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 آب دریای هلمند  عاهدهم بررسی تحلیلی و تاریخی
 بین افغانستان و ایران

 (سوم)بخش 
 

 مبحث سوم
 

 سمید(دنگاهی مختصر برنحوۀ تقسیم سیستان بین افغانستان و ایران )حکمیت گول
 

 ـ اهمیت استراتژیک سیستان برای انگلیسها: 1

سین محمد اعظم یشوم که دانشمند و محقق افغان کاندید اکادم قبل از بررسی این موضوع باید یادآور
مورد بررسی و  را از جوانب مختلفموضوع سیستان ، سیستانی با تالیف چند کتاب و مقاالت متعدد

و و خدمت بزرگ علمی و فرهنگی را در این زمینه انجام داده است داده تدقیق علمی و تاریخی قرار 
ً تخلص "سیستانی" را بر استاد یک اسم با مسماء دانست . به آرزوی موفقیت های جا دارد که واقعا

با استفاده ازکتاب پربار شان تحت عنوان "سرگذشت سیستان و رود هیرمند را مزید شان، این بحث 
پورتال در  2014درسال  بار دومو  هم در کابل  چاپ شد1990" که بار اول در 1973تا  1747از 

 از میکنم. آغ ،ه استه نشر رسیدصفحه ب 390در بیش از وزین افغان جرمن آنالین 

"داستان حکمیت انگلیس در سیستان" را به استناد مآخذ معتبر بین کتاب خود در فصل دوم  سیستانی 
میالدی انگلیس ها معلومات  19طی نیمه اول قرن »درآغاز می نویسد:  و المللی به تفصیل بیان میکند

یستان جمع آوری کرده بودند کافی در بارۀ تاریخ و جغرافیا و اهمیت اقتصادی و تجارتی و نظامی س
ه حاصل خیزتر و دارای جمعیت بیشتر بود و در و حال وقت آن بود تا آن قسمت از سیستان را ک

مواقع لزوم می توانست به قشون های زیاد آذوقه بدهد، به هر نحوی شده از پیکر افغانستان جدا کرده 
ً از  تا قبل اهمیلهذا انگلیس ها که مدت ه ،و روزی مالک الرقاب آنجا باشند سیستان را مخصوصا

لحاظ موقعیت خاص استراتژیکی آن در میان مستملکات روسیه تزاری در شمال و خلیج فارس در 
ن ظاهراً از بیم روس ها نداشتند، آیی برای تصرف و اشغال  جنوب کشف کرده بودند، ولی بهانه

نۀ دفاع از افغانستان بدون آنکه ازطرف ایران محاصره شد، انگلیس به بها 1857همینکه هرات در 

افغانستان تقاضایی از آنها کرده باشد، فوراً عده یی قشون از راه بحر هند و خلیج فارس در جنوب 
 ایران پیاده کرد و بزودی جزیرۀ "خارک" را متصرف شد و اهواز را تهدید نمود.

رداشت و حاضر به قبول ایران ازاین حرکت تعجب آمیز انگلیس ها فوراً دست از محاصره هرات ب
معاهده یی در شش فصل بین سفیر انگلیس و نماینده ایران در پاریس  1857مارچ  4صلح شد و در 

به امضاء رسید که بعداً به معاهده پاریس معروف شد. درهمین موقع انگلیس ها ایران را تشویق 
ور این جمله را افزودند که کردند تا عوض هرات در سیستان اعمال نفوذ کند و در پایان معاهده مذک
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....مقصود انگلیس ها از اینکار هنگام بروز اختالف بین ایران و افغانستان انگلیس ها حکمیت میکند.
دوستی با ایران و دشمنی با افغانستان و یا برعکس نبود، بلکه مقصود حفظ منافع خود انگلیس بود 

امضای معاهده پاریس فوراً در سیستان دست ولو بهر قیمتی تمام می شد....درهرحال ایران پس از 
خواه از راه قوه و خواه از راه تحفه و وعده و هر انتریگ دیگری  بکار شد و عده یی از سیستانیان را

 (66و  65)صفحه  «که مؤثر واقع شد، متمایل به خود ساخت.

ماده آم وقتیکه امیردوست محمد خان بعزم تسخیر هرات 1861درسال »می نویسد:  در ادامه سیستانی

نسبت به ایالت سیستان نیز بی عالقه نبود و طبعاً متوجه دخالت ایران در سیستان بود و حرکت بود، 
تصمیم داشت پس از انضمام هرات از منافع افغانستان برسرخاک سیستان دفاع کند، ولی متأسفانه 

م( در هرات پدرود حیات گفت. 1863مرگ به او مجال نداد و خیلی زود پس از تسخیر هرات )جون 

هم در نخستین روزهای گشایش هرات متوجه مسئله سیستان شد و برای تصرف سیستان نزاعی با آن
م نفوذ کرده بود، 1863بین افغانستان و ایران روی داد. اما ایران که در بخشی از سیستان تا سال 

ن در ای 1857مکرراً دولت بریتانیا را به میانجیگری دعوت کرد...تا طبق ماده ششم عهدنامۀ پاریس 

باب دخالت کند و از تجاوزات افغانها در سیستان جلوگیری نمایند. دولت انگلیس جواب میداد که 
ن آانگلستان هیچ وقت سیستان را جزو مملکت ایران نمیداند و بنابراین نمیتواند از دخالت افغانها به 

  (67)صفحه « ایالت ممانعت کند.

برای ایران نافع بود، چه بدون شک اعالم این سیاست و خط مشی ]انگلیس[ »که:  عالوه میکنداو 
خان میخواست بر تخت کابل جلوس کند و  علی خان بعد از مرگ پدرش امیردوست محمدشیرامیر

برای استقرار خود مصروف فرونشاندن اغتشاشات داخلی بود و نیز قادر نبود درعین حال با دو قوه، 
د برتانوی نیز در یکی در داخل و دیگرش در خارج زورآزمائی کند و ازطرف دیگر حکومت هن

بادی امر سلطنتش را برسمیت نشناخته بود، بنابراین نتوانست در اول وهله از منافع افغانستان در 
خاک سیستان دفاع کند. دولت ایران که خود را از یکطرف از مؤاخذه افغانستان و از جانب دیگر از 

ادامه  را بطور ثابت استشرد و سیتعرض بریتانیا ایمن دید، ازین فرصت طالئی به نفع خود استفاده ک
 (68)صفحه « داد.

از آنجائیکه روابط امیرشیرعلی خان با انگلس ها در آغاز تیره بود و اما بعد از آنکه از یکطرف 
د و پایه های سلطنت خود را در دوره دوم استحکام امیر موصوف بر رقبای داخلی خود مسلط ش

نروای انگلیس درهند که طرفدار سیاست عدم مداخله د و ازطرف دیگر با تعویض الرنس فرمایبخش
ن مقام منصوب گشت، سیاست انگلیس نیز آبجایش الرد مایو به در افغانستان به مقتضای زمان بود، 

م به هند 1869در قبال امیرشیرعلی خان تغییر کرد و الرد مایو از امیر دعوت کرد تا در ماه مارچ 

 ها استقرار یابد.روابط به نحوی بین آن تاسفر کند 

امیر شیرعلی خان پس از مراجعت از هند برای تصرف مجدد ایالت سیستان، »سیستانی می نویسد: 
ایران را به جنگ تهدید کرد. دراین فرصت دولت انگلیس که تا آن وقت با افغانستان دراین باب سخن 

و ایران گوشزد کرد که در موقع نگفته بود، به استناد ماده ششم عهد نامه پاریس به دولتین افغانستان 
بروز اختالف بین دولتین مذکور دولت انگلیس حق حکمیت دارد. طرفین نیز باید به آن مراجعه کنند 

از دربار لندن به  F. J. Gold Smidد" یجنرال "گولد سمو با این صورت در اثر موافقه طرفین دعوا 

 (72)صفحه  «د.شصفت َحَکم مقرر 
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 سمید و تقسیم سیستان:ـ حکمیت گولد  2

د از جانب دربار لندن برای حکمیت جهت تعیین حدود سرحدی ایالت یسم گولد م1870اکتوبر در

اختالف بین ه را انگلیس ها برای رفع سیستان بین افغانستان و ایران توظیف شد. درظاهر این وظیف
لت سیستان را برطبق اهداف دو کشور عنوان کردند، اما در واقع چنین نبود. آنها میخواستند تا ایا

عمال نفوذ بعدی خود بین دو کشور تقسیم کنند. سیستانی متن ذیل را از مقدمۀ جلد اول  سیاسی و ا  
در سنوات اخیر یک انقالب »: به این شرح نقل میکند که زیر عنوان "شرق ایران" کتاب گولد سمید

نها جلب کرده آدوستان را نسبت به سیاسی در ممالک غربی هندوستان روی داده که توجه حکومت هن
که از خارج به این قسمت ها شده و میشود، این توجه و نگرانی را طبعاً است و همچنین تجاوزاتی 

زیادتر نموده است. لهذا برعهدۀ اولیای امور هندوستان است که این سرحدات را از تجاوز بیگانگان 
وضوع دارای نهایت درجه اهمیت است. ]مقصد روسیه تزاری است[ مصئون داشته باشد. این م

بنابراین تصمیم گرفته شد برای جلوگیری از اضطراب خاطر دراین قسمت های سرحدی با ایجاد یک 
ترتیبات اطمینان بخشی مبادرت ورزیم...یکی از مسائل مهم که حل آن خیال فرنفرمای هندوستان را 

ی ایران واقع شده و در زمان احمد شاه بخود مشغول میداشت، موضوع سیستان بود که در سرحد شرق
درانی ضمیمۀ مملکت افغانستان بود. ولی بمرور زمان بدون آنکه محسوس شود، به انواع دسایس و 
حیل بدست همسایه غربی آن ایران افتاد. شیرعلی خان امیرافغانستان متوجه شد که این ایالت را 

نتیجه تجزیه افغانستان بود، اما دولت ایران  مجدداً بدست آورد. دلیل از دست رفتن آن هم فقط در
ادعایی که به سیستان داشت روی شواهد تاریخی است که از زمانهای قدیم آن ایالت جزو مملکت 

 تصرف]ایران آنرا[ ایران محسوب میشد. البته این قبل از زمان احمدشاه درانی است و حال هم که 
ت....اما نواقصی دراین میان وجود داشت که رفع ورده اسآنموده مدعی است که حق خود را بدست 

آنها موکول به دیدن محل بوده است. دولت ایران از رفتار افغانها مکرر به دربار لندن شکایت نموده 
بود. افغانستان مکرر به فرامانفرمای هند مراجعه نموده ازاین وضع شکایت کرده بود. باالخره موقع 

ن نیز فقط ممکن بود ازطریق حکمیت حل گردد و بس. بنابرین در نهم ن بود که این گره باز شود. ایآ
کم را راجع به نگارنده )گولد سمید( ازطرف انگلیس معین شد که وظایف یک نفر حَ  1870اکتوبر 

 (73و  72)صفحه « اختالف ایران و افغانستان دربارۀ ایالت سیستان انجام دهد.

دوبار به تهران و نیز به منطقه مورد منازعه درسیستان سفر کرد و  هگولد سمید برای انجام این وظیف
 و سمعت و مطالعات پیگیر و تماس با مردمان منطقه و بررسی اسناد تاریخی دابعد از تکمیل مشاه
نتایج حکمیت خود را به ب هیئت های هر دو جاننظر پس از ارزیابین منطقه و نیزآنظریات ساکنان 

)کاندید اکادمیسین سیستانی جریان مطالعات گولد سمد را بحوالۀ جلد . ر لندن تسلیم دادوزارت خارجه انگلیس د

بطور  771تا  753"، تألیف محمود محمود، صفحات 19سوم کتاب "تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 

 کتاب خود بیان کرده و شرح آن از حوصلۀ این نوشته بدور است.( 85تا  73مشرح درصفحه 

نظر آمد که سیستان را باید به دو بخش تقسیم کرد: یکی را این به گولد سمید پس از مطالعات عمیق 
از شمال »: دراحتوا میکدر محدوده ذیل میل مربع را  3847که ساحه در حدود خواند سیستان اصلی 

مجزا می سازد و ازطرف جنوب بطور  "نیه و بندان"، "الش و جوین"نرا از نواحی آبه هامون که 
ممتد میشود. ازطرف شرقی نیز  "برج علم خان"و  "سه کوهه"کل محدود به هامون است و تا محل 

قسمت دوم  «که در دهنه کانال بزرگ واقع است. "بندزیر"محدود است به شعبۀ عمده رودهیرمند در 
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در واقع »: عبارت از ناحیۀ استبود و آن  میل مربع 3159نامید که مشتمل برسیسستان فرعی  را

ساحل راست دریای هیرمند به امتداد یکصد و بیست میل انگلیسی. به عبارت دیگر از نزدیک محل  
در جنوب.... و باین قسمت میتوان دشت  "رودبار"در شمال تا  "رود خود سپاس"و  "چهار بولی"

 (91و  90)صفحه « .است، اضافه نمود "شیله"و  "زره گود"سیستان را نیز که شامل 

ً به  و بررسی محالت مربوطه باالخره پس از اکمال مطالعات گولد سمید حکمیت خود را رسما
دارای یک  حکمیت گولد سمیدم گسیل داشت. اوراق 1872آگست  19وزارت خارجه انگلیس بتاریخ 

در اخیر و اما  ارائه میدارددر هریک از مواد آن دالیل حکمیت خود را مقدمه و شش ماده است که 
 : بیان میکندت ذیل فشرده نظر خود را با عبارن تحت عنوان "رأی حکمیت" آ

اینک با سنجش اهمیت و قیمت دعاوی که از هر قبیل ازهر مدارک آنها جمع آوری شده است و با »
را توجه مخصوص به یک سرحد معلوم و روشنی که بطور صحیح تعیین شده باشد، من رأی خود 

د ها با یک خط سرحدی عآن قسمتی را که من سیستان اصلی مینامم، ب :ترتیب که این با ،تقدیم میدارم
ید یا توسط آن جزو مملکت ایران قرار بگیرد که در تحت حمایت دولت ایران به استقالل خود نایل معی

. به این رأی احساسات صمیمی و امیدواری حکامی که بعدها معین خواهند نمود، بخوبی اداره شود
آنها از  های قلبی من همراه خواهد بود که حکمرانی ایران به حال سکنۀ آن سرزمین که ظاهراً احوال

 «قدیم ترین ایام باین طرف همیشه ترس و وحشت و رنج را نشان میدهد، مفید و سودمند واقع گردد.

اما من کامالً معتقدم که با تمام قواعد انصاف و عدالت هرگاه دولت »در ادامه می نویسد: سمید گولد ا
ست آن افتاده ایران مجاز باشد، یک مملکتی را بوسیلۀ پیش آمدهای آنچنانی که شرحش گذشت و بد

است، درتصرف خود داشته باشد، می بایست قسمت های متصرفه آن محدود به حدودی شود که عمالً 
در سیستان مالک میباشد و این باید تا حدی که ممکن است موافق با احتیاجات سیاسی و جغرافیائی 

ند را هیرمند می نامند[ باشد و دولت ایران نباید دیگر در کنار راست رود هیرمند ]آیرانی ها رود هلم
متصرفاتی داشته باشند. هرگاه دریک مسئلۀ حقوقی و تاریخی تصرف و تملک امروزی و اشغال 

ت سابق یک رئیس محلی بنا باشد به حقوق و روابطی که کم و بیش در انظامی شش هفت ساله و عملی
ً یک صد سال عمومیت داشته کمیت بهترین قسمت برتری پیدا کند و رأی ح ،تمام آن مملکت تقریبا

محصور پر جمعیت و حاصل خیز ایالت سیستان را تسلیم و واگذار کند، درهرصورت بطور روشن 
بنابرین مقتضی و مناسب است که یک عوض جبران کننده بطرف خساره دیده ازین حیث عالوه شود. 

رودخانه هیرمند تا بدون تردید قشون ساخلوی دولت ایران قلعه نادعلی را باید ترک کند و هردو کنار 
باالی کوهک ] یا کهک[ را تسلیم افغانستان کند. این قرار هم مناسب و هم عادالنه است، مخصوصاً 
وقتیکه اخالق سکنه سواحل رودخانه هیرمند با اخالق سیستانی های سکوهه و دشتک و سیستان 

شرقی سیستان  اصلی مقایسه شود. دراین صورت مجرای اصلی رود هیرمند زیردست کوهک، سرحد
دولت ایران خواهد بود و خط سرحدی از کوهک شروع شده تا تپه های غربی دشت سیستان طوریکه 

های رودخانه که از بند به باال ممتد شود، حدود سیستان افغانستان را ه تمام زمین های زراعتی کنار
جنوب نیزار سرحد  ید. شمال سیستان یعنیآمناسبی به نظر می ۀ از دشت کرمان جدا میسازد، نقط

ین محسوب میشود. دولت ایران مجاز نیست از هامون گذشته به آن طرف متوجه شود. وَ الش و ج  
متصرفات  یک خطی از نیزار تا کوه سیاه )تپه سیاه( نزدیک بندان کشیده شود. این خط بطور واضح

ب و استفاده آن قید مهمترین نکته در حکمیت گولد سمید که با موضوع و آ «ایران را معین میکند.
بعالوه این نیز باید درنظر گرفته »گردیده است، این جمله است که موجب جنجالهای بعدی گردید: 
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړ له موږ سره اړیکه ټینگه ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

شود که هیچ نوع عملیات از هیچ طرف مبادرت نخواهد شد که در آب زراعت دو طرف رودخانه 
 (مخصوصسمید میجر جنرال در ماموریت د امضای گول) «هیرمند دخل و تصرف شمرده شود.

 .اعتراض داشتند ر آنلت افغانستان و ایران بواین بود سواد قسمت اخیر حکمیت گولدسمید که هردو د
، بحوالۀ از کتاب "تاریخ 97تا  94)برای مطالعه متن مکمل حکمیت گولدسمید دیده شود: سیستانی، مأخذ فوق، صفحه

 (280تا  258فحات "، تألیف محمود محمود ص19روابط سیاسی انگلیس و ایران در قرن 

 ـ امیر شیرعلی خان حکمیت گولد سمید را نپذیرفت! 3

سیدنورمحمد شاه را سپهساالرکرات مقدماتی معضلۀ سیستان امیرشیرعلی خان صدراعظم خود امذ در
انسوب رفت تا دیکجا ب هند برتانویموصوف با جنرال پالک مامور کرد وبه حیث نماینده خود تعیین 

افغانستان بر  یبر حاکمیت تاریخ یشده و اسناد و شواهد افغانستان را مبن با گولدسمید به تماس
سیستان ارائه دارد. نظر به تیره گی اوضاع بین ایران و افغانستان هیئت افغانی از مذاکره مستقیم با 

احتراز کرد و روابط بطورغیرمستقیم درساحه بوسیلۀ گولد سمید برقرار شد در آن محل  یجانب ایران
افغانی از قبول حکمیت گولد  هیئتبازهم و تماس با جانب ایرانی در سفر هیئت افغانی به تهران ا امو 

زیرا افغانستان به هیچ وجه ، سمید خودداری کرد.  امیر شیرعلی خان نیز نتیجه حکمیت را رد نمود
لق و به ایران تعشود جدا  شیک منطقه وسیعی از پیکر کشور ازیکطرفحاضر به قبول آن نبود که 

ایران را بدون سوابق تاریخی و حقوقی از آب یک رودخانۀ داخلی خود طوری  ازطرف دیگرگیرد و 
مستحق بشناسد که در مقدار آب مداخله کرده نتواند. در مقابل وقتی دولت ایران متوجه شد که نتیجۀ 

گولد سمید آنچه را مطالبه کرده بودند،  ، زیرااین حکمیت به مفادش است، بعداً از آن استقبال کرد
بدست برای شان اعطا نمود، درحالیکه برای افغانستان از زمین های حاصلخیز آن منطقه چیزی 

 .نیامد

ی ددولت انگلیس وقتی متوجه نارضایتی افغانستان از حکمیت گولد سمید شد، خواست  با معاوضۀ نق
تا به هند  ندکرد از امیر دعوت 1873در اوایل سال  . آنهاجلب نمایدرا رضائیت امیرشیرعلی خان 

دراین مذاکرات طرف بجای خود به آنجا فرستاد. صدراعظم را  سفر کند. امیر سید نورمحمد شاه 
هزار تفنگ و  15انگلیسی برای جبران نواقص ناشی از حکمیت گولد سمید مبلغ پنج لک روپیه نقد و

ه نمایندگان انگلیس در کابل، جبه خانه مربوطه را وعده داد و در مقابل خواستار آن شد تا افغانستان ب
قندهار، هرات و مزار  اجازه اقامت دهد، اما سیدنور محمد شاه آنرا قبول نکرد و حین برگشت به 

و  1879وطن وفات نمود. از اینجاست که شعله ور شدن جنگ دوم افغان و انگلیس در فبروری 

ر محمد یعقوب خان و تغیر وفات امیر شیرعلی خان در مزارشریف و به سلطنت رسیدن پسرش سردا
 .الینحل گذاشتبر سر مسئلۀ سیستان را اختالفات بین افغانستان و ایران   ،اوضاع در کشور

 )ادامه دارد(
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