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  پیشگفتار

 امان هللا جهانبانی   هجــری شمیس   نوشته۱۳۰۷کتاب » عمليــات قشــون در بلوچستــــان      
ی
فرمانده جنگ

پنج )پهلوی(  يت اســــــت رضا مت  بيانگر گوشه ای   سندی که ،سنـــدی خونيـــ  از تار ــــت استعمار در تاريــــت ت ا

   ۰است  از جنايات اشغالگران در بلوچستــان

از  ۰بيمارگونه به تحرير درآورده است  جهانبانی با نگارش خاطراتش جنــــــــــــــون اـسان کشــــــــــــــی لشکــــــــــــــرش را     

حمانه مردم بلــــوچ و اشغــــال ــــــوچ به خــود بالیــده و از ارضای  رايز ک نه   کشتار بت  ــ ــ ی متعلــــب به ملــت بلــ رسزمي 

     ۰بدون پرده پویسا خاطره نگاری کرده است  توزانه قشـون مهاجم

بلوچستــــــــــــــــــان مهـــــــــر اشغالگری را چنان بر   امان هللا جهانبانی با فرماندیه قشون مهاجم پارس و اشغــــــــــــــــــال   

  ۰فاشيسم پارس کوبيد که تا ابد پاک نخواهـد شد  پيشانی 

در اي  نوشتار حقایب مهــــم از کتاب » عمليات قشــــون در بلوچستــــــــان   ) چاک اول ( را ذکر خواهم کرد      

ی   ميالدی ۱۹۲۸  هجری شـمیسـ برابر با  ۱۳۰۷مورد هجوم قشـون اشـغالگر پارس در سـال  تا در  به رسزمي 

 .مستقـــل بلوچستــــان بيش از پيش روشنگری شـود

  

اف جهانبانی به مستقـل بـودن بلوچستــان   اعتر

ی یم نويسـد  جهانبانی    :در مورد حکومت مستقل بلوچستــان چني 

 در  ۱۳۰۷مت  دوست محمد خان از اعقاب بهرام خان و آخري  کیس بود که تا اواخر سنه   ... »
 
مستــــــــــقـــــــــــــــ 

وی به بعضی از رؤسای قبايل اجازه داده بود که ماليات قلمرو خود را جمع  ۰۰۰بلوچستان حکمرانی ميکرد
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بخشــش حصــه ای از  ۰۰۰آوری کرده حصــه ای برســم حب الحکومه برداشــته و بقيه را به وی تســليم نمايند

مـــــاليـــــات برای اي  بود کـــــه در موقع احتيـــــات تفنگويـــــان خود را جهـــــت  مـــــک و مســـــــــــــــــــاعـــــدت بـــــاختيـــــار او 

افزوده و در صـــدد بود قلمرو حکمفرمانی خورش را   دوســـت محمد خان روزبروز بر اقتدار خود۰۰۰بگذارند

ی و تا برای دســـــــت اندازی به خواش و تهديد م  ۱۳۰۴توســـــــعه دهد چنانوه در تاتســـــــتان  جاوه قوانی تجهت  ت 

فت نمود  ی پي ا  خواش نت 
ی
  عمليات قشون در بلوچستان(  ۴۰و  ۳۹    )صفحه۰۰پنج فرسنگ

  

 برنامه ريزی يکساله برای يورش به بلوچستان

و اي  جانب را نگران ســـــاخته  ۰۰۰بديیه اســـــت ادامه اي  وضـــــعيت برای دولت قابل تحمل نبود۰۰۰»     

رت مفصیل راجع بوضعيت بلوچستــان  ۱۳۰۶ور  شهري ۲۹در تاريــــت  ۰۰۰بود ـُ و اردوکیسا به آن سامان   راپ

پيشــــنهاد م بور تصــــويب وآ انجام آن موکول تســــال بعـــــــــــــــــــد  ۰۰۰تنظيم و به پيشــــگاه همايونی تقديم نمودم

     (  ۴۰صفحه   )  ۰۰۰گرديد تا نواقص قوا مرتفع و برای عمليات آماده و تکميل شود

ــد ماه منظور جهانبانی        ــال کودتای اســـفنــــــــــــــــ    همان رضـــا ســـوادکویهب بود که بدنبــــــــــــــــ
 از » پيشـــگاه همايونی

عیل ر م  ۱۳۰۲هجری شمســـــــــی تواـست وزارت جنـــــــــگ پرشيا را بدســـــــــت گيـــــــــرد و با خـــــــــره در سال  ۱۲۹۹

ـــــــــــــد  وی با حمايت انگليس در سال   ۱۳۰۴اینکه تنها یک نظایم بيسواد بود به پست نخســـــــــــت وزيری برســـــــــ

   ۰"شاه پرشيا" اعـالم کرد  شاه را کنارزد و خود رااحمد 

نکته قابل توجه برنامه ريزی و زمان بنــدی يکساله برای » اردوکیسا   به بلوچستان مستقــــل بود. بنا به      

 لشکرکیسا به ۱۳۰۶اقرار خود جهانبانی قشون پارس در سال 
ی
ــــــــــــــــاِن   هجری شمیس توان و آمادگ بلوچستــــــــــــ

  ۰نـدمستقــل را نداشت
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  تهاجم به بلوچستانقشـون پارس برای سازماندیه 

وها جهانبانی در کتاب خود  ی یم نويســددر خصوص لشکرکیسا و اعزام نت   :چني 

وحه  جنـد:  ذيل بود  » ليه قوانی که در نظر بود به بلوچستان اعزام گردد از قسمتهای م ا   از تيپ بت 

  ـ يک آتشبار کوهستانی ۳ـ فوت جماز خ وی يک گردان  ۲فوت پياده دو گردان ۱ـ 

  از تيپ مشهد

ـــــ يکدسته از آتشبار صحرانی ۴ـــــ آتشبار کوهستانی ۳ـــــ از فوت پياده شاهيور يک گردان   ۲ـــــ فوت سوار بهرایم۱

  ـ يکدستگاه تلگراف نی سيم صحرانی ۶ـ يکدسته توک ترفيقر ۵سوار 

  از تيپ کرمان

از ) بهادران جماز تازه ۴ـ يک دسته بهادران سوار ۳ـ يک گروهان مسلسل  ۲ـ يک گردان پياده  ۱ ـّ ـ بهادران جم

   ( ۴۲و  ۴۱)همان. صفحات  تشکيل شده بود( 

جند و کرمان به بلوچستاِن مستقل   همانگونه که از ليست با  پيداست اردوی مهاجم پارس از مشهـــــــــد، بت 

ی یم نويسـدجهانبانی از   ۰رسازير شـد  که قشون پارس روی پيش داشتند چني 
  : مسافات طو نی

ی ۰۰۰ »  که ســـتونها م با ســـبر بيمايند تقريبا بدي  قرار تخمي 
اگر بميور را مقصـــد اصـــیل فر  کنيم مســـافانر

   : زده یم شد

( از راه رساوان  ۱۵۰۰فرسنـگ )  ۲۵۰اردوی اعزایم از مشهد    کيلومتر



6 
 

جند  ( از راه رساوان  ۷۹۲فرسنـگ )  ۱۳۲تيپ بت    کيلومتر

    کيلومتـر( از راه بـم  ۷۰۸فرسنـگ )  ۱۱۸ستون کرمان 

برای اشــــــغال بلوچســــــتان عامل تفرقه قوای بلوچســــــتان را تســــــیار مهم یم داـســــــت امان هللا جهانبانی که      

 جزنی را که رسداران رسحد و مکران داشـتند
با   کنــــــــــــــــد. وی  تشـديد  تواـسـت با همکاری انگليیسـ ها اختالفانر

ــان  اي  عمل از اختالفات داخیل بلوچستــــــــــــــــــان بر ضد ملت بلوچ و برای براندازی حکومت مستقل بلوچستــــــ

 که به ای  موضوع خواهم پرداخت.   حداکتر سوِء استفاده را کـرد 

  

  لشکـری که آذوقه اش نان خشک بود

    :کتاتش دراي  مورد یم نويسـد  ۵۶جهانبانی در صفحه

بر طبب تجارب   ۰ البا در اردوکیسا ها با فقـدان وسايل  افی از حيث آذوقه دچار اشکا ت یم گرديد۰۰۰ »

حـاصـــــــــــــــلـه نـان ســـــــــــــــمنـانی نظر بـه اينکـه چنـدي  مـاه بـدون عيـب در کيســـــــــــــــه رسبـازحف  گردد برای اي  منظور 

نان های ســمنانی از چندی قبل بقدر کفايت تمام قوا ۰۰۰مناســب م باشـــــــــــــــــــد اي  نق ه قبال پيش ب بی شــده

از   جهانبانی   ۰۰۰تهيه شـــــــــــده بود بنفرات تقســـــــــــيم شـــــــــــدند که همواره در کيســـــــــــه حمايل خود حمل نموده

ی بلوچسـتان، ی در آبادی ها و قالع بلوچسـتــــــــــــــــان با ختی بود و   ذخاير مواد  ذانی و آذوقه های فراوان  زرخت 

وی لشـــکريان گرســـنه خود را با  ارت اموال، احشـــام و آذوقه   محاســـبه آنرا هم کرده بود که در صـــورت پيـ ــا

  .ها ی مردم ست  کرده و در ضم   ريزه  ارتگری و طمعکاری جمیع آنها را بيشتر تحريک کنـد
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واقف بود کـه رسبـازانی کـه  و گرســـــــــــــــنـه بخونی بر اي  امر  او بعنوان فرمـانـده يـک لشـــــــــــــــکر مهـاجم، اشـــــــــــــــغـالگر 

 کشـيده باشـند از دنيای اـسـانی خارت شــــــــــــــــــده و ذا شـان چند ماه 
ی
بدنبال   فقط نان خشـک باشـد و گرسـنگ

اـسانهای بيگناه وآنوه دارنــــد وحشيانه    ذای بهتــــر از » نان خشِک چند ماهه   وست  کردن شکم خود به

ی در جنوب خواش از اشغـــــال قلعـــــ   دليل بـــــود که وی پس ازجنگهانی خوني 
ی ـــــــد. به همي  ه های هجوم یم آورنـــ

 ، وزی های مهم ذکر کرده و لشــــــــکر  ارتگرش به دليل فراوانی » آب آشاميدنی شت بعنوان پت  َپــــــــسکوه و گــــــــُ

وی یم کند  ک پي ا
َّ
ک و ِد ز شـَ ـُ   . امـوال ، احشـام و آذوقه   طمعکارتر از قبل به طرف ه

  

ک انگليس و طهران برای اشغال بلوچستان   برنامه ريزی مشتر

ی دوست محمد خان ـشــــده بــود و استعمار انگل      يس که علت  م کوششهای متعدد موفب به م  ع ساخير

با وجوِد حکومِت مســتقل بلوچســتـــــــــــــــــان مشـــــــــــــــــــکل داشـــــــــــــــــــت تصــميم گرفته بـــــــــــــــــود تا آنرا رسنگون کنـــــــــــــــــد و از 

پنج ولشـکر اشغالگر  خانرضا  طريب   .پارس به اهـداف استعمـاری خود در من قه دست يابـد مت 

ب در      
پنج و جهانبانی ی حال رضــــــا مت  تهاجمات قشــــــون  ارتگر پارس به   که  بخوبــــــــــــــــــــــی یم داـســــــتنــــــــــــــــــــــد  عي 

بلوچستــــــــان بارها درزمان قاجاريان به شکســــت منجر شــــده واشغال بلوچستــــــــان برای لشکر پارس به تنهانی 

ی دليل  ۰ممک  نبود رســـــــــتاده وي ه دســـــــــت به دامان اربابان انگليیســـــــــ خود شــــــــــــــــــــــــــــــــــده و با همکاری ف  به همي 

و فرماندار انگليیسب هندوستـــــــــان )ادوارد فردر ک   ونماينـــــــــده تام ا ختيـــــــــار انگليس )رابرت  الیو ( در طهـــــــــران

ــال بلوچســـتاِن مســـتقل طریل ريزی کردند که با تهاجمات قبیل ۰اِل ۰ ُوود ( حمله ای وحشـــيانه را برای اشـــغــــــــــــــــ

   ۰پارسيان تفاوت فاحیسا داشت
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ی دوت  از ا      فر بلوچستان اشغاآهموني   ۱۹۲۹اآ  ۱۹۲۶  سال از   ف ان ارتش انگليس که در بخش رسا

ميالدی »چيــــــــف  مشنــــــــر  بودند در سقو  حکومت مستقــــــــل بلوچستــــــــان  ــــــــرنی و مک رسانی به قشــــــــون 

   ۰پارس نقـش تسیارمهیم داشتند

پنج که باع      ــا مت  ــتعماری انگليس و حمايت همه جانبه از رضـــــ ــيدن رسيــــع برنامه های اســـــ ث به قدرت رســـــ

ــی   ميالدی ( شــــــــــــــده بود وهم پيمانی   ۱۹۲۱فوريه   ۲۲وی از طريب کودتای نظایم )  ها با قشــــــــــــــون  انگليیســــــــــــ

ی به کوردســـتان در تاتســـتان  ميالدی واشـــغال ا حواز)  ۱۹۲۲ورشـــکســـته پارس که منجر به حمله جنون آمت 

ــان مستقل تسيار تع  ميالدی( ۱۹۲۵ ــــــــــودشده بود درحمله به بلوچستــــــ ی کننده بــــــ ــای همه جانبه   ۰ ي   مکهــــــ

ی   انگليس هــــــــا وحمايت از مهاجمان پارس در پروسه برنامه ريزی ــــــــــال فاجعــــــــه آور بلــــــــوچ  لزمي  يکساله و اشغــــــ

  :بديـ  قـرار بـود

  

  همکاري جاسویس بر عليه حکومت بلوچستـان

وهای استعمــــــــــــــارگر انگليس با جاسویس در مورد لشکــــــــــــــر بلوچستــــــــــــــان و اطالع رسانی به جهانبانــــــــــــــی و       نت 

پنجرضــا  به هم پيمانان پارس خود کردنـــــــــــــــــد. ازآنجاايکه هيوگونه ا ری از جاســوســان   مت 
ی
 مک تســيار بزرگ

ی پارس جاســـ  ــتقـــــــــــــــــــل نبود تنها  انال کســـب اطالعات برای مهاجمي  وســـان انگليیســـ طهران در بلوچســـتان مسـ

   ۰بود

اطالعانر از قبيل تعداد نفرات مسلح بلــــــوچ در مناطب و اقالع مختلف، هويت فرماندهان بلــــــوچ و انواع      

  ۰لشکريان مهاجم تسيار با ارزش بود  مهمات لشکر بلوچستـان برای رسکرده های
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ی   ی ميالدی از آرا ش نظایم لشــک ۱۹۲۸حبر با نزديک شــدن زمان حمله در پاات  ـــــــــــــــــر بلوچســتـــــــــــــــــان به مهاجمي 

ی اطالعات و دستـور رصيــــح انگيیس ها بود که لشکر پارس حمله وحشيانه  پارس ختی دادند و بر اساس همي 

سکوه ــَ ـــــــــــــــــت و پـــــــــــــ شـــــــــــــ ــُ وع کرد  خود را از سمـــــــــــــــت جنوب خواش يعبی قلعه های گـــــــــــــ زيرا در اي  مناطب   ۰رسا

نفر در (  ۲۰۰۰ند. درحاليکه تقريبا دو هزار ) ت  از مدافعان بلوچستــــــــــان مستقـــــر بود(  ۵۰۰پانصد )   فقط

نفر در پهره و بنيور موضع گرفته (  ۱۵۰۰) نفر در  ارواندر و هزار و پانصد(  ۵۰۰شــــوراب ، حدود پانصد ) 

ی بودند  .و آماده دفاع از  لزمي 

اســــــــت. اما نقشــــــــه اصــــــــیل جهانبانی حمله از ســــــــمت شــــــــوراب و  ارواندر بود که در کتاتش هم ذکر کرده       

پک( به وی دستور 
ّ
ز
ُ
انگليیس ها با استد ل به اطالعانر که از مواضع لشکر بلوچستــان داشتند در ايرآک ) د

سکوه شــــــــــــت و پــــــَ دوست محمد خان برای دفاع در مقابل  ۰۰۰حمله کنــــــد. »  دادند تا اول به قلعه های گــــــُ

تصـــميم گرفته شــــــــــــــــــــــد  ۰۰۰ب بودنفر تفنگ جی حارصی ســـاخته و قســـمت عمده اش در شـــورا ۵۰۰۰دولت 

ی دسـتـــــــــــــــــور از طرف   ( ۶۰صـفحـــــــــــــــــه    عمليات قشـون  )  ۰۰۰طريب شـوراب را به رساوان تبديل نماايم همي 

پنج و موارد زيربــــود که راه را برای اشغــــال  لزميــــ  و سقو  حکومــــت مستقــــل بلوچستــــان باز  اربابان رضا مت 

 .کــرد

  

ی رسان بلـوچ و تشديد    اختالفـات در بلوچستـان تفرقه افکنـی بي 

به را بر لشـــــــــــــکر  اختالفات خانمان ســـــــــــــوز       ي  رصی ی رسداران رسحد و دوســـــــــــــت محمد خان بزرگتر داخیل بي 

انگليیســ ها که بيشــتر از پارســيان از اي  اختالفات آداه بودند جزايات   ۰مدافع بلوچســتان از درون وارد کرد
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پنج قرارداده  و رضا مت 
اي  طريب برگ برنده ای بدست دشمنان تاريخی بلوچستـان  واز  را در اختيار جهانبانی

دنـد    . ستی

اگرچه حکومـت مستقـل بلوچستـان شکل فدراآ داشـت و مناطب مختلف خودمختار بودند اما رسداران      

رسحـــد کـــه قـــدرت و موقعيـــت خويش را از طرف حکومـــت دوســـــــــــــــــت محمـــد خـــان در معـــــــــــــــــــــــــــــــر  خ ر یم 

مهاجم پارس در يک صــــــــف   جهانبانی و تفرقه افکبی های انگليیســــــــ ها با لشــــــــکر مکاريــهای  درنتيجه  ديدند

 .قرار گرفتند

ــــــــان دفاع کنند      ــــــــوچ که یم تواـستند در مقابل اشغالگران ازبلوچستــــ به همراه لشکــــــر   صدها جنگجوی بلــــ

قوای چريک پانصـــــد نفر   »امان هللا جهانبانی از  ۰مهاجــــــــــــــــــــم پارســـــيان به برادران بلــــــــــــــــــــوچ خود حمله کردند

 در خواش تجمع و تمرکز يـافتـه بودنـد  ۰۰۰تفنگويـانی  
ی
در    ۰۰۰کـه تحـت ريـاســــــــــــــــت رسدار عيـدوخـان ريگ

ــــــــــــــورد از   ۰کتاب خود ذکر کرده است  ۵۸صفحه   ــاه     مه گس »عــــــــــــالوه بر اي  شاجهان کــــــــــ ــــــــــــ و محمد شــــــــــ

مراد ی پارس پ وسته و با جهانباز مت  ب   به صف مهاجمي     ۰نی هم پيمـان وهم سنگر شدنـدیه حاکم » سـِ

   

   برای قشـون پارس انگلییس ها از تهيه  تلگراف نی سيم 

يگانه وسيله مناسبی که ممک  بود دو ستـــــــون ) ستون ۰۰۰ "کتاتش یم نويسد:   ۵۸جهانبانی در صفحه       

صـــــــــحرانی به لشـــــــــکر رسا  کرمان و مشـــــــــهد( را با يکديگر مربو  ســـــــــازد تلگراف نی ســـــــــيم بود که يکدســـــــــتگاه  

متاسـفانه   ۰از طهــــــــــــــــران برای سـتون کرمان تقاضـا گرديد  يکدسـتگاه کوهسـتانی عاجال  داده شـده  تخصـيص

لــــــذا  زم   ۰بواس ه کسورات مخترصی که در دستگاههــــــای م بور موجود بــــــود باب مخابرات مفتــــــویل ـشــــــد

ــــــــــــان وارد نماايــــــــــم  نی گرچ  ا   ”۰۰۰شــــــــــد نواقص آنها را از هندوستــــــــ
ی ه جهانبانی مکار سیع دارد تا تحويل گرفير
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ی   پنهان کند اما در  بالی درو های  ســيم ها را از اربابان بريتانيانی  اف یم کنـــــــــــــــــد که در اي  مورد نت 
خود اعتر

  ۰ مک کردند  پارس  استعمارگران انگليیس به قشون

  

  بمباران هوانی بلوچستـان با مشارکت پرسنل خارجی 

کت مســـتقيِم دو خلبان خارجی       ی پارس با  مک مســـتشـــــــــــــــــــــاران نظایم انگليیســـ و رسا ی ســـال   مهاجمي  در پاات 

در جنگ با لشـــــکر بلوچســـــتان اســـــتفاده   از هواپيماهای بمب انداز  هجری شـــــمیـســــ  ۱۳۰۷ميالدی   ۱۹۲۸

   ۰کردند

"دی  مب انداز تواـســــــــــــته بود با  مک مســــــــــــتشــــــــــــاران خارجی در ل ســــــــــــه فروند هواپيمای ب  لشــــــــــــکر پارس     

يگ به   ۰فرســــــــتاده شــــــــدند  تهيه کنـــــــــــــــــــــــد که دو فروند از آنان به جنگ با لشــــــــکر بلوچســــــــتـــــــــــــــــــــــان" ۹هاويالند 

ی پ وســــت و ديگری در »  خلبانی  شــــشــــم آبان ماه طياره جی   يوم۰۰۰ِنبايوف در ايرآک ) دزآک ( به مهاجمي 

  (  ۵۹قشون جهانبانی صفحـه  )عملیات  ۰۰۰گرديـد  خواش  ليخانوسگ وارد

هردو هواپيمای بمب انداز در عملياتهای » اکتشـــــــافی  يعبی جاســـــــوســـــــــــــــــــــــــــــی و پخش ورقه های تبليغانر       

کت ک را بمباران کردنـد  رسا
ّ
ـک و ِدز

َ
ش ـُ  .داشته، قلعـه ه

ی بمباران       واي    هوانی لشکر متجاوز پارس قرار گرفت  بدي  ترتيب بلوچستـــــــــــــاِن مستقل در معر  اولي 

 درتاريــــت پرشیا ماند ار شــــــد  جنايت
ی
ی بار   ۰بعنوان ننگ از طريب هــــــوا به بلوچستان حمله  پارسيان برای اولي 

کــــــت پرسنل نظایم خارجی  ناگفته نماند که دو خلبان ديگر به   ۰کردند، آنهــــــم با برنامه ريزی انگليس هــــــا و رسا

ی در زمان نامهای احمد نخجوان و عيیســـــ اشـــــتوداخ که دوره خلبانی را در پا وگراد گذرانده بودند نت 
ريس و پتر
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ــــــــان اعزام   به بلوچستــــ
ی
ی تجربه و مهارت جنگ حمله به بلوچستــــــان در طهران موجود بودند اما بدليل نداشير

 .ـشدنـد

  

  حمايت عمیل انگليس ازقشـون پارس در جبهـه جنـگ

ـــــــــــد   ۴۹امان هللا جهانبانی در صفحـــــــــه        فـــــــــت از طريب ســـــــــراوان  ۰۰۰ »  : کتاب خود آشکارا یم نويســـــــ پي ا

ــــــــــــان انگليس بود که  خ ر مهم ديگری دربرداشت و آن انتظار استمداد يا حمالنر از طرف طوايف بلوچستــــــــ

لزل  ۰۰۰برای تقويت برادران خود قيام نمايند در اي  صــــــورت  ی قوای ما دچار مخاطره بوده و روحيه قوا متر

موري  دولـــت بري ـــانيـــای کبت  
 
 وعـــده داده بودنـــد کـــه از طوايف تحـــت الحمـــايـــه خود  ـــامال ميگرديـــد وآ مـــا

ی نماينـد و در اي  راه از هرگونه مساعدت ممکنه کوتایه نکردند   . جلوگت 

شــــــــت       ــُ لشکرمهاجم پارس مردم آن مناطب را در معر  سبعيت خود   پس از اشغال قالع َپسکــــــــوه و گــــــ

کتاب حمله   ۶۴در صـــــــــــــــفحه    جهانبانی   ۰پرداخت  آنان قرار داده به  ارت اموال و احشـــــــــــــــام وذخاير آذوقه

 نی 
ــه مهم گشت و پسکوه بترصف قوا در آمد و.. نگرانی ــد: » ... دو قلعــ قشون پارس به بلوچستان یم نويســ

ی در صـفحه    نفرات مرتفع شـد...  اوهموني 
ی
 وگرسـنگ

ی
جنایت سـند جناياتش در باب   ۶۷آنی و خ ر تشـنگ

ــــــــــــــــــــد های ی پارس یم نويســـــــــــــــــــ وان در ....  »  :مهاجمي   پســـکوه واقع گرديده دارای نخيالت و  شـــت 
ی
پنج فرســـنگ

ي  و مزارع مخترـصـــــــی یم باشــــــــد اهاآ اي  قلعه از خوف متواری  با ات متعدد و يک رشــــــــته قنات آب شــــــــت 

  ۰شده بودند. ستون مشهد يک شبانه روز در آنجا متوقف شد.... 

جند تا بلوچســــتان فقط » نان خشــــک   کهجهانبانی از ســــبعيـــــــــــــــــــت اردوی پارس       آذوقه اش از مشــــهد و بت 

 چه بالنی رس مردم بيدفاع بلوچ و اموال آنان   « سمنانی 
بــــــــود و اينکه پس از اشغال آباديها و قلعه های  بی
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وان از خوف متواری شـده  اف به اينکه » اهاآ قلعه شـت 
یم آوردند چندان اشـاره ای نکرده اسـت. اما با اعتر

ی هجوم   لشـکرش را که با کشـتار مردم و ايجــــــــــــــــاد رعب و وحشـــــــــــــــــت برای اشـغال  ند   وحشـيگریبود  لزمي 

و  ارت اموال و احشـام وذخاير آذوقه اهاآ گشـت،   آورده بود بقلم آورده اسـت. آواره کردن مردم نی دفاع

ــــــد در آنجا و متعاقبا به آتش کشاندن   خانه های محقر مردم پسکوه و شيــــروان و ماندن ستون  ارتگر مشهــ

  ۰در شيــروان يعبی اشغالگـری به ش وه پارسيـان

ک      ی پارس در حافظه مشتر  وسبعيت مهاجمي 
بلوچستــــان و تاريــــت مبارزات بلوچ   مردم  جنايات جهانبانی

منتقل شـــده و به ـســـل کنونی   به ســـ نه  اشـــغالگران که ســـ نه ســـتم هایاجداد ما از   خاطرات وحک شـــده  

ی سالرسيده ا ی تا ابد در تاريــــت  های طو نی استعمار ند به همراه خاطرات خوني       د. خواهند مانـ ای  رسزمي 

  

شـَک ـُ   جنگ هـ

نکته مهم دیگری که مربو  به جنگ هشـــــــک یم شـــــــود شـــــــکســـــــت ارتش جهانبانی در ابتدای امر اســــــت.      

ی   و لشکرش  جهانبانی  ک متحمل » تلفات سنگي  شــــــــــــــَ  ۱۳۰۷شده روز هيجدهم آبانماه     درجنگ هــــــــــــــــــــــــــــُ

ـــــت خوردنـــد اردوی شکســـت خورده پارس با فرار از   ۰هجری شمیس در مقابل رسمواران بلوچستـــان شکسـ

ک شـَ ـُ ی کشته شـده در حال عقب ـش بی ب رف خواش بـود  مواضـع خود درهـ اما   ۰و ترک اجساد مهاجمي 

ب   محمد شاه مراد زیه  حاکِم بخت برگشته » ســـِ ک در محیل بنام   مت  شـــَ ی هــــــُ در بيست و پنج کيلومتر

 
ی
ــاند و تواـســـت  » کهـــــــــــــــــــ  داوود   خودش را با رساســـيمگ با همکاری رسهنگ نخجوان وی   به جهانبانی رسـ

ک حمله کند  متقاعـد  را
َ
ش
ُ
  ۰سازد تا قوای رسخورده اش را تجديد سازماندیه کرده يکبارديگر به قلعه ه
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مر  ــاه مت  با توطئه ای جديد بر عليه رسمواران بلوچســتـــــــــــــــــان مانع شــکســت  امل   ادزیهبدينگونه محمد شـــــــــــــــــ

ی کـرد لشکر    ۰پارس شده از تار ومارشدن آن جلوگت 

ک   در کتاتش یم نويســد: » راُپرت رسهنگ خان نخجوان در ق يه       ــَ ش ــُ جهانبانی در مورد » تصــرف هــ

 : »هاشک محاربه

 .ای اسلحه فلـزی هستندبلوچهای مسلح زياد و ا لب دار  تعداد  .1

ی به  در  .2 مقابل کوشش و جديبر که از طرف قــــــــــــــــوا برای تسخت  قلعه بعمل آمده ـسنتا تلفات سنگي 

صاحب منصبان و نفرات از نظر ۰۰۰ستون وارد گرديده وآ متاسفانه نتيجه بدست نيامده است 

  ۰۰۰قوای جسیم خسته شده اند

 اســت توپخانه صــحرانی به  مک اي  بمباردمان طيارات و توپخانه  افی نيســت بدي  .3
  لحاظ مقتضــی

جند ب رف ۰۰۰ســـــتون بيايد بنابر اي  تصـــــميم اتخاذ گرديد که قشـــــون مشـــــهد باســـــتمداد ســـــتون بت 

     ۰۰۰قلعه هشک ع يمت نموده 

کت »       جند با سالحهای انگليیس، دو فروند طياره بمب افک  ، رسا حمله هم زمان قشــــــــــــــــون مشهــــــــــــــــد و بت 

مراد زیه  دوست محمدخانرسحد  بر عليه لشکـــــــــــر چريکهای مسلح  اشغال قلعه   و نقش محمد شـــــــــــاه مت 

ک را برای اشغالگران پارس ممکـ  ساخت شـَ ـُ     . های گشت، پسکوه و سپس ترصف قلعه هـ

عيیس هيدوجی و رسمواران تحت فرماندیه وی تا آخري  نفس در مقابل حمالت        مهاجمان رسموار مت 

ک دفاع کرده و در نهايت با رسبلندی به  اروان شهــــــدای بلوچستــــــان پ وستنـــد  پارس
َ
ش اردوی اشغالگـــر  . ازهـــُ

ک شـَ ـُ   ۰به قـالع رسجو، شستون و دزک هجوم برد  پارس پس از اشغال هـ
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شک کشتار   س از اشغال و پ      ب       » هـــــــــُ  سه ت  ازســـــــــران رسحد و حاکم بخت برگشته » ســـــــــِ
جهانبانی

ک
َّ
مراد زیه را همــــــــــــراه خود به طرف » ِدز ی درنزديگ وی   برد تا در حمله به    محمدشاه مت  مدافعان  لزمي 

خودش درجنگ کشته یم شد يگ اينکه اگر   ۰چند هـــــــــــــــدف را دنبال یم کرد  او با اي   ار شيادانه  ۰باشنـــــــــــــــد

بنابراي  ح ـــــــــــــــور رسدار ج ند خان ياراحمد زیه، رسدار ۰رس به نيســـــــــــــــت کنند  محافظاـش رسداران بلوچ را

 ضمانبر برای حف  جان جهانبانی بـود
ی
  ۰جمعه خان اسمعيل زیه و رسدار عيدوخان ريگ

ام   ز طريب آنهـاو ميـانجگر اســـــــــــــــتفـاده کنـد وا  دوم اينکـه رسداران رسحـد را بعنوان قـاصــــــــــــــــد      کـه مورد احتر

ـــــــــــــــــــان و واگذاری قلعه ِدزک به قشــون اشــغالگر  ـــــــــــــــــــوچ بودند خواهان تســليم لشــکر بلوچســتـــــــــــــــ فرماندهان بلـــــــــــــــ

ی  بی   اختالفات درونی بلوچستــــــان را  در نهايت اينکه  ۰شـــود ناجوانمردانه دام  زده و برای اشغال رسزمي 

  ۰کارانه ادامه دهـدبلوچستــان سیاست اربابان انگليیس خود را م

ک     
َّ
ک در شــــبانگاه     ترفند ديگری که جهانبانی پيش از آ از جنک » ِدز

َّ
بکار برد اشــــغال مســــجد جامع ِدز

ی خداـشــناس  .بيســتم آبانماه و اســتقرار يکدســته ازفرماندهان اشــغالگران در خانه خــــــــــــــــــدا بود و در   مهاجمي 

ام  تري  جاست و آن مکان مقدس مورد حمله رسمواران  مسجد شهـــر   راس آنان جهانبانی یم داـستند که

ی دليل در اوت حرمت شکبی آنجا را به مقر فرماندیه د بهمي   .لشکر خود در آوردند  بلوچ قرار نیم گت 

  

ک و سبعیت اشغالگران
َّ
   جنگ ِدز

ک هجوم برد. فرمانده قوای      
َّ
ک   لشـکربيگانه ب رف ِدز

َّ
شـ داورپناه   مشـهد باقر پــــــــــــــــس از اشـغــــــــــــــــال » هــــــــــــــــُ

ــاه مت  مرادزیه که هم ســـــنگر جهانبانی  ک بعهده داشـــــت. محمدشـــ
َّ
 مهاجمان را در حمله به قلعه ِدز

ی
رسکردگ

ی بـود  وی نت 
ی
ک مشاور جنگ

َّ
   ۰شده بود در حمله به ِدز
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ویهم زمان با       ک جهانبانی دو ت  از ريش ســــــفيدان رسحد  پيـ ـــــا
َّ
جند ب رف شــــــهرِدز قشــــــون مشــــــهد و بت 

بـــا پيـــایم بـــه قلعـــه فرســـــــــــــــتـــاده و خواهـــان   رسدار جمعـــه خـــان اســـــــــــــــمـــاعيـــل زیه و ج نـــد خـــان يـــاراحمـــدزیه را

ــــــــــــــــــــــود  تســــليم ک آماده بودند   اما رس مواران بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوچ  ۰مدافعان قلعه یم شــ
َّ
ی و ِدز که برای دفاع از  لزمي 

    ۰نــه یم گويند  به جهانبانی   قاطعانه

      
َّ
ــــــــــــــان از شهر ِدز در ا ر اصابت  لوله توک  نکرد تا اينکه رسدار برام ها  ک قهرمانانه دفاعلشکر بلوچستــــــــــ

اپنل   به ســــــــنگر وی شــــــــديدا زخیم شــــــــده به شــــــــهادت یم رســــــــد هنگام شــــــــهادت برام هان   ۰انگليیســــــــ » رسا

برام هان   ســـــــــاعانر پس از شـــــــــهادت رسدار   ۰تعدادی از رسمواران نيـــــــــــــــــــــــــز درميدان جنگ زخیم شـــــــــده بودند

اشغالگران را در اطراف قلعه دزک بعهــــــــــده داشت با   فرماندیه که  پناه داور  هــــــــــد باقــــــــــر فرمانــــــــــده قــــــــــوای مش

اندازی دق ب رسموار  ادربکش خـداداد )  ادربکش جواـسال (    . به هالکت رسید   تت 

رسهنگ فقيد و نفرات رشــــــــيدی از گروهان اول فوت  ۰۰۰کتاتش یم نويســــــــد »  ۷۶در صــــــــفحه   جهانبانی      

ی بردن نفرات بلوجی ۰۰۰شاهيور و بهادران اول سوار و تيپ سيستان ب رز نام لونی کشته شدند که   از بي 

اندازی یم کردند   دزک فراوان  در ميدان محاربه و در پست و بلندی هانی که دراطراف  شده تت 
است مخقی

   ۰۰۰مشکل بــود

  از حربه مذاکرهاستفاده  

بفکر مذاکره افتاد از در مکر وارد شـــــــــده و جهانبانی   ،با طو نی شـــــــــدن جنگ و افزا ش تلفات اشـــــــــغالگران     

مرادزیه و رسداران رسحـــــــد دو    و ــاه مت  ی و همکـــــــاری محمـــــــد شـــــــــــــــــــ تواـســـــــــــــــــــــت بـــــــا ادای ســـــــــــــــوگنـــــــد درو ي 

اما در  کند   را به مذاکره دعـــــــــــــــــــــوتبلوچ يعبی يوســــــف هان بزرگزاده و برام هان اعظم هان   ازفرماندهان  ت 
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ی ناباوری  ی مذاکره فجيعانه به قتل   جهانبانی جالد آن دو فرمانده ب باک را باتفا  همراهان شـــــــــــــــانعي  درحي 

  ۰رساند

در مذاکره با رسداران بلـــــــــــــــوچ  ابت کرد که  او با تکرار ناجوانمردی و جنايت جدش نارصالدي  شاه گجـــــــــــــــر      

ی چ  .صالحيت مذاکره و گفتگو را ندارند  نان مکار و عقب مانده هستند کهاشغالگـران تمـدن ستت 

ی تبديل شـــده بود شـــهر         وســـ ع و خوني 
ی
ک را از چند   ۰دزک به جبهه جنگ

َّ
ــــــــــــــــــــه ِدز اشـــغالگران پارس قلعــــــــــــــــ

اپنل   انگليیس هدف قرار داده تخريــــــــب کردند و دست به کشتاری هولناک زدند. نه  ناحيه با توپــهای » رسا

 گذشتند و نه ازمردم عادی 
ی
  ۰از زخیمی ها و ارسای جنگ

ی کشته ـشدنــــــــــــــــد  ۰۰۰به قول جــــــــــــــــالد بلوچستــــــــــــــــان جهانبانی »       آتــــــــــــــــش جنــــــــــــــــگ خاموش تا  ليه مدافعي 

ــد ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ شـــــــان یم کنم که  ۷۶) صـــــــفحه      ۰۰۰ـشـــــ ســـــــند جنايات قشـــــــون اشـــــــغالگر پارس ( در اينجا خاطـر

وهای اســـتعمارگر انگليیســـ    اگرچه ــتــــــــــــــــــاِن از حمايت همه جانبه نت  اشـــغالگران پارس در تهاجــــــــــــــــــم به بلوچسـ

ســلح رسحــــــــــــــــــد   هرگز نیم برخوردار بــــــــــــــــــودند اما بدون همکاری محمدشــاه مت  مراد زهــــــــــــــــــی و » چريکهای م

اما همه ای  رسان  . تواـستند لشکـــــــــرب مدافع بلوچستـــــــــان را شکســـــــــت داده و بلـــــــــوچ  لزميـــــــــ  را اشغال کننــــــــــــــــــد 

پنج رانده شدند    . طوایف و رسداران بلوچ پس از اشغال  امل بلوچستان از سوی رضاخان مت 

ــه ای دزک       ــغالگراننفر از رسمواران   ۴۹  در جنگ حماســـــ ــتان در مقابل اشـــــ پارس قهرمانانه به   بلوچســـــ

مردانی چون  د. رســــــــــــــيدن شــــــــــــــهادت زاهان، مرادبکش  : دلت  ی، برام هان مت  راهان، محمد    ل محمد پت 
ُ
رند، د

ــداداد،  ل محمد جان بيک، رســـول  هان، دهکان رم ـــان، يوســـف هان، برام هان اعظم هان،  ادربکش هــــــــــــــــ

   ۰ا کردن جان خويش در تاريــــت پرافتخاربلوچستـان جاودان شدنــدبکش و رسمواران همرزم شان با فـد
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و دزک و به شهـــــــادت رسیـــــــدن و زخیم  پس از سقـــــــو  قـــــــالع گشت، پســـــــکوه، هشـــــــک، شستون، رسجـــــــو      

شــدن صــدها مدافـــــــــــــــــع قهرمان بلوچســتـــــــــــــــــان لشـــــــــــــــــــکر اشــغالگر فارس به فرماندیه جهانبانی به  لیه رسداران 

درنتیجه شــــــماری چند از آنان دعوت جهانبانی را  ۰و آنها را دعوت به مذاکره کرد بلوچســــــتان پیغام فرســــــتاد 

پذیرفته فرمان عقب ـشـــ بی نفرات خود را ازصـــفوف مدافعان در  ارواندر، ســـوراک و پهره دادند که ای   ار 

    ۰وت عیف خ و  دفایع حکومت بلوچستان انجامید  به فروپایسا تدر خی لشکر بلوچستـان

پنج پیایم بظاهـــــــــــــــــر دوســتانه  شــخص      که دیگر ارتشــش ضــعیف شــده به مت  دوســت محمد خان    رضــا مت 

حاکم بلوچســتان بهمراه قاصــد  ۰فرســتاد واو را همانند شــ ت خزعل به بهانه مذاکره به تهران دعوت کردبود 

پنج از من قه رسباز عازم زعل به اما به محض رســــــیدن به آنجا همانند شــــــ ت خ  ۰طهران یم شــــــود  رضــــــا مت 

  ۰اسارت گرفته یم شود

پنج      دوسـت محمد خان تقاضـا یم کند تا حکم الحاِ  بلوچسـتان را به پرشـیا ام ـاِء کنـــــــــــــــــد   رضـا مت   ۰از مت 

ی  ــا پنج و طریل ضــــدتـ ـ ــا مت  اما حاکم بلوچســــتان  رنی ت  به چنان رذالبر نداد و با قبول شــــهادت رؤ ای رضــ

  . فاشیسم فارس را نقش بر آب کرد 

  يم بلـوچمحمـد کر 

  ۲۰۱۷ماه مارس 

 


