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ستانی  سين سي دای اکادمي              کاندي
 ٢٠٠٧اگست 

 

 مرکزثقل بازی بزرگ افغانستان 
 علت اصلی بحران چيست ؟

 )يک بررسی تاريخی  (
 )قسمت اول(

 :مدخل
کمابيش يکصد سال ، کشورهای قدرتمند اروپائی رقيب ، يعنی بريتانيا وروسيه تزاری، با اعزام افسران وکارمندان 

انهای منطقه به کشورهای ايران، افغانستان وخان نشين های آسيای ميانه در لباس روحانی، جوان ومسلط برزب
طبيب،فروشندگان اسپ ونمايندگان تجارتی به شهرها ودربارهای حکمرانان اين کشورها، باجمع آوری اطالعات از 

 ووادی های خاموش و دربارهای هرقبيل و تهيه نقشه های جنگی وحمله نظامی ، نبرد مخفی عليه يکديگررا در دره ها
آنانيکه درگير اين نبرد مخفی درآن دور دستها . پرتوطئه از رقابت های خان خانی درآسيای ميانه به پيش می بردند

 .  جاودانه گشت١٨۴٠در» کپلينگ«اثر " کيم"نام دادند، ناميکه درداستان" بازی بزرگ"بودند، آنرا
ود   ١٨٩٨ستان ، پيش از آنکه اين مقام را درسال بقول احمدرشيد،الرد کرزن ويسرای هندو    ه ب د، گفت ات  " :اشغال نماي کلم

اطرۀ                      د، وخ ی دهن د ودوری معن ه بعي ترکستان، افغانستان،تراس کاسپيا، وپرشيا، شايد نزد اکثريت مردم کلماتی باشند ک
د، مگ       ازه نماين سانه فراموش شده را ت ات اجزای      عجيب ونا آشنائی را تداعی کنند ويا يک تخيل واف ن کلم ن، اي زد م رن

 )١(."يک تختۀ سطرنج هستند که برآن بازی استيال وتسلط برجهان، صورت ميگيرد
، عرصه رقابت بين المللى از قاره امريکا به آسيا انتقال يافت و هندوستان به صحنه ١٧٧٦پس از استقالل امريکا در 

 ١٨و ١٧در قرون . ه ، انگليس و روسيه مبدل گشتاصلى کشمکش شديد ميان دول قدرتمند اروپائى از جمله فرانس
کشورهاى قدرتمند اروپائى برآن سرزمين زرخيز به عنوان سوداگران و تاجران اروپائى قدم نهادند و هريک زير نام 
کمپنى هند شرقى خود ، با ايجاد باندهاى مسلح محافظ دارائى کمپنى، به تصرف اراضى و توسعه قلمرو نفوذ خود 

از آن ميان ميتوان از کمپنى هند شرقى فرانسه وهلند . و ثروت و دارائى آن سرزمين را آزمندانه غارت کردند پرداختند 
 . و انگليس که اين آخری اين شيوه را حساب شده بکار بست ميتوان نام گرفت 

برترى داشت ، توانست  بريتانيا که از نقطه نظر اقتصادى و نيز نيروى دريائى عظيم خود بر رقبايش ١٩در جريان قرن 
 سياسى اين کشورها ، يعنى فرانسه ، -جلو تهاجم آن دوکشور را بر نيم قاره بگيرد، اما اقدامات رقابت آميز نظامى
 . وارد کرد١٩روسيه و انگليس تاثيرات بسيار بدى بر وضع سياسى  کشورهای منطقه در قرن 

 بر ايران ، ١٩ام تجاوزات روس و انگليس در سراسر قرن ميتوان گفت که علت العلل تمام رقابتها وتهاجمات و تم
افغانستان و آسياى ميانه، موجوديت هندوستان ثروتمند درمجاورت اين کشورها بود که دول استعمارى اروپا را چون 

 .گرگان هارشده بسوى آن ثروتها کشانيد
 ناپلئون ، پس از آنکه با عمليات ١٩ آغاز قرن بدنبال جنگ هاى چندين ساله ميان فرانسه و انگليس در نيم قاره هند، در

جنگى خود ساختارهاى سياسى اروپاى غربى را درهم کوبيد و مردم آنرا مطيع خود ساخت ، همه جا بريتانياى کبير را 
به مصاف فراخواند و اما چون متوجه برترى نيروهاى دريائى بريتانيا براى کنترول راه هاى دريايى شد ، در صدد 

اين امر مطالعه نقشه هاى اسکندر کبير و سپس . تا راه هاى نفوذ زمينى را بسوى هندوستان مورد توجه قرار بدهدبرآمد 
اعراب را بسوى هندوستان بطور جدى وارد محاسبات نظامى و سياسى و سرنجام اقتصادى قدرت هاى بين المللى 

در ماوراء مرزهاى هندوستان از طريق ايران و در نتيجه اين اوضاع ، بريتانيا اهميت خطرات زمينى را .  ساخت
با وجود آنکه انگليس ها سعى کردند تا در اروپا براى ناپلئون امتيازاتى بدهند تا دست از . افغانستان ، جدى تلقى نمود

رقابت در قلمرو مستعمرات انگليس بردارد، ولى اين سياست مؤثر واقع نشد و ناپليون مصر را متصرف و با انگليس 
اما اقدامات متقابل حربى انگليس سبب شکست نيروهاى فرانسه در مديترانه گرديد و ناپلئون مجبور شد . عالن جنگ دادا

 ناپليون بعد از صلح با روسيه ١٧٩٩در سال . به فرانسه بازگردد، ولى از فکر حمله بر هند وستان منصرف نگرديد
بر طبق اين نقشه نيروهاى هردو کشور بايستى از طريق . دنقشه جديدى براى حمله به هندوستان با روسيه طرح کر

 ) ٢.(ايران و افغانستان بر هند حمله ميکردند
 

 :حملۀ زمانشاه برهند ودپلوماسی انگليس
در فرصتی که ناپلئون بناپارت طرح حمله مشترک خود با روسيه را برهندترتيب ميداد، زمامدار افغانستان، زمانشاه 

انگليس ها از خبر لشکرکشى زمانشاه بر هند و ). ١٧٧٩(ه لشکرکشى زد وتا الهورپيش رفتبراى فتح دهلى دست ب
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جوش و خروش مسلمانان آن ديار براى پذيرائى از او،يکجا با اين افواه که زمانشاه با ناپلئون بمنظور فتح هند دست يکى 
لى حاکم اعلى کمپنى در کلکته به نمايندۀ کرده بخوف افتادند و بال فاصله دست به ديپلوماسى شديد زدند و الرد ويس

 نمايندۀ کمپنى در بوشهر هدايت داد تا با دربار قاجاری تماس گرفته، مهدى خان ملقب به بهادرجنگايرانى االصل خود 
بار ) فتح عليشاه قاجار(مهديخان بحضور شاه. ايران را بر ضد دولت افغانستان تحريک و به کمک انگليس اميدوار کند

زمانشاه که در الهور است بر شيعان آنجا ظلم ميکند، هزاران نفر شيعى « : و در ضمن مطالب ديگر اظهار داشت يافت 
از ظلم او بممالک کمپنى هند شرقى پناهنده شده اند، اگر پادشاه ايران بر افغانها حمله نمايد، ثواب جميل حاصل خواهد 

راکه در ايران پناهنده است با نيروى کمکى به افغانستان بفرستد ) شاهبرادر زمان(براى اينکار بهتر است محمودشاه . کرد
 ) ٣ (».تا بر برادرش غلبه نمايد و ستمگرى زمانشاه بر شيعان خاتمه يابد

: مينويسدکه " دسايس انگليس برضد زمانشاه"خود زيرعنوان " هرات، پشتانه، او ستره لوبه" درکتاب باری جهانی
اعزام مهدی عليخان به دربارشاه قاجار، شخص ديگری بنام يوسف عليخان را وظيفه داد تا به گورنرجنرال هند عالوه بر

پنجاب نزد رنجيت سنگ رفته به وی گوشزد نمايد که اگرشاه زمان در پنجاب خود را مستحکم کند، قبل ازهرچيز،چاره 
و اگر با زمانشان يکجا شده . م داردرنجيت سنگ را خواهدکرد، زيرا که شاه زمان از شجاعت وقدرت وجاه طلبی وی بي

يوسف علی . وحکومت الهور را از وی قبول کند، اينکار به حيثيت ومحبوبيت اودرميان سيکها شديدًا لطمه خواهد زد
هرگز به شاهان درانی : با رنجيت سينگ مالقات نمود و رنجيت سنگ به وی گفت١٨٠٠اکتوبرسال٢٢خان بتاريخ 

رنجيت سنگ به نماينده گونر جنرال هند ابراز کرد که . ختکی با وی اظهار وفاداری ميکنداعتماد ندارد ولی بطور سا
جانتان آقای جهانی اينرا نيزخاطر نشان ميکند که گورنرجنرال  به حکمران بمئبی ،. شاه زمان نيت حمله برهند را دارد

بفهاماند که دولت ترکيه را ) Manestyمينستی( وظيفه  سپرد تا به سفير بريتانيا در ترکيهJonathanDancanدنکن
تحريک کند تا دولت فارس را به عملياتی درخراسان تشويق کند تا سبب شود که شاه زمان به دفاع از قلمرو موروثی 

 سعی کرد با موسس خاندان تالپورسند، فتح دنکنافزون براين ويسرای هند از طريق .خود در غرب افغانستان بپردازد
 وارتباط او را با فرانسه زير نظر سلطان تيپونه ايجاد روابط تجارتی تماس قايم کند وفعاليت های عليخان نيزبه بها

به عنوان نماينده بمبئی به سند اعزام گرديد واوسعی نمود تا روئسای سند را برضد " نتان کرو"به اين منظور. بگيرد
تالپور بزودی فريب وعده های نمانيده برتانيه را روسای .حرکات زمانشاه  با وعده های کمک های کمپنی تحريک نمايد

 زمانشاهمگروقتی . فابريکه های خود را تاسيس نمايندکراچی وتتهخوردند وخاطرنشان کردند که انگليسها ميتوانند در 
د اخراج از اين تحريکات انگليس در سند مطلع گرديد، به رئيس خاندان تالپور دستورداد که فورًا نماينده انگليس را از سن

 )۴.(کند وديگر اجازه ندهند که کسی به نمايندگی انگليس به سند رفت وآمد کنند
ميرمحمدصديق فرهنگ مى گويد که اتفاقّا در اين هنگام در سر حاکميت خراسان و حدود دوکشور مکاتبات جدى در بين 

گليس را موثر تر ساخت و دولت فارس را زمانشاه و فتح على شاه قاجار رد وبدل شده بود و اين پيش آمدها کار تفتين ان
برآن داشت تا براى زمانشاه که درالهور رسيده بود، درخراسان مزاحمت خلق کند و ازديگر سو سفير فوق العاده 

 . انگليس سرجان ملکم را جهت عقد قراردادى با انگليس در تهران بپذيرد
 افغانستان امضاء کردکه برطبق آن از هرگونه دخالت  يک قرارداد با دولت ايران عليه١٨٠١سرجان ملکم در جنورى 

هرگاه پادشاه افغانستان : "ماده دوم اين قرارداد ميگفت . افغانها وفرانسويان درهند و در ايران جدّا جلو گيرى ميکرد
، يک تصميم بگيردکه به هندوستان حمله نمايد، چونکه سکنۀ هندوستان رعاياى اعليحضرت پادشاه انگلستان مى باشند

قشون کوه پيکر باتمام لوازم و مهمات آن از طرف کار گزاران اعليحضرت قدر قدرت شاهنشاهى ايران به افغانستان 
مامور خواهد شد که آن مملکت را خراب و ويران نمايد و تمام جديت و کوشش را بکار خواهند برد که آن ملت بکلى 

هرگاه اتفاق افتد که پادشاه افغانستان يا کسى از ملت فرانسه : "ردو ماده چهارم بيان ميک". مضمحل شده و پريشان گردد
 )۵."(انگليس به ايران کمک نظامى ميکند.... بخواهد با دولت شاهنشاهى داخل جنگ گردد

و حاجى » سردار رحمت اهللا خان«  فرهنگ از قول سرجان ملکم ، اشاره به نامه هاى ميکند که بين صدراعظم زمانشاه 
وقتى شاه قاجار قريه مزينان سبزوار را محاصره کرد يک نفر « : و مينويسد. راعظم فارس رد وبدل شده بودابراهيم صد

افغان از طرف وفادارخان وزير اعظم زمانشاه نامه اى با چند شال ظريف به عنوان خلعت براى حاجى ابراهيم وزير 
از حمايت شهزاده محمود ) فارس(اگر حکمران ايران« : در اين نامه صدراعظم زمانشاه نوشته بود. اعظم قاجار آورد

دست بکشد و اطمينان بدهد که به متصرفات افغانستان حمله نخواهد کرد تا زمانشاه بتواند بدرستى نقشه اش را در کشور 
يارخان از امراى هللا جعفر خان بيات والى خراسان و ا(هندوستان تعقيب کند، زمانشاه از حمايت رؤساى خراسان 

خود دارى خواهد کرد و تمام ايالت را تا چند ميلى هرات ) ر دولت درانى که بدست دولت ايران اسير شده بودندطرفدا
 )۶ (».رها خواهد کرد تا به تصرف شاه ايران درآيد

، صرف نظر کرده )خراسان( معلوم نيست زمانشاه چگونه ودرتحت تاثير چه عواملی از متصرفات خود درغرب کشور
ض سرزمينی که هنوز بدست نياورده بود، در اختيار دولت فارس قرار داد؟ ظاهرًا چنين مينمايد که و آن را درعو

زمانشاه در پايان کشيدگى ها با دولت فارس به اين فيصله رسيده باشد که درصورتی که فتحعليشاه از کمک به برادرش، 
 . شاه محمود صرف نظر نمايد او درعوض ازخراسان در ميگذرد



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
3

ن اولين تفتين انگليس بر ضد منافع افغانستان به ثمر نشست و براثر مشوره هاى غلط  وفادارخان صدراعظم کم بدين سا
درايت زمانشاه، خراسان به تصرف ايران در آمد، درحالى که زمانشاه به فتح هند نايل نشد و بزودى توسط مخالفان خود 

 ). ١٨٠١(ئى محروم گرديد دستگير و به دستور برادر خود شاه محمود از نعمت بينا
زمانشاه با وجود اشتباهاتی که در سياست مرتکب شد،اگر يک کار نميکرد، شايد : الفنستون در بارۀ زمانشاه مينويسد
) وفادارخان(وآن يک کار، سپردن اختيارات ووظايف  به يکی ازمقربان بی کفايت. ميتوانست به آنچه ميخواست برسد

برای حفاظت خراسان اقدام جدی  نکرد وکوشش .  ميان دربار وسران درانی را زياد ساختاوبا اين کارخود فاصله.بود
اصل اين همه اشتباهات . های نادرست ونا بهنگام برای فتح هند، تنها به ناکامی او در رسيدن به اين آرمان انجاميد

 بجای لشکرکشی -ست خارجی درسيا. انتخاب وفادارخان به حيث صدراعظم واعتماد بی چون وچرای شاه به اوبود
 بايد اولين هدفش دفاع از خراسان می بود، زيرا درايران قدرت در دست شاهی فعال قرارگرفته بود که کمر به -برهند

هم هندوستان وهم ايران . فتح آن واليت بسته بود ومعلومدار از جانب زمانشاه الزم بود جلو پيشروی اوگرفته شود
از هندوستان جز با لشکرکشی های پی در پی چيزی بدست نمی آمد .اه بسيار فرق کرده بودنددرمقايسه با روزگار احمدش

مقابله .وتسخير پنجاب با يک تاخت شتابزده ميسر نميشد. و در دهلی ديگر گنجی نمانده بود که به رنج لشکرکشی بيرزد
ر درصورتی ممکن بود که مرز غربی با سيکان با  سپاهی که برای نگهداری آن جا کافی بود، امکان داشت واين کا

 )٧.(زمانشاه با اين اشتباهات خود باعث ايجاد عوامل تباهی خود وملتش گرديد. مصئون می بود
سران اقوام بسرکردگی سردار (زمانشاه کار احمقانه ای نمود که برای پايداری وزير خود، متفقين«  مينويسد که  پيرس

ام به قدری اثرات وخيم وناگوار توليد کرد که نه تنها تاج وتخت شاهی را اين اعد. را اعدام نمود) پاينده خان
در خالل ) مقصود سلطنت سدوزائی است( ازسرزمانشاه برداشت، بلکه منشاء تمام بدبختی ها وآالمی شد که افغانستان

 )٨(».مشاهده کرد) پسر بزرگ پاينده خان( مخالفت با فتح خان
سردارپاينده . پاينده خان و ديگرهمفکرانش کار نادرست وعاقبت نه انديشانه ای انجام دادبه راستی زمانشاه با قتل سردار

خان، که در آغاز زمانشاه را از ميان شهزادگان متعدد وجاه طلب به پادشاهی باال کشيده بود وبرای استحکام دولتش 
ه بود،خود را مستحق قدردانی وپاداش مردم را درکابل وقندهار وهرات با تدبير وتطميع وادار به اطاعت ازاو ساخت

شايسته تر از جانب شاه ميديد ،مگر زمانشاه آن همه خدماتش رابراثر دسايس وفادارخان به هيچ شمرد، ابتدا او را  از 
اين برخوردها او را . مقامات دولتی خلع صالحيت نمود، وسپس از اقدامات توهين آميزنسبت به او هم دريغ نميکرد

تا به اتفاق سران اقوام، راهی برای اصالح سياست شاه جستجوکند و درصورتی که شاه دست از آن سياست واداشته بود 
برندارد، بجای او ازميان برادرانش کسی ديگررا بشاهی بردارند، مگر متاسفانه که وفادار خان گزارش اين مذاکرات را 

 به قتل همگی مذاکره کنندگان گرفت که عواقب وخيمی بگونۀ ديگری به زمانشاه رسانيد وبالمقابل شاه عجوالنه تصميم
با قتل سردار پاينده خان به امر زمانشاه، آتش دشمنی وخانه جنگی وزورآزمائی ميان . برای خودش ومملکت دربرداشت

اه دوخانواده ودو قبيلۀ نيرومند درانی آغاز يافت ودست کم بيست سال دوام کرد  وسرانجام به سقوط سلطنت زمانشاه وش
 ).م١٨١٨(محمود وحتی انتقال سلطنت از خاندان سدوزائی ابدالی به خاندان بارکزائی انجاميد

که آغازفروپاشی امپراتوری درانی شمرده ميشود ، افغانستان به ١٨٠١در هرحال، با از دست رفتن خراسان درسال 
وسرجان . يتانيای کبير، قرارگرفت يعنی  روسيه تزاری وبر١٩تختۀ بازی بزرگ ميان دوقدرت بزرگ استعماری قرن 

خراسان وسيلۀ خوبی است برای سرگرم :"، در گزارش خود نوشت١٨٠١ملکم اندکی بعد از عقد قرارداد با ايران در
 )٩(."ساختن ايران وافغانستان ومنافع بريتانيا اين وضع را ايجاب ميکند

 
 :طرحهای ناپلئون و روسيه بقصد حمله برهند

ناپلئون که در .  باعث به تعويق افتادن طرح جسورانه ناپلئون گرديد١٨٠١ل تزار روسيه درمارچ مرگ ناگهانى پول او
.  وعده هاى اميد بخشى به دولت قاجاری فارس داد که با عدم موفقيت مواجه شد١٨٠٢انديشه اجراى طرح خود بود در 

سيه منعقد شود، ولى اين پيشنهاد هم بعلت نفوذ  به شاه فارس پيشنهاد کرد تا اتحاديه اى عليه رو١٨٠٤پس از آن در سال 
 يک ١٨٠٦يک سال بعد از شروع جنگ بين فرانسه و روسيه يعنى در سال . انگليسها در دربارقاجار بى نتيجه ماند

هيئت فرانسوى با پيشنهاد کمک به دولت فارس در استرداد گرجستان که اخيرّا ضميمۀ خاک روسيه شده بود به دربار 
يکى اينکه فارس از اتحاد با انگليس منصرف شود، و شرط : اجراى اين پيشنهاد شامل دو شرط بود. اده شدقاجارفرست

شاه که مفتون فتوحات ناپليون شده بود، . ديگر اينکه شاه قاجارقواى نظامى خود را براى اعزام به هندوستان آماده سازد
ولى اين عهد نامه فقط در ). ١٨٠٧(را امضاءکرد » کن شتاينفين«روابط خود را با انگليس قطع و با فرانسه عهد نامه 

چه وقتى ناپليون و تزارالکساندرهمديگر را در ميدان جنگ مالقات نمودند . روى کاغذ باقى ماند و اعتبار عملى پيدانکرد
خواست روسيه ، ديگر فرانسه متحد روسيه شده بود و نمي)١٨٠٧( را امضاء کنند Tilsitو حاضر شدند تا پيمان تيلست 

 ) ١٠. (را که برنامه هاى مشترکى براى نفوذ در آسيا با فرانسه داشت ، از خود ناراضى کند
تزار الکساندر اول و ناپليون هريکى طرح هاو پيشنهاداتى براى پيشروى بسوى آبهاى گرم اقيانوس هند ، ارائه دادند و 

اين امر . اراز سرزمين فارس بسوى هند حرکت کنندقرار برآن شد تا نيروهاى هاى مسلح روسى با نيروهاى قاج
ميتوانست دست بريتانيا را از هندوستان کوتاه و زمينه سقوط امپراطورى انگليس را فراهم سازد، اما واکنش هاى متقابل 
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ز برهم زد سياسى بريتانيا نه تنها موجب از هم پاشى اتحاد فرانسه و روسيه گرديد، بلکه اتحاد ميان فرانسه و فارس را ني
 ) ١١. (و تمام برنامه هاى ناپليون را نقش بر آب ساخت

 مونت ستوارت الفسنتن ١٨٠٩انگليس ها براى ايجاد کمربند مستحکم دفاعى در برابر روسيه و فرانسه ، در سال 
 پيمانى را نزد شاه شجاع درانی در پشاور فرستادند و اين شخص توانست شاه شجاع را قانع به امضاى) مورخ نامدار(

سازدکه در برابر خطر حمله فارس و فرانسه بر اين کشور، بدفاع از هند بريتانوى بپردازد و نگذارد که پاى هيچ فرد 
بالمقابل انگليس متعهد شده بود که در صورت وقوع حمله فارس يا فرانسه يا روسيه . فرانسوى به افغانستان داخل گردد

 با دولت قاجاری ١٨٠٩بدنبال اين عهد نامه بار ديگر انگليسها در . مى خواهد نمودبر افغانستان ، افغانستان را کمک نظا
عهد نامه اى را بر قرار ساختند که در آن به شاه قاجاروعده داده شده بود که در برابر روسيه از دولت قاجاری  حمايت 

از انگليس کمک خواست ، انگليس خواهند کرد ، اما هنگامى که فارس مورد تجاوز مجدد روسيه قرار گرفت و فارس 
 انگليسها ، رنجيت سنگ ١٨٠٩همچنان در همين سال . ها بهانه آوردند و از کمک به دولت فارس دريغ ورزيدند

حکمران  پنجاب را با يک مانور نظامى وادار ساختند تا عهد نامه يى را به امضاء برساند که در آن دوست و دشمن 
شناسد و تعهد نمايد که بدون از انگليس با هيچ کشور ديگرى داخل روابط سياسى و انگليس را دوست و دشمن خود ب

 )١٢. (نظامى نگردد
بريتانيا در جريان جنگ خود با فرانسه ، با آنکه روسيه را رقيب و دشمن خطر ناک خود مى شمرد، ولى براى حفظ 

ل معطوف کند وقرار دادى با روسيه بامضاء توازن قوا، توانست توجه روسيه را بسوى ترکيه عثمانى و آبناى دردان
،ولى پس از شکست فرانسه در جنگ )١٨١٢(برساند که بموجب آن روسيه را از همکارى و اتحاد با فرانسه باز دارد 

روس ها که از دير باز در .  روسيه مجددّا به عنوان رقيب و دشمن اصلى بريتانيا در منطقه تلقى گشت ١٨١٥واترلو در 
بى به سوى آبهاى گرم اقيانوس هند بودند ازفکر توسعه قلمرو خود و دسترسى به مرز هاى هند هرگز دست صدد راهيا

نگرفتند و در دوران جنگ بين فرانسه و بريتانيا فرصت خوبى بدست داشتند تا متصرفات جنوبى خود را بازهم توسعه 
 . دهند

ه بود، اينک در شرايط جنگ فرانسه و بريتانيا بازهم بر  گرجستان را در قفقاز ازدولت فارس گرفت١٨٠٢روسيه که در 
تجاوزات خود برقلمرو فارس ادامه داد و بخش هاى ديگرى از قفقاز را از دست دولت قاجارى بدر آورد و با امضاى 

 طلبى براى روسيه اين قرارداد نقطه پايان توسعه.  به اين متصرفات اشغالگرانه مهرقانونى زد١٨١٣قرارداد گلستان در 
او بشمار نميرفت و بنابرين بازهم به سوى جنوب به پيشروى خود ادامه داد تا اينکه بخش مهم ديگرى از فارس را جزو 

، بسيار تنگتر ساخت و خود را ١٨٢٨و مرزهاى فارس را با قرارداد ننگ آور ترکمنچاى در . امپراتورى خويش نمود
 ) ١٣.(به قلمرو نفوذ انگليس بازهم نزديکتر نمود

 
 :، آغاز بازی بزرگ١٨٣٧سال 

 ميالدی ببعد کشورفارس با از دست دادن قفقاز، تقريبّا به مستعمره روسيه مبدل شده بود و شاه قاجار ١٩از آغاز قرن 
روسها پس ازامضای معاهدات گلستان وترکمنچای،با شاه . فتح على شاه و صدراعظم آن، آله دست روسها شمرده ميشدند

به يگانه مرد فعال اين خاندان عباس ميرزا، تلقين نمودند که ميتواند با لشکرکشى ) فتح عليشاه(ۀ قاجاربی کفايت وزنبار
بنابرين عباس ميرزا به خراسان آمد و ترتيبات يک حمله بر هرات را . به افغانستان از دست رفتن قفقاز راجبران نمايد

قشون قاجاری، هرات را . سرش محمد ميرزا موظف نمودفراهم کرد و سپس قشونى را براى تسخير هرات تحت قيادت پ
که در دست کامران ميرزا و وزير با تدبيرش يار محمدخان الکوزائى بود، به محاصره کشيد، اما قبل از پيروزى بر 
هرات عباس ميرزا درگذشت و محمدميرزا براى تاج پوشی سلطنت ايران به تهران بازگشت و پس از آنکه در سال 

 قشونى براى فتح هرات مامورکرد و متعاقبّا شخص محمدشاه نيز به ١٨٣٧اه فارس شد، مجددّا در سال پادش١٨٣٤
 . هرات آمد تا عمليات جنگى را از نزديک زيرنظر داشته باشد

در اين سال است که سپهساالر رنجيت سنگ . ، يکى از سالهاى پر ماجراى تاريخ کشورما و منطقه است ١٨٣٧سال
ير دوست محمدخان را به تسليمى جالل آباد به دولت سيکها تهديد ميکند وسپاه افغانی در نبردهايى که در زعيم پنجاب، ام

 . آنطرف درۀ خيبر در محل جمرود صورت گرفت، با قبول تلفات فراوان جانى باالخره سيکها را بسختی شکست ميدهند
 ويابراى انتقام کشى از کامران، قاتل برادربزرگ در همين سال است که سرداران قندهار ، ازترس اميردوست محمدخان

شان خود را تحت الحمايت دولت ايران قرار ميدهند و با امضای قراردادی با سفيرايران درقندهار، به حمايت از دولت 
 .ايران مى پردازند

ايران را ميکند تا در مقابله  در همين سال است که امير کابل با ارسال پيامی به دربار تهران ، تقاضای اتحاد وائتالف با 
 .با رنجيت سينگ، برای استرداد پشاور، کمک آن کشور راجلب کند

در همين سال است که دپلوماسى انگليس تحرک بيشتر يافته و بخاطر مصئونيت حريم امنيتى هند ، سفير خود الکساندر 
» پاتينجر« به قندهار و » ليوتنان ليچ «هاى برنس رابه در بار کابل ميفرستد و دو نفر صاحب منصب ديگر خود را بنام 

 .را به هرات اعزام ميکند تا مانع هرگونه تماس و نزديکى قندهار و هرات با ايران و روسيه گردند
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 در همين سال است که دپلوماسی روسيه نيز شدت بيشتر می يابد وسفير روسيه ويتکوويچ از دربار پطرزبورگ حامل 
محمد خان ميگردد و از طريق ايران و هرات وقندهاروغزنی به کابل ميرسد و امير دوست پيامى عنوانى امير دوست 

 ) ١۴. (محمدخان را در بازپس گرفتن پشاور از چنگ سيک ها به کمک دولت خود اطمينان ميدهد
دراين سال است که محمدشاه قاجار به تحريک وتشويق روسها برهرات که حيثيت دروازه هندوستان را داشت ، 

 . لشکرميکشد ومدت يازده ماه آن را با آتش توپ  بشدت ميکوبد، مگر موفق به فتح آن شهرنميشود
با سرنوشت کشورما درميان روسيه و انگليس بخاطر تثبيت موقعيت وبود » بازى بزرگ«خالصه در اين سال است که 

ی قدرتمند اروپائی آغازشد، دوهزارميل  هنگامی اين بازی دربين دوامپراتور.ونبود هستی فزيکی آن علنًاآغاز ميگردد
 ميل ٢٠ازهم فاصله داشتند، درحالی که درسالهای پايانی اين بازی، بين پايگاه های مرزی اين دو امپراتوری، فقط 

 .فاصله موجود بود
 

 :اهميت استراتيژيک سيستان وهرات از نظرانگليسها
انگليسها سالها قبل يک عده از جواسيس خود را به مناطق سوق الجيشی سيستان وهرات برای جمع آوری اطالعات 

 ميالدی ، هنگامی که سرجان ملکم، بار سوم عازم ايران بود، سه نفر از صاحب ١٨٠٩درسال . ازهرقبيل فرستاده بودند
سيستان وهرات سفرکرده ،آن مناطق را خوب گردش کنند منصابان انگليسی رامامور نمود تا به مکران وبلوچستان و 

 :اين سه نفر عبارت بودند از. واطالعات از هرقبيل را بدست آورند
 .اين صاحب منصب بعدها بين بغداد وکرمانشاه بدست رهزنان کشته شد"( Capitan Grant" کاپيتان گرانت-١
 مستقيمًا به سيستان رفت وازقلعه فتح ديدن کرد وبعد به کريستی در نوشکی از پاتينجر جدا شده" Chrestieکريستی"-٢

وقتی که درسال . اين صاحب منصب برای تعليم قشون فارس مامور شده بود.(استقامت الش وجوين وفراه به هرات رفت
 سرگوراوزلی بعد ازقراردادسری با نمايندگان دولت روس، صاحب منصابان انگليس را ازقشون عباس ١٨١٢

درهمين هنگام به . ردند، کرستی بدليل عالقه ايکه به عباس ميرزا داشت درخدمت دولت قاجاری باقيماندميرزاخارج ک
 )١۵.(کشته شد١٨١٢قشون عباس ميرزا شبيخون زدندوکريستی درآن شبيخون

مسافرت در بلوچستان "نام کتاب او. به چاپ رسيد١٨١۶ پاتينجر، نتيجه سياحت پاتينجرکتاب او بود که درسال -٣
  "Travels in Baluchestan and Sind,by Sir Henry Patinger.1816وسند
به اتفاق "Capitan Edward Konoly" يک صاحب منصب جوان انگليسی بنام کاپيتان ادوارد کونولی١٨٣٩درسال

اين صاحب منصب جوان ايالت سيستان رابدقت گردش کرد وبا . يک صاحب منصب نقشه بردار عازم سيستان شد
اگرچه .به سيستان اعزام شد" R.Leechليوتنان ليچ "چند سال بعد . ات قبلی راجع به آن ايالت فوق العاده افزوداطالع

تحقيقات ليچ در مورد . اطالعات او جامع نبود، ولی با اين هم معلوماتی بدست آورده بود که مورد استفاده قرارگرفت
ميالدی ، ١٨۴١درسال .  به طبع رسيد١٨۴۴وچهاردهم درسال سيستان، درمجلۀ انجمن  آسيائی بنگال درجلد سيزدهم 

وی داکتر فوربس بود که دراين تاريخ بخوبی مشهور شده . اولين قربانی اروپائی برای سيستان درخود سيستان داده شد
 آنجا به بعد به  مشهد رفت واز. چونکه در قسمت های شمال غربی فارس تحقيقات فوق العاده مفيدی انجام داده بود. بود

تربت حيدری وطبس وبيرجند وباالخره به سيستان رسيد و درآنجا روزی  بدست ابراهيم خان سنجرانی بلوچ رئيس الش 
فقط اطالعات بی ربطی بوسيلۀ نوکراو در مجله همايونی انجمن . علت اين قتل معلوم نگرديد. وجوين به قتل رسيد

سی سال بعد يکی از همراهان گولدسميد که برای تعيين حدود . يد درجلد چهاردهم به طبع رس١٨۴۴جغرافيائی درسال 
دراين تاريخ قاتل رئيس چخانسوربود وداستان قتل . سرحدی سيستان به آنجا رفته بود، با قاتل داکتر فوربس مالقات نمود

لی درنده خوی به ابراهيم خان يک مرد سبع وخي: داکتربليو مينويسد. فوربس را خود برای داکتربليو حکايت کرده بود
فوربس را هنگامی که درهامون : اوميگفت.تقريبًا مانند ديوانگان ووحشی ومعتاد به چرس وبنگ والکل. نظر ميخورد

در همان وقت ، . ارتکاب اين جنايت درحال مستی واز روی بلهوسی بوده است. مصروف شکاربود، به قتل آورد
خود را در افغانستان به رود هيرمند "  Lieutenan Patinsonتينسنليوتنان پا"صاحب منصب جوان ديگرانگليسی بنام 

او نيز يکی دوسال . مجرای آنرا از زمين داور تا درياچه هامون سياحت کرد واطالعات مفيدی جمع آوری نمود. رسانيد
 ) ١۶. (بعد در فتنه قندهارکه دنبالۀ فتنه کابل بود، به قتل رسيد

او از . خود را به ايالت سيستان رسانيد"Ferieفريه "صاحب منصب فرانسه ئی بنام  يک ١٨۴۵چندسال بعديعنی درسال 
 ميالدی آخرين فرد ١٨۵٩درسال .اوضاع ايالت سيستان شرحی قابل توجهی در کتاب پر ارزش خود باقی گذاشت

 علم ودانش بشری پيش از گولدسميد، خانيکوف دانشمند روسی بود که خدمات او به عالم) و اولين فرد روسی( اروپائی
 سيستان را گردش نمود وبعد از جمع آوری ياد داشت های مهمی درباره تاريخ قرن ١٨۵٩وی درسال . معروف است

 .هيجده ونزده سيستان از دشت لوط عبورکرد وخود را به کرمان رسانيد
فرت يا اعزام گولدسميد به مسا.  بوده است١٨٧٢مسافرت اين اشخاص همه قبل ازاعزام گولدسميد  به ايالت سيستان در 

سيستان ظاهرًا به منظور حکميت بين ايران وافغانستان وحل اختالفات مرزی بود، مگر هدف اصلی  تقسيم سيستان وجدا 
کردن آن بخشی بود که انگليس به آن نظر داشت واگر روزی برآن دست می يافت، ميتوانست به قشونهای زياد آذوقه 

 . تهيه کندوخواربار ووسايل حمل ونقل 



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
6

 رأی حکميت خود را در مورد تقسيم سيستان بين ايران وافغانستان چنين صادر ١٨٧٢گولد سميد در نزدهم ماه اگست 
اين رأی حکميتی که از من تقاضاشده است اظهار بدارم، اينک آنرا روی کاغذ : ، مقدمه١٨٧٢ اگست ١٩- تهران:"کرد

 روزما در ۴١تاب معروف راجع به سيستان ميباشد و همچنين نتيجه توقف اين نتيجه مطالعه دقيق چندين جلدک. می آورم
اين ها را پس از تحقيقات شفاهی وکتبی درمحل بدست . نقاط مختلف سيستان ميباشد که موضوع اختالف است

يا البته موضوع مهمترش که من بايد در باب آن بحث کنم همان داليلی است که از وزارت امورخارجه ايران .آوردام
اين داليل بدقت مطالعه شده است به عالوه اسناد . توسط ميرزا ملکم خان وهمچنين توسط کميسرافغانستان بدست آورده ام

اينک شروع ميکنم تانظريات خود را در . ديگری را که برای تقويت آنها ميتوان شاهد قرارداد، نيز مطالعه شده است
 . که باين جانب داده شده انجام دهم"وریدست"کليه موضوع سيستان خالصه نموده وبرطبق 

 ايالت سيستان بدون ترديد در زمانهای قديم قسمتی از مملکت پهناورايران بوده و پيداست که در دوره سالطين –اول 
صفويه  در همين حال باقی بوده است ولی در زمان احمدشاه درانی سيستان قسمتی از مملکت افغانستان را تشکيل داده 

نکه ايالت مزبوربدست دولت ايران افتاده است دراين زمانهای اخير بوده انهم فقط قسمتی ودر تحت تاثير واي. است
 .کيفيات بخصوصی که باعث تحقيقات فعلی شده است

 ر وابط قديمی وتاريخی بعالوه روابط مذهبی وزبان وشايد اخالق وعادات سکنه سيستان اصلی نيز الحاق آن قسمت -دوم
ايران تائيد مينمايد وبه هيچوجه آنرا غيرطبيعی نشان نميدهد ولی ايران هيچ ادعای منطقی برای تصرف آن را به مملکت 

وخواه اين ايالت را از افغانستان گرفته باشد وخواه آنرا ازآزادی واستقالل محروم .از روی حقانيت صرف در دست ندارد
يران بستگی داشته است يک دورۀ بسيار قديمی است وانفصال آن دوره ايکه بدان استدالل ميشود سيستان به ا. نموده باشد

 .برای مدت يکصد سال از ايران مانع بزرگی جهت اثبات حقانيت ايران بشمار نميرود
اين تملک ممکن است .  مالکيت افغانها در نيمه دوم  قرن فقط اسمی بوده نه حقيقی وغالبًا متزلزل بوده است نه ثابت-سوم

جوم باشد و يا اينکه فقط برای چندی آنهم بطور موقت متصرف بودند معهذا برای اثبات اين قضيه بواسطه حمله وه
اصول کلی وتئوری ها هميشه عوامل . حقايقی چند دردست دارند که مسايل نظير اين موضوع بسياراساسی بشمارميرود

هستند که جنبه عملی آنها بيشترباشد وتنها مهمی هستند ولی هرگزحقايق مسلمی را بوجود نمی آورند، زيراحقايق آنهائی 
اوضاع (حقايق استند که اصول کلی وتيوريها را بوجود می اورد، نه روابط قديمی ونه عواطف ملی هيچيک اثر ونفوذ

اوضاع وکيفيات نشان ميدهد که دولت ايران از زمان نادرشاه افشارباين طرف تا دوره . راخنثی نمی نمايند) وکيفيات
 .نزديک در امورداخلی  سيستان هيچ نوع دخالت واثری نداشته استهای خيلی 

از نظر جغرافيائی پرواضح است که سيستان جزء افغانستان است وچسپيدن قاين به اين ايالت مانع آن گرديده که -چهارم
ين غالبًا تصور شده است که سيستان قسمتی از هرات والش وجو.يک خط سرحدی طبيعی منطقی جهت آن رسم شود

محسوب شود، ولی از نظراينکه سيستان برای مشروب ساختن اراضی خود به رود هيرمند نيازمند است بعضی آن 
تپه های نيه وبندان بطور روشن و واضح سيستان را از ايران مجزاء ميسازد ومن يقين دارم . راجلگۀ رودهيرمند ميدانند

ه بود، وضع سيستان به همين ترتيب که ذکرشد قبول که اگر يک نقشه جامعی ضميمه فصل ششم معاهده پاريس شد
 .ميگرديد

 به عقيده من درعين حالی که افغانستان در ادعاهای خود نسبت به اين ايالت به مراتب دارای رجحان است باين -پنجم
دست معنی که پس ازنادرشاه افشار وسالطين صفوی برآن دست يافته است، ليکن نميتوان انکار نمود که سال بسال 

تصرف آن از سيستان به مرورسست شده است واين ترتيب بوضع روشنی پس از مرگ يار محمدخان وزيرهرات 
آشکاراست وادعای مبهمی خواهد بود اگر بگوئيم که درنيمه دوم قرن رابطه افغانستان به اين ايالت يک دوره مالکيت 

 .مداوم والانقطاع  بوده است 
مير قاين افتاده است، اين عمل را فقط ميتوان به عدم قدرت در حفظ استقالل وعمل اينکه ايالت سيستان حال بدست ا
ال اقل برای مدت قليلی هم که شده سيستان از دست افغانستان خارج بوده، آن ترتيبی . شخص حکمران آن ايالت نسبت داد

طرفين متوسل :اشت که گفته بودکه سيستان بوسيله قشون ايران اشغال گرديد با مقصود ونظرالردجان روسل مغايرت د
درآن ميان هيچ جنگی واقع نشده است وهمچنين نميتوان قبول نمودکه تنها به وسيله عمليات نظامی .به اسلحه خود بشوند

 .يا عمليات ديگر ميتوان جای را تحت اطاعت در آورد
يران باعليخان وتاج محمدخان وساير از طرف ديگرمن هيچ سابقه يی نمی بينم که افغانها درمقابل معامالتی که دولت ا
 .امرائ ورئسای افغان بعمل آورده است مبادرت به عملياتی عليه ايران کرده باشد

 نظر به اينکه سيستان تا امروز يک مملکت جداگانه مانند زمان قبل نيست والزم است که دقت وتوجه خاص -ششم
بنابرين . ين است به طور واضح وروشنی معين گرددبدعاوی طرفين مبذول داشت و آن قسمت های که درتصرف طرف

باين ترتيب قسمت پرمايه آن مملکت . من ناچارم به تقسيمات اراضی که به نظرمن ميآيد ونزديک بعمل است متوسل شوم
را که سه طرف آنرا هامون وطرف چهارم را رودهيرمند احاطه نموده  وبه آن شکل يکشبه جزيره را ميدهد، سيستان 

قطعه .اميده ، ناحيه چخانسور وزمين های هيرمند باالی ساحل  وصحرای سيستان را بنام سيستان فرعی بنامماصلی ن
قطعه ثانی . چونکه نسبتاً دارای جمعيت زياد وسکنه مختلط است. اولی را ميتوان بطور قطع متصرفی ايران تصورنمود

. ت ايران وبرخی درتحت  اطاعت افغانستان ميباشدکم جمعيت که غالب سکنه آن بلوچ اند وبعضی از آنها مطيع دول



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
7

بعقيده من اثبات حقانيت ايران را بطوريکه در مورد سيستان اصلی است باين ) سنجرانی(اعتراف کمال خان وامام خان
چخانسوردر کنار راست رودهيرمند تحت اوامر افغانستان است، ولی قلعه نادعلی درکنار همان . قسمت هانمی رساند

 .خيرًا به تصرف دولت ايران درآمده استساحل ا
 :رأی حکميت

اينک باسنجش اهميت وقيمت دعاوی طرفين که ازهرقبيل ازهرجا مدارک آنها جمع آوری شده است وبا توجه مخصوص 
باين ترتيب که آن قسمتی را .به يک سرحدمعلوم وروشنی که به طورصحيح تعيين شده باشد من رأی خود راتقديم ميدارم

سيستان اصلی مينامم، بعد ها با يک خط سرحدی معين جزو مملکت ايران قرار بگيرد که درتحت حمايت دولت که من 
با اين رأی احساسات صميمی .ايران باستقالل خودنايل آيد يا توسط حکامی که بعدها معين خواهند نمود بخوبی اداره شود

ن به حال سکنه آن سرزمين که ظاهرًا احوال آنها از قديم و اميدواری های قلبی من همراه خواهد بود که حکمرانی ايرا
 .ترين ايام باين طرف هميشه ترس و وحشت ورنج را نشان ميدهدمفيد وسودمند واقع گردد

اما من کامًالمعتقدم که با تمام قواعدانصاف وعدالت هرگاه دولت ايران مجازباشد يک مملکتی را بوسيله پيش آمدهای 
ت وبدست آن افتاده است درتصرف خود داشته باشد، می بايست قسمت های متصرفی آن محدود آنچنانی که شرحش گذش

واين بايد تا حديکه ممکن است موافق با احتياجات سياسی وجغرافيائی . به حدودی شود که عمًال درسيستان مالک ميباشد
هرگاه دريک مسئله حقوقی وتاريخی . باشد ودولت ايران نبايد ديگر در کنار راست رودهيرمند متصرفاتی داشته باشد

تصرف وتملک امروزی واشغال نظامی شش هفت ساله وعمليات سابق يک رئيس محلی بناباشد به حقوق وروابطی که 
کم وبيش درتمام آن مملکت تقريبًا يکصد سال عموميت داشته برتری پيدا کند ورأی حکميت بهترين قسمت محصور 

 را تسليم و واگذارکند در هرصورت بطور روشن مقتضی ومناسب است که يک پرجميت وحاصل خيز ايالت سيستان
بنابرين بدون ترديد قشون ساخلوی دولت ايران قلعه . عوض جبران کننده به طرف خساره ديده از اين حيث عالوه شود

ين قرار هم مناسب وهم ا. نادعلی را بايد ترک کند وهردو کنار رودخانه هيرمند تا باالی کوهک را تسليم افغانستان کند
عادالنه است مخصوصًا وقتيکه اخالق سکنه سواحل رودخانه هيرمند با اخالق سيستانيهاهای سکوهه ودشتک وسيستان 

دراين صورت مجرای اصلی رودهيرمند زير دست کوهک، سرحد شرقی سيستان دولت ايران . اصلی مقايسه شود
 های غربی دشت سيستان طوريکه تمام زمين های زراعتی وخط سرحدی ازکوهک شروع شده تا تپه. خواهد بود

کنارهای رودخانه که ازبند به باال ممتد شود حدود سيستان افغانستان را ازدشت کرمان جدا ميسازد،نقطه مناسبی به نظر 
 به دولت ايران مجاز نيست از هامون گذشته. شمال سيستان يعنی جنوبی نيزارسرحدالش وجوين محسوب ميشود. می آيد

اين خط بطورواضح . نزديک بندان کشيده شود) تپه سياه( يک خطی از نيزارتا کوه سياه. ان طرف متوجه شود
بعالوه اين نيز بايد درنظرگرفته شود که هيچ نوع عمليات از هيچ طرف مبادرت . متصرفات ايران رامعين ميکند

 )١٧"(.ده شودنخواهد شد که درآب زراعت دوطرف رودخانه هيرمند دخل وتصرف شمر
اينک دراينجا الزم می افتدمختصری  به نقطه نظرهای سياسی اين موضوع . اين بود نقل سواد رأی حکميت گولدسميد

، .مقصود انگليس اين نبود که بين افغانستان وايران اصالحی بعمل آورد وريشه اختالفات را از بيخ برکند.اشاره شود
 کاشته بود تا در موقع لزوم از آن بهره برداری کند ودر قسمت های معين از بلکه اساسًا تخم اين اختالفات را خودش

 .سيستان دست داشته باشد
مقصود عمده حفظ سرحدات هندوستان از خطر روسها بود که سبب اين همه دشمنی واختالف بين ايران وافغانستان 

 که بعد از صدور حکم حکميت در موضوع بهترين شاهد اظهارات خود جنرال گولدسميداست. وبلوچستان وايران گرديد
 :سيستان ، ميگويد

اينک موضوعی که بايست مورد توجه قراربگيرد همانان نتايج اين دوماموريت سرحدی است که مالحظه ميشود آيا "
آن مقصوديکه درنظربود، بطور قطعی ويقين انجام شده است يانه؟ وآيا آن انتظارات سياسی که راجع به اين موضوع 

 ه حاصل گشته است يا خير؟بود
اگرچه اين دوماموريت دوعمل جداگانه بوده است واز روی نظريات سياسی وهمچنين جغرافيائی دومسئله جداگانه فرض 
شده است، ولی هيچ شخص مأل بينی نميتواند آنها رامسايل ازهم جدا تصورکند جزاينکه هردوی آنها را يک امر واحدی 

اگر درنظرسياسيون جزاين باشد، آنوقت ديگر اشکال . حفظ سرحدات هندوستان خودماستبداند، آنهم عبارت از امن و
 .درهرصورت نبايد طرزديگری فکرنمود. خواهد داشت از اينکه انسان بداند آنها را درچه رديفی بايد قرارداد

ن دولت خود، ما در تعيين حدود سرحدی ماورای سرحدات هندوستان خود مان بواسطه مساعدت وهمراهی با همسايگا
هرگاه ما سعی نکنيم ازاينکه همسايگان دوست وصادق برای خود ما در . احوال واوضاع خودمان را تقويت نموده ايم

 .ماوراء سرحدات خود بوجود آوريم، اين برای ما غفلت محسوب نميشود بلکه برای ما بدبختی به بار خواهدآورد
ی که باشد برای انجام وعملی شدن اين مقصود بکوشيم وهرقدر که  برای ما واجب  وحتمی است به هروسيله وعمل

بايد اين . ممکن باشد از دخالت در امور داخلی همسايگان خود اجتناب کنيم وهر موقعی هم که الزم شد دخالت کنيم
وی دهد دخالت های ما از طرف آنها قدرانی شود، ولی هرگونه اغتشاش يا انقالبی اگردر بلوچستان يا افغانستان ر

دولت ايران بايد بداند بواسطه سنديکه به ما داده است بايد ازاين قبيل اتفاقات استفاده نکند وبقصد تصرفات وتجاوزات 
 )١٨(."به طرف شرق دست اندازی نکند



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
8

اکنون که قضيه تا اين حد روشن گرديد، بايد دانست که هيچ کسی اين حقيقت مسلم در باره سيستان رابهترازگولدسميد 
دارد تا " دستور"چونکه او دراين باره سالها تحقيقات کرده وبروح مسئله کامًال آگاه وآشنا است و. ملی کرده نميتوانستع

آن نقاطی که از نظر نظامی واقتصادی دارای اهميت ميباشد، از پيکرافغانستان جدا کند و دردست کسی بسپارد که 
 -١٨٣٩زيرا وقايع واتفاقات سالهای . گليسی مسترد نمايدهروقت بخواهد بدون جنگ وخون ريزی آنرا بدولت ان

در افغانستان به انگليس ها درس خوبی داده بود، ولهذا اين بهترين راهی بود که دولت ايران راتشويق نمايد تا ١٨۴٢
ليس درسيستان از هرراهی ممکن اعمال نفوذ کند و هروقت هم که افغانستان بخواهد با ايران روبرو شود، دولت انگ

نخواهد گذاشت کار بجاهای باريک بکشد و بنابرين گولدسميد، با آنکه روی کاغذ برای افغانستان ندبه ميکند وسيستان را 
چه از لحاظ سياسی وچه از لحاظ جغرافيائی جزء الينفک افغانستان قلمداد مينمايد، معهذا مجبور است طبق دستوری که 

 را دو قسمت نمايد، آن بخش که آباد تر و پرجمعيت تر ونزديکتر بهم بود، يعنی  سيستان:به او داده بودند عمل کند
سيستان اصلی نام گذارد وآنرا حق ايران وانمودکند وآن قسمت که پاشيده تر وکم جمعيت تر وبيشتر آن صحاری لم يزرع 

 . وغير مسکون بود، سيستان فرعی نام گذاشته ، به افغانستان بدهد
رفتن      .  تصورميکردند که روسها به سوی مرونزديک ميشوند       در اين تاريخ انگليسها    گرفتن مرو، گرفتن هرات است وگ

ستان                      ارس از راه سي يج ف ه خل افتن ب ه هندوستان است ودست ي ه ب ۀ حمل دهار، مقدم رفتن قن هرات ، گرفتن قندهار وگ
ه قشون ب                  . وبلوچستان د ب د وميتوانن د بوسايلی در        پس الزم بود قبًال محل های که اهميت نظامی دارن ه بده سياری آذوق

 .دست خودشان ويا دست نشانده خود شان باشد
نظر دولت انگليس نيزبرای حفظ خليج فارس و هندوستان از خطر احتمالی روس تزاری، از همان وهله اول به همين 

منطقه بعد از اين نقطه يعنی سيستان اصلی بود و چنانکه بعد خواهيم ديد، تالش عمال انگليس برای بدست آوردن اين 
 .تاريخ به چه جاهايی ميکشد وچه رسوائی هايی برپا ميکند

البته  رأی حکميت  گولد سميد از طرف دولت افغانستان ودر رأس امير شيرعليخان فورًا رد شد، زيرا افغانستان به 
 وثانيًا ايران را بدون هيچوجه نمی توانست بپذيرد که نخست منطقه وسيعی از پيکر کشور جدا وبه ايران تعلق بگيرد

. سوابق تاريخ وحقوقی از آب يک رودخانه داخلی خود طوری مستحق بشناسد که در مقدار آب مداخله کرده نتواند
درمقابل دولت ايران که ديد اين حکميت به مفاد کلی آن تمام شده، آنرا بخوشی استقبال کرد و پذيرفت ولی بعد از انکه 

به قول ژنرال سرپرسی سايکس مولف تاريخ .ديد، ايران نيز براين حکميت اعتراض نموداعتراض دولت افغانستان را 
ايران وتاريخ افغانستان، بی شک اين قرار وتقسيم برای ايرانيها مفيد تمام شد، زيرا آنچه را مطالبه کرده بودند، 

 )١٩."(خيز چيزی نصيب نشدگولدسميد به آنها داد، درحالی که به امير شيرعليخان  از قطعۀ فوق العاده حاصل
دولت انگليس برای :" نوشته است" ده هزار ميل در ايران" دکترمهدی بهار از قول سايکس بحوالۀ سفرنامه اش بنام 

 )٢٠."(تسلط برهندوستان وافغانستان وبلوچستان، بسط  وتوسعه نفوذ وسيطره خود را درايران الزم وواجب ميداند
 

، افسرجوان خدمات مخفی حکومت هند برتانوی،که برای جمع "Arthor Conolyلیآرتورکونو" ميالدی١٨٣٠درسال 
آوری اطالعات استراتيژيکی آسيای ميانه فرستاده شده بود، پس از ديداراز قفقاز خواست خود را به خيوا رسانده 

شته اموال او را غارت وضعيت آنجا را از نزديک مطالعه کند، اما در راه سفربا دزدانی برخورد که ميخواستند وی را ک
کنند،ولی او با نشان دادن بار وبنه خود به آنها از مرگ نجات يافت و از رفتن به خيوا صرف نظر کرد وازطريق 

او سه هفته را در شهرهرات گذشتاند وبعد راهی قندهارو . وارد هرات شد١٨٣٠استراباد به مشهد رفت، و در ماه سپتمبر
اطالعات سودمند وکافی در مورد خط سيرحمله احتمالی روسها برهند  به اوليای " کونولی. "درآخرعازم هند گرديد

. کنولی استدالل مينمود که تنها دوخط السيرميتواند اردوی روسيه را به پيروزی برساند. امور هندوستان ارائه کرد
ير بسوی کابل، واز آنجا از نخستين آن شامل اشغال خيوا، به تعقيب آن بلخ وسپس عبور ازهندوکش، مانند اسکندر کب

کونولی اين .وادی جالل اباد به گذرگاه خيبر وپشاورخواهد رسيد وباالخره رود سند را برای حمله برهند ميبايد عبورکنند
اما . راه را بسيار طوالنی  وپر ازمشکالت ومخاطرات جنگ توصيف ميکند، وميگويد دوسه سال وقت راضرورت دارد

روسی عبارت ازاشغال هرات واستفاده از آن به حيث تختۀ خيز بود که ازآنجا از طريق قندهار، راه دوم برای جنراالن 
 . کويته وگذرگاه بوالن به هند سرازيرميشدند

روسها ميتوانند ايران را با خود يکجا ساخته از طريق خشکه با گذشتن از کسپين به استراباد خود را به : کونولی ميگفت
بار هرات بدست روسها بيفتد ويا توسط فارس ها ضميمه خاک آنکشور گردد درآنصورت يک اگر يک .هرات برسانند

هرات، يعنی ."قشون برای سالها ميتواند در آنجا وضع سوق الجيش بگيرد وتمام ضروريات خود را ازهمانجا اکمال نمايد
 )٢١.(راين واليت بحدکافی زياداست، ظرفيت های تهيه موادغذائی وسايرتامينات لوژيستيکی د"انبار غله آسيای ميانه

در هرصورت در مقابل حملۀ روسها افغانستان .  کونولی تاکيد ميکند که نبايدهرات بدست فارسها ويا روسها بيفتد
کونولی ميگويد که افغانها از روسها هيچگونه اميد خيری ندارند، ولی ازمتحدين روسها يعنی فارسها . قراردارد

افغانها برای اينکه ازايشان منفعت ببريد بسيارکم " کونولی می افزايد که. ب وخصومت دارندبخاطراختالف مذهبی تعص
آنها بيش از اندازه نسبت به کسانی که با روسها رابطه دارند، يعنی . اند، ولی برای ترساندن شما خيلی زياد هستند

يرند تا در برابرمهاجم مقاومت نمايند، اگر افغانها بمثابه يک ملت تصميم بگ." ايرانيها، تعصب وخصومت ميورزند
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برقطارهای دشمن .، آنها تا آخرين قطره خون خود خواهند جنگيد.درآنصورت مشکالت مهاجم غيرقابل حل خواهد بود
 )٢٢."(بطور الينقطع حمله آورده وذخاير خوراکی شانرا تخريب وخطوط ارتباط عقبی شانرا قطع ميکنند

روسها قادر خواهند بود تا يک دسته را عليه دسته ) چنانکه بعدًا شدند(يا تقسيم کرده شوند، در صورتيکه افغانها پراگنده و
کونولی سفارش ميکند قبل از اينکه هرات بدست ." ديگر با وعده هاو وعيدهاو تشويق های مادی وغيره استعمال نمايند

 راه بسوی هند در برابر روسها کامًال  نزديک شد، درغير آنکامراندو قوت نيرومند ديگر سقوط نمايد، بايد به 
کنولی برای اينکه اوليای انگليس را برای تصرف هرات تشويق کره باشد، ميگويد درهرات به همه معلوم .بازخواهد بود

  باقيدارد) همانجا.( است که کامران طرفدار برتانيه است
 

 


