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 گلد اسميت ننگين حکميت 

و تضعيف و چپاول حقوق ملت ها گوی سبقت را از همه شرکای اروپايی خود ربوده ی انگلستان که در سياست های استعمار

. ضميمه کردندپاکستان کشوری تازه ايجاد شده به نام جدا و به خاک تجزيه ق نيمی از بلوچستان ايران را .ه ١٢٨٧سالاست در 

کشور ايران به دليل ظلم را  ينبيشتربسياری از کشورها نهفته است که در کارنامه ننگين انگلستان اشغال و تجزيه 

  . اش تجربه کرده است منابع سرشار انرژی  وژئواستراتژيک 

م، دولت پرتغال جزيره بمبئی را به چارلز دوم پادشاه انگليس بخشيد و او نيز اين جزيره را به کمپانی هند شرقی  ١۶۶٢در سال 

با ظهور ناپلئون در فرانسه تمام معادالت قدرت و . منتقل کرد، گسترش اين شرکت تسلط انگليس در هندوستان را سبب شد

انگلستان . ه دنبال فتح هندوستان بود که شاهرگ حياتی انگليس به شمار می رفتناپلئون ب. سياست جهانی به هم خورد

از . فرمانروای درياها بود و ناپلئون راهی جز حمله از طريق خشکی به هند نداشت و اين راه به ناچار از ايران می گذشت

انگليس . دنبال فتح نواحی شرقی ايران بودطرف ديگر روسيه نيز تحمل برتری رقيب ديرينه خود يعنی انگلستان را نداشت و به 

نيز به دنبال تسلط بر نواحی شرقی ايران و افغانستان بود تا بتواند نيروهای خودی را در آنجا مستقر سازد و در مقابل حمالت 

ردند و نفوذ انگليسی ها برای سدکردن هجوم فرانسه و روسيه به هندوستان، به افغانستان لشکرکشی ک. فرانسه و روسيه بايستد

  . خود را از طريق دو دستگی و ايجاد تفرقه بين بلوچ ها گسترش دادند

م، انگليس برای برقرار کردن رابطه مخابراتی مستقيم هند و اروپا يک رشته سيم بين اسکندريه و خليج فارس  ١٨۵٩در سال 

قاتی در زمينه چگونگی امتداد اين خط تلگراف ق دولت انگليس، گلداسميت را به منظور انجام تحقي..ه ١٢٧٨در سال . دايرکرد

ش انگليس قصد تصرف بلوچستان را داشت که ناصرالدين شاه با آنان ..ه١٢۴٧در سال. در طول صحرای مکران مأمورکرد

از مقاومت بلوچها، افسران انگليسی را به اين نتيجه رساند که تنها . کنار آمد و قرارشد مرزهای بين ايران و هند مشخص گردد

به همين دليل عمده سران و . طريق کنار آمدن با سران طوايف بلوچ می توانند بر حاکميت خويش در بلوچستان تداوم بخشند

خانهای بلوچ را با دادن اسلحه و مختصری مقرری فريب دادند و به بهانه عبور خط تلگراف در هر محل تلگراف خانه ای بر پا 

انگليسی ها با اين دسيسه . بدين سان انگليس ها در سراسر بلوچستان نفوذ کردند. ن برافراشتندکردند و پرچم انگليس را بر فراز آ

ق نيمی از بلوچستان ايران را جدا و به خاک پاکستان ..ه ١٢٨٧های استعمارگرانه و بی قيدی های حاکم وقت بود که به سال

  . فعلی ضميمه کردند

. شيده شدن ميدان رقابت کشورهای اروپايی به ديگر قاره ها به خصوص آسيا شدتحوالتی که در قاره اروپا روی داد، موجب ک

در جريان رقابت اروپاييها برای تسلط بر . يکی از سرزمينهايی که اهميت زيادی برای دولتهای اروپايی داشت، هندوستان بود
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يکی از اين نواحی بلوچستان . ی يافت هندوستان، سرزمينهای مجاور آن به عنوان معابر دسترسی بر آن سرزمين، اهميت خاص

انگليسی ها که توانسته بودند، دست ديگر رقيبان خود را از هندوستان کوتاه نمايند، تصميم گرفتند برای امنيت بخشيدن به . بود

ن سرحدات آن، منطقه حايلی در مرزهای شمال غربی تشکيل دهند و از اين زمان سياست انگليس، در شرق ايران و بلوچستا

  . آغاز شد

توجه دولت . تأسيس حکومت قاجار، پادشاهان اين سلسله در تالش بودند تسلط خود را بر مرزهای شرقی کشور گسترش دهند

انگليس به بلوچستان به عنوان کمربند دفاعی جنوب غربی هند و از طرف ديگر نگاه متمرکز شاهان قاجار به بلوچستان موجب 

انگليسی ها برای . زمان ديپلماسی قوی انگلستان در برابر ديپلماسی ضعيف قاجار قرار گرفتدر اين . تقابل سياست آنان شد

رسيدن به اهداف خود دست به هر اقدامی زدند و نقشه های گوناگونی را به اجرا در آوردند، تا اينکه در نهايت بلوچستان را به 

  . عنوان سپر دفاعی هندوستان از ايران جدا کردند

  رقابت کشورهای اروپايی هندوستان و 

به هندوستان راه را برای ايجاد مستعمرات در اين سرزمين و ساير نواحی  ١۴٩٧سفر واسکودوگاما از کشور پرتغال در سال 

دولت پرتغال جزيره بمبئی را به چارلز دوم  ١۶۶٢بعد از تسلط پرتغاليها بر هند در سال ). ۵٧: ١٣٨۵سپاهی، (آسيا باز کرد 

امپراتوری بريتانيای ).. ۶٣: ١٣۶٨نيکبختی، (يس هديه کرد و او نيز اين جزيره را به کمپانی هند شرقی منتقل کرد پادشاه انگل

های ايالت و امپراتوران مغول هند خارج کبير از نيمه قرن هفدهم به تدريج با زور و زر و خدعه هندوستان را از چنگ راجه

ی رقابت خارج کرده خود بر اوضاع مسلط ليسی ها، پرتغالی ها را از گردونهبدين ترتيب انگ). ۶۶:١٣۶٨بهزادی، (کردند 

  . شدند

کمپانی به تدريج توانست نفوذش را در . کمپانی هند شرقی به موجب فرمان ملکه اليزابت تاسيس گرديد ١۶٠٠در اواخر 

انقالب صنعتی در اروپا توليد کاال به  به دنبال ظهور). ۵٨: سپاهی(هندوستان گسترش دهد و از ديگر رقبای خود پيشه گيرد 

ها در اروپا وجود نداشت و عالوه بر اين مواد اوليه بسياری از کارخانه. مراتب بيشتر از احتياج بازارهای اروپايی بود

که  يکی از اين سرزمين ها). ۵٨: سپاهی(کشورهای اروپايی برای رفع اين نيازها، توجه بيشتری به سرزمين های ديگر نمودند 

اين کشور با توجه به ويژگی هايی که داشت، مناسب . از قبل نيز مورد توجه کشورهای اروپايی قرار گرفته بود، هندوستان بود

  . ترين سرزمين برای استعمار بود

قلبی هند ... اروپای آن روز می دانست که امپراتوری بريتانيا به هندوستان زنده است و اگر لندن مغز اين امپراتوری است، 

در چنين اوضاع و احوالی، ). ۶٨: بهزادی. (است که خون ثروت و رفاه و عظمت را در رگ های بريتانيا جاری می سازد

انگليس که از سال های قبل بر هند مسلط شده بود و سعی در حفظ آن در مقابل رقيبان داشت، با رقابت ناپلئون که قصد داشت 

  ). ۵٨:سپاهی(ند مواجه شد اين سرزمين را از دست آن کشور خارج ک

  انگليس و دفاع از هندوستان 
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ناپلئون انگليس را بيش از همه . بعد از آنکه ناپلئون در اروپا به پا خواست، تمام معادالت قدرت و سياست جهانی به هم خورد

لئون به خوبی دريافته بود ناپ. دشمن خود می پنداشت چرا که تمام اتحاديه های نظامی عليه فرانسه توسط انگليس طراحی می شد

وی در جست و جوی راهی برای فتح هندوستان بود و چون انگلستان فرمانروای . که شاهرگ حياتی انگليس، هندوستان است

: بهزادی(درياها بود، او راهی نداشت جز اينکه از طريق خشکی بر هند حمله ور شود و اين راه به ناچار از ايران می گذشت 

تصرف هندوستان از راه ايران، افغانستان، سند و پنجاب مکرر در تاريخ . خطر فرانسه را به خوبی دريافته بودانگلستان ). ۶٧

  . ثبت شده بود و انگليسی ها می دانستند که اگر ميدان را باز بگذارند، فرانسوی ها به راحتی هندوستان را فتح خواهند کرد

کمپانی هند شرقی به مناطق همجوار هندوستان، يعنی راه هايی شد که احتمال ناپلئون باعث توجه دولت انگليس و  خطر حمله

اين رقابتهای دول  يکی از آن سرزمينهای همجوار هندوستان، بلوچستان بود و در نتيجه. حمله ناپلئون از آن طريق وجود داشت

تا جدا شدن قسمتی از بلوچستان ايران و قرار  رقيب، اين ناحيه مورد توجه استعمارگران قرار گرفت و رقابت آنها در اين منطقه

  ). ۵٩: سپاهی(گرفتن آن در کمربند حفاظتی هند و حتی پس از آن ادامه يافت 

بعد از مکاتبه دولتمردان ايران با ناپلئون و آمدن نمايندگان او به ايران ميرزا رضاخان قزوينی مأموريت يافت پيمانی با ناپلئون 

از جمله مفاد اين پيمان، قطع . بين دو کشور بسته شد ١٢٢٢صفر  ٢۵/ ١٨٠٧مه  ۴پيمان فين کنشتاين در بنابراين . منعقد نمايد

ايران همچنين در اين پيمان متعهد شد که هرگاه امپراتوری فرانسه . ايران با دولت انگليس و اعالم جنگ با آن کشور بود رابطه

مجموعه عهدنامه های (رستد، هرگونه امکاناتی را برای آنان فراهم نمايد قصد نمايد از خشکی قشونی را برای يورش به هند بف

  ). ١۵٣-١۵٢: ١٣۵٠تاريخی ايران از عهد هخامنشی تا عهد پهلوی،

با اعزام ژنرال گاردن از جانب ناپلئون به ايران حکومت بريتانيا در لندن وحشتزده شد و نمايندگانی را به دربار ايران مأموريت 

اين نمايندگان سرجان مالکم بود که به خاطر رابطه دوستی بين ايران و فرانسه، از جانب دولت ايران پذيرفته نشد داد از جمله 

  ). ۶٠: سپاهی(

  انگليس و بررسی سرزمين های همجوار هندوستان 

موجب شد تا کمپانی خطر حمله ناپلئون از طريق ايران به هندوستان و پذيرفته نشدن مالکم سفير انگليس از جانب دولت ايران 

يکی از اين سرزمينها بلوچستان بود . هند شرقی و دولت انگليس به شناسايی و بررسی سرزمينهای همجوار هندوستان بپردازند

کرد و معابر لشکرکشی کشورهای بايست هندوستان را حفظ میانگليس می). ۶٢:سپاهی(که اين زمان وارد تاريخ جديد خود شد 

ان و مرزهای دفاعی شبه قاره را در اختيار خود می گرفت از طرفی روسيه نيز از آغاز قرن هيجدهم بر اروپايی به هندوست

بايست معابر لشکرکشی به هندوستان را در روسيه می. درياهای گرم جنوب و بيش از همه بر استانبول چشم طمع دوخته بود

اين عوامل سبب شد انگليس برای دفاع از ). ٧٠:بهزادی(دارد  داشت تا لندن را الاقل به تسليم استانبول وااختيار خود می

  . رفتهندوستان به شناسايی سرزمينهای غربی آن بپردازد که بلوچستان يکی از آنان به شمار می

او را در تصميمش برای شناسايی سرزمينهای  ١٨٠٨/١٢٢١پذيرفته نشدن جان مالکم در دومين مأموريتش به ايران در سال 
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نخستين شخص سروان . چندين افسر مستعد برای اين منظور همراه مالکم بودند). ۶١: سپاهی(ندوستان مصمم کرد مجاور ه

هدف از ). ۶١: سپاهی(بلوچستان غربی تحقيقاتی انجام دهد و نتيجه را گزارش دهد  گرانت بود، وی مأموريت يافت درباره

توانند از طريق سواحل جنوب ايران به درون هندوستان رخنه روپايی میمأموريت او اين بود که آيا نيروهای نظامی کشورهای ا

کنند يا نه؟ گرانت اولين غربی بود که تمام سرزمينهای بين خليج گواتر و جاسک را شناسايی کرد و راه ورود به بلوچستان را 

فنون نقشه برداری که در لباس  انگليسيها از طريق هنديان آموزش ديده در). ۶٣: سپاهی(برای ديگر هموطنان خود کشيد 

و به شناسايی ). ٧٠: بهزادی(روحانيون مسلمان بودند و به طور کلی در هيئت سياح، تاجر، زاهد و درويش و ظاهر می شدند

  . مرزهای شرقی ايران می پرداختند

وان چارلز کريستی و ستوان از ديگر مأموران سياسی و نظامی انگليس که برای شناسايی بلوچستان رهسپار اين ديار شدند، سر

الجيشی بلوچستان و بخش ديگری از ايران پاتينجر بودند که مأمور شدند از راه خشکی، قدرت طبيعی، اقتصادی و مناطق سوق

در نتيجه مسافرت پاتينجر و همکارش اطالعات فراوانی در مورد قبايل و سران آنها، شمار ). ۶۴: سپاهی(را بررسی کنند 

ل و اوضاع طبيعی بلوچستان به دست آمد که موجب آشنايی اروپاييان با اين بخش از ايران و راهگشای مأموران جنگجويان قباي

  . انگليسی به هنگام تقسيم بلوچستان شد

  سياست ايجاد کمربند حايل 

ن زيستن برای اهميت هندوستان برای امپراتوری انگليس به قدری بود که برخی سياستمداران بر اين عقيده بودند که امکا

زمانی که هند شناخته شده است، سرورانش همواره «: لرد کرزن در اين باره می نويسد. انگلستان بدون هندوستان وجود ندارد

  ). ۶۶: سپاهی(» .صاحب اختيار نيمی از جهان بوده اند

الف تصورات قبلی، ايران به عنوان يابد که بر خو تجربه تلخ اتحاد فتحعلی شاه و ناپلئون در می ١٨١۵دولت انگلستان پس از 

نشينهای آسيای مرکزی توانست با عبور از شمال خراسان به خانخط دفاعی هندوستان چندان قابل اعتماد نيست و روسيه نيز می

يوار بنابراين، لندن و حکومت کمپانی در هندوستان بر آن شدند تا تالش خود را در آسيای مرکزی به کار اندازند و د. دست يابد

در انگلستان اجماع . ق١٨٣٠/١٢۵٠به دنبال آن در دهه ). ١٧٢:بهزادی(دفاعی هند را از ايران به آسيای مرکزی تغيير دهند 

ای پديد آمد مبنی بر اينکه، روسيه به زيان ايران، عثمانی و آسيای مرکزی در حال توسعه بخشيدن به قلمرو خود می باشد فزاينده

در اين طرح، ايران به عنوان دولت حايل در برابر پيشروی و . ريخته شد» بازی بزرگ«يا » ه شرقمسئل«و از همين جا طرح 

در اين برهه ). ١٧٢: ١٣٧٨فوران، (روسيه به هندوستان از اهميت استراتژيکی خاصی برخوردار شد  توسعه طلبی فزاينده

. خود در هندوستان ادامه دهد با خيال راحت تری به سلطه گشت تا بتواندزمانی انگليس به دنبال سد دفاعی محکم و استواری می

آنان سد دفاعی خود را در مناطق مرزی خاوری ايران يافتند که دولت مرکزی ايران سياست قاطعی برای تسلط کامل بر آن 

تژيک را از ايران جدا نداشت و اين همان چيزی بود که انگليسيها خواستار آن بودند چرا که به راحتی می توانستند مناطق استرا

  . خود يعنی ايجاد کمربند حايل دست يابند کرده به نقشه
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  ايران و توجه به مرزهای شرقی 

با پايان يافتن جنگهای ايران و روسيه، دولتمردان ايران تصميم گرفتند مرزهای شرقی ايران را به نواحی اصلی آن گسترش 

دولت  دارند به طور قاطع به اشارهيران هر قدمی که به سمت هندوستان بر میکردند که دولت ادهند، اما انگليسيها تصور می

ايران از . اش آگاه شده بودمرزهای جنوب شرقی انگليس از اساس تفکر دولت و دربار ايران، درباره). ۶٧:سپاهی(روس است 

های دوستانه و ا در خالل گفت و گوعباس ميرز. دانستآغاز سلطنت قاجاريه مرز طبيعی جنوب شرقی خود را، رود سند می

در نتيجه ). ٩۵:بهزادی(خصوصی با مأمورين انگليس بارها به اين مطلب اشاره کرده بود و محمد شاه نيز بر همين عقيده بود 

انگليسيها درصدد ممانعت از پيشروی ايران به طرف شرق بر آمدند که اولين مورد آن مسئله ی هرات و به دنبال آن جدايی 

وچستان بود که با تعيين حدود مرزی اين مناطق، هم خط دفاعی هندوستان را کامل کردند و هم به پيشروی ايران به سمت بل

  . شرق برای هميشه پايان دادند

  بلوچستان در آغاز سلطنت ناصرالدين شاه 

ختلف اين ناحيه، داوطلبانه با آغاز سلطنت ناصرالدين شاه و توجه دولت مرکزی به بلوچستان سرداران و حاکمان نواحی م

و اين بدان دليل است که اميرکبير صدراعظم ايران در آن زمان ). ١٢۴:سپاهی(اطاعت خود را از دولت مرکزی اعالم نمودند 

  . ای به بلوچستان می داد و آن هم به خاطر آگاه بودن او از سياستهای انگليس در ايران بوداهميت ويژه

ی در بلوچستان برای استقالل رخ داد اما با سياست مدبرانه اميرکبير بلوچها دوباره به اطاعت از در اين دوران نيز شورشهاي

انگليسها از اين وضع نگران شدند، زيرا با گسترش مرز های شرقی ايران، ايران را به هند ). ١٠۶:بهزادی(ايران گردن نهادند 

به منظور جلوگيری از گسترش نفوذ بيشتر . ق١٨۵٣/١٢٧٠س در سال با توجه به چنين اوضاعی، دولت انگلي. ديدندنزديکتر می

جاسوسان انگليسی مردم بلوچ را تحريک به شورش عليه دولت . ايران در بلوچستان، مأمورانی از سند به بلوچستان اعزام کرد

ر ميان مردمان بلوچ آنها را به کرد با ايجاد جو بدبينی ددولت انگليس در اين سالها سعی می). ١٢۴ص.سپاهی(ايران کرده بودند 

دلخواه را نداد و انگليسيها درصدد برآمدند تا به ترفندهای  شورش عليه دولت مرکزی وا دارد اما اقدامات آنها در اين زمان نتيجه

  . ديگر متوسل شوند

  کشيدن خطوط تلگراف؛ زمينه ساز تقسيم بلوچستان 

شکالت انگليسيها در هند، برای چند سال، آنها را از دخالت علنی در بلوچستان بعد از معاهده پاريس و استقالل افغانستان، م

انقالب ). ١٣٠:سپاهی(انگليسيها را در تقسيم بلوچستان مصمم کرد . ق١٨۵٧/١٢٧۴بازداشت، اما شورش هند در سال 

از . ی در ايران به جای گذاشتهندوستان و خطری که در آن مقطع تاريخی متوجه امپراتوری بريتانيا شد، آثار و نتايج عميق

جمله مهمترين اين آثار ارتباط تلگرافی هندوستان با اروپا و با انگليس و در نتيجه کشيده شدن خطوط تلگراف در ايران بود 

برای ايجاد خطوط تلگرافی در بلوچستان، مذاکرات توسط افسران انگليسی با دولت ايران شروع شد، اما اين ). ١١٩:بهزادی(

خواستند پای مأموران اوليای ايران به هيچ عنوان نمی). ١٣٠:سپاهی(ات با مخالفت و مقاومت شديد در ايران مواجه شد مذاکر
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انگليسيها سرهنگ . مملکت، به خصوص نواحی جنوب به ويژه در ميان طوايف بلوچستان باز شود انگليسی به نقاط دور افتاده

 ٢۴سرانجام امتياز کشيدن خطوط در ). ١١٩-١٢٠:بهزادی(ارت تهران برگزيدند اپستويک را برای حل اين مسئله به سمت سف

در آن زمان صدارت ايران با امين الدوله بود که با . با دولت ايران به امضا رسيد ١٨۶٢دسامبر١٢٧٩/١٧جمادی االخر 

  . ای داشتصميمانه انگليسيها رابطه

مخابراتی مستقيم هند و اروپا يک رشته سيم بين اسکندريه و خليج  رابطهق برای برقرار کردن ١٨۵٩/١٢٧۵ها در سال انگليسی

چگونگی امتداد اين خط  دولت انگليس گلداسميت را به منظور انجام تحقيقاتی در زمينه. ق١٢٧٨در سال . فارس داير کردند

آن خط را از کراچی به  کار کشيدن خط تلگراف تمام شد و. ق١٢٨٠در سال. تلگراف در طول صحرای مکران مأمور کرد

  ). ۶۴:نيکبختی(جاسک مربوط کردند 

مأموران انگليسی به هنگام مطالعه، برای کشيدن خطوط تلگرافی پی بردند که کشيده شدن خطوط تلگراف زمينی در بخشی از 

بنابراين ). ١٣٠:یسپاه(تواند باشد نواحی ساحلی ايران، برای کنترل و سرانجام جدايی اين نواحی مجاور، فرصت مناسبی می

  . سر فردريک گلداسميت گذاشته شد تحقيق و بررسی از اين نواحی بر عهده

  

  انگليس و حفظ خطوط تلگرافی توسط سرداران بلوچ 

با عبور سيم تلگراف از بلوچستان، دولت انگلستان گلداسميت را با چند افسر ديگر به بلوچستان فرستاد، اما آنها با مقاومت و 

افسران انگليسی به فرماندهی گلداسميت به اين نتيجه رسيدند که تنها از طريق کنار آمدن با سران . چها مواجه شدندمخالفت بلو

به همين خاطر عده ای از سران، خانها و سردارهای . توانند بر حاکميت خويش در بلوچستان تداوم بخشندطوايف و قبايل می

ای برپا کردند و پرچم عبور خط تلگراف در هر محل تلفنخانه ب دادند و به بهانهبلوچ را با دادن اسلحه و مختصری مقرری فري

سان انگليسيها در سرتاسر بلوچستان نفوذ کردند و از طريق محدود بدين). ۶۶:نيکبختی(انگليس را بر فراز آن برافراشتند 

  . رافی مراقبت نماينددادند از آنها تعهد گرفتند تا از سيمهای تلگمقرری که به سرداران بلوچ می

ای نبرده بودند، دست به تحريکات زدند، در نتيجه سيمهای تلگراف را قطع، و برای ای ديگر از بلوچها که بهرهدر اين ميان عده

آمدها سبب شد تا دولت اين پيش. کردند و بعضی از کارکنان را کشته، برخی را اسير نمودندمأموران انگليسی مزاحمت ايجاد می

گلداسميت بلوچها را تحريک . دولت ايران با اين تقاضا موافقت ننمود. ليس از ايران بخواهد مرز بين ايران و هند تعيين شودانگ

ناصرالدين شاه متوجه اين خطر شد که چنانچه رضايت انگليس را فراهم نکند، ممکن است بلوچستان . نمود تا سر به شورش زنند

ای سرباز هندی را به پنجگور فرستاد و خيال داشت تمامی بلوچستان را انگلستان عده. ق١٢٨٨ در سال. را از ايران مجزا نمايد

سفير ). ١٠١:١٣٧٠همت،(ناصرالدين شاه از اين نقشه باخبر شد و با سفير انگليس در تهران در اين باب مذاکره نمود . فتح کند

نگليس است، بايد خطوط مرزی بلوچستان را با مرز هند تعيين انگليس اظهار کرد که اگر دولت ايران خواهان دوستی با دولت ا

الدوله حاکم کرمان و چند از طرف ايران وزير خارجه ميرزا سعيدخان و آصف. ناصرالدين شاه نيز اين پيشنهاد را پذيرفت. نمايد
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در اين . ه مطلوبی حاصل نشداز طرف انگلستان گلداسميت و دو افسر مهندس تعيين گرديدند، اما نتيج. نفر ديگر معلوم شدند

شد جلسه قرار شد دولت انگليس سالی سه هزار تومان جهت محافظت از تيرها و سيستم تلگرافی که در قسمت بلوچستان واقع می

در اين زمان انگليسيها با کاشتن تيرهای ). ١٠٢:همت(پرداخت نمايد و تعيين مرزها به مالحظاتی، نامعلوم و مسکوت ماند 

ی بلوچستان و گسترش نفوذ خود دراين منطقه و در نهايت با تفرقه انداختن بين مردم بلوچستان کم کم به گوشه گوشه تلگراف در

  . اهداف خود نزديکتر شدند

  توافق ايران با انگليس در تشکيل کميسيون مرزی 

انگلستان داده نشده بود،  ق نقشهای که ترتيب قطعی برای آن، مطابدر ديوار دفاعی هندوستان، تنها منطقه. م١٨۶٢در سال 

. در آن هنگام خان کالت قسمتهای شرقی بلوچستان را تحت اداره يا نفوذ خود داشت). ١٢١:بهزادی. (بلوچستان بود منطقه

  . انگلستان درصدد بود بلوچستان را همچون افغانستان به صورت کشوری مستقل درآورد

ران، بين دولت ايران و خان کالت به حکميت انگلستان تشکيل گرديد، انگليسيها به اولين کميسيون برای تعيين مرزهای شرقی اي

ای بود برای جدايی بلوچستان کردند اما در واقع مدعی آنها بودند و مطرح نمودن خان کالت بهانهظاهر نقش حکم را بازی می

ايی بلوچستان، دولت انگليس بر آن شد که اين بعد از شکست آقاخان محالتی در مأموريتش برای جد). ١۴۴:سپاهی. (از ايران

مقتدرترين و مناسب ترين فرد برای اين . امر را توسط يکی از خوانين مقتدر محلی و با توسعه بخشيدن قلمرو او انجام دهد

اتوری الحمايه خود کرد و بعد آن را جزء امپرتحت. م١٨۵۴که انگليس آن را در سال ). ١٢٢:بهزادی(منظور خان کالت بود 

  ). ١٣-١۴: ١٣۶۴غراب، . (هند در آورد

ايجاد روابط سياسی بين دولت انگليس و خان کالت باعث شد که از اغتشاشات بلوچستان جلوگيری شود و مقام حکمرانی خان 

و از کالت استحکام پيدا کند، اما الزم بود ترتيبهای تازه اتخاذ شود که سرحدات غربی اين مملکت از تجاوزات مصون بماند 

. کرد جلوگيری شود، و در بين يک حد و حدودی معين گردددولت ايران که قريب بيست سال بود به سرحدات کالت تجاوز می

فتوحات وی انگلستان را  در حکومت بلوچستان مستقر شد دامنه. ق١٢٧٠ خان در اوايل دههزمانی که ابراهيم). ١٢۵:بهزادی(

خان پنداشت که در صورت عدم مداخله، ابراهيمدولت انگليس می). ١٢٨:بهزادی(اخت جويی اندمضطرب کرد و به فکر چاره

آنان درصدد برآمدند تا با . شودتمامی حوزه حکومتی خان کالت را فتح خواهد کرد و مرزهای شرقی ايران به هند نزديکتر می

  . ان به سمت سرزمينهای غربی هند جلوگيری کنندخان حاکم بلوچستتعيين حدود رسمی بين بلوچستان و کالت از پيشروی ابراهيم

خان سپهساالر در سال حسينبا شکايات متعدد دولت انگليس به دربار و دولت ايران، ايران تحت سرپرستی ميرزا

فردريک گلداسميت به عنوان سر. حاضر به تحديد رسمی مرزهای ايران و کالت با حکميت دولت انگليس شد. ق١٨٧١/١٢٨٧

از طرف دولت ايران ميرزا معصوم خان انصاری به عنوان رئيس کميسيون مرزی ). ١٣٠:بهزادی(يس تعيين گرديد حکم انگل

  ). ١۴٩:سپاهی(انتخاب شد 

ای از متصرفات ايران در بلوچستان و ی ياد شده آزادی خواهند داشت نقشهتعيين حدود مرزی کميسيونرها بر اساس موافقت نامه
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مرزهای آن ترسيم کنند وآن را با خود به تهران بياورند، پس از آن مسئله با آگاهی دولت بريتانيا به متصرفات خان کالت با 

ايران ميرزا معصوم خان در راه بازگشت به تهران به دولتمردان  نماينده). ١۵۶:سپاهی. (شودای عادالنه تصميم گرفته میگونه

جز حمايت و تقويت خان کالت و تحصيل سند که کيج و تمپ و بليده و مند [ميد گلداس]اين مأمور انگليسی ... « : ايران می نويسد

به ). ١۶۴:سپاهی(» ...و کوهک و اسپندار و بلکه بيشتر سرباز و دشت باهو تعلق به خان معزی اليه دارد و خيال ديگری ندارد 

شتند، نواحی تمپ، کيج، بليده، مند، کوهک و خود قصد دا آيد، انگليسيها در نقشهميرزا معصوم خان برمی طوری که از نامه

  . اسپندار و حتی نواحی سرباز و دشت باهو را از خاک ايران جدا و به خاک کالت بيفزايند

ناحيه ديگر که در ). ١۶۴:سپاهی... (تالشهای ميرزا معصوم خان برای قرار دادن کيج و مند در قلمرو ايران به جايی نرسيد 

اما با همه ). ١۶۴ -١۶۵:سپاهی. (کوهک و اسپندار بود بين گلداسميت و ميرزا معصوم خان بود، ناحيهاين زمان مورد اختالف 

اآلخر جمادی/ م١٨٧١تالشهای سرداران بلوچ و ديگر مأموران ايرانی در حفظ حقوق کشورمان، دولت ايران در اوت سال 

  ). ١۶۶:سپاهی... (ی صدور رأی نهايی قرار بگيرد های يکجانبه گلداسميت، مبناها و يافتهپذيرفت که نقشه. ق١٢٨٨

. بدين ترتيب مناطقی از بلوچستان ايران جدا و به خان کالت داده شد که حاکم بلوچستان و شاه ايران از اين امر ناراضی بودند

زی اول، سبب شد ی او برای تصرف نواحی از دست رفته، بعد از کميسيون مرنارضايتيهای حاکم بلوچستان و اقدام خودسرانه

  . زمينه های تشکيل کميسيون دوم مرزی نمايان شود

  اختالف بر سر کوهک 

گلداسميت را برای تعيين حدود مرزی از خليج گواتر تا جالق قبول نمود، اما اختالف بر سر کوهک و  چند دولت ايران نقشههر

عصبانی و ناراحت از اصل تشکيل ) حاکم بلوچستان(ابراهيم خان ). ١۶٩: سپاهی(بخشی از در ماشکيد همچنان باقی ماند 

کميسيون و تعيين رسمی سرحدات و به محض مراجعت هيئتهای طرفين از بلوچستان خودسرانه به اشغال و تصرف کوهک 

خان انگليسيها درصدد زير فشار گذاشتن دولت ايران به منظور دست با تصرف کوهک توسط ابراهيم). ١٣۶:بهزادی. (پرداخت

  . ن از کوهک بر آمدندکشيد

ای به وزارت خارجه ايران، تقاضا کرده بود که با توجه به پذيرفتن نقشه گلداسميت وزير مختار انگليس در تهران، طی نامه

با ادامه کنترل کوهک و اسپندک توسط دولت ايران، ). ١٧١:سپاهی. (توسط دولت ايران، مسئله کوهک حل و فصل شود

  ). ١٧٣:سپاهی. (افتادند اين مناطق را از دست ايران خارج نمايند مأموران انگليسی به فکر

  کميسيون مرزی دوم 

تامسن وزير مختار انگليس، طی نامه . ق١٢٩٠به دنبال تعيين حدود و عالمت گذاری بخش اول از مرزهای بلوچستان، در سال

يکی از مهمترين عواملی ). ٢٠۴:سپاهی. (کوه شد ای به ايران خواستار تعيين حدود مرزی ايران و کالت از جالق تا ملک سياه

که سبب شد انگليسيها دو سال بعد از کميسيون مرزی اول، تقاضای تشکيل کميسيون ديگری بنمايند، بدون شک ترس آنها از 

 خان، حاکمترس انگليسيها از آن بود که با تصرف کوهک توسط ابراهيم. تصرف قسمتهايی بود که تعيين حدود نشده بود
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انگليسيها بعد از تصرف کوهک توسط ابراهيم . بلوچستان امکان داشت کوهک و نواحی اطراف آن در قلمرو ايران داخل گردد

  . خان به تالشهای خود برای استرداد اين ناحيه به خان کالت ادامه دادند

-ناد نموده بود طبق اين نقشه، جالق و کلهای که سفير انگليس به دولتمردان ايران نوشته بود، به خط مرزی گلداسميت استدر نامه

در ادامه تقاضا کرده بود که خط مرزی از جالق الی کوه ملک سياه در زمستان آينده . دادندگان حدود مرزی ايران را تشکيل می

جديد دانست و با اين طرح مرزی اما دولت ايران نواحی کوهک و ماشکيد را متعلق به خود می). ٢٠۴:سپاهی. (تعيين شود

  . انگليس مخالف بودند

و در اين مورد با دولت ). ٢٠۶:سپاهی(بعد از آنکه سفارت انگليس با اصرار دولت ايران، بر تعلق کوهک و ماشکيد مواجه شد 

در پنجگور در نزديکی ايران مستقر کرد و در واقع ١٨٩۴/ ق١٣١٢ايران به نتيجه نرسيد، دولت هند بريتانيا نيروهايی در سال 

ابتدا به دليل اهميت ). ٢٠۵-٢٠۶:سپاهی(است، از راه تهديد نظامی دولت ايران را وادار به قبول درخواستهای خود بنمايد خومی

ريزی شده بعد از سرکشيهای برنامه. استراتژيکی شاه حاضر به واگذاری ماشکيد نشد، در نتيجه تعيين حدود مرزی منتفی شد

وچ، شاه مجبور شد دستور تشکيل هيئتی برای تعيين حدود مرزی از جالق تا کوه ملک توسط انگليسيها، از جانب سردارهای بل

  . سياه را صادر نمايد

به امضای  ١٨٩۵دسامبر  ٢۶/ ١٣١٣رجب ٩قرارداد تعيين حدود مرز ايران و کالت از کوهک تا کوه ملک سياه در 

شد طبق اين قرارداد، کميسيونر دولت انگليس به  صدراعظم ايران، امين السلطان و سفير انگليس در تهران رسيد و قرار

در کوهک حاضر شوند و کار تعيين حدود را شروع  ١٨٩۶ايران در دهم فوريه  کالت و نماينده الحمايهنمايندگی دولت تحت

به سمت  کيلومتر ٩٠٠کوه شروع گرديده به طول متجاوز از سرحدات مذبور از قله مثلثاتی ملک سياه). ٢١٢:سپاهی(نمايند 

. عالمت مرزی گذاشته شد ٢۴۶در تمام مسير تعداد . يابدجنوب امتداد يافته به ساحل شمالی خليج گواتر خاتمه می

  ). ١١٠:١٣٣٨جهانبانی،(

اولين ستون مرزی در شرق کوهک تعيين شد و به اين ترتيب کوهک به طور رسمی به ايران داده شد، اما نخلستانهای ماشکيد 

يکی از مناطق مورد اختالف در اين کميسيون ). ٢١۴:سپاهی(الدگشت نيز بود به حاکم خاران واگذار شد جنوبی که شامل 

ياراحمد زهی بود، که طبق حدود پيشنهادی در قلمرو خان کالت قرار گرفت، در حالی که  مرزی، نخلستانهای متعلق به طايفه

  ). ٢١۴:سپاهی. (اين نخلستانها به ايران واگذار شد در نهايت. کردنداين طايفه در قلمرو خاک ايران زندگی می

  

ای به امضا رسيد در پايان يافت و موافقت نامه ١٣١٣شوال  ٩/  ١٨٩۶مارس ٢۴با حل اين اختالف، تحديد و عالمت مرزی در 

دتها قبل در نتيجه کار اين کميسيون، حاکميت ايران بر مناطق چون کوهک، کناربست، اسفندک، و غرب رود ماشکيد که از م

ميرجاوه و شهر آن و نقاط استراتژيک  ای از ناحيه ماشکيد و از آن مهمتر ناحيهتصرف ايران بودند، تأييد شد، ولی بخش عمده

  ). ٢١۵:سپاهی. (اين منطقه از ايران جدا شد
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انگليس و بهره  از خاک ايران عالوه بر اينکه ديوار دفاعی هندوستان کامل شد، مقاصد سياسیکهن آريايی با جدايی اين مناطق 

اکنون شاهد حوادث گوناگون در ای که ما هم برداری درازمدت استعمارگران را نيز برای ساليان دراز تأمين کرد به گونه

  . اندمرزهای بلوچستان هستيم که همگی توسط انگليسيها از سالها پيش طراحی شده

  گيری نتيجه 

، انگليسها را برآن داشت تا کنترل بلوچستان را که يکی از معابر دسترسی به رقابت دولتهای فرانسه و انگليس بر سر هندوستان

انگليسيها برای جدا کردن بلوچستان از ايران اقدامات گسترده ای برای شناسايی اين سرزمين . هندوستان بود، به دست بگيرد

در دوره ناصرالدين شاه، دولت . گسترش دهد از جانب ديگر دولت ايران در تالش بود تسلط خود را بر اين نواحی. انجام دادند

اين حرکات سبب شد تا انگليس سرحدی . مرکزی تسلط و گسترش نفوذ خود را در بلوچستان و مرزهای شرقی ايران افزايش داد

انگليس بعد از کشيدن خطوط تلگرافی، درخواست تعيين حدود متصرفی دولت . برای جلوگيری از پيشروی ايران تعيين نمايد

ناصرالدين شاه که قدرت مقاومت در برابر سياست انگليسيها . يران را در بلوچستان نمود، اما با مخالفت دولت ايران مواجه شدا

نتيجه کار اين کميسيونهای مرزی، واگذاری بخشهای وسيعی از . را نداشت، تن به تشکيل کميسيونهای مرزی مشترک داد

همچنين انگليسيها از اين جدايی بلوچستان، مقاصد سياسی و . برای هندوستان بود ی حايلبلوچستان و تشکيل بخشی از منطقه

ای که هم اکنون شاهد برخی ماجراها برای برهم زدن نظم استعمارگرانه درازمدت را در ساليان بعد در سر داشتند، به گونه

  . واهان آن بوده استسياسی منطقه هستيم و اين همان چيزی است که استعمار انگليس از ساليان پيش خ
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