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چكيده
مرزهاي جنوب شرقي ايران به دليل ويژگيهاي خاص جغرافيايي و سياسي همواره از پرحادثهترين
مرزهاي ايران بوده است .از سوي ديگر رقابت دولتهاي فرانسه ،روسيه و انگليس بر سر هندوستان ،انگليسيها
را بر آن داشت تا با جدا كردن افغانستان از ايران بهعنوان منطقه حائل ،معابر دسترسي به هندوستان را به دست
بگيرند .بنابراين عهدنامه گلد اسميت و كلنل هلديچ نقطه عطفي در شكلگيري مرزهاي جنوب شرقي ايران بود،
حكومت ايران كه قدرت مقاومت در برابر سياست انگليسيها را نداشت ،تن به تشكيل گروههاي مرزي مشترك
گلد اسميت و كلنل هلديچ داد كه نتيجه كار ،واگذاري بﺨﺶهاي وسيعي از بلوچستان بود .مقاله حاضر با شيوه
توصيفي ـ تحليلي و با تكيه ب منابع و اسناد و مطالعات كتابﺨانهاي و با رويكردي تاريﺨي ـ سياسي در پي
پاسخ به اين سؤال است كه نقﺶ دولت انگليس در شكلگيري و تكوين مرزهاي ايران در ضلع جنوب شرقي
نقﺶ مؤثري داشتند؟ يافتههاي حاصل از تحقيق نشان دادند كه ناآگاهي دولتمردان ايران از تبعات حقوقي
مرزهاي سياسي در عرصه بينالمللي و ضعﻒ ساختار سياسي و نظامي حكومتهاي ايراني پس از نادرشاه ،به
دليل ماهيت قبيلهاي و رابطه خاص سياسي در قالﺐ حكومتداري سنتي ،در كنار رقابت دولتهاي استعماري
انگليس و روسيه در دستيابي به مناﻃق جنوب شرقي ايران با اهداف اقتصادي و سياسي ،مرزهاي شرقي ايران را
با تأكيد صرف بر تأمين منافع انگليس شكل داده است.
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مقدمﻪ
با خيزش صنعتي غرب و نياز آنها براي دستيابي به مواد اوليه و بازار مصرف كالاهاي
توليديشان ،توجه آنها به مناﻃق شرق و جنوب شرقي ايران معطوف شد و اين مناﻃق كه ازيكﻃرف
بهمنزله دروازه ارتباﻃي شرق و غرب و از ﻃرف ديگر بهعنوان حائلي براي ساير مستعمرههاي غرب و
بهويژه انگليس شناخته ميشود ،ميدان تاختوتاز و عرصه قدرتﻃلبي استعمارگران رقيﺐ قرار ميگيرد.
انگليس كه توانسته است هند را به مستعمره خود تبديل سازد ،به دنبال راهي براي حفﻆ آن و نيز
توسعه مبادلههاي تجاري است؛ اما قدرت پادشاه صفوي ،شاهعباس و پس از او اقتدار نادرشاه ،مانع از
دستاندازيهاي استعمارگرانهاش در ايران ميشود .با پايان گرفتن عمر حكومت نادر و روي كار آمدن
افراد نالايق پس از او و بعدها روي كار آمدن قاجارها و پهلويها ،انگليس از ضعﻒ حاكميت ايران بر
مناﻃق شرقي ايران نهايت بهره را برد و برخلاف دولتمردان ايراني كه با مفهوم مدرن مرز سياسي و
تبعات حقوقي و قانوني آن در عرصه بينالمللي بيگانهاند ،كامل ًا حسابشده و دقيق ،ﻃرح ايجاد حائل
براي مستعمرههاي خود و تعيين خطوط مرزي ايران در شرق را ،پيريزي كرده و مرحلهبهمرحله و در
فرصتهاي مناسﺐ آن را به اجرا ميگذارد.
بلوچستان ازجمله بﺨﺶهايي از ايران است كه همواره بﺨشي از قلمروي ايران بوده است و
سلسلههاي حكومتگر در ايران ،بعد از سروسامان دادن به نواحي نزديك به مركز حاكميت و بﺨﺶهاي
مركزي ايران ،اين ناحيه را تحت فرمان خود درميآوردهاند .علاوه بر تلاش حكام ،موقعيت جغرافيايي
اين ناحيه در نوع و ميزان تسلط دولتهاي مركزي نيز تأثيرگذار بوده است .در دورهي معاصر ،بهويژه از
دورهي حاكميت قاجارها بر ايران كه همزمان است با تشديد رقابتهاي سياسي – اقتصادي كشورهاي
اروپايي در قلمروهاي دوردست ،اين بﺨﺶ از ايران با توجه به همجواري با هندوستان ،زيرا در جريان
رقابت بر سر كنترل و تسلط بر هندوستان ،سرزمينهاي مجاور آن بهعنوان معابر دسترسي به آن
شبهقاره ،اهميت خاصي پيدا كردند .يكي از اين نواحي بلوچستان بود؛ سرزميني كه همواره بﺨشي از
ايران به شمار ميرفت.
انگليسيها كه توانسته بودند دست ديگر رقيبان خود را بهتدريﺞ از هندوستان كوتاه كنند ،تصميم
گرفتند كه براي امنيت بﺨشيدن به سرحدات آن ،منطقهي حائلي در مرزهاي شمال غربي هندوستان
تشكيل دهند و از اين زمان است كه سياست انگليسيها در اين ناحيه از ايران آغاز شد .از جانﺐ ديگر،
با تشكيل حكومت قاجار در ايران ،شاهان قاجاري كوشيدند مرزهاي شرقي كشور را در سرزمينهاي
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ايراني گسترش دهند .توجه همزمان انگليسيها و دولت قاجار به بلوچستان ،موجﺐ تقابل سياست آنها
شد .در اين مبارزه ،ديپلماسي فعال انگلستان در برابر سياست منفعل قاجاري قرار گرفت و انگليسيها
براي رسيدن به اهداف خود اقدامات وسيع و برنامهريزيشدهاي را انجام دادند و تلاش كردند ،بلوچستان
را بهعنوان سنگ بناي سپر دفاعي هندوستان ،از ايران جدا كنند.
انگليس كه هند را زير سلطه خود داشت ،دامنهي نفوذش را از سوي غرب تقريب ًا نيمه شرقي ايران
را در برگرفته بود .براي امنيت خاﻃر ،ايجاد ديوارهاي محكم در جهت غربي مستعمره بزرگ در سال
 ١٨٧١م با حكميت گلد اسميت نمايندهي خود و گفتگوي مفصل با نمايندگان ايران سرانجام خط مرزي
از خودساختهاي پديد آورد كه بلوچستان واحد را به زيان ايران به چندپاره تقسيم كرد و پس از ترميم
ديگري در سال  ١٨٩٥م توسط سرهنگ هنگ فورد هلديچ افسر ورزيدهي استعماري بريتانيا و انعقاد
قرارداد ديگري در سال  ١٩٠٥م .تقريباً استعمار به اهداف خود رسيد و مرزهاي استعمار ساختهاي را در
شرق ايران پديد آورد .اين مرزها ،به اندك تغييراتي در سال  ١٩٣٣م .تا تقسيم هند در سال  ١٩٤٨م.
باقي ماند و سرانجام بر پايه مصالح جديدي كشور پاكستان به وجود آمد و اينك مرز ايران و پاكستان از
كوه ملك سياه تا خليﺞ گواتر كشيده شده است.
هدف مقاله حاضر ،مطالعه تحولات تاريﺨي مرزهاي جنوب شرقي ايران ،با تأكيد بر نقشي است كه
استعمار انگليس در تعيين اين مرزها ايفا كرده است .مقاله به روش مروري ،بامطالعه و بررسي كتﺐ و
اسناد تاريﺨي موجود تدوينشده و عمدهترين منابع پژوهﺶ را ،كتﺐ تاريﺨي ،رسالههاي بلوچستان،
سفرنامهها و اسناد موجود در اداره كل اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت خارجه ،سازمان اسناد ملي و
مطالعههاي جديد انجامگرفته در اين حوزه ،تشكيل دادهاند.
پيشينﻪ پژوهش
پيرامون سابقه پژوهشي موضوع تحقيق ميتوان گفت دودسته آثار را ميتوان برشمرد .دسته اول
منابع و كتبي هستند كه در مورد بلوچستان و مرزهاي آن مطالبي رادارند ازجمله :كتاب مرزهاي
بلوچستان از امانالله جهانباني كه نويسنده اوضاع مرزي و تقسيمات مرزي ايران را در جنوب شرقي
موردبررسي قرار داده است .همچنين دو كتاب سرپرسي سايكس با عنوان تاريخ ايران و سفرنامه
سرپرسي سايكس به رقابت دولتهاي اروپايي و تقسيمات مرزي و تحولات ايران در منطقه بلوچستان
اشارهكرده است .كتاب ايران و قضيه ايران از كرزن ازجمله منابعي است كه مطالﺐ مفيدي در مورد
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بلوچستان و تحولات مرزي آن در بلوچستان دارد .همچنين ميتوانيم كتﺐ فيروز مجتهد زاده و كاظم
فيروز زاده اشارهكنيم كه در مورد تحولات مرزي و وضعيت بلوچستان به مطالﺐ مفيدي اشاره دارند.
عبدالودود سپاهي در كتاب بلوچستان در دوره سلطنت قاجار در بﺨﺶ از كتاب خود بهصورت مفصل در
مورد تقسيمات مرزي بلوچستان و نقﺶ گلد اسميت و ميرزا معصوم خان مطالبي را آورده است .مقالاتي
هم در مورد تحولات مرزي و اوضاع مرزي بلوچستان در دوره قاجار توسط نويسندگاني ازجمله فيروز
مجتهد زاده با عنوان نگاهي به چگونگي شكلگيري مرزهاي خاوري ايران كه در مجله اقتصادي
سياسي مرداد و شهريور  ١٣٧٧به چاپ رسيده ،نگاهي مفصل به مرزهاي خاوري ايران در بلوچستان و
خراسان بزرگ آن دوره داشته است ،مقاله تحليل عوامل ژئوپليتيكي در تكوين مرزهاي شرقي و جنوب
شرقي ايران نوشته دكتر احسان ياري و مهدي اسفندياري كه در مجله علوم و فنون مرزي تابستان
 ١٣٩٦به چاپ رسيده مرزهاي شرقي و جنوب شرقي ايران را ازنظر جغرافيايي موردبررسي و كنكاش
قرار داده است؛ اما مقالهاي مستقل كه در مورد شكلگيري مرزهاي بلوچستان بر اساس تقسيم خط
مرزي گلد اسميت و خط مرزي كلنل هلديچ باشد تا حال نوشتهنشده است ،بنابراين نويسنده با توجه به
اهميت مرزهاي بلوچستان در دوره قاجار كه محل رقابت دول استعمارگر بالأخص انگليس بود و
درنهايت با آمدن نمايندگان انگليسي گلد اسميت و كلنل هلديچ از قسمت از ايران جدا شد ،پرداخته
است.
نقش دولت انگليس در مرزهاي شرقي ايران
از زمان تشكيل كمپاني هند شرقي در هندوستان و توسعهي سياست استعمارگري آن قدرت
جهاني در سراسر هند بزرگ ،توجه به غرب شبهقاره ،يعني بلوچستان نظر آنان را جلﺐ كرده بود و
به عنوان سدي در برابر ايران ،اين منطقه را همانند منطقهي شماليتر )خراسان( زير نظر داشتند و با
رقباي خود از آن ميان فرانسويان ،همواره داراي مشكلاتي بودند .نابسامانيهاي سياسي در ايران و
كشمكﺶهاي واليان و حكام و سرداران و قدرتمندان ملوكالطوايﻒ ،گاه با تحريك خارجيان موقعيت
سلطهپذيري منطقه را براي استعمار)احمدي (٢ :١٣٩٧،فراهمتر ميساخت .رويارويي استعمار انگليس با
روسيه در آسياي مركزي )خراسان و ماوراءالنهر( ،مسئلهي دفاع از هندوستان را ضروريتر ميكرد،
بهﻃوريكه انگلستان بالاجبار فتنهانگيزيهاي خود را در ايران شدت ميداد و بهگونهاي اقوام مرزنشين
)از آن ميان بلوچها( را عليه حكومت مركزي برميانگيﺨت و به اغتشاش واميداشت .با انعقاد قرارداد
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استعماري پاريس بﺨﺶ مهمي از ايران جدا شد و به دولت انگلستان فرصت داد ،تا بﺨﺶ جنوبي آن به
اعمالنفوذ خود شدت دهد تا كمربند حائل ايران و هندوستان در منطقهي بلوچستان استحكام بيشتر
يابد )  .(٢٠٠:٢٠٠٦mogtahedzade,كشيدن خطوط تلگرافي از بغداد به هندوستان بسياري از
خوانين و سران بلوچ را كه به ضعﻒ و ناتواني دولت مركزي ايران واقﻒ بودند ،اسير و وابسته به
انگلستان كرد .بهﻃوريكه در آغاز دورهي قاجاريه چندين خان و سردار بر بلوچستان حاكميت يافتند و
هر يك از آنان در توافق نسبي با رقابت و زدوخورد و وابستگي قرار داشتند و امنيت و آرامﺶ را از مردم
منطقه سلﺐ كرده بودند و دولت مركزي ايران هم در ناتواني و ناآگاهي به سر ميبرد.
سياست ايجاد كمربند حائل
امنيت هندوستان براي امپراتوري انگلستان بهاندازهاي بود كه برخي از سياستمداران انگليسي
عقيده داشتند كه براي انگلستان ،بدون تسلط بر هندوستان ،امكان حفﻆ اقتدار و سلطهي جهاني وجود
ندارد و در دست داشتن هند را سند تعويض ناپذيري در فرمانروايي برجهان شرق ميدانستند .لرد كرزن
دراينباره نوشته است» :از زماني كه هند شناختهشده است ،سرورانﺶ همواره صاحﺐاختيار نيمي از
جهان بودهاند« )كرزون .(٢١ :١٣٥٠ ،جملهي او اهميت هندوستان را از ديدگاه سياستمداران و
دولتمردان انگلستان نشان ميدهد؛ آنهم از زبان يكي از برجستهترين مأموران سياسي دولت انگليس
در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم .نظر كرزون در مورد اهميت هندوستان برخاسته از سياست
كشور او نسبت به هندوستان بوده است .انگلستان خواندهاند .اما تسلط بر اين مستعمره محدوديتهايي
براي انگلستان درپيداشت .به اين مفهوم كه انگلستان با در اختيار گرفتن اين سرزمين ثروتمند و دور از
مركز امپراتوري ،ناگزير بود به بزرگترين قدرت دريايي تبديل شود .اين امر خود پيامدهايي براي آن
كشور داشت .يكي از نتايﺞ چنين شرايطي آن بود كه انگلستان امتياز جزيرهنشيني و بهاصطلاح »انزواي
مجلل« خود را از دست داد و در بسياري جهات و نقاط ،آسيﺐپذير شد و مهمترين نقطهي آسيﺐ
پذيريﺶ هندوستان بود )سپاهي .(١٥٦ :١٣٨٥ ،هرچند كه سه ﻃرف هندوستان را آب فراگرفته است ،اما
قدرت نيروي دريايي انگلستان مانع از حملهي رقيبان به هندوستان از جانﺐ دريا ميشد .در قسمت
خشكي ،كوههاي هيماليا در شمال نيز سد غيرقابل نفوذي بود .تنها راه خشكي كه دروازه و مهمترين
راه نفوذ به هند محسوب ميشد ،در مسير شمال غربي بود و همين راه بود كه همهي مهاجمان به
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هندوستان براي ورود به هند آن را انتﺨاب كرده بودند .اين معبر هندوستان شامل بﺨﺶهايي از
افغانستان و بلوچستان ميشد كه هر دو ناحيه قسمتهايي از ايران را تشكيل ميدادند.
بعد از رفع خطر حملهي ناپلئون ،براي مدت كوتاهي خيال دولتمردان انگليس از امنيت
هندوستان راحت شد .ولي در دههي  ١٨٣٠م ١٢٥٠/ق در انگلستان اجماع فزايندهاي پديد آمد مبني بر
اينكه روسيه به زيان ايران ،عثماني و آسياي مركزي درحالتوسعه بﺨشيدن به قلمروي خود است.
بزرگترين رقيﺐ انگليس در آسيا روسيه بود و ميدان رقابت اين دو كشور از عثماني تا چين گسترش
داشت .ولي اين دو قدرت جهاني تنها در ايران و آسياي مركزي باهم روياروي شدند .يكي از مهمترين
مناﻃقي كه اين دو رقيﺐ با نگراني به آن مينگريستند ،سرزمينهاي مجاور هند بود .هرچند كه
ميتوان گفت ،هدف روسيه در حقيقت تسﺨير هند نبود ،اما گسترش اراضي و تحركات روسها در
سرزمينهاي مجاور هند ،در نظر انگليسيها تهديدي دائمي براي اين شبهقاره محسوب ميشد و روسيه
ميتوانست از اين تهديد بهعنوان سلاح مؤثر نظامي و سياسي عليه انگلستان در ساير مناﻃق استفاده
كند )ترنزيو .(٢١٢ :١٣٦٣ ،ازاينرو تا زماني كه انگلستان بر هندوستان تسلط داشت ،هميشه درصدد بود
تا اين حربه را از دست روسيه خارج كند .اين مسئله خود موجﺐ تداوم سياست انگليسها در بلوچستان
ميشد .با توجه به چنين اوضاعي ،ﻃرح »مسئلهي شرق« يا »بازي بزرگ« ريﺨته شد .در اين ﻃرح،
ايران و بهويژه بﺨﺶهاي جنوب شرقي آن )بلوچستان( ،بهعنوان دولت حائل در برابر پيشروي و
توسعهﻃلبي فزايندهي روسيه بهسوي هندوستان ،از اهميت راهبردي خاصي براي بريتانيا برخوردار شد.
خط مرزي گلد اسميت
احداث خط تلگرافي كراچي ،جاسك باعث شد كه دولت انگليس در امور بلوچستان مداخلهي
زيادتري نمايد .در ابتدا قراردادها و پيمانهايي را با رؤساي ﻃوايﻒ بلوچ براي حفﻆ و نگهداري سيم
تلگراف منعقد كردند ازجمله اينكه چون  ٢٤٠مايل از اين سيم از خاك جام مير خان امير لاس بيله عبور
ميكرد با اجازهي خان كلات خدادخان قرارنامهاي با او امضاء كرد و همچنين رؤساي ﻃوايﻒ باهو كلات
و دشتياري در مقابل گرفتن مقرري ساليانه حفاظت از سيم ساحلي مكران را پذيرفتند )جهانباني:١٣٠٧ ،
 ٦٤ـ .(٦٣
الف :شورش هند و سياست كشيدن خطوط تلگراف از خاك ايران
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شورش هند در سال  ١٨٥٧م انگليس را به دخالت در امور بلوچستان مصمم كرد؛ زيرا بدون ارتباط
تلگرافي جا بهجايي پيامها بين هند و بريتانيا ،سه ماه زمان ميبرد؛ بنابراين انگليس در سال  ١٨٥٧م
اولين اقدامها را براي برقراري ارتباط تلگرافي بين هند و غرب از ﻃريق درياي سرخ و يا درياي عمان و
خليﺞ فارس و از ﻃريق عراق به بغداد صورت داد ولي با انجام نشدن آن ،به فكر ارتباط از ﻃريق ايران،
از مسير بلوچستان و سواحل جنوبي ايران به سمت بندرعباس و بغداد افتاد )كرزن ٧٢٥ :١٣٥٠ ،ـ .(٧٢٤
سرفردريك گلد اسميت ،مأمور بررسي و تحقيق درباره اين مسير از سوي دولت انگليس شد و هم زمان
مذاكرهها با ايران ،با وجود مﺨالفت شديد رجال و مردم به دليل اهميت سياسي )رايت (١٥٦ :١٣٦٤ ،پي
گرفته شد كه با سياست خاص بريتانيا يعني تهديد و تطميع بزرگان دربار )محمود (٧٩٢ :١٣٥٨ ،و نيت
ناصرالدين شاه در استفاده از اين قرارداد به نفع حكومت خود )سايكس (٥٧٥ :١٣٣٥ ،در دسامبر ١٨٦٢
م از دولت ايران امتياز كشيدن خطوط تلگرافي گرفته شد.

ب :كشيدن خطوط تلگراف ،زمينﻪ سازي براي تعيين حدود مرزي
چه مسئله خطوط تلگرافي را در ارتباط با ايجاد مرزهاي بلوچستان قرار ميدهد ،اختلافاتي است كه
بر سر اجراي قرارداد و بار مالي حاصل از آن در تعيين حدود سرزميني ايران پيﺶ آمد )كرزن:١٣٥٠ ،
 .(٧٣٢نﺨستين اختلاف بر سر شرﻃي بود كه ناصرالدين شاه ،در قرارداد پيشنهاد داده بود؛ مبني بر حفﻆ
استقلال و اقتدار ايران در اين مناﻃق و پرداخت هزينه نگهداري خطوط تلگراف )مكاتبه وزارت امور
خارجه ايران با سفارت بريتانيا در تهران ،اسناد سال  ١٢٧٨ـ  ١٢٧٧ق( وزارت خارجه بريتانيا تنها ـ
هزينه نگهداري خطوط تلگراف پرداخت هزينه نگهداري خطوط را از خانقين تا بندرعباس به عهده
گرفت و در مورد حقوق ايران از بندرعباس تا سرحد سند سكوت كرد؛ زيرا اين نواحي ،سواحل چابهار و
جنوب بلوچستان در اين زمان در اجاره سلطان مسقط عمان بود و انگليسيها قراردادهايي براي كشيدن
خطوط تلگراف در اين مناﻃق جداگانه با سلطان مسقط بسته بودند و نيازي به ذكر آن در قراردادشان با
دولت ايران نميديدند .با پافشاري دولت ايران در حفﻆ حقوق خود در اين منطقه ،سفير كشور انگليس
با اعلام قصد كشورش براي كشيدن سيم تلگراف در اين نواحي ،اعلام كرد كه اين مناﻃق ملك
متصرفي دولت ايران نيست .از اين زمان است كه اختلاف بين ايران و انگليس بر سر مرزهاي بلوچستان
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شدت مييابد و پيشنهاد تعيين حدود بلوچستان از سوي گلد اسميت ﻃرح ميشود )مجتهد زاده:١٣٧٨ ،
 (٣٥٩و از سوي ايران پذيرش نميشود )شميم.(٢٤٣ :١٣٧٢ ،
ج :زمينﻪهاي تشكيل كميسيون مرزي
همزمان با نفوذ روسها در ايران و پيشروي آنها در ماوراءالنهر و انعقاد عهدنامه آخال در  ١٨٨١م،
شيرعلي خان در افغانستان قدرت يافت و ايستادگي او در برابر هجوم بريتانياييها و پيروزياش بر
ارتﺶ هند بريتانيا در  ١٨٦٨م )بورك (٩١ :١٣٧٧ ،روسيه فرصت نفوذ در افغانستان را يافت .اين امر
دولت انگليس را هر چه بيشتر به تكاپوي فراهم كردن زمينههاي ايجاد دولتي حائل كه تحت حمايت و
نفوذ بريتانيا در مرزهاي شمال غربي هند باشد ،واداشت .از سوي ديگر تصميم ايران در بسط نفوذش در
سرزمينهاي جنوب شرقي و اصرار ناصرالدين شاه قاجار بر اعاده حاكميت ايران در بندرعباس كه به
تصرف امام مسقط درآمده بود ،بريتانيا را درباره امنيت مرزهاي شمال غربي هند به شدت نگران كرده
بود )كاظم زاده (١٣٧ :١٣٥٤ ،در اين زمان ،هنگامي كه گلد اسميت براي بررسي نواحي جنوبي
بلوچستان به منظور كشيدن خطوط تلگراف مأمور شده بود ،متوجه اهميت كلات شد و عمل ًا خان كلات
را تحت حمايت خود قرارداد.
از ﻃرف ديگر ،افغانها با تحريك انگليسيها ،مدعي ايالت سيستان شدند كه بر پايه قرارداد
پاريس داور اين اختلاف بريتانيا بوده و از ديگر سوي ،خان كلات كه تحت حمايت بريتانيا بود ،تحريك
شد براي جلوگيري از نفوذ ايران به سمت شرق به بلوچستان حمله كند و مدعي مالكيت اين مناﻃق
سرحدي شود .هم زمان ،كشمكﺶ ميان ايران و حكومت جديد افغانستان بريتانيا بر سر ايالت سيستان
نيز مطرح شد و امير شيرعلي خان از بريتانيا خواست از سوي حكومت افغان مداخله كرده به داوري
ميان دو كشور بپردازد و با حضور ميرزا حسين خان سپهسالار در مقام صدارت اعظمي تهران ،تقاضاي
حكميت در بلوچستان و سيستان مورد قبول ايران واقع شد )محمود ٩٣٣ :١٣٥٨ ،ـ  (٩٣٢در  ١٨٧٠م بنا
به اظهار علاقه شاه ايران ،جلسه مشتركي شامل نمايندگان انگلستان ،ايران و كلات تشكيل شد كه
نماينده انگليس به ظاهر نقﺶ حكم را داشت؛ اما در عمل بهعنوان مدافع و مدعي خان كلات مطرح
شد .از ﻃرف دولت انگلستان سرلشكر فردريك گلد اسميت ،در تحديد حدود مكران و نيز در سيستان
برگزيده شد و معصوم خان نماينده ايران معرفي شد .دليل اصلي انتﺨاب گلد اسميت در جلسه مرزي،
به غير از پافشاري حكومت هند بريتانيا ،آشنايي كامل او با بلوچستان بود )مجتهد زاده .(٣٤٦ :١٣٧٨ ،از
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آغاز به كار تعيين حدود بلوچستان ،دولت هند بريتانيا ﻃي نام محرمانهاي به گلد اسميت ،توصيهاي
درباره الگوي تعيين مرزهاي بلوچستان كرد .در اين نامه تمام جزئيات خطوط مرزي مورد نظر آنها
بيانشده است )همان ٣٤٨ :ـ .(٣٤٧
د :مسائل جلسﻪ تعيين حدود بلوچستان
پيﺶ از شروع بررسي نواحي مرزي ،اختلاف بين نمايندگان ايران و انگليس در بمپور آغاز شد و
ميرزا معصوم خان گزارش داد كه »مأمور انگليس بي آنكه چاكر با مأمورين كلات گفتگويي كند به
اختصاص محال من )مند( و تمﺐ و بليده كه در بين پيشين ،سرباز و كﺞ واقع است و خود كيﺞ ،به خان
كلات جكم ميكند« )نام ميرزا معصوم خان به ميرزا سعيد خان انصاري وزير امور خارجه ايران مورخ ١٤
ذيعقده  ١٢٨٧ق ،ك  ،١٣پ  .(١٧گلداسميت همچنين رفتن نماينده ايران را به گوادر ،مشروط به كسﺐ
مجوز كتبي از مأموران خان كلات در كيﺞ و مسيو راسن ،مأمور تلگرافخانه انگليسيها در گوادر كرده
بود؛ زيرا وي عقيده داشت كه پيشين نقطﺐ مرزي است و نماينده ايران بايد در اين ناحيه تحت حمايت
مأموران كلات باشد ) ١٢٨٧ق ،ك  ،١٣پ  ،١٧نامه  ١٤ذيعقده( .گلداسميت به همين بهانه ،از تردد
نماينده ايران در كلات خودداري و مانع از نقشهبرداري مأمور ايران از نواحي ادعايي كلات باشد )نام
گلداسميت به ميرزا معصوم خان ك  ،١٣پ .(٤٥ :١٧
نماينده ايران در نامههاي متعدد ،اين رويهي مغرضانه مأمور انگليسي را مبني بر جلوگيري از
نقشهبرداري مأمور ايران از قلمرو خان كلات ،به وزارت خارجه گزارش داد )نام ميرزا معصوم خان به
ميرزا سعيد خان انصاري وزير امور خارجه ،مورخ  ٢٢ذيعقده  ،١٢٨٧ك  ،١٣پ (٤٨ ،١٧؛ اما تلاشهاي
او نتايﺞ چنداني نداشت و نقشهبرداريها يك جانبه انجام شد )نامه ميرزا معصوم خان به گلداسميت
مورخ  ٢٥ذيعقده  ،١٢٨٧ك  ،١٣پ  .(٢٦ :١٧گلداسميت حتي به نقشه برداري صرف قانع نشد و در
برخي از مناﻃق خواستار تعيين خطوط مرزي از ﻃريق مذاكره با حاكمان محلي بود و مجالسي ترتيﺐ
داد تا بر متعلق نبودن آن مناﻃق به ايران مهر تأييد بزند .در اين بين معصوم خان اين رويدادها را به
دربار ايران گزارش ميكرد .دولت ايران هم در  ٥مارس به سفير بريتانيا در تهران مراتﺐ اعتراض خود
را اعلام ميدارد )نامة اليسون به لرد گرانويل در  ٩مارس  ١٨٧١م ،به نقل از مجتهدزاده.(٣٥٠ :١٣٧٨ ،
سرانجام با همه ايستادگيهاي ميرزا معصوم خان انصاري ،در مقابل تحريكها و فزون ﻃلبيهاي
گلداسميت و در پي اعمال نفوذ بريتانيا در تهران ،در هفتم ذيحجه  ١٢٨٧ق از جانﺐ وزير امور خارجه
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ايران به او ابلاغ شد كه » ...به من حكم شد كه به شما اﻃلاع بدهم كه در امر ملاحظه كردن مكانهاي
نزديك سرحد در امر جستوجو نمودن و خبر گرفتن به رضاي جنرال گلداسميت عمل كنند« )تلگرافم.
س .خ به م ٧ .ذيالحجه  ،١٢٨٧ك  ،١٣پ  .(١٧قرار شد كه نمايندگان كميسيونهاي مرزي بدون
تحديد قطعي ،هريك جداگانه به نقشه برداري اكتفا كنند و مسئله در تهران حل و فصل شود )نامه
وكيل الملك حاكم كرمان به م .م .خ ،محرم  ،١٢٨٨ك  ،١٣پ  .(٢٥گلداسميت و ميرزا معصوم خان
بدون اين كه به تنﺶ خود پايان دهند ،كار بررسي مرز را ادامه دادند و البته همكاري آنها به مبادله
برخي يادداشتها محدود بود.
اختلاف بين ميرزا معصوم خان و گلداسميت در گوادر ادامه يافت ،اما در نهايت تلاشهاي ميرزا
معصوم خان براي قرار دادن كيﺞ و موند در قلمروي ايران به جايي نرسيد و ميرزاسعيدخان به او نوشت
كه نظر شاه بر اين است كه به سرزمينهايي كه در تصرف دولت ايران است بسنده شود .گلداسميت
كار خود را بدون همكاري نماينده ايران ادامه داد .او مأموريت خود را تكميل كرد و مراتﺐ را در ١٩
آوريل  ١٨٧١م؛ صفر  ١٢٨٨ق ،به وزير مﺨتار در تهران تلگراف كرد .وي پيشنهاد كرد كه نقشه
ترسيمي و گزارش وي مبناي بحث و گفت وگو در تهران قرار گيرد )مجتهدزاده .(٣٥٣ :١٣٧٨ ،دولت
ايران در  ٣١اوت  ١٨٧١م پذيرفت كه نقشه و يافتههاي يك جانبة گلداسميت مبناي صدور آراي مرزي
قرار گيرد و اين در حالي بود كه يك هفته پيﺶ از آن در نامهاي به وزير مﺨتار بريتانيا ،از نحوه و شيوه
اقدامهاي گلداسميت در بررسي نواحي مرزي ابراز تأسﻒ شده بود )نامه ميرزا سعيد خان به اليسون ١٧
اوت ١٨٧١؛ مجتهدزاده.(٣٥٣ :١٣٧٨ ،
ميرزا معصوم خان نيز بعد از اين حوادث از دايره سياست محو ميشود )مجتهدزاده .(١٤ :١٣٧٧ ،به
اين ترتيﺐ يكي از قويترين ديپلماتهاي ايران در شرايط بحراني اوضاع سياست خارجي ايران قرباني
سيستم فاسد و دور باﻃل تطميع و تهديد درباريان و بيگانگان ميشود .خط مرزي پيشنهادي
گلداسميت ،به نظر شاه ايران رسانده شده و پذيرفته شد؛ اما شاه ايران ،در نقشه تغييرات اندكي داده و
كوهك در شمال و زمينهاي بين رودهاي نهنگ و دشت ،از موند به سوي دريا را جزو قلمرو ايران آورد
)مجتهدزاده٣٥٣ :١٣٨٧ ،؛ نامه گلد اسميت به اداره امور خارجه ١٤ ،آگوست  ١٨٧١م( درنتيجه بﺨشي از
مرزهاي بلوچستان در جلسه اول مرزي مورد پذيرش ايران واقع نشد .گلداسميت كه متوجه شده بود
ايران در مورد منطقه كوهك كامل ًا جدي است ،به حكومت هند بريتانيا توصيه كرد كه كوهك به ايران
داده شود .ولي توصيه مزبور در هند پذيرفته نشد و وزير مﺨتار بريتانيا در اول سپتامبر  ١٨٧١م
يادداشتي رسمي به وزير خارجه ايران اﻃلاع داد كه مرزهاي بلوچستان از گواتر تا جالق در شمال بر
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اساس نقشه و يافتههاي گلداسميت تعيين شده است .اليسون در پايان اين نامه به شاه ايران و وزير امور
خارجه با اين جمله »رفع اهم مرارت و حالت اضطرار كه مايه اغتشاش در روابط دوستي و اتحاد بود«
)مجتهدزاده (٣٥٣ :١٣٧٨ ،تبريك گفته بود و وزير امور خارجه ايران در پاسخ به نامه وزير مﺨتار
انگليس ،پاسخ رسمي دولت ايران را چنين اعلام كرد» :نامه شما به انضمام نقشه گلداسميت در مورد
خط سرحدي بين بلوچستان متصرفي و متعلقي دولت ايران و املاك متعلقه و محوله به دولت مستقل
كلات واصل شد و به نظر شاه رسيد با احترام تمام زحمت افزا ميشود كه دولت ايران با حقوق صحيحه
كه در قطعه بلوچستان براي خودش ميدانست محض ملاحظه دولت عليا حضرت پادشاه انگلستان اتمام
حسن ختام اين مسئله و تشﺨيص يك حد فاصل در اين ميانه مراسله و نقشه آن جناب را قبول كرد
)نامه  ١٨جمادي الثاني  ١٢٨٨ق وزارت خارجه ايران به وزير مﺨتار انگليس ،ك  ،١٣پ .(٢٥
به دنبال پذيرش نقشه ،مرزهاي دولت ايران و دولت كلات از خليﺞ گواتر تا حد شمالي جالق به
غير از ناحيه كوهك كه مورد اختلاف بود ،علامتگذاري شد .هر چند دولت ايران نقشه گلداسميت را
براي تعيين حدود مرزي از خليﺞ گواتر تا جالق قبول كرد؛ اما وزارت خارجه ايران نامهاي به وزير مﺨتار
انگليس در تهران نوشت كه »ملك مﺨتصر از بلوچستان ايران كه در نقشه در قسمت كلات مفروض
شده است مثل كوهك و اسفندار و كناربست كه جاهاي عمده و با وسعتي نيست به مناسبات چند به
تصرف دولت ايران واگذار شود« )نامه وزير خارجه ايران به وزير مﺨتار انگليس و تقاضاي واگذاري
كوهك  ١٨جمادي الثاني  ،١٢٨٨اسناد سال  ،١٢٨٨ك  ،١٣پ  .(٢با اين همه بعد از نشانهگذاري حدود
مرزي و بازگشت مأمور انگليس ،ابراهيم خان سرتيپ )حاكم بلوچستان( ،كوهك و درة ماشكيد را
تصرف كرد .اصرار ايران بر مالكيت بر كوهك و اسپندك دلايلي داشت از جمله اينكه :كوهك دژ
مهمي محسوب ميشد و براي واپايﺶ مناﻃق مرزي اهميت داشت و در فاصله دوري از آن هيچ گونه
آبادي و روستايي وجود نداشت و نيز نواحي كوهك و اسپندك بر خلاف ساير نواحي كه دولت ايران بر
آنها هيچ تسلطي نداشت از مناﻃقي بود كه زير نظر حاكم دزك اداره ميشد و دزك ناحيهاي بود كه
دولت ايران از سالها قبل بر آن واپايﺶ داشت.
با تصرف كوهك توسط ابراهيمخان ،انگليسيها نيز درصدد زير فشار گذاشتن دولت ايران به
منظور دست كشيدن از كوهك و اسپندك برآمدند و اختلافات بر سر كوهك بالا گرفت و ناصرالدين شاه
از وكيل الملك حاكم كرمان خواست تا حدود دقيق بلوچستان ايران را براي او مشﺨص كند )اسناد سال
 ١٢٩٢ق ،ك  ،١٥پ  .(١٥با ادامه واپايﺶ كوهك و اسپندك توسط دولت ايران ،مأموران انگليس كه
ايران را در حفﻆ اين ناحيه مصمم ميديدند ،به فكر افتادند تا اين مناﻃق را از دست ايران خارج كنند و
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از اين زمان است كه حملههاي مكرر آزاد خان خاراني و غارت بﺨﺶهايي از بلوچستان ايران در نواحي
جالق و ناهوك تا نزديكي گشت توسط او آغاز ميشود كه در اين جا مردم منطقه او را شكست ميدهند
و وي مجبور به بازگشت به قلمروي خود ميشود .از آنجا كه آزاد خان رئيس ناحيه خران ،داعيه استقلال
خود و قلمرواش را از خاننشين كلات داشت كه تحت حمايت بريتانيا بود و بريتانيا هم به همين دليل با
وي به شيوهاي مستقلانه رفتار ميكرد و ايران هم به ﻃور سنتي اين ناحيه را متعلق به خود ميدانست؛
كار تعيين مرز نواحي سمت شمال جالق ،با وجود پيشنهاد گلداسميت درانضمام انگليسيها به كلات ،با
عدم پذيرش آن از سوي شاه ايران و اصرار سردار ناحيه خران در ادعاي استقلال از كلات معلق و
سرمنشأ اختلافهاي مرزي در آينده باقي ماند.تشكيل دومين كميسيون مرزي در سال  ١٨٩٥م در
حالي كه حدود متصرفات ايران در بلوچستان را خط گلداسميت در سال  ١٨٧١م ،از كرانه خليﺞ گواتر
به سوي شمال تا جالق تعيين كرد ،ولي وضعيت كوهك و اسفندك همان ﻃور كه گفته شد ،مورد
اختلاف باقي ماند .به اين ترتيﺐ زمينههاي تشكيل دومين جلسه مرزي به وجود آمد.
ه :ادامﻪ اختلاف بر سر كوهك و طرح قضيﻪ ماشكيد
انگليسيها بعد از تصرف كوهك توسط ابراهيم خان )حاكم بلوچستان( ،به تلاشهاي خود براي
استرداد اين ناحيه به قلمروي خان كلات دادند و در سال  ١٨٨٩م مسئله تعلق ناحيه ماشكيد را قلمروي
خان كلات مطرح كردند ادامه دادند )نامهاي از شارژدافر انگليس رابرت كندي به وزارت امور خارجه،
محرم  ١٣٠٧ه .ق / ،اكتبر  ١٨٨٩م ،اسناد  ،١٣٠٧ك  ،٢٠پوشه  (١٥ :٢١و خواستار تعيين خط مرزي از
جالق تا كوه ملك سياه شدند )نامهاي از شارژدافر انگليس رابرت كندي به وزارت امور خارجه ،محرم
 ١٣٠٧ه .ق / ،اكتبر  ١٨٨٩م ،اسناد  ،١٣٠٧ك  ،٢٠پوشه  .(١٥ :٢١درخواست آنها رد شد .سفارت
انگليس كه با اصرار دولت ايران بر تعلق كوهك و ماشكيد مواجه بود ،در نامه شديداللحني به وزارت
امور خارجه بر تعلق اين نواحي به كلات تأكيد كرد )نامه سفارت انگليس به وزارت خارجه ايران،
ربيعالاول  ،١٣٠٧اسناد  ١٣٠٧ق ،ك  ،٢٠پ  (١١ :٢١و چون مكاتبهها بي نتيجه ماند ،هند بريتانيا با
استقرار نيروهايي در پنجگور در نزديكي ايران ،راه تهديد نظامي را در پيﺶ گرفت )سايكس:١٣٣٦ ،
 .(٢٦٣به ﻃوري كه پس از مكاتبههاي فراوان ،شاه تصميم داشت با خواسته انگليس موافقت كند؛ اما
در اين زمان از يكي از اخبار نگارها ،نامهاي دولتي دريافت داشت كه »هر دولتي كه مالك ماشكيد باشد
به اندك قدرتي تمام بلوچستان را مالك ميشود و اگر ماشكيد را كه هميشه تعلق به دولت ايران داشته
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واگذار نماييد؛ وداع تمام بلوچستان را بايد بفرماييد )نامه به صدراعظم در مورد اهميت ماشكيد ،اسناد
 ١٣١٣ق ،ك  ،٢٥پ  .(١٦ :١٤با اين نامه ،شاه خواهان تصميمي درست بود ،اما انگليسيها با تحريك
آزاد خان خاراني عرصه را بر وي تنگ كرده و توقﻒ حملههاي او را »مادام كه خطوط سرحدي تعيين
نگرديده ،غير قابل اجتناب دانست« و در نتيجه شاه مجبور شد دستور تشكيل هيئتي براي تعيين حدود
مرزي از جالق تا كوه ملك سياه را صادر كند )سايكس.(٢٦٣ :١٣٣٦ ،
قرارداد تعيين حدود ايران و كلات از كوهك تا كوه ملك سياه در دسامبر  ١٨٩٥م به امضاي
صدراعظم ايران ،امين السلطان و سفير انگليس در تهران رسيد و قرار شد نماينده دولت انگليس به
نمايندگي دولت تحت حمايت كلات و نماينده ايران در كوهك حاضر شوند و كار تعيين حدود را شروع
كنند و علامتهاي مرزي به شكل برج پاستون نيز مشﺨص شود )قرارداد تعيين حدود ايران و كلات از
حول و حوش كوهك الي كوه ملك سياه ١٣ ،رجﺐ  ١٣١٣ق ،ك  ،٢٥پ  .(٣٥ :١٤اولين نقطه عمليات
هيئت در اﻃراف كوهك بود و از آنجا كه دولت ايران مدت بيست سال بود كه اين منطقه را در تصرف
داشت و انگليسيها نيز پي برده بودند ،كه پس گرفتن اين ناحيه از دولت ايران محال است ،اولين
ستون مرزي در شرق كوهك تعيين شده و به اين ترتيﺐ كوهك به ﻃور رسمي به ايران داده شد؛ اما
نﺨلستانهاي ماشكيد جنوبي كه شامل لادگشت نيز بود به حاكم خاران واگذار شد و چند نﺨلستان ديگر
در ناحيه شماليتر ،كه شامل مك سوهته )سوخته( بود به ايران داده شد )سايكس .(٥٦٧ :١٣٣٥ ،اختلاف
نظرها در مورد محل نصﺐ ستونها بين دو هيئت وجود داشت ولي از آنجايي كه اﻃلاعات انگليسيها از
مأموران ايران بيشتر بود ،آنها توانستند ستونهاي مرزي را در مكانهايي كه در نظر آنها لازم بود
نصﺐ كنند .با حل اين اختلاف ،تحديد و علامتگذاري مرز در آخرين سال حكومت ناصرالدين شاه پايان
يافت و تعيين حدود بلوچستان از خليﺞ گواتر تا كوه ملك سياه به اتمام رسيد )قرارداد تعيين محل
ستونهاي مرزي ١٣١٣ ،ق ،ك  ،٢٥پ  (٢٨ :١٤و نتيجه كار اين هيئت گرچه موجﺐ شناسايي
حاكميت ايران بر مناﻃقي نظير كوهك ،كناربسته ،اسفندك و نواحي باختر رود مشكيل شد؛ اما بﺨﺶ
عمده ناحيه مشكيل و از آن مهمتر ناحيه ميرجاوه و شهر آن و نقاط راهبردي آن را از ايران جدا ساخت.
خط مرزي كلنل هلديچ
الف :مسئلﻪ ميرجاوه و تعيين نهايي مرز بلوچستان
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در سال  ١٩٠٠م؛  ١٣١٨ق سفير انگليس در ايران ﻃي نامهاي تقاضاي احداث خط تلگرافي از
كاشان يا اصفهان به كرمان و از آنجا به سرحد بلوچستان انگلستان را از وزارت خارجه ايران كرد )اسناد
سال  ١٣١٨ق ،ك  ،٢٣پ  (٣ :١٢و توانست موافقت شاه ايران را جلﺐ كند )ليتن ٣٠١ :١٣٦٧ ،ـ .(٣٠٠
در اواخر سال  ١٩٠١م تعدادي از دستههاي نظامي هندي ـ انگليسي ،پاسگاهي در ميرجاوه دركرانة
راست رود تهلاب كه در آن زمان جزو خاك ايران شناخته ميشد ،تأسيس كردند .دولت ايران بعد از
نقض حاكميتﺶ در اين منطقه توسط نيروهاي انگليس ،به سفارت بريتانيا اعلام كرد» :كرانه راست
تهلاب مانند قم و كاشان جزو خاك ايران است« و خواهان ممانعت آن دولت در امور سرحدي گشت
ولي در ضمن پيشنهاد هاردينگ در مورد تشكيل هيئت علامتگذاري را رد نكرد )كاظم زاده:١٣٥٤ ،
 ٤٠١و نامه مشيرالدوله وزير خارجه ايران به هاردينگ سفير بريتانيا ١٤ ،مي  ١٩٠٢م( .روسها كه در
اين زمان بر جريان امور نظارت داشتند ،از آغاز در مسئله ميرجاوه و دزداب پا به ميان نهادند و سفارت
روسيه ،به دولت ايران اعلام كرد كه اگر به انگليسيها اجازه داده شود كه ميرجاوه را اشغال و يا خط
مرزي تعيين شده در نقشه منظم به پروتكلهاي قبلي را به سود خود اصلاح كنند ،دولت روسيه تقاضا
خواهد كرد
تصحيح مشابهي در مورد مرز ايران و روس معمول و بﺨشي از خاك ايران به روسيه واگذار شود
)نامه هاردينگ به لنسدوان از تهران ١٠ ،آوريل  ١٩٠٢م به نقل از كاظم زاده (١٣٥٤ ،سرانجام با عقﺐ
نشيني انگليسيها )كه در واقع نتيجه تهديد روسيه بوده( آنها در  ١٣مي  ١٩٠٥م پذيرفتند كه رودخانه
تهلاب بهعنوان خط مرزي شناخته شود .عقﺐنشيني انگليسيها در قضيه ميرجاوه و دزداب )زاهدان
كنوني( باعث تثبيت اوضاع در جنوب شرقي ايران شد؛ اما از رقابت ميان دو دولت بزرگ چيزي نكاست
)كاظم زاده .(٤٠٥ :١٣٥٤ ،با تضعيﻒ روسيه فزون خواهي انگليسيها تداوم يافت؛ از جمله در ناحيه
پيشين ادعاي مالكيت بر منطقهاي به نام كيستاگ را مطرح كردند( گزارش كارگذاري وزارت امور
خارجه در كرمان ،اسناد سال  ١٣٢٣ق ،ك  ،١٥پ  ،٤ / ١ص  ١٩و  .(٢٠پايگاه و استقرار نيرو در
مناﻃقي كه مطابق نقشههاي تعيين حدود متعلق به ايران بود نيز از ديگر دخالتهاي انگليسيها در
بلوچستان بود )گزارش كارگذاري وزارت امور خارجه درباره اوضاع بلوچستان ،اسناد سال  ١٣٢٤ق ،ك
 ،١٣پ  .(١٣ :١٠علامتهاي مرزي به هنگام تعيين حدود از تپههاي ريگ و بوتههاي كوچك ساخته
شده و بعد از مدتي از بين رفته بود ،انگليسيها با استفاده از مشﺨص نبودن حدود دقيق مرزي به خاك
ايران تجاوز ميكردند.
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نتيجﻪ
رقابتهاي دولتهاي فرانسه و انگليس بر سر هندوستان انگليسيها را بر آن داشت تا كنترل
بلوچستان را كه يكي از معابر دسترسي به هندوستان بود ،به دست بگيرند .انگليسيها براي جدا كردن
بلوچستان از ايران اقدامات گستردهاي براي شناسايي اين سرزمين انجام دادند ،از جانﺐ ديگر دولت
ايران در تلاش بود تسلط خود را بر اين نواحي گسترش دهد .در دوره ناصرالدين شاه ،دولت مركزي
تسلط و گسترش نفوذ خود را در بلوچستان و مرزهاي شرقي ايران افزايﺶ داد .اين حركات سبﺐ شد
تا انگليس سرحدي براي جلوگيري از پيشروي ايران تعيين نمايد .انگليس بعد از كشيدن خطوط
تلگرافي ،درخواست تعيين حدود متصرفي دولت ايران را در بلوچستان نمود ،اما با مﺨالفت دولت ايران
مواجه شد .ناصرالدين شاه كه قدرت مقاومت در برابر سياست انگليسيها را نداشت ،تن به تشكيل
گروههاي مرزي مشترك داد .نتيجه كار اين گروههاي مرزي واگذاري بﺨﺶهاي وسيعي از بلوچستان و
تشكيل بﺨشي از منطقه حائل براي هندوستان بود .در حقيقت مأموريت ژنرال گلداسميت ،نه براي
داوري در رفع اختلافهاي مرزي در بلوچستان ،بلكه براي به اجرا در آوردن برنامه تفصيلي حدود
مرزهاي بلوچستان بود كه در ژانويه  ١٨٧٠براي او تعيين شده بود .ايرانيان در مقابل ،نظير ساير
ملتهاي مشرق زمين ،كامل ًا با مفاهيم نوين اروپايي مرز و آثار حقوقي و جغرافيايي آن بيگانه بودند
مهمتر از اين ،در عمل ثابت شد كه ترجمان سنت كهن شرقي حاكميت و كشور سالاري بر نواحي و
مناﻃق تابعه ،به شكلهاي حقوقي نوين اروپايي كاري ناشدني است .در نتيجه هرگاه بريتانياييها در
مورد جدايي و جداسازي نواحي تابع ايران به بحث و استدلالمي پرداختند ايرانيان قادر نبودند خلاف آن را
ثابت كنند.
بيﺶ از آن نحوه برخورد غيرمسئولانه دربار قاجار به ويژه شﺨص ناصرالدين شاه ،در موضوع
تقسيمهاي سرزميني و تعيين مرز نيز شايان اهميت است .شكايتها و هشدارهاي ميرزا معصوم خان
نماينده مرزي ايران ،هيچ گوش شنوايي نيافت .دولت ايران نه تنها به اقدامهاي بي قاعده بريتانيا
اعتراض نكرد ،نه تنها با نماينده يك سونگرانه »رأي داوري« منصوب خود مشورت نكرد و نه تنها به
پذيرش گلداسميت تن داد ،بلكه بحثهاي خود را در مورد نتايﺞ بررسي مناﻃق مرزي به يك جلسه
گفت وگو ميان وزير خارجه با وزيرمﺨتار بريتانيا در تهران كه گلداسميت نيز حضور داشت ،محدود
ساخت .نقشهها و پيشنهادهاي گلداسميت بي درنگ و بدون مﺨالفت پذيرفته شد ،تنها به هنگام
تصويﺐ نهايي از سوي ناصرالدين شاه بود كه او ناحيه كوهك را درخواست كرد نتيجه نهايي اين داوري
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و داوريهاي بعدي در مرز بلوچستان بسيار يك سويه بود و بريتانيا توانست تا آن اندازه سرزمينهاي
بلامعارض ايراني را براي خانهاي محلي سرسپرده خود دست و پا كند كه براي معامله و امتياز گرفتن
از ايران از آنها به خوبي استفاده كند .اين بده بستان در حقيقت دست كم يك بار در سال  ١٩٠٥واقعيت
يافت كه بر اساس آن در قبال عدم اجراي حكم عزل امير خزيمه در سيستان ،ميرجاوه و بﺨﺶ بزرگي
از سرزمينهاي غصﺐ شده ايراني ،بازگردانده شد .همه اين اقدامها چيزي جز يك بازي جغرافيايي
سياسي نبود كه بر اساس مقررات اروپايي بازي پيگيري ميشد؛ آن هم در حالي كه توپ بازي هميشه
در اختيار بريتانيا بود .اين نﺨستين مرحله از تعيين مرز در شرق ايران بود كه به صورت الگويي در ديگر
موارد از آن استفاده شد .به سﺨن ديگر ،مرز تعيين شده از سوي گلداسميت در بﺨﺶ جنوبي بلوچستان،
به صورت الگويي براي تعيين مرز در ديگر سرزمينهاي شرقي ايران درآمد.
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