بالخره در سال  شمیس پس از یک سال آماده گی 

ق که   فرستاد ان با دو تیپ دیگر به بلوچست را  بلوچستان، امان هللا جهانبانی فرمانده لشکر رسر

سقوط کرد و ارتش  1307آبان  20با خیانت برجی از رسداران داخیل قلعه دزک در تاری    خ 

ی به آن شهادت داد   دوست محمدخان انه جنگید و دشمن نی   . از هم پاشید  که دلی 

ی سالهای   21و اینگونه شد که  م برابر 1928م تا 1907سال حکومت مستقل بلوچستان بی 

 شمیس در بلوچستان غرن  از میان رفت.  1307تا   1286با 

پس از سقوط حکومت بلوچستان، تمام رسدارهای قدرتمند رسحد ییک بعد از دیگری از 

حکومت حذف شده، و سپس سیاست های کشف حجاب، تخریب مسجد گهرشاد، اجبار 

ی چندین نف ر از بلوچها به پوشیدن لباس فرم، رسبازی اجباری، دادن سجل اجباری، کشیی

علمای منطقه دزاپ و تجاوز به یک زن بلوچ همه و همه دست در دست هم داد که رسدار 

جما خان اسماعیل زیه که با رضاخان برای شکست حکومت بلوچستان همرایه کرده بود 

و هویت داران متوجه شود که همه وعده های رضاخان فریب بوده و او به دنبال حذف کلیه رس 

وارد یک قیام علیه حکومت پهلوی شد که دیگر دیر شده بود وداستان  منطقه است، از این رو 

 آن مفصل است. 
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 پروژه های دوست محمد خان در زمان حکمرانن 

 

سال حاکم مستقل بلوچستان بود وی در این مدت دست  8 حدودا امی  دوست محمد خان 

ایط آن روز در بلوچستان شکل دهد  به سلسله ای از برنامه های اصالج زد تا دولنی طبق رسر

فت حکومنی  اما عمر حکومت وی کفاف نداد و با یورش رضا پهلوی حکومت بلوچستان که می 

ی رفت. بخیسر از برنامه های اصال  ح قدرتمند باشد از بی  ج وی برای حکومت بلوچستان به رسر

 ذیل است: 

ی اقدام دوست محمد خان تالش برای یکپارچه سازی بلوچستان به شیوه حکومنی غی  -1 اولی 

متمرکز بود، از این رو رسداران بلوجر که حکومتش را یم پذیرفتند ابقا نموده، به آنها هدایانی 

ی های از خالصه جات را به آنها یم ب . او موفق شده بود که یک سیستم خشید میداد و زمی 

فئودایل حکومت داری ایجاد کند که حاکمان مناطق مختلف را ابقا و مطیع حکومت مرکزی 

ی طوایف  و خود کرده   بی 
ی

توان جمع آوری بیش از ده هزار رسباز در زمان ، با ایجاد پیوستیک

 جنگ را داشت.  

ی کند این   سیستیم مالیانی در بلوچستان پایه ریزی کرد او  -2 که هزینه اداره بلوچستان را تامی 

ی از هم و  مالیت ها از رسان حکومت های منطقه ای تحصیل میشد   انیحقوق سپاه تها،یمال ی 

داختبودند  یادار  و  ایسیس لیرا که دست اندرکار مسا واشخایص اما به دلیل اینکه  . ، مییر

رسداران پرداخت مالیات را نویع باج دادن به دوست محمدخان یم دیدند و از فلسفه برجی از 

ی مواجه میشد. وجودی آن آگایه کاقی نداشتند   با مخالفتهانی نی 

ی پارچه باقی  نی برایکارگاه ها  -3  اعت را توسعه و کشت و زر    ایجاد و حمایت کرده و همچنی 

 رواج داد. 

ند در حال آموزش پلیس شهری بود ت -4 و از قلعه ها  ا به جای "کوتوال" ها و "پاکار"ها را بگی 

 . و شهرها محافظت کنند 

شمیس به  1301برای ایجاد مدارس مدرن در بلوچستان تالش کرد و برای این کار در سال  -5

ی نامه نگاری کرد.  پرشیا حاکم   نی 
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سد زمینه ایجاد مدارس نوین در آن زمان برای دوست محمد خان  جز از طریق به نظر می 

تهران امکان پذیر نبود چون در افغانستان این مدارس وجود نداشت و روابط سیایس او با 

د از این رو در سال  ش از  1301انگلیس خوب نبود و نیم توانست از هندوستان کمک بگی 

زا سید حسن خان نماینده بلوچستان در مجلس شورای میل به رئیس مجلس ارسال  طریق می 

تأسیس مدارس جدید و تکمیل مؤسسات معارقی نمود. درخواست کمک برای  نکرد و در آ

)منبع: کمام( یعنی در آخر دوره قاجاریه چند سال پیش از آنکه دودمان پهلوی روی کار بیاید 

ش آموزش و پرورش در بلوچستان  دوست محمد خان به دنبال تاسیس مدارس نوین و گسیی

 بود. 

سد برخالف جوی که ا ی از فرستادن کودکان به نظر می  زسوی مکتبخانه ها درجهت جلوگی 

ش وتقویت مدارس نوین و  بلوچ به مدارس جدید داشتند؛ حاکم بلوچستان سیع درگسیی

سد سوادآموزی کودکان بلوچ داشته است.  ورت سوادآموزی به نظر می  دوست محمدخان رصی

 کودکان بلوچ را زودتر از پهلوی اول درک کرده بود. 

 

 ارتش بلوچستان از قشون پهلوی عوامل شکست

 

قبل از جنگ، رضاپهلوی به دوست محمد خان پیشنهاد میدهد که در صورت عدم مقابله و 

ی  وط، با او عادالنه برورد خواهد شد بلکه مورد توجه دولت تهران نی  ط و رسر تسلیم بدون رسر

ود و در پاسخ میگوید ک ه "ما با شما هیچ قرار خواهد گرفت. اما حاکم بلوچستان زیر بار نمی 

یم این یعنی ما یک حکومت صلح طلبیم که جز حقوق  ".خصومنی نداریم و به خدا پناه میی 

ی با همسایگانمان نیستیم  . بلوچ به دنبال جنگ و درگی 

وی نظایم حکومت رضاه شاه از سه گردان اصیل تشکیل  د با دوست محمد خان، نی  در نی 

وهانی بود که از کرمان، خراسان و سیستانمیشد، یا به عبارت دیگر شامل  به بلوچستان  ؛نی 

وی هوانی ایران و هم توسط پانصد نفر از  اعزام میشدند. بعالوه، این سه گردان هم توسط نی 

ی امان هللا جهانبانی  قوای شبه نظایم بلوچهای منطقه رسحد حمایت میشدند. بر اساس تخمی 

وی پهلوی را عهده  دار بوده، تعداد بلوچ های جنگجو که از دوست که خود فرماندیه نی 

وهای تحت  14000محمد خان حمایت میکردند به  سید. دوست محمد خان نی  نفر می 
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قرار داده بود در حالیکه پایگاه های  بمپور نظارت خویش را در شهرهانی چون دزک، پهره و

ات قشون: عملی  p. 41, 47, 58ساحیل مکران تحت نظر حاکمان محیل قرار داشت.)

)  جهانبانی

دوست محمد خان تصور میکرد که حکومت مرکزی طبق معمول از طریق کرمان 

ی تصوری، جهانبانی حمله خود را از دزک آغاز  بمپور به حمله خواهد کرد. اما بر خالف چنی 

کرد. در این مورد به دو علت میتوان اشاره نمود. اول اینکه، دلیل حمله به دزک که هم مرز 

فت دوست محمد بود با  ( به این علت بود که انتظار می  قی بلوچستان انگلیس )بلوچستان رسر

قی تقاضای کمک نظایم نماید. دوم اینکه، در صورت شکست احتمایل  خان از بلوچستان رسر

وی نظایم جدید ایجاد کند.   .Ibid., pدوست محمد خان، وی نتواند عقب نشینی کند و نی 

.70, 58, 49 

 های الزم  جهانبانی میگوید 
ی

"قبل از حمله نظایم به بلوچستان غرن  با دولت بریتانیا هماهنیک

قی که تحت  شده بوده تا دولت بریتانیا در آن زمان خاص به کیس یا گرویه از بلوچستان رسر

ل بریتانیا بوده اجازه ندهد که جهت کمک به دوست محمد خان وارد بلوچستان غرن   کنیی

( و از این بابت به حکومت ایران ضمانتهای الزم داده شده  Ibid., p. 49, 58, 70.شود" )

ین پایگاه های رسدار دوست  بود. در ادامه، جهانبانی یم افزاید "عالوه بر آن، دزک ییک از مهمیی

محمد خان بارانزیه بود. در نتیجه پس از محارصه دزک، نقاط تحت سلطه دیگر بدون 

یشد." اما، با وجود همکاری سیایس و نظایم پافشاری شدید آسانیی بدست دولت تسخی  م

بریتانیا با حکومت رضا شاه جهت شکست دوست محمد خان، وی با چالش جدی جنگاوری 

وی بلوچ  را  صحنه مقابله با نی 
بطور   ارتش بلوچستان مواجه شد. مثال در این مورد جهانبانی

ی توصیف میکند  :خالصه چنی 

ی "  گروه کوچیک از بلوچ ها در مقابل سپایه عظیم از بسیار متعجب شده بودم که چطور چنی 

سید که برای آنها محارصه و مرگ هیچ اهمینی  دولت با شجاعت درگی  شده بودند. به نظر می 

ی  ی دلی   کنند...! آیا چنی 
ی باعث شده بود که آنها خود را اینگونه قربانی ی ندارد. براسنی چه چی 

 از ن  اطالیع آنها از جنگ و عواقب 
آن بود، و یا براسنی شجاعت آنها را نشان میداد؟... نایسر

وی نظایم حکومنی با مقاومت شدیدی از طرف بلوچ ها مواجه شده بود... از آنجائیکه  نی 

هیچ یک از بلوچهای جنگجو خود را تسلیم نمیکردند تا جانی میجنگیدند تا کشته شوند... 

... این جنگ حدود هفت ماه طول حمله های هوانی بهیی موثر واقع میشد تا حمله های ز  مینی
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کشید، اما در نهایت دوست محمد خان مجبور به تسلیم شد و به او ضمانت داده شد تا 

 ( Ibid., p.70 امنیت وی در خطر نباشد )

 

به طور خالصه درباره علل شکست حکومت بلوچستان و الحاق بلوچستان غرن  به ایران در 

ی    ح میباشد که دکیی احمدرضا طاهری بدان اشاره کرد چندین نظریه به قابل  1928سال  تشر

 است: 

طرح انگلیس و حمایت آن از رضا شاه. بریتانیا از یک بلوچستان غرن  مستقل احساس . 1

و از داشت ضد انگلییس  تمایالت همانند عموی خود، خطر میکرد، زیرا دوست محمد خان

ست تحت نفوذ و تاثی  شوروی طرف دیگر یک بلوچستان ضعیف مستقل به راحنی میتوان

د. در این مورد، عنایت هللا بلوچ )مورخ بلوچ( میگوید، به خاطر گرایش های ضد  قرار گی 

)عنایت هللا بلوچ:   .انگلییس بیشیی مردم بلوچ در ایران در آن زمان هوادار شوروی بوده اند

 (31:1980افغانستان پشتونستان، بلوچستان، 

وقت کنسولگری بریتانیا که در کرمان، بلوچستان و سیستان مامور یس نر اسکرین، افش  . 2

ل نواج منطقه رسحد را که از طریق راه آهن به  به خدمت بوده میگوید، انگلییس ها کنیی

قی وصل میشد در سال  به حکومت ایران واگذار کردند. این بدان جهت  1924بلوچستان رسر

رزه با دوست محمد خان را آسانیی به اجرا در آورند. بود که آنان )انگلییس ها( بتوانند طرح مبا

(Geographic Journal ” The Highlands of Persian Balochistan.“Skrine, C. P. 

.p. 323), 1931( 78)    وی و، منطقه رسحد بعنوان یک فاکتور مساعد در اختیار نی  از اییی

ل  دولت مرکزی بر علیه دوست محمد خان قرار گرفت. برجی از  طوایف رسحد که تحت کنیی

، یک رسدار رسحدی مورد تشویق دولت مرکزی قرار 
ی

بریتانیا بودند بواسطه عیدوخان رییک

وی دوست محمد خان فاقد  وی دوست محمد خان بجنگند. بنابراین، نی  گرفتند تا بر علیه نی 

  .بسیاری از جنگجویان بلوچ رسحد بود

 بر . 3
ی

، کمبود تسهیالت جنیک ای سپاه دوست محمد خان و توطئه داخیل. در حمایت خارج 

ی بر مینویسد "دولت رضا شاه توسط بریتانیا حمایت میشد،   محمد حسن حسی 
این مورد، دکیی

 که در 
ی

ی حمایت باعث دلگریم دولت مرکزی شده بود. از طرف دیگر، تسهیالت جنیک و همی 

وی پهلوی نبود چرا  اختیار دوست محمد خان قرار داشت قابل مقایسه با تسهیالت نظایم نی 
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ل  قی را تحت کنیی ی داشت. دیگر اینکه، بریتانیا بلوچستان رسر وی هوانی نی  که ارتش رضاخان نی 

وی دوست محمد خان ملحق شوند و بر   به نی 
قی شدید قرار داده بود تا مبادا بلوچ های رسر

وی  دوست محمد علیه دولت مرکزی ایران بجنگند. این امر خود دلییل دیگر جهت تضعیف نی 

 خان بود. 

. تفرقه اندازی و توطئه از داخل. بعضی از حاکمان و رسداران بلوچ نسبت به قدرت دوست 4

محمد خان احساس خطر میکردند، چرا که وجود وی موجب میشد تا رسداران دیگر امتیازات 

( خود را بعنوان یک حاکم از دست بدهند. در این مورد، جهانبانی می گوید: در ویژه )سننی ارن 

وی دوست محمد خان بعضی از رسداران بلوچ منطقه دزک به عهد خود  ی جنگ با نی  حی 

در کنار آن برجی طوایف  .وفادار نکرده و دست از حمایت از دوست محمد خان کشیدند

و در اختیار جهانبانی قرار دادند.  500رسحد حدود   نی 
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