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 9تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 ۲۰۱۹/ ۱۱/ ۲۶                                                        سیستانیاعظم  کاندید اکادمیسین

 برضد نادرافشار (هوتکی )سفیرشاه اشرفمحمدخان بلوچ قیام 

 (سال جستجو پیدا شد ۲۴مشده ایکه بعد از )گ 

لیت های م"( درکابل نوشته بودم ودرمجله ۱۹۸۵ش )۱۳۶۴] این مقاله را درسال 

مجبور به ترک وطن بعد پس از آنکه ( به چاپ رسیده بود. ۱۴)شماره  "برادر

نیز تاراج من  چاپ نا شدم، خانه و اثاثیه ام به یغما رفتند وکتابها وآثارچاپی و

دلم بیشتربرای دواثر قلمی چاپ نشده ام)سهم سیستان  آنازبا اطالع شدند. 

 خت. درمعارف اسالمی( وهمین مقاله ام می سو

 [بدربارعثمانیمحمدخان بلوچ سفیرشاه اشرف ] 

کیلومتر دور تر از استکهلم  ۶۰۰از برای دریافت  این مقاله ام دونفرجوان بلوچ ۱۹۹۶درکشور سویدن درسال 

بدیدنم در شهرګوتنبرګ آمدند تا در باره شخصیت تاریخی محمدخان بلوچ  با من مصاحبه کنند و معلومات خود  را از 

لی بخاطر نبود مآخذ ومدارک  مورد نیاز مصاحبه بطور طریق رادیو بزبان  بلوچی بګوش هموطنان خود برسانند و

دلخواه انجام نګرفت  واز آن تاریخ به بعد هرکسی که از افغانستان با من تماس میګرفت در آخر صحبت میګفتم اګر 

رست. میتوانی همین مقاله ام را از آرشیف مجالت درکتابخانه عامه کابل ویا اکادمی علوم افغانستان پیداکرده برایم بف

ثور در آتش سوخته شده  ۸ثور توسط تفنګ داران ۷ولی هریکی باالخره جواب میداد که تمام مجالت ونشرات بعد از 

 گ(داودفرهنمحمد انجنیرام )یافت نمیشود. باالخره یکی از عزیزان هلمندی  ۶۰اند و چیزی ازنشرات سالهای دهه 

، آنرا در میان کلکسیونهای مجالت اکادمی جستجوپس از سال انتظار برآورده ساخت و ۲۴این ارزویم را بعد از 

 گداود فرهن انجنیر گمسینجربرایم فرستاد. از این خدمت بزراز طریق نومبر  ۱۸روز  و دنموعلوم پیدا  افغانستان

عالوه برانجنیری در رشتۀ حقوق  گ)فرهن خوشحال  شدم و آن روز دلم از شادمانی لبالب بود. محمدداودخیلی 

توفیق مزید آرزودارم. متاسفانه این  عمرطوالنی وبرایش  (تحصیل میکند. کابل سیاسی درپوهنتون جهانوعلوم 

مهمی از کتاب )رستاخیر قندهاروفروپاشی سلسله صفویه درایران ( بشمار میرود،جایش دراین کتاب  حثمقاله که ب

القمندان تاریخ مردم دلیربلوچ شریک از طریق انترنت با دوستان وع خالی است.  اینک آنرا برای نخستین بار

 ۲۰۱۹/ ۱۱/ ۲۵ سیستانی[  میسازم.

 : مقدمه

، دلیروشجاع بلوچ که از قدیمترین ازمنه تاریخ تا کنون اراضی میان بنادر خلیج تا  مردم آزاده
مرزهای هندوستان بستر اصلی زندگی اجتماعی واقتصادی آنها را تشکیل میدهد، در طول تاریخ در 

اجتماعی واقتصادی خود با افغانها سرنوشت وسرگذشت مشترک  -وفرودهای حیات سیاسیهمه فراز 
عکاس ننیز ا ها وجدائی ناپذیر داشته ودارند. البته این همبستگی ووحدت حتی در افسانه ها وشاهنامه

تمام یافته است. همگونی محیط جغرافیائی، احساسات ملی، مذهبی، تشکل وساختار گروپ های 
رز تولید ونحوۀ توزیع نعمات مادی ورسوم ، عنعنات وسنن وفرهنگ وبسی ازجهات دیگر اتنیکی، ط

زندگی آنان بحدی با محیط زیست وساختار نظام قبیلوی وسنن افغانها شبیه وهم سانند که مشکل است 
 بتوان مرزی مشخص میان این دو ملیت بزرگ وباهم برادر تعیین کرد.
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درمن آنالین افغان جر

 ئیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

رگه سرنوشت ساز قندهار برهبری میرویس خان هوتکی درسال نقش چشمگیر بلوچهای غیور را درج
نمیتوان فراموش کرد ویا به آن کم بها داد. حتی باید اذعان داشت که اولین مردمی که فیصله  ۱۷۰۹

صفوی درعمل پیاده کردند، بلوچهای تیرین آباد دره نشین دولت های این جرگه را برضد استبداد 
ر از پرداخت مالیات به مالیه بگیران گرگین خان، آتش طغیان عظیم را بودند وآنها بودند که با انکا

در قندهار واطراف آن مشتعل ساختند که بزودی سپاه سی هزارنفری آن در  یبرضد ستم دولت صفو
 وبالنتیجه نخستین دولت مستقل محلی هوتکی ها در قندهار ایجاد گردید.  آن سوختند ونابود شدند

و رهبری میرویس خان در دفاع از شهرقندهار ۱۷۱۴و ۱۷۱۲د که درسالهای وباز این بلوچها بودن
یکجا با جنګجویان قندهاری  دند وتار ومارکر قشون انتقامگیر صفوی را  سهم گرفتند و هوتکی

شاه ملت رزمنده بلوچ بود که این  بر قندهار مسلط شوند. وبازهم دوباره صفویان نگذاشتند 
ایش اصفهان یاری رساندند، ودر سرنوشت دولت هوتکی افغان در را درگرفتن وگش هوتکیمحمود

 ایران نقش چشمگیر بازی کردند.

مردم آزاده بلوچ، همواره در هرگوشه یی از افغانستان که صدای آزادی وضد استبدادی برخاسته 
است، همراهی وهمنوائی خود را ابراز داشته اند، چنانکه در دهه چهارم قرن هژدهم میالدی با 

بدالیان هرات و در دهه پنجم قرن هجدهم با مردم سیستان که برضد نادر افشار دست به قیام زده ا
وهمراهی را عمالً به اثبات رساندند. ونیز جانبازی بیدریغ مردم بلوچ در مبارزات  دلیبودند، این هم

و روشن ضد استعماری افغان ها در طی سه نبرد عظیم در قرن نوزدهم و قرن بیستم چنان واضع 
 ده دلیل وآوردن حجت احساس نمیشود.فااست که ضرورتی برای ا

دراینجا مقصود ما، شرح وتوضیح تمام جوانب همبستگی تاریخی، جغرافیائی، سیاسی واجتماعی 
وفرهنگی مردم شریف بلوچ با افغانان نیست، بلکه شناخت ومعرفی یکی از چهره های تابناک سیاسی 

مطلقه وخود کامه نادرافشار است که و یاستبدادحکومت وی، در دورۀ این مردم آزادی دوست ورزمج
متاسفانه  درتاریخ کشور ما کمتر از او یاد شده است.او محمدخان بلوچ والی هرات وسفیرشاه اشرف 
هوتکی بدربار دولت عثمانی بود. بنابرین برای آشنائی  بیشتربا این شخصیت  مبارز بلوچ، دوران 

 به برسی گرفته میشود. رزمندگی وی دراینجا

 :نادرافشار محمدخان بلوچ دربرابرقیام 

از مطالعه تاریخ افغانستان استنباط میشود که محمدخان بلوچ در عهد شاه سلطان حسین صفوی والی 
بعد از اعالم استقالل قندهار توسط میرویس  ۱۷۰۹درسال  ،حبیبیعبدالحی هرات بوده است.بقول 

 خان بلوچ  محمدباریان خود،بدنبال ناکامی نماینده اول خود به قندهار،به بامشورت درشاه صفوى خان، 
را به اطاعت از  ومیرویس خان دبه قندهاربرو  نماینده شاهحیث  ، دستور میدهد تا بهوالى هرات

  ،که با شخص میرویس خان در سفرحج دوست شده بودمحمدخان بلوچ  .دولت صفوی ترغیب نماید
خداى را سپاس بجاى :» گفت بلوچ محمدخانبه  میرویس خان ،رسید خان  یسمیروبحضوربه قندهار 

ان کوهساربقید بندگى گد چون دیگران پاداش میدیدى، آزادآرکه حق مصاحبت تو مانعست و اال بای
وافزود   [۱]«باز نیفتند، شیران شرزه زنجیر گیسخته اند وشمشیرهاى آخته دوباره درنیام نیایند.

بود، شمارا نیز به زندان میفرستادم، اما از شما به عنوان مهمان نمی ى درمیان دوستپاس حقوق اگر
و مانع بازگشت او به میرویس خان به پاس دوستی  محمدخان را با احترام  نگهداشت پذیرائى میکنم. 

بدین سان به نظرمیرسد که محمدخان بلوچ نیز با قیام  هرات یا به دربار صفوى ایران شد.
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تا قیام جانشینان میرویس خان هوتکی برضد  رابا پشتونها واتحاد رشته دوستی وشده  همنواقندهار
 دولت صفوی وپیروزی براصفهان وتاپایان عمرش حفظ کرده بود.

هنگامی که محمودهوتکی برای تسخیر اصفهان از قندهار حرکت میکرد، محمدخان بلوچ به عنوان 
بلوچ ، در رأس گروه انبوهی ازاقوام خود با  یک شخصیت شناخته شده وسرکردۀ قبول شده مردم

 [۲اردوی شاه محمودهوتکی به حرکت افتاد وسپاهساالری فوجی از اردوی افغانی را بعهده گرفت.]

ً پس از پیروزی افغانان براردوی صفوی وگشایش اصفهان پایتخت ایران، محمدخان بلوچ جاه  طبعا
ث والی شیراز احراز کرده بود. در نبردی که بعد ومقام مناسب خود را در دولت هوتکی افغان  بحی

ها میان اشرف افغان ودولت ترکیه رخداد وبه شکست ترکها انجامید، ودولت عثمانی حاضر به قبول  
شرایط صلح  وخواسته های جانب افغانی شد، محمدخان بلوچ والی شیراز به عنوان سفیر ونماینده 

رفت تا قرداد صلحی را که میان آنها موافقت شده بود،  فوق العاده شاه اشرف افغان به استامبول
امضاء کند. دولت ترکیه برای آنکه شأن ودبدبۀ دولت خود را به رخ سفیر افغان بکشد و او را تحت 
تاثیر عظمت دولت ترکیه قرار بدهد،دستور داد تا با تشریفات مفصل از سفیر افغانی استقبال شود. 

ها ومنازل واقع بر سر راه حرکت سفیر افغانی محمدخان بلوچ را ترمیم  حتی امرشده بود تا تمام خانه
 وگچ مالی نمایند.

لکهارت می نویسد: " برای آنکه وی)محمدخان بلوچ( تحت تاثیر قدرت وعظمت ترکیه قرار گیرد در 
مورد او تشریفات مفصل انجام گرفت. کلیه منازل واقع درمسیراو تعمیر وسفید کاری شدند وبه این 

[ اما محمدخان با رفتار سرشار از غرور ۳مناسبت وی را"خان سیواسی")خان سفیدگر( لقب دادند.]
وافتخار پیروزی برترکها با این تشریفات چندان توجهی نکرد واسباب خوشی صدراعظم عثمانی را 
ن فراهم نیاورد وسرانجام چهار روز قبل از امضای قرارداد دوستی ، استامبول را به مقصد اصفها

 ترک گفت. 

به لندن نوشته، متذکر  ۱۷۲۹لکهارت به نقل از استپانیان در مکتوبی که این شخص در اول سپتامبر
یا به  میگردد که محمدخان بلوچ چهار روز قبل ازاین تاریخ"بدون آنکه قراردادی منعقد کند

تقابل قدمی منظورتحکیم دوستی ولی نعمت خویش با ارباب دولت عثمانی جزاطمینان های شفائی م
 [. ۴بردارد، عازم ایران شده است."]

محمدخان بلوچ در مراجعت به ایالت کوهکیلویه برقرار شد ومدتی بعد هنگامی که نادر برای سرکوبی 
درجنگ ایران وهمدان منشاء شکست قزلباشیه  " ابدالیان هرات کمر بست، محمدخان بلوچ

 [۵ومصدر]کارهای[ بی حساب ]برضد نادر[ شد."]

ر پس ازتصفیه مهم هرات وسرکوبی ذوالفقار خان ابدالی ، متوجه اصفهان شد. چون دولت هوتکی ناد
در ایران بزودی از هم فروپاشید، محمدخان بلوچ چاره یی نداشت جز اینکه راه حزم واحتیاط در پیش 

زاده گیرد وبا نادر که پشتیبانی مردم را برضد افغانها وعثمانی ها به خاطر رویکار آوردن شاه
طهماسب جلب میکرد، نزدیک شود.این نزدیکی سبب شد تا نادردو باره او را به حکومت کوه کیلویه 
وشوشتر ودزفول منصوب نماید. محمدخان بلوچ هنگامی که بار اول نادر میخواست قشون عثمانی را 

محاصره از نواحی غربی ایران  بیرون کند ولی شکست خورد، با نیروهای خویش مدتی بغداد را در
داشت.ظاهراً پس از همین عقب نشینی بودکه نادر در همدان قشون شکست خوردۀ خود را دوباره گرد 
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آورد وحکام تازه یی به نواحی مختلف ایران اعزام داشت. سلطان مروی را بحیث حاکم فارس وقاسم 
 [۶بیک قرقلورا به رتبۀ مهرداری به کوهکیلویه تعیین کرد.]

خان،حینی که محمدخان بلوچ وامیر خان  بیک به عزم اردوی نادری وارد  بنابر قول میرزا مهدی
کعبۀ »جایدر از توابع لرستان شدند، محمدخان]بلوچ[ با فتنه جویان فارس وشوشتر وبلوچ وهزاره از

به هوای افساد به جانب فارس روان شده و امیرخان بیک عازم درگاه » گشته« مقصود روگردان
 [ ۷«]معلی)نادری( گردید.

حقیقت آنست که محمدخان بلوچ نهاداً به نادر اطاعت نداشت واحساسات وغرور ملی او را برآن 
هزار نفر بلوچ که از  ۸۰میداشت تاخود را به هیچوجه از نادر کم نشمارد. زیرا بقول محمدکاظم 

همین که  بنادر خلیج تا مرزهای هندوستان زندگی میکردند، زیر فرماندهی او قرار داشتند. بنابرآن
نادر او را در رأس قشونی برای سرکوبی قیام اعراب سنی مذهب بندر عباس به رهبری شیخ احمد 
مدنی روانه ساخت، بجای اینکه مبارزه با قیام کنندگان را آغاز کند، تصمیم گرفت اتحاد خود را با قیام 

 کنندگان اعالم کند وجانب مردم را بگیرد. 

چون محمدخان بلوچ روانۀ دیار حویزه وشوشتر :»ری می نویسد که محمدکاظم مؤلف عالم ارای ناد
وگرمسیرات گردید، درگرفتن مالزم ودادن وجه از خود برعایا وخزانه که از مداخل  آن والیت بعمل 
آمده بود مهم سازی نموده ودر رنگینی سپاه مشغول شد و نزد اکثر از امراء وسرکردگان سخنان 

 [۸«]ریه تقریر می نمود.خشونت نسبت به دودمان ناد

، از قدرت(او)خلع دومطهماسب شاه باید توجه داشت که شکست نادر از ترک ها وبرخورد خشن او با 
احساسات عدۀ کثیری از مردم ایران را جریحه دار نمود وموجب توجه گروه بسیاری از عالقمندان 

نیز که به هیچ وجه خود را از  وهواخواهان خاندان صفوی به محمدخان بلوچ شده بود. محمدخان بلوچ
 نادر کمتر نمی شمرد، در صدد برآمد که با استفاده همین موقع خاص قدرت را در  دست گیرد.

محمدخان بلوچ از آن دسته کسانی بودکه از به قدرت رسیدن نادر وتحکیم نقش قبایل افشار خراسان  
مطلع بود وامیدوار بود که با کمک ناراضی بودند واز خشم ونفرت مردم درمقابل ستم وتعدی نادر 

 مردم ناراض بتواند نادر را براندازد وقدرت را یا خود بدست گیرد و یا به طهماسب میرزا برگرداند.
بدین جهت او  با نیروهای خود به قیام کنندگان پیوست واعالم داشت که مقصودش به سلطنت رساندن 

[می باشد. ۹آن " از وجود طایفۀ اشرار افشار"] سلسلۀ " قانونی" صفویه وپاک کردن فارس  وسواحل
 چنانکه محمدخان بلوچ حساب کرده بود، مردم با اشتیاق تمام در زیر این شعار گرد آمدند.

محمدکاظم وزیر نادردرعالم آرای نادری، می نویسد: وقتی که نادر طهماسب قلی خان جالیر 
ً سرکوبی محمدخان بلوچ وجعفرسلطان زعفرانلو وشاهقلی قاجار مروی را برای اس تمالت وضمنا

تو در اوایل حال مردی بودی حقیر ودرمیان ابنای »فرستاده ، پاسخ وی را به نادر چنین نقل میکند: 
جنس خود فقیر،هرگاه بادویست سیصد خانوار افشار داعیه سلطنت وفرمانروایی داشته باشی ونواب 

آبا واجدادعالی مقتدا آن حضرت در استقرار کامیاب شهزاده عالمیان مآب مرتضوی انتساب را که 
امر سلطنت داراپی ایران فرمان روا بوده اند، عزل نموده، خود را دخیل ومختار السلطنه ساخته، 
پادشاهی واورنگ نشینی ایران از خاطرت خطورمینماید، دراین صورت بنده درگاه که صاحب هشتاد 
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رحد هندوستان محل سکنای ایشان است، چرا هزارخانوار بلوچ است که از نواحی بنادر الی س
 [۱۰«].نمایم والسالمنه ادعای فرمانروایی 

نادر وقتی به حقیقت احوال محمدخان بلوچ  آگاه شد، نامه یی به اسفندیار بیک نوشت واز وی خواست 
که درهنگام فرصت سرمحمدخان را ازتن جدا کند واز آنسونامه دیگری نیز به محمدخان نوشت واز 

خواسته بود که در خاتمه کار اسفندیار بیک بکوشد.این سیاست را نادر در موارد متعددی بکار وی 
یتوان در طغیان محمدتقی خان حاکم فارس ونیز شورشی که در اواخر عمر وی بسته است. از جمله م

برهبری برادر زاده اش علیقلی خان درسیستان به وقوع پیوسته بود  ذکر کرد. وشگفت آنکه تنها در 
یک مورد وآنهم بواسطۀ وفاداری فوق العاده طهماسب خان وکیل به توطئه مشترک مغضوبان علیه 

 وی انجامیده است.

چون ارقام مذکور بدست خوانین عظام افتاد، »محمدکاظم که تفصیل این وقایع را داده، می نویسد:
هردو در فکر واندیشه قتل یک دیگرافتادند، اما به جهت سررشته ووفور استعداد در حراست وصیانت 

ن مقدمه خود مشغول شده، غافل نبودند. چون خوف رعب ایشان از یک دیگر به نهایت رسید، البد  ای
را درمیاننهاده ، بهم اظهار نمودند. بعد از اطالع از چگونگی ارقام باهم عهد وپیمان نمودند که سر از 
اطاعت نواب پیچیده، لوای طغیان ومخالفت افراشته، عالنیه به گرفتن مالزم سوار وپیاده مشغول 

 [۱۱«]شدند.

میتی نخواهد داشت که او را از نادردر اول احساس میکرد که مخالفت محمدخان بلوچ آنقدر اه
لشکرکشی وجنگ با عثمانی ها باز دارد، لذا تصمیم گرفت که ختم غایله را به پایان نبرد با ترکها 

جلو دار سپاه محمدخان که برای افشای نیت نادر در غصب سلطنت از خاندان صفویه، موکول نماید.
فولی بود، دلیل گرفتن مالزم سوار وپیاده  واحقاق حقوق طهماسب میرزا به دز فول رسید چون خود دز

از مردم را برای محمدخان بلوچ عکس سخنانی که محمدخان بلوچ اعالم داشته بود تحریف کرد، لذا 
مردم دزفول دروازه های شهر را بروی محمدخان بستند، ولی مردم شوشترکه از قبل او را می 

حاکم دزفول)قاسم بیگ(به مردم شوشتر سخنان [هرچند که ۱۲شناختند به استقبال وی بیرون آمدند.]
جلودار سپاه محمدخان وقصد او را نسبت به نادر اعالم داشت ولی مردم شوشتر او را تمکین نکردند 
و وی به بهبهان روانه گشت وپس از چندی بدست محمدخان بلوچ گرفتار آمد وزندانی شد. ابوالفتح 

گردید. اعراب ومشایخ حویزه با محمدخان اتحاد  خان حاکم سابق شوشتربه حکومت آن شهر تعیین
وهمبستگی خود را اعالم داشتند وحویزه به سیدعبدالرضا برادر سید علیخان والی آن شهر تفویض 

 [ ۱۳شد.]

در نتیجه  گسترش بعدی قیام ،نادرافشار، احمدخان مروی را در رأس سپاهی روانه شیراز ساخت. 
دگان ارتباط داشتند وبه آنها وعده داده بودند که احمدخان مروی را به اشراف شیراز که قبالً با قیام کنن

محض ورود به شهر دستگیر کنند، مگرآنها به وعدۀ خود عمل نکردند واحمدخان بدون مانع وارد 
 [۱۴شیراز شد.]

خبر »محمدخان بلوچ با اطالع از موضوع بسرعت خود را به شیراز رسانید وبه گفتۀ محمدکاظم:
ان رسید که با قشون واستعداد تمام به دو فرسخی ]شهر[آمده مستعد جدال وقتال ورودمحمدخ

 [ ۱۵«]است.
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یکی ازجنگ جویان احمدخان که خود در نبرد باقیام کنندگان « دولت نادرشاه افشار»به قول مولفین 
رجنگ از شش هزا شرکت داشته خبر میدهد که قسمت اعظم از قشون شاه به قیام کننندگان پیوسته اند.

جوی قشون احمدخان مروی یکهزار وپنجصد نفر باقی ماند. قشون نادر که متحمل شکست شده بود با 
 ۷۰۰سرکرده های خود درقلعه یی مخفی شدند وقیام کنندگان وارد شهر گردیدند. درعرض چند روز 

 [۱۶]نفر دیگر از سربازان باقی مانده به قیام کنندگان پیوستند.

د قیام کنندگان را که خواستار تسلیمی او بودند، ردکرد، اما وقتی که لشکریانش احمدخان ابتدا پیشنها
پس از سیزده روز محاصره دچار کمبود غذا وآب شدند، مجبور شد تسلیم شود. او بشرط حفظ جانش 
موافقت کرد که از قلعه بیرون آید وعلیه قیام کنندگان اقدامی نکند، این شرط پذیرفته شد. درنتیجه 

ان مروی با قاسم بیک جالیر وسایرسرکردکانی که نادر فرستاده بود اسیر شدند. احمدخان احمدخ
 [ ۱۷مروی در قلعه ایکه در دو فرسخی شیراز قرار داشت زندانی شد وسربازانش خلع سالح شدند.]

محمدخان چند روز در آن  »پس ازاین واقعه کارمحمدخان بلوچ باال گرفت وبه شهادت محمدکاظم:
[ قیام هر روز وسعت بیشتر می یافت. نه تنها ۱۸«]به انتظام مهام سپاه ورعیت مشغول شد.آیالت 

اعراب، بلکه قبایل بختیاری وسایر قبایل چادر نشین وهمچنین بوم نشینان ایالت فارس نیز از آن 
از قول"سه من اوراموف" می نویسند که در «دولت نادرشاه افشار»حمایت میکردند. مؤلفین

بسیاری از ساکنان اطراف اصفهان زن وفرزند خود را رها کرده وپیش » ( میالدی:۱۷۳۴جنوری)
 [۱۹.«]خان بلوچ رفته اندمحمد

نیروی اساسی قیام کنندگان رعایا و روستا نشینانی بودند که ستم دیده ترین اقشار مردم را تشکیل 
بی سر وپا به بلوچها پیوسته در راه شیراز تمام مردم »میدادند. بازهم "اوراموف" گزارش میدهد که 

اند... وکشاورزان ایالت اصفهان  منتظر ورود دسته های شورشی هستند  وخودشان درجاهای مطمئن 
 [۲۰«]آذوقه ذخیره کرده و برای آن قراوالن گذاشته اند.

اهالی آن دیار به خالف فرمان »اوضاع حویزه به هوا داری محمدخان بلوچ به قول محمدکاظم که
 [۲۱بسیار وخیم بود.]« ورعیتی عمل نموده بودندبرداری 

قیام بحدی نیرومند بود که نادر برای سرکوبی  آن مجبور شد با ترکیه قرارداد متارکه جنگ ببندد."سه 
)قیام «آشفتگی های بزرگ داخلی، بویژه موضوع بلوچها »دراین مورد می نویسد:« من اوراموف

 [۲۲داد متارکه جنگ شد. ]محمدخان بلوچ( سبب انعقاد عجوالنه قرار

به  (نفر۱۲۰۰۰)برای مقابله با شورشگران دوباره  نیرو های جنگی عظیمی فرستاده شد. فقط
سرکردگی قاسم خان قرخلو به حویزه وشوشتر روانه گردید. درجنگ حویزه قسمتی از قشون نادر به 

لعه ایکه احمدخان مروی در آن به همان ق و قیام کنندگان پیوست. وقاسم خان فرمانده آنها اسیر گردید
 [۲۳فرستاده شد.] زندانی بود  

پس از شکست های بسیاری که قشون نادر از دست محمدخان بلوچ متحمل شد، نادر به برخی از 
کارکشته ترین سرکرده های نظامی خودمثل طهماسب خان جالیر، جعفر سلطان زعفرانلو، شاقلی 

قیام محمدخان بلوچ روانه گردند. در بهبان نبرد شدیدی بین قاجار وغیره دستور داد که برای سرکوبی 
[ پس از آن نادر ۲۴نیروهای نادر وقیام کننده درگرفت. هردو طرف تلفات سنگینی را تحمل کردند.]
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هق(وتوپخانه خود را  از راه خرم آباد ۱۱۴۵رجب ۱۵خود از بغداد برای سرکوبی قیام روانه گردید)
در پیش  شت  اه حویزه به شوشتر را که تمام آن از بیابان میگذروانه اصفهان نمود. وسپس ر

 [۲۵گرفت.]

ادامه  سه شبانه روز را اشغال کرد ودر آنجا قتل وکشتار قیام کنندگان  حویزهقشون نادر بزودی  
داشت. آنگاه قشون نادر بسوی شوشتر حرکت کرد. دراین شهر نیز نادر مردم را  وحشایانه قلع وقمع 

قشون را به نهب وغارت »ل مؤلف تاریخ نادرشاهی،نادر ابوالفتح،حاکم شوشتر را کشت ونمود. به قو
[ اعیان شوشتر که در قیام شرکت کرده بودند، به محض نزدیک شدن ۲۶«]واسروالیت مرخص نمود.

قشون نادر برای تسلیم شدن شتافتند. به فرمان نادر، جعفر سلطان زعفرانلو حاکم شهر، تحصیلگران 
 [۲۷وسایر صاحب منصبان]سابق[ شوشتر دوباره به کارگماشته شدند.] مالیاتی

درهمین هنگام نیروهای عمده قیام کنندگان به سرکردگی محمدخان بلوچ از شیراز بسوی اصفهان 
حرکت کردند. نادرهم با قشون مجهز به استقابل آنها شتافت.درنبردی که رخداد قیام کنندگان تلفات 

نفر از هوادارانش از بیراهه بدر رفت  ۲۵۰۰خوردند. محمدخان بلوچ با  سنگینی برداشتند وشکست
واز راه باشت وممسنی ومیمند وارد شیراز شد ودر آنجا زنان واطفال خود را برداشته از راه جهرم 

[ نادر از همان مکان طهماسب قلی خان جالیر را با فوجی متعاقب او مامور ۲۸عازم الر گشت.]
( با قشون تحت فرمانش وارد شیراز شد. ۱۷۳۴فبروری۱۱هجری ) ۱۱۴۶ان شعب ۲۶ساخت واو در 

احمدخان مروی وقاسم علی بیگ که بوسیلۀ قیام کنندگان اسیر شده بودند آزاد گردیدند وبه حکومت 
فارس وکوه کیلویه مقرر شدند. محمدخان بلوچ از الر خود را به گرمسیرنزد شیخ احمد مدنی رسانید. 

ا وجود شکستی که خورده بودند در آنجا شروع به تدارک نیروی تازه دم وقیام تازه هردو رهبر قیام ب
یی کردند. چون قیام از حمایت وسیع مردم فارس )وسواحل خلیج فارس وخوزستان( برخوردار بود، 

هزارنفری بفرماندهی طهماسب خان جالیر برای مقابله با آنها روانه ساخت. او  ۱۲نادر یک قشون 
 [۲۹خان دستور داد که هرطورمیشود محمدخان بلوچ را اسیر کند.] به طهماسب

طهماسب خان جالیر پیامی برای شرکت های کشتی رانی انگلیسی وهلندی که در بندر عباس مقیم  
بودند فرستاد واز آنها خواست که برای جلوگیری از فرار خان باغی از طریق دریا کشتی های 

ان انگلیسی وهلندی انجام این امر را مشکل وانمود کردند ولی وعده دراختیار وی بگذارند. نماینده گ
 [۳۰دادند که در هرجایی که معین گردد، کشتی اعزام دارند.]

دراین هنگام طهماسب خان جالیر، دژ شیخ احمدمدنی را درمحاصره کشید ودر آخر تابستان قلعه را 
وچ توانست به جزیرۀ کیش فرار کند. تصرف نمود. شیخ احمدمدنی دستگیرشد، ولی خان محمدخان بل

به لطیف خان امیر البحر ایران دستور داده شد تا جزیره کیش را درمحاصر گیرد. سرانجام محمدخان 
بلوچ دستگیرشد و حاکم کیش شیخ عالق بن شیخ راشد او را نزد طهماسب خان به شیراز فرستاد واو 

 [۳۱نیز وی را به اصفهان نزد نادر روانه نمود.]

بعد از ورود به اصفهان به اشاره همایون نادر همانجا که این وعده ووعید » رزامهدی خان مینویسد:می
بعمل آمده بود، چشم های آن تیره بخت را عبرت الناظرین از حدقه بیرون آورده  وچون ازاحسان 

کوری قدم  موالی خود چشم پوشیده بود،جزای عین را به چشم خود معاینه دیده با فاصلۀ دوسه روز با
همان شب که چشم محمدخان را بدر آوردند درزندان با » الرودی گوید:[۳۲] «به راه عدم گذاشت.

 [۳۳«]خنجر خود را بکشت.
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درمیدان نقش جهان »اما بروایت مؤلفین"دولت نادرشاه افشار" نادر شیخ احمد ومحمدخان بلوچ را 
 [ ۳۴رون کشید( وبه قتل رساندند.]پس از شکنجه)چون گوسفندان پوست از تن آنان بی«اصفهان

هفته از سلطنت  هنوز یک ": چنین بیان میکندنادر را دراصفهان   مالیاتی لکهارت نمونه یی از ستم
از عموم طبقات براى لشکریان او » طهماسب در اصفهان نگدشته بود که به امر نادر مقرر گردید 

اى تا دم مرگ زیر چوب  گردید که پاره آورى شود. این پول طورى به عنف و جبر وصول پول جمع
اى از  کردند و حتى عده افتادندو برخى از هستى ساقط شدند. سربازان نادر واقعأ مردم را غارت مى

ترى  مردم را مثل برده بفروش رساندند. مردم زود متوجه شدند که در عهد افاغنه روزگار نسبتأ خوش
  (۳۵] «داشتند.

دخان بلوچ وشیخ احمد مدنی واعراب خلیج در دهه چهارم قرن هژدهم بدون شک علت اصلی قیام محم
میالدی وخامت بیش از حد اوضاع زندگی توده های مردم بود که بار تمام مشقات جنگ ها وخسارت 

رت رسیدن نادر شاه ، دوافغانی ونادری را بدوش خود کشیده بودند. با بق یهای قشون های مهاجم ترک
زده می بایست مالیات های گزافی را بپردازند که با زور وتعدی از آنها بازهم مردم مفلس وجنگ 

  گرفته میشد.

نیمه اول قرن هیجدهم ومبارزات او در  بلوچ دلیرچهرۀ یک مبارزوچنین بود بود  یارگچنین روز
با نادر  به یاد ندارد.در منطقه استبدادی نادر که تاریخ پس ازتیمور نظیر او را حکومت  دربرابر

 کانون اصلی جنبش را از هم متالشی نمود. ۱۷۳۴رهبران قیام درپایان سال  واعدام تگیری دس

 پایان

 مقاله:ومنابع مآخذ 

رستاخیز قندهارو فروپاشى دولت صفویه ایران  ،سیستانی ،۲۴۶حبیبی، تاریخ مختصرافغانستان،چاپ سوم، ص -[۱]
 فصل دوم ۲۰۰۵یشاور،،چاپ 

ص  ،.فارسنامه ناصری۲۱۲ص،به کوشش سیدعبدهللا انوار، شای نادریگجهان،میرزامهدی خان استرابادی -[۲]
 (۳۰۴)نادرنامه ص ۱۷۳

 ۳۳۸صتهران، ،۱۳۶۴،چاپ لکهارت: انقراض صفویه.ترجمه عماد -[۳]

 ۳۳۹همان اثر ص -[۴]

 ۱۶۳شای نادری.ص گجهان میرزا مهدیخان،  -[۵]

 ۳۰۵نادرنامه.ص -[۶]

 ۲۱۲ص ،رشای نادری به تصحیح انواگجهان -[۷]

 ۴۶۳ص،مسکو۱۹۶۲چاپ ۱ج،نامه عالم آرای نادری، محمدکاظم-[۸]

 (۵۲۴)ص۲۵۶نامه عالم آرای نادری.ورق  -[۹]

 ۵۲۷ص ،همان اثر -[۱۰]
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 .جلد اول۴۶۴نامه عالم آرای نادری.ص -[۱۱]

 ۵۳۲-۵۳۱ص، همانجا -[۱۲]

 ببعد ۳۰۴ص ،نادرنامه ،۱۳۰ص،تاریخ پانصد ساله خوزستان -احمد کسروی -[۱۳]

 ۱۷۴ص ،۱۳۵۲حمید مومن .طبع  ۀن.ر.ارونووا.ترجم، تالیف خانم ز.ک.اشرافیان،دولت نادرشاه افشار -[۱۴]

 (۲۵۵)ورق ۵۲۲ص ۱محمدکاظم.عالم آرای نادری.ج -[۱۵]

 .۱۷۴دولت نادرشاه افشار.ص-[۱۶]

 ۱۷۵ص ،دولت نادرشاه افشار، (۲۵۶)ورق ۵۲۴ص  ،۱ج،نامه عالم آرای نادری ،محمدکاظم-[۱۷]

 محمدکاظم، همان جلد ، همان صفحه - [۱۸]

 ۱۷۵دولت نادرشاه افشار،ص  -[۱۹]

 همان اثر،همانجا -[۲۰]

 ۱۷۵، دولت نادرشاه افشار، ص ۲۰۶محمدکاظم،همان اثر.ورق  -[۲۱]

 ۱۷۶دولت نادرشاه افشار،ص  -[۲۲]

 همان اثر،همانجا -[۲۳]

 ۵۲۸ -۵۲۷، صفحات ۲۵۸-۲۵۷محمدکاظم،جلد اول،ورق -[۲۴]

 ۳۰۷نادرنامه یا تاریخ نادرشاهی، ص -[۲۵]

 همان اثر،همانجا -[۲۶]

 ۱۷۶دولت نادرشاه افشار،ص -[۲۷]

 .۱۷۷، دولت نادرشاه ص۲۷۸تهران، ص۱۳۱۹نورهللا الرودی، زندګی نادرشاه ، طبع  -[۲۸]

 ۳۰۸تاریخ نادرشاهی یا نادرنامه، ص-[۲۹]

 ۱۳۳۱،طبع ۱۱۳ -۱۱۲لکهارت.نادرشاه، ترجمه مشفق همدانی، ص-[۳۱]

 ۲۳۱جهانکشای، تصحیح انوار، ص-[۳۲]

 )تعلیقات(۱۳۰۹ببعد.نادرنامه، ص ۲۷۸زندګی نادرشاه پسر شمشیر،ص -[۳۳]

 ۱۷۷دولت نادرشاه افشار، ص  -[۳۴]

 ۳۷۲،۳۸۳لکهارت، انقراض صفویه، ترجمه عماد، ص  -[۳۵]
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