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يکـي از . ھـا بـه خصـوص آسـیا شـد تحوالتي که در قاره اروپا روي داد، موجب کشیده شدن میدان رقابت کشورھاي اروپايي به ديگر قاره
در جريــان رقابـت اروپايیھـا بـراي تسـلط بـر ھندوسـتان، . سرزمینھايي که اھمیت زيادي براي دولتھــاي اروپــايي داشـت، ھندوســتان بـود

انگلیسـیھا کـه . يکي از اين نواحي بلوچستان بود. سرزمینھاي مجاور آن به عنوان معابر دسترسي بر آن سرزمین، اھمیت خاصي يافت 
توانسته بودند، دست ديگر رقیبان خود را از ھندوستان کوتاه نمايند، تصمیم گرفتند براي امنیت بخشیدن به سرحدات آن، منطقه حايلـي 

 .  در مرزھاي شمال غربي تشکیل دھند و از اين زمان سیاست انگلیس، در شرق ايران و بلوچستان آغاز شد
  

شرقي کشــور توجـه دولــت . گسـترش دھنــد با تأسیس حکومت قاجار، پادشاھان اين سلسله در تالش بودند تسلط خود را بر مرزھـاي 
انگلیس به بلوچستان به عنوان کمربند دفاعي جنوب غربي ھند و از طرف ديگر نگاه متمرکز شــاھان قاجـار بـه بلوچسـتان موجـب تقابــل 

انگلیسیھا براي رسیدن به اھداف . در اين زمان ديپلماسي قوي انگلستان در برابر ديپلماسي ضعیف قاجار قرار گرفت. سیاست آنان شد
شه که در نھايــت بلوچسـتان را بــه عنــوان سـپر دفاعــي ھـاي گونــاگوني را بــه اجـرا درخود دست به ھر اقدامي زدنـد و نق آوردنـد، تــا اين

 . ھندوستان از ايران جدا کردند
  

 ھندوستان و رقابت کشورھاي اروپايي 
به ھندوستان راه را براي ايجاد مستعمرات در اين سرزمین و ساير نواحي آسیا باز کرد  1497سفر واسکودوگاما از کشور پرتغال در سال 

يه کـرد  1662بعد از تسلط پرتغالیھا بر ھند در سال ). 57: 1385سپاھي، ( دولت پرتغال جزيره بمبئي را به چارلز دوم پادشاه انگلیس ھد
امپراتوري بريتانیاي کبیر از نیمه قرن ھفدھم به تدريج بـا ).. 63: 1368نیکبختي، (و او نیز اين جزيره را به کمپاني ھند شرقي منتقل کرد 

بـدين ترتیـب انگلیسـیھا، ). 66:1368بھـزادي، (ھاي ايالت و امپراتوران مغول ھند خارج کردند زور و زر و خدعه ھندوستان را از چنگ راجه
 . رقابت خارج کرده خود بر اوضاع مسلط شدند پرتغالیھا را از گردونه

  
ست نفـوذش را در ھندوسـتان . کمپاني ھند شرقي به موجب فرمان ملکه الیزابت تاسیس گرديد 1600در اواخر  تدريج توان کمپـاني بـه 

تولید کاال به مراتب بیشتر از احتیاج   به دنبال ظھور انقالب صنعتي در اروپا). 58: سپاھي(گسترش دھد و از ديگر رقباي خود پیشه گیرد 
کشورھاي اروپايي براي رفع اين نیازھا، توجــه  ھا در اروپا وجود نداشت وعالوه بر اين مواد اولیه بسیاري از کارخانه. بازارھاي اروپايي بود

يکي از اين سرزمینھا که از قبل نیز مورد توجه کشورھاي اروپــايي قـرار گرفتـه بـود،  ).58: سپاھي(بیشتري به سرزمینھاي ديگر نمودند 
 . ترين سرزمین براي استعمار بود اين کشور با توجه به ويژگیھايي که داشت، مناسب. ھندوستان بود

  
ست کـه خـون اروپاي آن روز مي دانست که امپراتوري بريتانیا به ھندوستان زنده است و اگر لندن مغز اين امپراتوري است، ھند قلــبي ا

بر ھنـد ). 68: بھزادي. (ثروت و رفاه و عظمت را در رگھاي بريتانیا جاري مي سازد در چنین اوضاع و احوالي، انگلیس که از سالھاي قبـل 
مسلط شده بود و سعي در حفظ آن در مقابل رقیبان داشت، با رقابت ناپلئون که قصد داشت ايـن ســرزمین را از دسـت آن کشــور خـارج 

 ). 58:سپاھي(کند مواجه شد 
  

 انگلیس و دفاع از ھندوستان
نـاپلئون انگلیـس را بیـش از ھمــه دشـمن . بعد از آنکه ناپلئون در اروپا به پا خواست، تمام معادالت قدرت و سیاست جھاني به ھم خورد

نـاپلئون بــه خوبـي دريافتـه بـود کـه . شــدھاي نظامي علیه فرانسـه توســط انگلیـس طراحـي مـيپنداشت چرا که تمام اتحاديه خود مي
وي در جست و جوي راھي براي فتح ھندوستان بود و چون انگلستان فرمانرواي درياھا بود، . شاھرگ حیاتي انگلیس، ھندوستان است

انگلسـتان خطــر ). 67: بھــزادي(گذشـت  او راھي نداشت جز اينکه از طريق خشکي بر ھند حمله ور شود و اين راه به ناچار از ايـران مي
مي. فرانسه را به خوبي دريافته بود -تصرف ھندوستان از راه ايران، افغانستان، سند و پنجاب مکرر در تاريخ ثبت شده بـود و انگلیسـیھا 

 . دانستند که اگر میدان را باز بگذارند، فرانسويھا به راحتي ھندوستان را فتح خواھند کرد
  

ناپلئون باعث توجه دولت انگلیس و کمپاني ھند شرقي به مناطق ھمجوار ھندوستان، يعني راھھايي شد که احتمال حمله خطر حمله
ستان بــود و در نتیجـه. ناپلئون از آن طريق وجود داشت ايـن رقابتھـاي دول رقیـب، ايــن  يکي از آن سرزمینھاي ھمجوار ھندوسـتان، بلوچ

ناحیه مورد توجه استعمارگران قرار گرفت و رقابت آنھا در اين منطقه تا جدا شدن قسمتي از بلوچستان ايران و قرار گـرفتن آن در کمربنــد 
 ). 59: سپاھي(حفاظتي ھند و حتي پس از آن ادامه يافت 

  
. بعد از مکاتبه دولتمردان ايران با ناپلئون و آمدن نمايندگان او به ايران میرزا رضاخان قزويني مأموريت يافت پیماني با ناپلئون منعقـد نمايـد

ايـران بــا دولــت  از جمله مفاد اين پیمان، قطع رابطه.  بین دو کشور بسته شد 1222صفر  25/ 1807مه  4ابراين پیمان فین کنشتاين در بن
شد کـه ھرگــاه امـپراتوري فرانسـه قصـد نمايــد از خشـکي . انگلیس و اعالم جنگ با آن کشور بود ايـران ھمچنیـن در ايـن پیمـان متعھـد 

يورش بـه ھنــد بفرســتد، ھرگونـه امکانــاتي را بـراي آنــان فـراھم نمايــد  ھاي تــاريخي ايـران از عھـد  مجموعـه عھدنامـه(قشوني را براي 
 ). 153-152: 1350،ھخامنشي تا عھد پھلوي

  
با اعزام ژنرال گاردن از جانب ناپلئون به ايران حکومت بريتانیا در لندن وحشتزده شد و نمايندگاني را به دربار ايران مأموريـت داد، از جملـه 

 ). 60: سپاھي( دوستي بین ايران و فرانسه، از جانب دولت ايران پذيرفته نشد  اين نمايندگان سرجان مالکم بود که به خاطر رابطه
  

 انگلیس و بررسي سرزمینھاي ھمجوار ھندوستان 
خطر حمله ناپلئون از طريق ايران به ھندوستان و پذيرفته نشدن مالکم سـفیر انگلیـس از جانـب دولـت ايـران موجـب شــد کمپــاني ھنـد 

يکي از اين سرزمینھا بلوچسـتان بــود کـه ايـن . شرقي و دولت انگلیس به شناسايي و بررسي سرزمینھاي ھمجوار ھندوستان بپردازند
کرد و معابر لشکرکشي کشورھاي اروپايي بــه بايست ھندوستان را حفظ ميانگلیس مي). 62:سپاھي(زمان وارد تاريخ جديد خود شد 

گرفت از طرفي روسیه نیز از آغـاز قـرن ھیجـدھم بــر درياھـاي گــرم جنـوب و  ھندوستان و مرزھاي دفاعي شبه قاره را در اختیار خود مي
داشت تا لندن بايست معابر لشکرکشي به ھندوستان را در اختیار خود ميروسیه مي. بیش از ھمه بر استانبول چشم طمع دوخته بود

اين عوامل سـبب شـد انگلیــس بـراي دفـاع از ھندوســتان بـه شناسـايي سـرزمینھاي ). 70:بھزادي(را الاقل به تسلیم استانبول وا دارد 
 . رفتغربي آن بپردازد که بلوچستان يکي از آنان به شمار مي
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براي شناسـايي سـرزمینھاي مجـاور  1808/1221پذيرفته نشدن جان مالکم در دومیــن مــأموريتش بــه ايـران در سـال  او را در تصــمیمش 

نخستین شخص سروان گرانت بود، وي . چندين افسر مستعد براي اين منظور ھمراه مالکم بودند). 61: سپاھي(ھندوستان مصمم کرد 
ھدف از مأموريــت او ايـن بــود کـه آيــا ). 61: سپاھي(بلوچستان غربي تحقیقاتي انجام دھد و نتیجه را گزارش دھد  مأموريت يافت درباره

توانند از طريق سواحل جنوب ايران به درون ھندوستان رخنه کنند يا نه؟ گرانت اولیـن غربـي بــود نیروھاي نظامي کشورھاي اروپايي مي
: ســپاھي(که تمام سرزمینھاي بین خلیج گواتر و جاسک را شناسايي کرد و راه ورود به بلوچستان را براي ديگر ھموطنـان خـود کشــید 

برداري که در لباس روحانیون مسلمان بودند و به طور کلي در ھیئت سـیاح،  انگلیسیھا از طريق ھنديان آموزش ديده در فنون نقشه). 63
 . پرداختند و به شناسايي مرزھاي شرقي ايران مي). 70: بھزادي(تاجر، زاھد و درويش و ظاھر مي شدند

  
از ديگر مأموران سیاسي و نظامي انگلیس که براي شناسايي بلوچستان رھسـپار ايــن ديـار شـدند، ســروان چـارلز کريسـتي و سـتوان 

الجیشــي بلوچســتان و بخــش ديگـري از ايـران را پاتینجر بودند که مأمور شدند از راه خشکي، قدرت طبیعـي، اقتصــادي و منـاطق سـوق
در نتیجه مسافرت پاتینجر و ھمکارش اطالعات فراواني در مورد قبايل و سران آنھا، شمار جنگجويــان قبايــل ). 64: سپاھي(بررسي کنند 

شاي مـأموران انگلیســي بـه ھنگــام  و اوضاع طبیعي بلوچستان به دست آمد که موجب آشنايي اروپايیان بــا ايـن بخـش از ايــران و راھگ
 .تقسیم بلوچستان شد

  
 سیاست ايجاد کمربند حايل 

کان زيسـتن بــراي انگلسـتان  اھمیت ھندوستان براي امپراتوري انگلیس به قدري بود که برخي سیاستمداران بر اين عقیده بودند کـه ام
ست، سـرورانش ھمـواره صــاحب اختیــار «: نويسد لرد کرزن در اين باره مي. بدون ھندوستان وجود ندارد شده ا زماني که ھند شـناخته 

 ). 66: سپاھي. (»نیمي از جھان بوده اند
  

عي و تجربه تلخ اتحاد فتحعلي شاه و ناپلئون در مي 1815دولت انگلستان پس از  يابد که بر خالف تصورات قبلي، ايران به عنوان خط دفا
. نشـینھاي آسـیاي مرکــزي دسـت يابــدتوانست با عبور از شمال خراسان به خانھندوستان چندان قابل اعتماد نیست و روسیه نیز مي

بنابراين، لندن و حکومت کمپاني در ھندوستان بر آن شدند تا تالش خود را در آسیاي مرکزي به کار اندازند و ديوار دفاعي ھند را از ايــران 
اي پديد آمد مبني بــر اينکـه، در انگلستان اجماع فزاينده. ق1830/1250به دنبال آن در دھه ). 172:بھزادي(به آسیاي مرکزي تغییر دھند 

يـا » مسـئله شــرق«باشد و از ھمین جا طرح  روسیه به زيان ايران، عثماني و آسیاي مرکزي در حال توسعه بخشیدن به قلمرو خود مي
روســیه بـه ھندوســتان از  طلبي فزاينـده در اين طرح، ايران بـه عنــوان دولــت حايـل در برابــر پیشـروي و توســعه. ريخته شد» بازي بزرگ«

-در اين برھه زماني انگلیس به دنبال سد دفاعي محکم و استواري مـي). 172:  1378فوران، (اھمیت استراتژيکي خاصي برخوردار شد 
مرزي خـاوري ايـران يافتنـد . خود در ھندوستان ادامه دھد تري به سلطه گشت تا بتواند با خیال راحت آنان سد دفاعي خود را در مناطق 

که دولت مرکزي ايران سیاست قاطعي براي تسلط کامل بر آن نداشت و اين ھمان چیزي بود که انگلیسیھا خواستار آن بودند چرا که به 
 . خود يعني ايجاد کمربند حايل دست يابند توانستند مناطق استراتژيک را از ايران جدا کرده به نقشه راحتي مي

  
        ايران و توجه به مرزھاي شرقي 

با پايان يافتن جنگھاي ايران و روسیه، دولتمردان ايران تصمیم گرفتند مرزھاي شرقي ايران را بـه نواحـي اصــلي آن گســترش دھنــد، امـا 
به طـور قــاطع بـه اشـارهکردند که دولت ايران ھر قدمي که به سـمت ھندوســتان بـر مــيانگلیسیھا تصور مي دولـت روس اسـت  دارنــد 

يه . اش آگاه شده بودمرزھاي جنوب شرقي انگلیس از اساس تفکر دولت و دربار ايران، درباره). 67:سپاھي( سلطنت قاجار ايران از آغاز 
صي بــا مـأمورين انگلیـس عباس میرزا در خالل گفت و گو. دانستمرز طبیعي جنوب شرقي خود را، رود سند مي ھـاي دوســتانه و خصو

عت از پیشــروي ). 95:بھزادي(بارھا به اين مطلب اشاره کرده بود و محمد شاه نیز بر ھمین عقیده بود  سیھا درصـدد ممان در نتیجه انگلی
 ھرات و به دنبال آن جدايي بلوچستان بود که با تعییــن حـدود مـرزي ايـن منــاطق،  ايران به طرف شرق بر آمدند که اولین مورد آن مسئله

 . ھم خط دفاعي ھندوستان را کامل کردند و ھم به پیشروي ايران به سمت شرق براي ھمیشه پايان دادند
  

 بلوچستان در آغاز سلطنت ناصرالدين شاه
با آغاز سلطنت ناصرالدين شاه و توجه دولت مرکزي به بلوچستان سرداران و حاکمان نواحي مختلف اين ناحیه، داوطلبانه اطاعت خود را 

اي بــه و ايــن بــدان دلیـل اسـت کــه امیرکبـیر صــدراعظم ايــران در آن زمـان اھمیـت ويـژه). 124:سـپاھي(از دولــت مرکــزي اعـالم نمودنـد 
 . داد و آن ھم به خاطر آگاه بودن او از سیاستھاي انگلیس در ايران بود بلوچستان مي

  
در اين دوران نیز شورشھايي در بلوچستان براي استقالل رخ داد اما با سیاست مدبرانه امیرکبیر بلوچھا دوباره به اطاعـت از ايــران گــردن 

بـا . ديدنــدانگلیسھا از اين وضع نگران شدند، زيرا با گسترش مرزھاي شرقي ايـران، ايـران را بــه ھنـد نزديکـتر مـي). 106:بھزادي(نھادند 
به منظور جلوگیري از گسترش نفوذ بیشتر ايران در بلوچستان، مأموراني . ق1853/1270توجه به چنین اوضاعي، دولت انگلیس در سال 

). 124ص.سـپاھي(جاسوسان انگلیسي مردم بلوچ را تحريک به شورش علیه دولت ايــران کــرده بودنــد . از سند به بلوچستان اعزام کرد
امـا   کرد با ايجاد جو بدبیني در میان مردمان بلـوچ آنھـا را بــه شـورش علیـه دولــت مرکـزي وا دارددولت انگلیس در اين سالھا سعي مي

 . دلخواه را نداد و انگلیسیھا درصدد برآمدند تا به ترفندھاي ديگر متوسل شوند اقدامات آنھا در اين زمان نتیجه
  

 ساز تقسیم بلوچستان کشیدن خطوط تلگراف؛ زمینه
بعــد از معاھـده پــاريس و اسـتقالل افغانسـتان، مشــکالت انگلیســیھا در ھنــد، بــراي چنـد ســال، آنھــا را از دخالــت علــني در بلوچســتان 

انقـالب ھندوسـتان و ). 130:سـپاھي(انگلیسیھا را در تقسیم بلوچستان مصمم کرد . ق1857/1274بازداشت، اما شورش ھند در سال 
ين آثــار . خطري که در آن مقطع تاريخي متوجه امپراتوري بريتانیا شد، آثار و نتايج عمیقي در ايران به جـاي گذاشـت از جملــه مھمـترين ا

بـراي ايجــاد خطـوط ). 119:بھـزادي(ارتباط تلگرافي ھندوستان با اروپا و با انگلیس و در نتیجه کشیده شدن خطــوط تلگـراف در ايــران بـود 
تلگرافي در بلوچستان، مذاکرات توسط افسران انگلیسي با دولت ايران شروع شد، اما اين مذاکرات با مخالفت و مقاومت شديد در ايران 

قاط دور افتـادهاولیاي ايران به ھیچ عنوان نمي). 130:سپاھي(مواجه شد  مملکـت، بــه خصـوص  خواستند پاي مـأموران انگلیسـي بــه ن
انگلیسیھا سرھنگ اپستويک را براي حل اين مسئله به سمت ســفارت تھــران . نواحي جنوب به ويژه در میان طوايف بلوچستان باز شود

يران بـه امضـا رسـید 1862دسامبر 17 / 1279االخر  جمادي 24سرانجام امتیاز کشیدن خطوط در ). 119-120:بھزادي(برگزيدند  . با دولت ا
 . اي داشتصمیمانه الدوله بود که با انگلیسیھا رابطه در آن زمان صدارت ايران با امین

  
مخابراتي مستقیم ھند و اروپا يک رشته سـیم بیـن اســکندريه و خلیـج فـارس  ق براي برقرار کردن رابطه1859/1275انگلیسیھا در سال 

چگونگــي امتـداد ايــن خـط تلگـراف در طـول  دولت انگلیس گلداسمیت را به منظور انجام تحقیقاتي در زمینه. ق1278در سال . داير کردند
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:نیکبخــتي(کار کشیدن خط تلگراف تمام شد و آن خط را از کراچي بــه جاســک مربـوط کردنـد . ق1280در سال. صحراي مکران مأمور کرد
64 .( 

  
مأموران انگلیسي به ھنگام مطالعه، براي کشیدن خطـوط تلگرافــي پـي بردنـد کــه کشـیده شـدن خطــوط تلگــراف زمیــني در بخشـي از 

بنابراين تحقیـق ). 130:سپاھي(تواند باشد نواحي ساحلي ايران، براي کنترل و سرانجام جدايي اين نواحي مجاور، فرصت مناسبي مي
 سر فردريک گلداسمیت گذاشته شد و بررسي از اين نواحي بر عھده

 انگلیس و حفظ خطوط تلگرافي توسط سرداران بلوچ 
با عبور سیم تلگراف از بلوچستان، دولت انگلستان گلداسمیت را با چند افسر ديگر به بلوچستان فرستاد، اما آنھا با مقاومت و مخالفــت 

سران طوايــف و . بلوچھا مواجه شدند مدن بـا  افسران انگلیسي به فرماندھي گلداسمیت به اين نتیجه رسیدند که تنھا از طريـق کنــار آ
بـه ھمیـن خــاطر عمـدھي سـران، خانھـا و سـردارھاي بلــوچ را بــا دادن . توانند بر حاکمیت خويش در بلوچستان تداوم بخشـندقبايل مي

اي برپـا کردنـد و پـرچم انگلیـس را بـر فــراز آن عبــور خـط تلگـراف در ھــر محـل تلفنخانـه اسلحه و مختصري مقرري فريب دادند و به بھانـه
-سان انگلیسیھا در سرتاسر بلوچستان نفوذ کردند و از طريق محدود مقرري که بـه ســرداران بلـوچ مــيبدين). 66:نیکبختي(برافراشتند 

 . دادند از آنھا تعھد گرفتند تا از سیمھاي تلگرافي مراقبت نمايند
  

طع، و بــراي مـأموران اي ديگر از بلوچھا که بھرهدر اين میان عده اي نبرده بودند، دست به تحريکات زدند، در نتیجــه ســیمھاي تلگـراف را ق
يران . کردند و بعضي از کارکنان را کشته، برخي را اسیر نمودندانگلیسي مزاحمت ايجاد مي اين پیشامدھا سبب شد دولت انگلیـس از ا

شورش . دولت ايران با اين تقاضا موافقت ننمود. بخواھد مرز بین ايران و ھند تعیین شود سر بـه  گلداسـمیت بلوچھـا را تحريــک نمــود تــا 
يران مجـزا نمايـد. زنند ستان را از ا در . ناصرالدين شاه متوجه اين خطر شد که چنانچه رضايت انگلیس را فراھم نکند، ممکـن اسـت بلوچ

ناصـرالدين شــاه از ايـن . اي سرباز ھندي را به پنجگور فرستاد و خیال داشت تمامي بلوچستان را فتح کنـدانگلستان عده. ق1288سال 
سفیر انگلیس اظھـار کــرد کـه اگــر دولــت ايـران ). 101:1370ھمت،(نقشه باخبر شد و با سفیر انگلیس در تھران در اين باب مذاکره نمود 

ناصـرالدين شــاه نـیز ايــن پیشـنھاد را . خواھان دوستي با دولت انگلیس است، بايد خطوط مرزي بلوچستان را بـا مـرز ھنـد تعییـن نمايـد
از طرف انگلستان گلداسـمیت . الدوله حاکم کرمان و چند نفر ديگر معلوم شدنداز طرف ايران وزير خارجه میرزا سعیدخان و آصف. پذيرفت

در اين جلسه قرار شد دولت انگلیس سالي ســه ھـزار تومـان جھـت . و دو افسر مھندس تعیین گرديدند، اما نتیجه مطلوبي حاصل نشد
ھا بــه مالحظـاتي، نـامعلوم و محافظت از تیرھا و سیستم تلگرافي که در قسمت بلوچستان واقــع مــي شـد پرداخـت نمايـد و تعییـن مرز

ي بلوچستان و گســترش نفــوذ خـود درايــن در اين زمان انگلیسیھا با کاشتن تیرھاي تلگراف در گوشه گوشه). 102:ھمت(مسکوت ماند 
 . منطقه و در نھايت با تفرقه انداختن بین مردم بلوچستان کم کم به اھداف خود نزديکتر شدند

  
 توافق ايران با انگلیس در تشکیل کمیسیون مرزي

انگلستان داده نشـده بـود، منطقـه اي که ترتیب قطعي براي آن، مطابق نقشهدر ديوار دفاعي ھندوستان، تنھا منطقه. م1862در سال 
انگلسـتان درصـدد . در آن ھنگام خان کالت قسمتھاي شرقي بلوچستان را تحت اداره يا نفوذ خود داشت). 121:بھزادي. (بلوچستان بود

 . بود بلوچستان را ھمچون افغانستان به صورت کشوري مستقل درآورد
  

اولین کمیسیون براي تعیین مرزھاي شرقي ايران، بین دولت ايران و خان کالت به حکمیت انگلستان تشکیل گرديد، انگلیسیھا به ظاھــر 
. اي بـود بـراي جــدايي بلوچســتان از ايـرانکردند اما در واقع مـدعي آنھــا بودنـد و مطـرح نمـودن خـان کــالت بھانـهنقش حکم را بازي مي

بعد از شکست آقاخان محالتي در مأموريتش براي جدايي بلوچستان، دولت انگلیــس بـر آن شـد کـه ايــن امـر را توسـط ). 144:سپاھي(
مقتدرترين و مناسب تـرين فـرد بــراي ايــن منظـور خـان کـالت بــود . يکي از خوانین مقتدر محلي و با توسعه بخشیدن قلمرو او انجام دھد

 ). 13-14: 1364غراب، . (الحمايه خود کرد و بعد آن را جزء امپراتوري ھند در آوردتحت. م1854که انگلیس آن را در سال ). 122:بھزادي(
  

ايجاد روابط سیاسي بین دولت انگلیس و خان کالت باعث شد که از اغتشاشات بلوچستان جلوگیري شود و مقام حکمراني خـان کــالت 
استحکام پیدا کند، اما الزم بود ترتیبھاي تازه اتخاذ شود که سرحدات غربي اين مملکت از تجاوزات مصون بماند و از دولت ايران که قريــب 

زمــاني کــه ). 125:بھـزادي. ( کرد جلوگیري شـود، و در بیــن يـک حـد و حـدودي معیــن گــرددبیست سال بود به سرحدات کالت تجاوز مي
به فکــر چــاره در حکومت بلوچستان مستقر شد دامنه. ق1270 خان در اوايل دھهابراھیم جويـي فتوحات وي انگلستان را مضطرب کـرد و 

خـان تمــامي حـوزه حکومـتي خـان کــالت را فتــح پنداشت که در صورت عـدم مداخلـه، ابـراھیمدولت انگلیس مي). 128:بھزادي(انداخت 
سمي بیـن بلوچسـتان و کــالت از . شودخواھد کرد و مرزھاي شرقي ايران به ھند نزديکتر مي آنان درصــدد برآمدنـد تـا بـا تعییـن حـدود ر

 . خان حاکم بلوچستان به سمت سرزمینھاي غربي ھند جلوگیري کنندپیشروي ابراھیم
  

حاضـر . ق1871/1287خان سپھساالر در سـال حسینبا شکايات متعدد دولت انگلیس به دربار و دولت ايران، ايران تحت سرپرستي میرزا
به عنـوان حکـم انگلیـس تعییـن گرديــد ســر. به تحديد رسمي مرزھاي ايران و کالت با حکمیت دولت انگلیـس شـد فردريـک گلداسـمیت 

 ). 149:سپاھي(از طرف دولت ايران میرزا معصوم خان انصاري به عنوان رئیس کمیسیون مرزي انتخاب شد ). 130:بھزادي(
  

اي از متصـرفات ايـران در بلوچسـتان و ي يــاد شـده آزادي خواھنــد داشـت نقشـهتعیین حدود مـرزي کمیســیونرھا نامه بر اساس موافقت
اي متصرفات خان کالت با مرزھاي آن ترسیم کنند وآن را با خـود بـه تھـران بیاورنـد، پــس از آن مسـئله بـا آگـاھي دولـت بريتانیـا بـه گونـه

: نويسـد ايران میرزا معصوم خان در راه بازگشت به تھران به دولتمردان ايــران مي نماينده). 156:سپاھي. (شودعادالنه تصمیم گرفته مي
جز حمايت و تقويت خان کالت و تحصیل سند که کیج و تمپ و بلیده و منـد و کوھــک و اســپندار و ] گلداسیمد[اين مأمور انگلیسي ... « 

میرزا معصوم  به طوري که از نامه). 164:سپاھي(» ...بلکه بیشتر سرباز و دشت باھو تعلق به خان معزي الیه دارد و خیال ديگري ندارد 
خود قصد داشتند، نواحي تمپ، کیج، بلیده، مند، کوھک و اسـپندار و حـتي نواحـي ســرباز و دشــت  آيد، انگلیسیھا در نقشهخان بر مي

 . باھو را از خاک ايران جدا و به خاک کالت بیفزايند
  

ناحیه ديگر که در اين زمان مورد ). 164:سپاھي... (تالشھاي میرزا معصوم خان براي قرار دادن کیج و مند در قلمرو ايران به جايي نرسید 
اما با ھمه تالشھاي سرداران بلوچ و ). 164 -165:سپاھي. (کوھک و اسپندار بود اختالف بین گلداسمیت و میرزا معصوم خان بود، ناحیه

ھـاي ھــا و يافتــهپذيرفت که نقشه. ق1288اآلخر جمادي/ م1871ديگر مأموران ايراني در حفظ حقوق کشورمان، دولت ايران در اوت سال 
 ). 166:سپاھي... (يکجانبه گلداسمیت، مبناي صدور رأي نھايي قرار بگیرد 

  
ند . بدين ترتیب مناطقي از بلوچسـتان ايـران جــدا و بـه خـان کــالت داده شــد کـه حـاکم بلوچسـتان و شـاه ايــران از ايـن امـر ناراضـي بود
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ي او بــراي تصــرف نواحــي از دسـت رفتـه، بعــد از کمیســیون مــرزي اول، سـبب شــد نارضــايتیھاي حــاکم بلوچســتان و اقــدام خودسـرانه
 . ھاي تشکیل کمیسیون دوم مرزي نمايان شود زمینه

  
 اختالف بر سر کوھک 

شي از  چند دولت ايران نقشهھر گلداسمیت را براي تعیین حدود مرزي از خلیج گواتر تا جالق قبول نمود، اما اختالف بر سر کوھــک و بخ
عصباني و ناراحت از اصل تشـکیل کمیســیون و تعییـن ) حاکم بلوچستان(ابراھیم خان ). 169: سپاھي(دره ماشکید ھمچنان باقي ماند 

بـا ). 136:بھـزادي. (رسمي سرحدات و به محض مراجعت ھیئتھاي طرفین از بلوچستان خودسرانه بـه اشـغال و تصـرف کوھـک پرداخـت
 . خان انگلیسیھا درصدد زير فشار گذاشتن دولت ايران به منظور دست کشیدن از کوھک بر آمدندتصرف کوھک توسط ابراھیم

  
لت وزير مختار انگلیس در تھران، طي نامه سمیت توسـط دو اي به وزارت خارجه ايران، تقاضا کرده بود که با توجه به پذيرفتن نقشــه گلدا
کر ). 171:سپاھي. (ايران، مسئله کوھک حل و فصل شود با ادامه کنترل کوھک و اسپندک توسط دولت ايـران، مــأموران انگلیسـي بــه ف

 ). 173:سپاھي. (افتادند اين مناطق را از دست ايران خارج نمايند
  

 کمیسیون مرزي دوم
يران  تامسن وزير مختار انگلیس، طي نامه. ق1290گذاري بخش اول از مرزھاي بلوچستان، در سال به دنبال تعیین حدود و عالمت اي به ا

سبب شــد ). 204:سـپاھي. (خواستار تعیین حدود مرزي ايران و کالت از جالق تــا ملــک سـیاه کــوه شـد يکـي از مھمـترين عواملــي کـه 
انگلیسیھا دو سال بعد از کمیسیون مرزي اول، تقاضاي تشکیل کمیسیون ديگري بنمايند، بدون شک ترس آنھا از تصرف قسمتھايي بــود 

شت کوھـک و ترس انگلیسیھا از آن بود که با تصرف کوھک توسـط ابـراھیم. که تعیین حدود نشده بود خـان، حـاکم بلوچســتان امکــان دا
انگلیسیھا بعد از تصرف کوھک توسط ابراھیم خان به تالشھاي خود براي استرداد اين ناحیه . نواحي اطراف آن در قلمرو ايران داخل گردد

 . به خان کالت ادامه دادند
  

گان طبق اين نقشه، جالق و کله. اي که سفیر انگلیس به دولتمردان ايران نوشته بود، به خط مرزي گلداسمیت استناد نموده بوددر نامه
در ادامه تقاضا کرده بود که خط مرزي از جالق الي کوه ملک سیاه در زمسـتان آينـده تعییـن شــود . دادندحدود مرزي ايران را تشکیل مي

 .  دانست و با اين طرح مرزي جديد انگلیس مخالف بودنداما دولت ايران نواحي کوھک و ماشکید را متعلق به خود مي). 204:سپاھي(
  

و در ايـن مـورد بـا دولـت ايـران بـه ) 206:ســپاھي(بعد از آنکه سفارت انگلیس با اصرار دولت ايران، بر تعلق کوھک و ماشکید مواجه شد 
خواسـت، از راه در پنجگور در نزديکي ايران مســتقر کــرد و در واقـع مـي1894/ ق1312نتیجه نرسید، دولت ھند بريتانیا نیروھايي در سال 

ابتدا به دلیل اھمیت استراتژيکي شاه حاضر بــه ). 205-206:سپاھي(تھديد نظامي دولت ايران را وادار به قبول درخواستھاي خود بنمايد 
شد ريـزي شــده توســط انگلیســیھا، از جانــب بعـد از سرکشـیھاي برنامــه. واگذاري ماشکید نشد، در نتیجه تعیین حـدود مـرزي منتفـي 

 . سردارھاي بلوچ، شاه مجبور شد دستور تشکیل ھیئتي براي تعیین حدود مرزي از جالق تا کوه ملک سیاه را صادر نمايد
  

کوه ملــک ســیاه در  ھک تـا  بـه امضـاي صــدراعظم ايـران،  1895دســامبر  26/ 1313رجــب 9قرارداد تعییـن حـدود مـرز ايـران و کــالت از کو
الحمايــهالسلطان و سفیر انگلیس در تھران رسید و قرار شد طبق اين قرارداد، کمیسیونر دولت انگلیـس بـه نماينـدگي دولـت تحـت امین

سرحدات مزبور از قله ). 212:سپاھي(در کوھک حاضر شوند و کار تعیین حدود را شروع نمايند  1896ايران در دھم فوريه  کالت و نماينده
کیلومتر به سمت جنوب امتداد يافته به ساحل شمالي خلیـج گواتــر خاتمــه  900کوه شروع گرديده به طول متجاوز از مثلثاتي ملک سیاه

 ). 110:1338جھانباني،. (عالمت مرزي گذاشته شد 246در تمام مسیر تعداد . يابدمي
  

اولین ستون مرزي در شرق کوھک تعیین شد و به اين ترتیب کوھک به طور رسمي به ايران داده شد، اما نخلستانھاي ماشکید جنوبــي 
يکي از مناطق مورد اختالف در اين کمیسیون مرزي، نخلستانھاي ). 214:سپاھي(که شامل الدگشت نیز بود به حاکم خاران واگذار شد 

ياراحمد زھي بود، که طبق حدود پیشنھادي در قلمرو خان کالت قرار گرفت، در حالي که اين طايفه در قلمرو خاک ايران  متعلق به طايفه
 ).214:سپاھي. (در نھايت اين نخلستانھا به ايران واگذار شد. کردندزندگي مي

  
اي بـه امضـا رسـید در نتیجـه کــار پايان يافت و موافقت نامه 1313شوال  9 / 1896مارس 24با حل اين اختالف، تحديد و عالمت مرزي در 

اين کمیسیون، حاکمیت ايران بر مناطق چون کوھک، کناربست، اسفندک، و غرب رود ماشکید کــه از مــدتھا قبـل در تصـرف ايـران بودنـد، 
يران جــدا شـد اي از ناحیه ماشکید و از آن مھمتر ناحیهتأيید شد، ولي بخش عمده . میرجاوه و شھر آن و نقاط استراتژيک اين منطقه از ا

 ). 215:سپاھي(
  

سي انگلیـس و بھره بـرداري درازمــدت  با جدايي اين مناطق از خاک ايران عالوه بر اينکه ديوار دفاعي ھندوستان کامل شـد، مقاصـد سیا
ناگون در مرزھـاي بلوچســتان ھســتیم کـه اي که ما ھم استعمارگران را نیز براي سالیان دراز تأمین کرد به گونه اکنون شــاھد حـوادث گو
 . اندھمگي توسط انگلیسیھا از سالھا پیش طراحي شده

  
 گیري نتیجه

عابر دسترسـي بـه  رقابت دولتھاي فرانسه و انگلیس بر سر ھندوستان، انگلیسھا را بـرآن داشـت تــا کنـترل بلوچســتان را کــه يکـي از م
اي بـراي شناسـايي ايـن ســرزمین انجـام  انگلیسیھا براي جدا کردن بلوچستان از ايران اقدامات گسترده. ھندوستان بود، به دست بگیرد

کزي تســلط و . از جانب ديگر دولت ايران در تالش بود تسلط خود را بر اين نواحي گسترش دھد.  دادند در دوره ناصرالدين شــاه، دولــت مر
براي جلوگــیري از . گسترش نفوذ خود را در بلوچستان و مرزھاي شرقي ايران افزايش داد اين حرکـات ســبب شـد تــا انگلیـس سـرحدي 

انگلیس بعد از کشیدن خطوط تلگرافي، درخواست تعیین حدود متصرفي دولــت ايـران را در بلوچسـتان نمـود، . پیشروي ايران تعیین نمايد
شد تن بــه تشــکیل . اما با مخالفـت دولـت ايــران مواجـه  که قـدرت مقاومــت در برابــر سیاسـت انگلیســیھا را نداشــت،  ناصـرالدين شــاه 

نتیجه کــار ايـن کمیسـیونھاي مـرزي، واگــذاري بخشـھاي وسـیعي از بلوچسـتان و تشــکیل بخشـي از . کمیسیونھاي مرزي مشترک داد
مدت را در . ي حايل براي ھندوســتان بـودمنطقه سي و اسـتعمارگرانه دراز ستان، مقاصـد سیا سیھا از ايـن جــدايي بلوچ ھمچنیـن انگلی

اي که ھم اکنون شاھد برخي ماجراھا براي برھم زدن نظم سیاسي منطقــه ھســتیم و ايـن ھمــان سالیان بعد در سر داشتند، به گونه
 .چیزي است که استعمار انگلیس از سالیان پیش خواھان آن بوده است
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