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Abstract:

Purpose: Reports the insurgency of Zabardastkhan Khan Chapeshlu, a tribal chief from Dargaz 

in north-east Iran in th elater years of 1920s. The paper explores domestic and foreign forces be-

hind the revolt, also discusses its political, military, social, and economic consequences

Method and reasearch design: Data mainly obtined from archival records and library resources.

Findings and conclusion:  Political instability, the lack of a strong central government, in addi-

tion to cultural and socio-economic conditions of the region paved the wasy for the insugencey.  

British covert activities and implicit support by Soviet Union encourages the revolt. Consequences 

included a dipllomatics chllege with the Soviets for extradition of the Khan, intensifies insecurity 

in the region and a terrified population, social disorder, and damage to public and private assets.
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چڪیده:

هدف: علل داخلی و خارجی طغیان زبردست خان چاپش لو از خان های درگز را در سال های پایانی دهۀ 

1290ش بررسی می کند و تبعات آن را از زوایای سیاسی، نظامی، اجتماعی و اقتصادی وامی کاود.

روش/ رویکرد پژوهش: داده ها عمدتاً با تکیه بر اسناد مراکز آرشیوی، و منابع کتابخانه ای گردآوری 

شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: بی ثباتی سیاسی و فقدان حکومت مرکزی مقتدر و بافت فرهنگی و ساخت 

اجتماعی-اقتصادی منطقۀ درگز عوامل داخلی و تکاپوهای پنهانی انگلیسی ها و حمایت تلویحی شوروی 

عناصر خارجی طغیان بودند پیامدهای این شورش عبارت بود از چالش دیپلماتیک دولت ایران با شوروی 

برای استرداد زبردست خان، تشدیِد ناامنی و وحشت زدگی اهالی منطقه و بروز شکاف اجتماعی و آسیب 

به اموال و عایدات دولتی و دارایی های خصوصی.
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1. مقدمه
و  نظامی  توانایی های  بر  تکیه  با  قاجار،  حکومت  دورۀ  طی  خراسان  شمال  خوانین 
دراختیارداشتن نیروهای ورزیده و جنگجو، گهگاه با شرکت در منازعات قدرت و یا 
حتّی به چالش کشیدن نفوذ حکومت مرکزی در منطقۀ تحت نفوذِ خود تحّرکاتی برجسته و 
تأثیرگذار نشان می دادند. به دلیل فرهنگ عشیره ای و ارزش های طایفه ای حاکم بر ساختار 
جامعه در این بخش از خاک ایران تا قبل از دورۀ معاصر، فعالیت های مرکزگریزانۀ این 
خوانین، به ویژه در مواقعی که کشور با خأل قدرت مرکزی نیرومندی مواجه بود، منطقه را 
دچار تالطم می کرد و گاهی قدرت مرکزی را با بحران هایی نسبتاً جّدی مواجه می کرد. 
نمونه هایی برجسته ازاین دست بحران ها عبارت بودند از: اقدامات خوانین ناراضی شمال 
ابتدایی سلطنت فتح علی شاه؛ شورش حسین قلی خان زعفران لو  خراسان طی سال های 
در قوچان طی دهۀ اول سلطنت ناصرالدین شاه؛ و طغیان خداوردی خان در اواخر دورۀ 
مظفرالدین شاه. عصیان زبردست خان چاپش لو در نواحی درگز و اطراف آن طی سال های 
پایانی قاجارها یکی از تحّرکاِت انجام شده ازسوی خوانین شمال خراسان بوده است که 
اگرچه بازتاب و اهمیت آن را نمی توان هم ردیف با سه اقدام متمّردانۀ مذکور به شمار آورد، 
ولی می توان از آن به عنوان واقعۀ تاریخی نسبتاً برجسته ای برای تاریخ معاصرِ آن منطقه از 

سرزمین ایران یاد کرد.
زبردست خان پسر ساری خان آقا از طایفۀ چاپش لو و از خانوادۀ حکمرانان درگز بود 
که طی دهۀ 1290ش مناصبی هم چون ریاست سواران حکومتی درگز، نایب الحکومۀ 
لطف آباد، و معاونت حکمران درگز را برعهده داشت. او از سال های پایانی دهۀ مذکور 
پنجم  در  نهایتاً  تاآنجاکه  از خود نشان داد؛  تحّرکات چالش برانگیزی را در آن مناطق 
فروردین 1300ش حاکم وقِت درگز را )که پسرعمویش نیز بود( به قتل رساند. این 
رویداد را از ابعاد و زوایای مختلف می توان واکاوی کرد؛ ولی ما در این مقاله درصددیم 
این واقعه را از دو زاویۀ عوامل و پیامدها بررسی کنیم؛ ازاین رو، مقالۀ حاضر بر محور این 

دو پرسش قرار دارد:
1. عوامل تأثیرگذار در بروز غائلۀ زبردست خان چه بوده اند؟

2. پیامدهای تکاپوهای مرکزگریزانۀ زبردست خان در ابعاد گوناگون چه بوده است؟

2. روش پژوهش
روش  استفاده شده است؛  توصیفی-تحلیلی  رویکرد  از  پرسش  دو  این  به  پاسخ  برای 
گردآوری اطالعات نیز کتاب خانه ای است. داده های موردنیاز هم با رجوع به اسناد و 
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استفاده از داده های تاریخی نشریات، و کتاب های خاطرات  مدارک آرشیوی، و بعضاً 
گردآوری شده اند.

پیشینۀ تحقیق: به غیراز برخی از کتاب های تاریخ محلی مرتبط با شمال خراسان 
ازجمله »وقایع خاور ایران در دورۀ قاجار« و »سرزمین و مردم شهرستان درگز« از میرنیا، 
که بسیار مختصر به زبردست خان چاپش لو اشاره کرده اند، تاکنون هیچ تحقیق علمی 
و جامعی دربارۀ تحّرکات زبردست خان و پیامدهای آن به رشتۀ تحریر درنیامده است؛ 

ازاین رو می توان مّدعی شد که تحقیق حاضر، درزمینۀ مدنظر، بدیع و بی سابقه است.

3. توصیف عصیان زبردست خان
تکاپوهای چالش برانگیز زبردست خان از سال های میانی دهۀ 1290ش آغاز شد؛ یعنی 
هنگامی که حاکم وقِت منطقۀ درگز، مسعودخان چاپش لو، به قتل رسید. بعداز این اتفاق، 
درحالی که زبردست خان خود را برای جانشینی پسرعمویش ُمِحق تلّقی می کرد، درنهایت 
این رضاخان1 بود که ازسوی والی خراسان به حکومت منطقۀ درگز و اطراف آن منصوب 
شد. با این اوصاف، طبیعی بود که این اتّفاق نارضایتی جّدی زبردست خان را به همراه 
داشته باشد. او طی سال های آتی، مترّصد فرصتی بود تا در راستای احقاق آنچه تصّور 
می کرد، حقِّ اوست )میرنیا، 1381، ص94( برآید. او همواره در زمرۀ یکی از جناح های 
درگیر در منازعات داخلی این منطقه حضور داشت و در راه دستیابی به قدرت گاهی با 
برخی از متنّفذاِن منطقۀ درگز متّحد می شد و در برخی مواقع نیز مصلحت را در همراهی 
از فرصت  استفاده  با  اواسط سال 1298ش  این که درنهایت، در  تا  با رضاخان می دید 
به دست آمده یعنی اثرات تغییر حکومت در خاک روسیه بر مناطق آسیای مرکزی و شمال 
خراسان، توانست به صورت غیررسمی، ولی عماًل زمام امور درگز و اطراف آن را برای 
حدود هفت ماه2به دست بگیرد )بنگرید به: صارم، 1388، صص 51-107(. برخی شواهد 
از این حکایت دارد که او در این مّدت هفت ماهه، با انگلیسی ها نیز روابطی برقرار کرده 
بوداست )صارم، 1388، ص108( و احتماالً به دلیل این ارتباط بوده است که حتی وقتی 
حاکم جدید درگز هم از مشهد روانۀ آنجا شد، بازهم همه کارۀ امور، زبردست خان بود و 

حکومت بالمنازع آنجا را در اختیار خود داشت )صارم، 1388، ص110(.
در اوایل سال 1299ش بود که با ورود نیروهای ژاندارمری به درگز، زبردست خان 
دستگیر و روانۀ مشهد شد و مجّدداً رضاخان به عنوان حاکم آن منطقه منصوب شد )صارم، 
1388، ص122(. زبردست طی نه ماه بعدی در مشهد زیرِنظر بود تا آن که در اسفندماه آن 
سال، با جلب رضایت والی وقِت خراسان )قوام السلطنه( و با دادن تعّهدی مبنی بر این که 

1. برادر مسعودخان چاپش لو

2.  مهر1298ش-اردیبهشت1299ش

عصیان زبردست خان چاپش لو 
در اواخر دورۀ قاجار در...
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موجب بروز فتنه و چالشی نخواهد شد، مجّوز بازگشت به درگز را به دست آورد؛ ولی 
روند اوضاع به گونه ای دیگر رقم خورد و زبردست خان حاکم درگز یعنی رضاخان را به 

قتل رساند )میرنیا، 1381، ص94(.
زبردست خان بعداز قتل حاکم درگز در روزهای نخست سال 1300ش، تا اواخر 
اردیبهشت همان سال بار دیگر بر منطقۀ مذکور مسّلط شد و گفته شده است که قریب به 
پانصد سوار مسّلح ِگرد آورده بود و تحت امر خود داشت تا آنکه نیروهای ژاندارمری 
اعزامی از مشهد با کمک برخی خوانین شمال خراسان، با هدف سرکوبِی خاِن عصیانگر 
به سوی درگز و لطف آباد روانه شدند. بعداز انجام نبردی سنگین و نسبتاً فرسایشی که حدود 
سه هفته طول کشید، درگز و نواحی اطراف آن از زبردست خان و حامیانش پاک سازی شد 
و زبردست خان همراه با خانواده و برخی از یاران خود به خاک روسیه گریخت )صارم، 

1388، صص 221-224؛ میرنیا، 1381، ص94؛ ساکما، 230/2441، برگۀ 8 و 9(.

4. عوامل بروز شورش
عوامل تأثیرگذار در بروز و گسترش عصیان زبردست خان درجزی را از ابعاد و زوایای 
مختلف می توان واکاوی کرد. برخی از این عوامل از مشکالت داخلی نشئت گرفته بودند و 
برخی دیگر به دلیل تحّرکات نیروهای خارجی بودند که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد.

4. 1. نابه سامانی سیاسی در کشور
شاید بتوان گفت که طی این مقطع زمانی بی ثباتی، آشفتگی و ازهم گسیختگی نظم سیاسی 
در ایران به یکی از باالترین سطوح خود طی دوران معاصر رسیده بود. با این اوصاف دور 
از انتظار نبود که نیروهای گریزازمرکز از این نبود انسجام در ساختار حکومت و ناپایداری 
دولت ها در تهران بهره برداری نکنند و تحّرکاتی را از خود نشان ندهند. برای پی بردن به 
این نکته که التهابات سیاسی و وضعیت متزلزل دولت ها در ایران طی این سال ها، چگونه 
و با چه سازوکاری، می توانست مسیر را برای پیدایی و گسترش عصیانگری زبردست خان 

هموار کند، به نکات زیر باید توّجه کرد:
نکتۀ اّول: به دلیل هرج ومرج سیاسی، اوضاع مالی کشور بسیار بد بود؛ ازاین رو دولت 
از عهدۀ تأمین هزینه ها برنمی آمد. شواهد و مستندات دالِّ بر این است که سواران محّلی 
عهده دار امنیت مرزهای کشور در شمال شرقی ترین نقطۀ ایران یعنی درگز و اطراف آن 
به دلیل نگرفتن دستمزد کافی طی آن برهۀ زمانی در وضعیتی نامناسب به سر می بردند که 
طبیعتاً این موضوع می توانست نارضایتی آن ها را به همراه داشته باشد )متما، 335-295-
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14م(. دور از ذهن نبود که زبردست خان از این نارضایتی بهره ببرد و درصدد برآید تا 
توّجه این نیروهای جنگجو را جلب کند؛ چنان که بالفاصله بعداز تسّلط بر درگز و اطراف 
آن، ضمن ارسال تلگرافی به مشهد در راستای مطالبۀ دستمزد عقب افتادۀ سواران سرحّدی، 
هم زمان ادارۀ مالیۀ درگز را نیز تحت فشار قرار داد و آنان را مجبور کرد تا قسمتی از 
دستمزد سواران سرحّدی را از پول های موجود در خزانۀ مالیۀ این شهر بپردازند )متما، 
45749-0-0ن(. ترفند مزبور به این منجر شد که زبردست خان چاپش لو نه تنها بخشی از 
مخالفان جنگاور و مسّلح را درمقابل خود نداشته باشد، بلکه بتواند با جذب این نیروهای 
متبّحر جنگی به سمت خود، بر قدرت نظامی اش بیفزاید؛ چنان که حضور قریب به پانصد 
نفر جنگجو در کنار او در اردیبهشت ماه 1300ش )صارم، 1388، ص177(، دالِّ بر این 

مّدعاست.
نکتۀ دّوم: نکتۀ دوم به ناپایداری سیاسی و اثرات آن در ضعف حکومت و فساد نظام 
اداری برمی گردد؛ چون دراثر نابه سامانی در حکومت مرکزی، ساختار سیاسی دچار تزلزل 
می شود و در سایۀ آن، نظارت ها کم اثر، ناکافی و ناکارآمد جلوه می کند. در برهۀ زمانی 
مدنظر که تغییر پی درپی دولت ها، جّو سیاسی ایران را دستخوش التهاب کرده بود، طبیعتًا 
کنترل حکومت مرکزی بر حاکمان والیات نیز بیش ازپیش ضعیف شده بود که ثمرۀ آن 
گسترش قانون گریزی و فساد در میان مدیران و صاحبان مناصب حکومتی بود. در این 
راستا، باید اشاره کرد که مطابق برخی روایات، سوءمدیریت حاکم وقت خراسان )احمد 
قوام( نیز در بروز شورش زبردست خان بی اثر نبوده است؛ درواقع یکی از انگیزه های این 
خان درگزی برای طغیان، همین عامل تلّقی می شود. براساس این روایت، چالش ابتدایی 
میان قوام السلطنه و زبردست خان در سال 1298ش شروع شد؛ یعنی زمانی که قوام درصدد 
بود تا یکی از افراد منتسب به خود را به عنوان حاکم درگز انتخاب کند و در سوی دیگر، 
زبردست خان برآن بود تا زمینۀ حکومت مکرم السلطنه، امین مالیۀ درگز را در آن شهر 
فراهم کند. در این ماجرا، زبردست با تهدید جّدی قوام مواجه شد و از خواستۀ خود عقب 
نشست؛ بااین حال، نگرش دو طرف به یکدیگر منفی شد )متما، 167-1965-12م(. البته 
این پایان کار نبود، بلکه با تبعید زبردست و مرسل به مشهد به اموال آنان نیز دستبرد زده 
شد و اوضاع اقتصادی خانوادۀ زبردست خان با اختالل مواجه شد )متما، 1965-168-

12م؛ ساکما، 230/2441، برگ 54 و 55(.
نکتۀ سوم: نکتۀ سوم به تغییر مکّرر دولت ها و شکاف سیاسی-اجتماعی ناشی از آن 
برمی گردد که موجب می شد تا افراد متمّرد و نیروهای گریزازمرکز مانند زبردست خان از 
این اوضاع نابه سامان سوءاستفاده کنند و زمان را برای سرکشی و عصیانگری آماده ببینند. 
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در راستای استدالل این اّدعای باید گفت که دقیقاً چند روز بعداز کودتای اسفند 1299ش 
و تالطمات سیاسی ناشی از آن بود که زبردست خان به فکر افتاد که به درگز بازگردد. او 
بعداز دادن مبلغی، گویا به عنوان رشوه به قوام السلطنه، او را متقاعد کرد تا اجازۀ بدهد او از 

مشهد خارج شود )متما، 229-104-12م(.
شایان ذکر است که خراسان به عنوان یکی از والیات مهّم ایران، بیش از بسیاری 
از نقاط کشور، از تنش ها و چالش های سیاسی پایتخت متأثّر بود. حاکم وقت خراسان 
)قوام السلطنه( درصدد بود تا برای سرکوب شورش تدابیری اتخاذ کند و حتّی در راستای 
رئیس  به  عصیانگراْن  فرونشاندن  و  درگز  به  حرکت  برای  ژاندارم  نیروی  جمع آوری 
ژاندارمری این ایالت )کلنل پسیان( دستوراتی نیز داده بود، ولی ازسوی نخست وزیر دولت 
کودتا )سیدضیاء طباطبایی(، از ادارۀ امور خراسان عزل شد و حتّی بازداشت و به زندان 
پایتخت روانه شد. با این اوصاف، برنامۀ لشکرکشی نیروهای ژاندارمری به درگز مّدتی 
به تعویق افتاد که طبیعتاً این به نفع زبردست خان بود. او بعداز دستگیری احمد قوام و با 
آگاهی از چالش میان او با کلنل پسیان، زیرکانه تالش کرد تا وانمود کند به دلیل مخالفت 
با قوام السلطنه طغیان کرده است تا از سرکوب غائلۀ خود به وسیلۀ نیروهای ژاندارمری 
جلوگیری کند یا دستِ کم آن را بیشتر به تأخیر بیندازد )صارم، 1388، ص177(. نکتۀ جالب 
اینجاست که تقریباً ده روز بعداز فرار زبردست خان به خاک روسیه، سیدضیاء از ریاست 
دولت کنار گذاشته شد و قوام السلطنه که در زندان به سر می برد، حکم نخست وزیری را 
دریافت کرد. رئیس ژاندارمری خراسان )پسیان( که با احمد قوام رابطۀ مناسبی نداشت 
و دستورات نخست وزیر جدید را اجرا نمی کرد، در وضعیت متزلزلی قرار گرفت و بیم 
آن می رفت که با تضعیف نیروی ژاندارمری، ادارۀ امور شمال خراسان ازدست حکومت 
مرکزی خارج شود و بار دیگر زبردست خان بر درگز مسّلط شود. این نگرانی به اندازه ای 
بود که فرماندهِ ژاندارمری در شمال خراسان )نوذری( به طور سّری و ازطریق واسطه، با 
زبردست خان وارد مذاکره شد؛ ولی با پیشنهادهای زیاده خواهانۀ زبردست خان مواجه شد 

)صارم، 1388، ص226(.

4. 2. ساختار اجتامعی-اقتصادی منطقۀ درگز
یکی از عوامل برجستۀ جسارت زبردست خان و گسترش دامنۀ عصیانگری او را باید در 
ممیزه های اجتماعی و اقتصادی درگز و نواحی اطرافش جست وجو کرد. این عوامل طی آن 
برهۀ زمانی از بافت عشیره ای، قومی و قبیله ای نشئت می گرفتند. به عبارت بهتر، این ساختار 

عشیره ای جامعۀ ایلی بود که بستر را برای تمّرد افرادی مانند زبردست خان فراهم می کرد.
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نظام ایلی منطقۀ درگز و اطراف آن در آن مقطع زمانی سبب شده بود تا روحیۀ 
جنگجویی در آن ناحیه حکمفرما باشد. غلبۀ جمعیتی در آن منطقه با شیوۀ شهرنشینی نبود؛ 
شبانکارگی مبنای اقتصادی زندگی عشیره ای محسوب می شد و ساختارهای اجتماعی-
اقتصادی، بدون تغییر محسوسی، همان قالب و شکل سنّتی قبل از پیروزی جنبش مشروطه 
بودند؛ چنان که بنابر روایت یکی از افراد بومی و شاهدان عینی منطقۀ مزبور در آن زمان: 
»مردم درگز به واسطۀ اخالق عشایری هنوز عالقه به امور زراعت و رعیتی نداشتند، زراعْت 
کاری بی ارزش بلکه درنظر خود اهالی درگز پست بود. بارها شنیدم که می گفتند ماها 
رعیت نیستیم که عقب زراعت برویم؛ پدرانمان نوکر و جنگجو بودند، حاال ما اهالی 

بایستی رعیِت مالیات بده باشیم!« )صارم، 1388، ص135(.
یکی از علل توفیق زبردست خان در جدال با حاکم وقِت درگز را می توان همین 
روحیۀ جنگجویی مبتنی بر بافت قبیله ای دانست؛ چراکه زبردست خان، به مراتب بیش از 
رقیب و پسرعموی خود یعنی رضاخان چاپش لو، به آداب ورسوم و فرهنگ ایلیاتی نزدیک 
بود. درحالی که رضاخان روحیۀ مسالمت جو داشت، تندخویی و پرخاش، تعصبات قومی، 
عالقۀ شدید به تفنگ و تیراندازی، باارزش بودن شرکت در نبردهای قومی، و اهمیت دادن 
بود که  از مؤلّفه های مهم شخصیت زبردست خان  براساس قدرت جنگاوری  افراد  به 
می توانست عاملی موثّر در محبوبیت این خان درگزی در میان اهالی آن منطقه باشد و 
سبب افزایش هوادارانش شود. اظهارات صارم الدوله که به دلیل کدورت شخصی یکی از 
مخالفان زبردست خان در آن زمان به شمار می آمده است، خود مؤید این اّدعاست )بنگرید 

به: صارم، 1388، ص166؛ هم چنین: جاللی پندری، 1367، ص57(.
یکی از خصیصه های بافت اجتماعی شمال خراسان طی آن زمان، ساختار پراکندۀ 
سیاسی-اجتماعی قبیله ای تحت ریاست خوانین مختلف بود. این سیستم ملوک الطوایفی 
با تمایالت مرکزگریزی همراه می شد، در مواقع ضعف مفرط  و خان خانی که عمدتاً 
دولت مرکزی، با تکاپوهایی ازسوی خوانین و رؤسای ایالت توأم می شد. در این زمان، 
باوجودِ حضور کلنل پسیان، هنوز ژاندارمری نتوانسته بود به طور کامل بر اوضاع مسّلط 
شود )صارم، 1388، ص177(. هم چنین مأمور وزارت خارجه در مشهد طی تلگرافی به 
ریاست وزراء در میانۀ فروردین 1300ش یعنی ده روز بعداز قتل حاکم درگز به دست 
زبردست خان چاپش لو، وضعیت بغرنج خراسان را این طور توضیح می دهد: »وضعیت 
خراسان خیلی مهم و قابل دقّت مرکز است و باید ]از[ عملیات ملوک الطوایفی جلوگیری 
کرد تا دولت بتواند با تدابیر و دیپلوماسی، قدرت طهران را در خراسان به جریان بیندازد« 
)متما، 230-104-12م(. باتوّجه به این وضعیت، زبردست خان و هم قطارانش سعی کردند 
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با دیگر خوانین متحد شوند و آنان را با خود همراه کنند )خاطرات وحید، 1351، شمارۀ 
9-10، ص60(.

یکی از خوانین شمال خراسان که در مقطع زمانی مدنظر تحّرکاتی قابل توّجه از 
خود نشان داده بود و چالشی نسبتاً شدید برای زمامداران ایجاد کرده بود، خداوردی خان 
نام داشت )استادوخ، 1339ق، کارتن 42، پوشۀ 2، ص5؛ ساکما، 230/2441، برگ 70(. 
زبردست خان چاپش لو سعی کرد تا از موقعیت استفاده کند و با خداوردی متحد شود. 
ازاین رو، بالفاصله بعداز کشتن حاکم درگز و تسّلط بر آنجا و اطراف آن، خداوردی را به 
این شهر دعوت کرد )استادوخ، سال 1300، کارتن 44، پوشۀ 58، ص1؛ متما، 0-18584-
0ن؛ ساکما، 230/2441، برگ 71(. همین موضوع، تشویش و اضطراِب مقامات اداری و 
نظامی خراسان را به همراه داشت تاآنجاکه گفته می شود کلنل پسیان درصدد برآمده بود تا 

با زبردست خان مصالحه کند )صارم، 1388، ص182(.

 4. 3. نقش انگلیسی ها در این ماجرا
شواهد و قراینی وجود دارد که انگلیسی ها در مراحل ابتدایی با زبردست خان درگزی و 
برخی متّحدان اصلی او روابطی داشته اند و حداقل به طور غیرمستقیم، زمینه را برای بروز 

این فتنه که بذر آن از سال 1298ش جوانه زده بود، فراهم کرده اند.
یکی از این مدارک و مستندات، رابطۀ انگلیسی ها با ُمرسل خان شروانی است )بنگرید 
به: میرزاصالح، 1366، ص55(. مرسل خان ظاهراً از تجار بانفوذ شمال خراسان بود که 
در عرصۀ حمل ونقل کاال میان ایران-روسیه فّعالیت می کرد. او مهم ترین متّحد و شریک 
زبردست خان در آن طغیانگری محسوب می شد. گفته شده است که مرسل خان هنگامی که 
نیروهای هندی تحت فرماندهی انگلیسی ها در اواسط سال 1298ش، از هند به مقصد 
ترکمنستان در حرکت بودند و برای مّدت محدودی در منطقۀ درگز ایران استقرار یافتند، 
خود را به صاحب منصبان نظامی انگلیسی نزدیک کرد و انگلیسی ها نیز که می دانستند 
رقیب اصلی زبردست خان و حاکم درگز )رضاخان( تحت حمایت نیروهای روس تزاری 
است و او هم چنین داماد کنسول روسیۀ تزاری در شهر مذکور هم هست، درصدد برآمدند 
تا از زبردست خان و مرسل خان حمایت کنند و آن ها را تقویت کنند )صارم، 1388، 

ص108(.
گویا حتّی تا چند ماه بعداز خروج نیروهای انگلیسی از شهر درگز و اطراف آن و 
عزیمت آن ها به سوی مرو و عشق آباد هم هم چنان زبردست خان و مرسل خان قدرت 
هماهنگی  با  که  هم  معتمدالوزراء  داشتند.  دست  در  اطرافش  و  درگز  در  را  بالمنازع 
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انگلیسی ها و ازسوی حاکم ایالت خراسان در مقام حاکم برای مّدتی در درگز حضور 
پیدا کرده بود، از آنجا منفصل شد و به حکومت قوچان منصوب شد و زبردست خان 
به عنوان کفیل حکومت درگز فعالیت خود را تا چند ماه بعد ادامه داد و مرسل شروانی هم 
ازسوی انگلیسی ها به عنوان مأمور سیاسی و رابط بین روس و مشهد تعیین شد: »دیگر در 
درگز درمقابل زبردست خان و مرسل کسی نماند که اظهار قدرت نماید« )صارم، 1388، 
ص110(. شاید همین وابستگی مستقیم زبردست و مرسل به انگلیسی ها طی این مقطع 
زمانی یعنی اواسط سال 1298ش تا اوایل 1299ش موجب شده باشد که آنان شدیداً به 
وابستگان دولت کمونیست شوروی که رقیب جّدی و نوظهور انگلستان به شمار می آمد، 
بدبین باشند؛ چنان که بنابر روایت، یکی از جوانان ارمنی که با بلشویک های قفقازی سابقۀ 
همکاری داشت، ولی ظاهراً بعداز مّدتی از آن ها جدا شد و به شمال خراسان فرار کرد، 
ازسوی نیروهای زبردست خان دستگیر شد. او با این اتّهام که قصد داشته است تا ازطرف 
بلشویک ها زبردست خان را ترور کند، زندانی و سپس به طرز فجیعی اعدام شد؛ درحالی که 
گفته می شود او درصدد بوده است تا به عنوان یکی از یاران زبردست خان درآید )صارم، 

1388، ص112(.
مدرک دیگری که می تواند دالِّ بر اثرگذاری انگلیسی ها در این قضیه باشد، مربوط 
به عبدالقدیر آزاد یکی از عناصر کلیدی و پشت پردۀ این غائله و از محّرکان اصلی 
زبردست خان در ماجرای مذکور است )بنگرید به: شهوازی بختیاری، 1363، ص128(. 
آزاد که در این زمان دورۀ جوانی خود را سپری می کرد، ظاهراً با احمد قوام رابطۀ خوبی 
نداشت و فکر مبارزه با حکومت قوام السلطنه در خراسان را در سر می پروراند و حتّی در 
مشهد حزبی به نام طرفداری از قانون اساسی تشکیل داده بود. او در زمانی که زبردست خان 
)خرداد تا بهمن 1299ش( در مشهد تحت کنترل بود و ازسوی حاکم خراسان )احمد 
قوام( اجازه نداشت به درگز برود، با او ارتباط برقرار کرد و وقتی از قدرت نظامی او مّطلع 
شد، درصدد برآمد تا با استفاده از این فرصت، برای ضربه زدن به حکومت قوام السلطنه از 

قّوۀ قهریه استفاده کند )خاطرات وحید، 1351، ص60(.
مدرکی دالِّ بر این وجود دارد که عبدالقدیر آزاد در سال 1299ش با یکی از عناصر 
وابسته به انگلستان در شهر مشهد یعنی جالل شاه )صاحب منصب هندی که در آن مقطع 
داشته است  سّری  روابط  بود(  مشهد  شهربانی  امور  مسئول  انگلیسی ها  ازطرف  زمانی 
)خاطرات وحید، 1351، ص59(. بااین حال، به نظر می رسد انگلیسی ها که در روشن شدن 
آتش این فتنه مؤثر بوده اند، وقتی در فروردین 1300ش شعلۀ آن درحال افزایش بود، 

درصدد برآمدند تا از گسترش آن جلوگیری کنند )خاطرات وحید، 1351، ص60(.
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شاید دلیل این اقدام انگلیسی ها را بتوان در کودتای اوایل اسفند 1299ش جست وجو 
کرد؛ چراکه در این زمان یعنی ماه های نخستین 1300ش، درنتیجۀ کودتای سوم اسفند، 
عوامل مدنظر خود را بر مسند قدرت می دیدند و اصاًل تمایل نداشتند تا با ایجاد آشوب و 
نابه سامانی اجتماعی در جامعۀ ایرانی، کمونیست های شوروی از این وضعیت بهره ببرند 
و حکومت مرکزی ایران، بیش ازپیش دچار بی ثباتی سیاسی شود. درواقع، به نظر می رسد 
که در این برهۀ زمانی، مقامات بریتانیا برخالف خط مشی سابق خود مبنی بر پیاده کردِن 
سیاست تمرکززدایی در ایراِن دورۀ قاجار، درصدد بودند تا با هدف جلوگیری از نفوذ 
کمونیسم در ایراْن سیاست تمرکزگرایی و ایجاد دولت مرکزی مقتدر در خاک ایران را 

پیاده کنند.
جدای از مالقات زبردست خان با سرپرسی سایکس در سال 1297ش )وین، 1383، 
ص304( در یکی از مناطق شمال خراسان )البته این مربوط به زمانی است که وظایف 
کنسولی سایکس به پایان رسیده بود و نمی توان دقیقاً مشخص کرد که در این دیدار، 
دربارۀ تحّرکات چالشی آیندۀ زبردست خان، میان دو طرف صحبتی شده است یا خیر(، 
آخرین مدرکی که می تواند حاکی از رابطۀ ولو غیرمستقیم غائلۀ زبردست خان چاپش لو با 
انگلیسی ها باشد، به نیروهای تحت فرمان زبردست برمی گردد؛ چراکه بنابر روایت برخی 
اسناد، قسمتی از جنگجویان این خان درگزی، سابقۀ همکاری با انگلیسی ها را در کارنامۀ 
خود داشتند و در زمرۀ سواران تحت امر انگلیس بودند )استادوخ، س1300، ک42، پ7، 

ص56(.

4 .4. نقش شوروی در تداوم این غائله
برعکس انگلیسی ها که در ریشه گیری این کنش عصیانگرانه و شروع آن اثرگذار ظاهر 
شدند، نقش شوروی در تقویت و استمرار این چالش قابل تأّمل به نظر می رسد. اگرچه 
حاکم مقتوِل درگز یعنی رضاخان تحت حمایت روس های تزاری بود، ولی با روی کارآمدِن 
کمونیست ها در خاک روسیه، دور از انتظار نبود که در خط مشی آنان درزمینۀ نیروهای 
محّلی منطقۀ درگز تغییراتی به وجود آید و آنان حمایت غیرمستقیم از زبردست خان را در 
دستور کار قرار دهند؛ چراکه در این مقطع زمانی بعداز روی کارآمدن دولت کودتا در ایران، 

آنان به اندازۀ انگلیسی ها به حفظ نظم سیاسی موجود عالقه مند نبودند.
به نظر می رسد که شوروی به دلیل همسایگی با منطقۀ شورشی، در تقویت و تداوم این 
فتنه و هراس ناشی از آن برای دولت مرکزی ایران، بی تأثیر نبوده است؛ چون هنگامی که 
زبردست خان به طور کامل بر درگز و اطراف آن )لطف آباد و محمدآباد( مسّلط شده بود، 
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باوجوداین که روس ها از تمّرد علنی و فّعالیت مرکزگریزانۀ او و هم قطارانش اطالع داشتند، 
گویا مخفیانه با آنان تعامالتی داشتند )میرزاصالح، 1366، ص52(.

مهم تر از رابطۀ سّری مأموران شوروی با زبردست خان طی ماه های نخستین سال 
1300ش، نقشی بود که روس ها طی دوران بعداز گریز زبردست به خاک روسیه بازی کردند؛ 
چنان که می توان بیشترین سهم را در تداوم غائلۀ زبردست خان و به نوعی، فرسایشی شدن این 
چالش، برای شوروی متصّور شد. زبردست خان بعداز شکست از نیروهای دولتی همراه با 
یک صد نفر از یارانش، ابتدا به میان ترکمنان رفت و اندکی بعد از مرز عبور کرد و به خاک 
روسیه گریخت. اگرچه او و همراهانش بالفاصله بعداز ورود به روسیه به دست مأموران 
شوروی توقیف شدند )میرزاصالح، 1366، ص66؛ استادوخ، 1300، کارتن 42، پوشۀ 7، 
ص24؛ ساکما، 230/2441، برگ 144 و 145(، ولی روس ها نه تنها حاضر نشدند این شخص 
یاغی و اخاللگر را به مأموران ایرانی تحویل دهند، بلکه از این ماجرا برای تهدید و اِعمال 
فشار بر ایران نیز بهره بردند؛ چنان که دقیقاً یک روز بعداز فرار زبردست به روسیه، فرماندهِ 
نیروهای ژاندارمری )ماژور نوذری( دو شخص ایرانی را که با زبان روسی آشنا بودند، به آرتق 
)artyk، نزدیک ترین منطقۀ مسکونی به مرز ایران در آن ناحیه( فرستاد و استرداد زبردست 
را تقاضا کرد؛ ولی روس ها از محل اقامت او اظهار بی اطالعی کردند و مّدعی شدند: »اگر 
ازطرف ایشان ]زبردست[ خسارت و آزاری به طرف صحرانشینان ما وارد شود، مسئولیت او 

متوّجه دولت ایران است« )صارم، 1388، ص225(.
با این اوصاف تا هفته ها بعد، زبردست خان هم چنان تهدیدی بالقّوه برای به چالش کشیدن 
اقتدار حکومت مرکزی ایران در آن منطقه از خاک کشور به شمار می رفت. برای نمونه، در 
اواسط خردادماه بود که شایعه ای مبنی بر بازگشت زبردست خان به نواحی سرحّدی ایران 
و عبور تعدادی از افرادش از مرز به قصد حمله به یکی از پُست های ژاندارمری منتشر شد 
که به نگرانی شدید فرماندهِ ژاندارمری خراسان و اعزام نیروی نظامی به منطقۀ موردچالش 
منجر شد )متما، 18298-0-0ن؛ میرزاصالح، 1366، ص68(. درواقع، این نگرانی مقامات 
حکومت خراسان چندان هم بی راه نبود؛ از یک سو، وضعیت جغرافیایی منطقۀ درگز و 
نواحی اطراف آن مانند لطف آباد و ازسوی دیگر، خط مشی نه چندان دوستانه و صادقانۀ 
روس ها دراین باره، به صورتی بود که هرلحظه امکان تهدید ازسوی زبردست خان وجود 
داشت )صارم، 1388، ص226(. این حمایت پشت پردۀ شوروی از زبردست خان حتّی 
ازسوی یکی از صاحب منصبان محّلی شوروی در مناطق مرزی آن کشور با ایران نیز، تأیید 
شده است )استادوخ، 1300، ک44، پ10، ص136(. براساس همین رویکرد و مواضع 
نه چندان دوستانۀ شوروی بود که برخی رسانه های داخلی ایران شروع کردند به انتقاد از 
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شوروی و ترسیم چهره ای منفی از این حکومت نوپای مستقر در شمال مرزهای ایران؛ 
چنان که روزنامۀ شفق سرخ در یکی از شماره های خود سرمقاله ای دربارۀ سیاست های 
نامطلوب شوروی در ایران نوشت و از مداخالت گوناگون آن کشور در ایران انتقاد کرد 
)شفق سرخ، سال 1301، ش43، ص1(. درواقع، باوجود اصرار مقامات ایرانی، روس ها 
هر بار با عذرتراشی از تحویل زبردست خان به ایران خودداری می کردند )برای نمونه، 
بنگرید به: روزنامۀ ایران، سال 1301ش، شماره های 1145 و 1161، ص2( تا آن که نهایتًا 

زبردست خان در همان جا درگذشت.

5. پیامدهای عصیان
5. 1. سیاسی

یکی از تبعات عصیان زبردست خان بُعد سیاسی این عصیان بود. با گریز او به خاک روسیه، 
بر چالش های دیپلماتیک ایران با حکومت نوظهور شوروی طی آن مقطع زمانی افزوده شد 
و عالوه بر عوامل نظامی و اداری ایالت خراسان، دستگاه دیپلماسی ایران نیز برای استرداد 

این شخص یاغی به چانه زنی با مقامات شوروی واداشته شد.
از همان ساعات نخستین گریزِ زبردست خان به خاک روسیه، مقامات ایرانی درصدد 
نیروی ژاندارمری در  برآمدند او را به ایران برگردانند؛ چنان که ماژور نوذری، فرماندهِ 
ماجرای سرکوب زبردست خان، با مأموران سرحّدی روس وارد مذاکره شد )استادوخ، 
منطقۀ  نزدیک ترین  در  هنوز  زبردست  زمان،  این  در  ص67(.  پ9،  ک42،  1339ق، 
مسکونی به مرز ایران یعنی ارتق1حضور داشت و نوذری امیدوار بود تا روس ها بالفاصله 
این شخص متمّرد را به او تحویل دهند؛ ولی مقامات محّلی روس نه تنها با این استدالل 
که باید از مقامات عشق آباد و تاشکند کسب تکلیف کنند )استادوخ، 1339ق، ک42، 
پ35، ص34( از انجام این کار خودداری کردند، بلکه در مقام مّدعی نیز ظاهر شدند: »از 
این تاریخ به بعد اگر در این سرحد تیروتفنگی بشود، ناچاریم که دولت ایران را مؤاخذه 
کنیم« )صارم، 1388، ص225(. اندکی بعد، کلنل پسیان فرماندهِ ژاندارمری خراسان، از 
یک سو، از نخست وزیر وقت یعنی سیدضیاء طباطبایی خواست دربارۀ توقیف و تسلیم 
زبردست خان با وزیرمختار شوروی در تهران مذاکره کند )استادوخ، 1339ق، کارتن 42، 
پوشۀ 35، ص30( و ازسوی دیگر، با اّطالع از دستگیری زبردست خان به دست نیروهای 
روسی و انتقال او به عشق آباد، مستقیماً تلگرافی به شهر مذکور ارسال کرد و از مقامات 
حکومت شوروی در این شهر درخواست کرد تا زبردست را بازگردانند )استادوخ، 1300، 

ک42، پ7، ص35(. 1. Artyk
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حدود یک هفته بعداز فرار زبردست خان به خاک روسیه، یکی از مقامات نظامی 
روس مستقر در شهر آرتق وارد خاک ایران شد. دراین باره سیاهۀ خسارات زبردست و 
یارانش به اهالی منطقه و دولت ایران، به این شخص عرضه شد؛ ولی او بررسی صّحت 
این فهرست و عودت زبردست را به تشکیل کمیسیونی متشکل از نمایندگان دو طرف 
و اثبات این اّدعای دولت ایران منوط دانست. ازاین رو بود که کارگزار وزارت خارجه 
در شمال خراسان پیشنهاد کرد که از ترفند انگلوفیل جلوه دادن زبردست و همراهانش 
استفاده شود تا روس ها به بازگرداندن او ترغیب شوند )استادوخ، 1339ق، ک42، پ35، 
ص21(. متأسفانه این تکاپوها، راه به جایی نبرد؛ بنابراین کلنل پسیان درصدد برآمد تا از 
خط مشی تهدید استفاده کند؛ بدین ترتیب که او بعداز اّطالع از اخبار لطف آباد درزمینۀ 
همکاری نکردن روس ها برای تحویل زبردست خان به ایران، در تلگرافی به سیدضیاء، 
ضمن اظهار این نکته که مقامات شوروی برای تسلیم زبردست و یارانش تمایلی ندارند، 
گفت که اگر آنان این کار را انجام ندهند، او نیز سه نفر سوار ترکمن را که از فراریان 
قشون ترکستان اند و در کالت دستگیر شده اند، به روس ها تحویل نخواهد داد )استادوخ، 

1339ق، ک42، پ35، ص26(.
با تغییر کابینه در اوایل خردادماه 1300ش و جانشینی دولت احمد قوام به جای 
باتوّجه به  و  می رسید  به نظر  متالطم  و  نابه سامان  ایران  سیاسی  وضعیت  سیدضیاء، 
موضع گیری دوپهلوی روس ها، هرآن این امکان وجود داشت که زبردست خان از این 
موقعیت سوءاستفاده کند و درصدد برآید تا در سرحّدات شمال شرقی ایران اختالل 
ایجاد کند. ازاین رو او خطری بالقّوه برای نمایندگان حکومت مرکزی در شمال خراسان 
به شمار می آمد؛ چنان که بنابر روایت یکی از مقامات محّلی: »ماندن ایشان با آن عده سوار 
با این نظر شوروی ها وحشت آور بود« )صارم، 1388، ص226(. وضعیت به همین منوال 
می گذشت تا آن که بعداز حدود سه هفته از شروع کار دولِت قوام السلطنه، سفیر شوروی 
در نامه ای به وزارت خارجۀ ایران، با یادآوری این نکته که دولت های مناطق مختلف 
جهان، همواره میان مجرمان سیاسی و جنایی خود تفاوت قائل می شوند، از دولت ایران 
خواست تا مدارک و مستندات خود علیه زبردست خان را به آنان ارائه کند؛ ضمن این که 
به مقامات شوروی در آسیای میانه نیز این امکان را بدهد که به همراه مأموران دولت 
ایران، نوع جنایات زبردست خان را تعیین کنند )استادوخ، 1300، ک42، پ7، ص57(. 
وزیر خارجۀ ایران نیز در این راستا، ماجرا را بدین گونه برای نخست وزیر کشور یعنی 
قوام السلطنه شرح می دهد: »سفارت روسیه اخیراً عنوان می کند که قتل حاکم دره جز 
جنبۀ سیاسی داشته و زبردست خان مقصر سیاسی محسوب می شود و به همین لحاظ 
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مطابق قوانین بین الدول از تسلیم او امتناع می نمود« )متما، 44-103-14م(.
مّدتی بعد، کمیسیون مدنظر با حضور نمایندگان دو طرف، با محوریت دو موضوع 
یعنی تقسیم آب های مرزی و موضوع استرداد زبردست خان تشکیل شد )استادوخ، 1300، 
ک42، پ7، ص78؛ میرزاصالح، 1366، ص75(. ولی به نظر می رسد که این مذاکرات، به 
نتیجۀ خاصی منجر نشده باشد، چراکه خبری از بازگشت زبردست خان به ایران در این 
مقطع وجود ندارد. جالب این جاست که مقارن همین برهۀ زمانی )تیرماه 1300ش( یکی 
از کمیسرهای روسی وابسته به حکومت تزاری که بنابر اّدعای مقامات شوروی، فجایع 
زیادی را مرتکب شده بود و مبالغی از وجوه بلشویک ها را دزدیده بود، به ایران فرار 
کرد )استادوخ، 1339ق، ک2، پ29، ص24(. به دنبال این موضوع، وزیرمختار شوروی، 
در نامه ای به وزیر امور خارجۀ وقت ایران1، از دولت ایران درخواست کرد تا برطبق 
قوانین بین المللی، نامبرده را به دولت روسیه تحویل دهند )استادوخ، 1339ق، ک2، پ29، 
ص54(. درپی این اتفاق بود که مقامات ایرانی درصدد برآمدند تا از فرصت استفاده کنند؛ 
چنان که در مذاکرات هیئت وزراء طی این مقطع زمانی، مذاکره با سفارت روسیه دربارۀ 
معاوضۀ اسرائیلینکوی روس با زبردست خان، یکی از محورهای اصلی گفت وگو بود 
)متما، 6876-0-0پ( و وزرای کابینۀ قوام السلطنه متفق القول بودند که تسلیم اسرائیلینکو 
به روس ها زمانی انجام می شود که روس ها هم درمقابْل زبردست خان را به ایران تحویل 
دهند )متما، 43075-0-0ن(. این اقدام دولت ایران، خشم سفیر شوروی در تهران را 
اسرائیلینکو خودداری  از تحویل  ایران  به همراه داشت؛ چنان که گفت: چون حکومت 
می ورزد، او هم کوچکترین قدمی در راه استقرار صلح و آرامش در شمال ایران بر نخواهد 
داشت؛ یعنی بین سران جنبش جنگل و دولت مرکزی ایران میانجیگری نخواهد کرد 

)میرزاصالح، 1369، ص34(.
بعدازآن تا حدود دو سال بعد که زبردست خان در خاک روسیه دیده از دنیا فروبست 
نیز تالش هایی ازسوی مقامات ایرانی، دربارۀ تحویل این شخص متمّرد انجام شد؛ چنان که 
به خاک روسیه  پناهنده  ایرانیان  از  نفر  اواخر سال 1300ش مذاکراتی دربارۀ چند  در 
مانند الهوتی، کریم خان بلوچ و زبردست خان انجام شد که باوجود اظهار روس ها مبنی بر 
استرداد کریم خان و زبردست خان، بازهم چنین نکردند )استادوخ، 1300، ک45، پ42، 
ص21(. هم چنین مقارن اواسط سال 1301ش، وزارت خارجۀ ایران به سفیر وقت کشور2 
دستوراتی داد )روزنامۀ ایران، شمارۀ 1145، ص2( و خواهان مذاکره با مقامات شوروی 
برای بازگرداندن زبردست خان شد که بازهم به نتیجه ای منجر نشد )روزنامۀ ایران، شمارۀ 

1161، ص2(.
 1.  محتشم السلطنه

2. مشاوراملاملک انصاری
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شاید طرح این ادعا دور از واقعیت نباشد که هدف روس ها در تعّلل و استنکاف از 
تسلیم زبردست خان به ایران، استفادۀ حکومت نوبنیاد شوروی از مهره هایی هم چون او 
به عنوان ابزار فشاری برای تهدید دولت ایران طی آن مقطع زمانی بوده است )شفق سرخ، 
ش43، ص1(. چنان که وقتی یکی از مقامات محّلی شوروی در ترکستان در همان سال ها 
به ایران گریخته بود، از این موضوع پرده برداشت که شکست مأموران سرحّدی ایران 
برای دستیابی به عناصر طغیانگری مانند زبردست خان و کریم خان بلوچ، به دلیل دستوراتی 
است که مقامات عالی رتبۀ شوروی مبنی بر حمایت از آنان، به کارگزاران شوروی در آسیای 

مرکزی صادر می کنند )استادوخ، 1300، ک44، پ10، ص136(.

5. 2. نظامی
خودسری زبردست خان، از جنبۀ نظامی هم اثراتی نامطلوب به همراه داشت؛ بدین صورت 
که باتوّجه به نبود قشون منسجم و مقتدر در ایران طی آن برهۀ زمانی و بروز چالش ها 
و تحّرکات نظامی در نقاط مختلف خاک ایران، این غائله طی آن مقطع زمانی حّساس، 
بخشی از قوای ژاندارمری در خراسان را که هنوز بر اوضاع خراسان مسّلط نبودند، به 
خود معطوف کرد )صارم، 1388، ص177(. در مقطع نخست که زبردست خان بر درگز 
مسّلط بود، لشکرکشی حدود سیصد ژاندارم به آن منطقه سبب فروکش کردِن فتنۀ این خان 
چاپش لو شد؛ البته به دلیل اقدام زیرکانۀ فرماندهِ نیروی ژاندارمری و غافلگیری زبردست، 
درگیری خاّصی روی نداد )صارم، 1388، ص120(. ولی در مقطع دّوم به دلیل تسّلط 
زبردست بر درگز، فقط چهارصدوپنجاه ژاندارم به دستور والی خراسان از مشهد عازم درگز 
شدند )متما، 254-104-12م(. باوجود تالش والی خراسان و رئیس ژاندارمری آن ایالت 
برای رفع مسالمت آمیز این غائله و تسلیم شدن بدون جدال و خونریزی زبردست خان 
)متما، 254-104-12م؛ صارم، 1388، صص 199-200(، درنهایت، این تکاپوها به نتیجه 
نرسید و نبردی سنگین و سخت اتفاق افتاد که بیش از دو هفته طول کشید که درنهایت، 
درگز، لطف آباد و نواحی اطراف آن به تصّرف نیروهای دولتی درآمد )صارم، 1388، صص 
201-220؛ ساکما، 230/2441، برگ 150 و 151( و زبردست خان همراه با برخی یارانش 

به خاک روسیه گریخت.
با گریز زبردست به روسیه، به دلیل همراهی نکردن مقامات شوروی در تسلیم او به 
ایران و کارشکنی آنان در این زمینه، تهدید این شخص کاماًل برطرف نشد و تا مّدت ها بعد 
هم، هم چنان بخشی از قوای نظامی ایران بنابر دستور مقامات کشوری و ایالتی، در راستای 
دفع حملۀ احتمالی زبردست خان، در این قضیه درگیر بودند. چنان که چند روز بعداز 
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هزیمت نیروهای زبردست خان، کارگزاری وزارت خارجه در شمال خراسان ضمن ارسال 
گزارشی به وزیر امورخارجه، خواستار آن شد تا زمانی که اشرار فراری کاماًل دستگیر و 
تسلیم نشده اند، از روی احتیاط، نیروهای نظامی در سرحّدات درگز، کالت و بجنورد 
استقرار یابند )استادوخ، 1339ق، ک42، پ9، ص67(. بیش از یک ماه بعداز عقب نشینی 
زبردست خان به روسیه، هنگامی که اخباری مبنی بر استقرار او در نزدیکی مرز ایران منتشر 
شد، بار دیگر مقامات خراسان به تکاپو افتادند )متما، 43276-0-0ن(. حتّی در مقطعی 
زمانی، برخی نیروهای ایلیاتی و بومی شمال خراسان که در جبهۀ مخالف زبردست خان 
قرار داشتند، درصدد برآمدند تا با هدف نابودی زبردست خان و یارانش رضایت رؤسای 
ژاندارمری را برای ورود مخفیانه به خاک روسیه جلب کنند )صارم، 1388، ص227( که 
البتّه به دلیل بیم از عواقب نامطلوِب سیاسی این اقدام، مبنی بر تجاوز به خاک روسیه، این 
پیشنهاد با موافقت مواجه نشد. به ویژه این که در آن سو، زبردست خان نیز با جوسازی و 
ابهام پراکنی درصدد بود تا مقامات محلی شوروی در ترکستان را علیه نیروهای ایرانی تهییج 

کند )استادوخ، 1300، ک38، پ3، ص21(.
سرانجام بعداز چند ماه دغدغۀ حملۀ احتمالی زبردست خان به خاک ایران که به 
در شهرهای  تداوم حکومت نظامی  و  از خراسان  منطقه  آن  در  رزمی  قوای  آماده باش 
شیروان، قوچان، درگز و باجگیران منجر شده بود )میرزاصالح، 1366، ص72(، در اواسط 
سال 1300ش، تا حدود زیادی از تهدید و فشار موجود بر نیروهای نظامی کشور در 
مناطق مزبور کاسته شد؛ چراکه تنشی میان یاران زبردست خان با قوای نظامی شوروی 
در ترکستان اتفاق افتاد که درنتیجۀ آن، زبردست خان به عشق آباد و سپس تاشکند منتقل 
شد و به دنبال آن قسمتی از افراد او به ایران بازگشتند و با اظهار ندامت تقاضای بخشش 
کردند )صارم، 1388، ص237 ؛ ساکما، 230/2441، برگ 221(. بااین حال، هم چنان بخشی 
از قوای نظامی کشور که عمدتاً از جنگجویان بومی آن منطقه بودند تا مّدت ها در حالت 
آماده باش به سر می بردند؛ تاآنجاکه حدود نُه ماه بعداز فتنۀ زبردست خان، نخست وزیر 
وقت ایران )احمد قوام( طی نامه ای به والی خراسان، صراحتاً دستور داد که با نظر به این که 
هنوز اتباع زبردسْت کالت و درگز را تهدید می کنند، در اعزام صارم الممالک درگزی و 
سواران او به مشهد تجدیدنظر کند )متما، 59-104-12م(. ضمن این که وزارت داخله نیز 
از حاکم خراسان به دلیل احضار صارم الممالک به مشهد انتقاد کرد و هشدار داد که این 
اقدام می تواند زمینه را برای تجاوز طرفداران زبردست خان به مناطق شمالی خراسان هموار 

کند )متما، 66-104-12م(.
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5. 3. اجتامعی
به عواقب تحّرکات عصیانگرانۀ زبردست خان در حوزۀ اجتماعی از دو بُعد می توان توجه 
کرد. یک بعد گسترش جوِّ وحشت و ناامنی در بین ساکنان آن نواحی از شمال خراسان 
است. تکاپوهای زبردست خان از همان سال های میانی دهۀ 1290ش که تالش می کرد 
تا با همراهی یکی از جناح های درگیر منازعه به اهداف قدرت طلبانۀ خود نائل شود، 
زمینه را برای ایجاد هراس در آن منطقه فراهم می کرد؛ بااین حال، او در این زمان، فقط 
یکی از ارکان اصلی به وجودآورندۀ این فضای متشنّج بود و این منازعه، جناح دیگری 
نیز داشت که شامل بخش دیگری از خوانین و ایالت آن منطقه بود: »ستیزگی را به حد 
اعلی رسانده، تلفات طرفین روبه ازدیاد و وحشت مردم به فوق تصّور رسیده بود« )صارم، 

1388، ص69(.
سیدضیاء پس از روی کارآمدن بعداز کودتای سّوم اسفند 1299، کلنل پسیان را به عنوان 
فرماندهِ ژاندارمری خراسان برای سروسامان دادن به امور امنیتی نابه سامان این منطقه روانۀ 
مشهد کرد. درحالی که کلنل بالفاصله بعداز ورود به مشهد، در راستای ایجاد امنیت روانی 
و اجتماعی به برخورد قاطعانه و مجازات شدید متخّلفان مبادرت ورزید )صارم، 1388، 
ص129(، اندکی بعد، حاکم درگز به دست زبردست خان به قتل رسید که بنابر برخی 
شواهد و مدارک، این موضوع سبب افزایش تشویش خاطر اهالی و کاهش احساس امنیت 
در آن منطقه شد. گزارشی مربوط به اوضاع درگز در ساعات نخستین بعداز قتل حاکم 
آنجا، حاکی از نگرانی و اضطراب در میان اهالی و اختالل در ادارۀ امور آنجاست )متما، 
45712-0-0ن(. طبق مستندات، جوِّ دّومین ناحیۀ مسکونی بزرگ آن بخش یعنی لطف آباد 
نیز ملتهب و دلهره آور بوده است: »چون حرکت مشارالیه ممکن بود تولید زحمتی نماید ]و[ 
به سارقین فرصت دستبرد بدهد و به عالوه اهالی و کسبه ]هم[ متوحش شده بودند، مدیر 
تلگراف خانه با صالحدید ریش سفیدان، دو نفر سوار گمرک و چهار نفر پیاده ]را[ تا صبح 

در بازار به ریاست مشهدی علی اکبر گذارد« )متما، 18558-0-0ن(.
حتّی بعداز شکست زبردست و متواری شدِن او به خاک روسیه هم، هم چنان تا مّدت ها 
جّو رعب و وحشت ناشی از احتمال بازگشت او، بر درگز و اطراف آن سایه افکنده بود. 
چنان که وقتی شایعاتی مبنی بر خروج زبردست از کنترل نیروهای شوروی و ترّدد آزادانۀ 
او در برخی مناطق ترکستان در شمال خراسان منتشر شد، موجی از تشویش و نگرانی را 
در بین اهالی قوچان و درگز به همراه آورد؛ تاآنجاکه بنابر درخواست کارگزاری وزارت 
خارجه در شمال خراسان، وزیر امور خارجۀ ایران بار دیگر نامه ای به وزیرمختار شوروی 
در تهران فرستاد و تسلیم زبردست و همراهانش را خواستار شد )استادوخ، 1339ق، 
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ک42، پ35، ص20؛ متما، 307-104-12م(. مقامات نظامی و غیرنظامی ایالت خراسان، 
به دلیل ترس از بازگشت زبردست خان، نه تنها با اقدامات تالفی جویانه و بدون انعطاف تا 
مّدتی هم قطاران و عناصر برجستۀ حامی زبردست خان را مجازات می کردند )استادوخ، 
1339ق، ک2، پ35، ص6؛ میرزاصالح، 1366، ص71؛ روزنامۀ ایران، ش1106، ص2(، 
بلکه هم چنان تا هفته ها بعد هم، در قالب حکومت نظامی سیاست های سخت گیرانه و 
امنیت محور در آن مناطق اِعمال می کردند )میرزاصالح، 1366، ص72( و هنگامی که برخی 
صاحب منصبان ایالت خراسان درصدد بودند دولت را برای لغو حکومت نظامی و تلطیِف 
فضای امنیتی در منطقۀ خراسان شمالی متقاعد کنند )متما، 275-104-12م(، بعضی دیگر 
ایالت، لغو حکومت نظامی و وضعیت اضطراری در قوچان و درگز را  از مقامات آن 
به دلیل رفع نشدن کامل تهدیِد زبردست خان، مصلحت ندانستند )متما، 305-104-12م(. 
این رویکردهای امنیتی، طبیعتاً می توانست در افزایش احساس ناامنی و تشدید فشار 

روحی-روانی بر ساکنان منطقه اثرگذار باشد.
بُعد دیگری از اثرات مخّرب اجتماعی تحّرکات متمّردانۀ زبردست خان و البتّه برخی 
دیگر از خوانین قدرت طلب آن منطقه، بروز شکاف اجتماعی در آن مناطق بوده است؛ 
چنان که منازعات مستمر میان جناح های رقیب، سبب به وجودآمدِن تنش و تفرقه در بین 
اهالی آنجا می شد. در سال 1297ش که زبردست خان در کنار رضاخان علیه حجی قربان آقا 
قرار داشت، تجزیه و دوپارگی در جامعۀ درگز و اطراف آن اتفاق افتاد که این موضوع 
در اظهارات یکی از شاهدان عینی کاماًل مشهود است: »خالصه غالب طوایف و قلعه ها 
دو تیره و دو دسته شده، به جان هم افتاده بودند« )صارم، 1388، ص68(. این نزاع حتّی 
تفاوت مذهبی میان اهالی آن منطقه را نیز دستاویز قرار داد؛ چنان که طایفۀ مادوان لو که 
ترکمن و سنّی مذهب بودند، در جناح زبردست خان دربرابر حجی قربان آقا قرار داشتند 
)صارم، 1388، صص 61 و 93(. این پایان ماجرا نبود؛ در اوایل سال 1298ش زمانی که 
رابطۀ زبردست خان با رضاخان تیره شد و زبردست خان به نشانۀ اعتراض، همراه برخی 
از رجال متنّفِذ طرفدارش به عشق آباد رفت، بازهم کدورت و دودستگی بین اهالی درگز 
به وجود آمد و دراین بین، طایفۀ مادوان لو، به سمِت زبردست گرایش یافتند و به سوی 
عشق آباد رفتند که این با خشم شدید و واکنش تند حاکم درگز همراه شد )صارم، 1388، 
ص107(. در اسفندماه 1299ش نیز هنگامی که زبردست خان از مشهد به درگز بازگشت، 
بازهم تفرقه و دسته بندی در بین اهالی درگز و اطراف آن ازسر گرفته شد )صارم، 1388، 

ص164(.
این انشقاق و گروه بندی در درگز می توانست بستری مناسب برای گسترش فضای 
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بدبینی، بدگمانی و اتّهام در آن جامعه باشد و حتّی سبب بی نظمی و اغتشاش شود؛ چنان که 
اردیبهشت  و  )فروردین  درگز  منطقۀ  بر  زبردست خان  زمانِی سلطۀ  مقطع  دّومین  طی 
1300ش(، وضعیت بدین صورت بود: »دیگر در درگز هرکسی با دیگری عداوت داشت، 
به نام این که یغماگران خود را طرفدار زبردست خان قلمداد نمایند، مخالفین خود را غارت 

و می کشتند« )صارم، 1388، ص174(.
طی ماه ها و حتّی سال های بعداز سرکوب عصیان زبردست خان نیز هم چنان فشار 
و آزار بر روی طرفداران و نزدیکان زبردست خان وجود داشت؛ تاآنجاکه تعداد زیادی 
از حامیان او تا حدود یک سال بعد در خاک روسیه آواره بودند )صارم، 1388، صص 
285-287، ساکما، 230/2441، برگ 227 و 228(. این حامیان حتّی وقتی ازسر اجبار با 
اظهار ندامت از اقدام خود تقاضای بخشش کردند و وارد کشور شدند )متما، 103-31-
14م( هم با مجازات روبه رو شدند )صارم، 1388، ص287(. گفتنی است، میزان بدبینی 
در جامعه و رجال حکومتی، به کسانی که زمانی با زبردست همکاری و همدلی کرده 
بودند، به اندازه ای بود که حتّی دو سال بعداز مرگ او و فروکش کردِن فتنه اش هم وقتی 
مقداری از تریاک انبار درگز به سرقت رفت، اتباع زبردست مقّصر جلوه داده شدند )متما، 
2-1865-11م(. ازاین گذشته، درنتیجۀ گزارش های مخالفان زبردست در آن منطقه دولت 
اموال و دارایی های اعضای خانوادۀ او را نیز ضبط و تسخیر کرد )متما، 8-103-14م؛ 
ساکما، 230/2441، برگ 245 و 246؛ کمام، 4/34/17/3/289؛ کمام، 6/34/18/1/113( و 
باوجودِ پیگیری های مکّرر تا سال ها بعد حتّی بعداز تغییر حکومت هم، اعضای خانواده اش 
نتوانستند به آنچه که مّدعی مالکیت آن بودند دست یابند )متما، 5-103-14م؛ ساکما، 

230/2441: برگ 265 و 266؛ کمام، 7/90/12/3/120(.

5. 4.  اقتصادی
پیامد زیانبارِ فّعالیت های خودسرانۀ زبردست خان را در عرصۀ اقتصادی می توان از دو جنبه 
بررسی کرد: 1.  اثرات مخّرب فعالیت های او بر دارایی های متعّلق به نهادهای دولتی؛ 2.  خسارت 

اعمال او بر اموال عامۀ مردم.
بخشی از خسارات مالی واردشده به اموال دولتی ازسوی زبردست خان، به صورت 
غارت ادارات دولتی در منطقۀ درگز بود؛ چنان که بنابر یکی از اسناد، زبردست خان در 
هنگام فرار از کشور مبلغی درحدود 420 تومان همراه با چند قبضه اسلحه و تعدادی 
فشنگ از دفتر گمرک درگز به سرقت برد )متما، 24-103-14م(؛ ضمن این که هفت هزار 
تومان وجه نقد هم از ادارۀ مالیه درگز برداشت کرد )متما، 4-326-14م(. افزون بر این، 
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گفته شده است که چهارصد خروار )هر خروار 300 کیلوگرم( گندم هم از ادارۀ مالیه درگز 
غارت کرد که البتّه دویست وهفتاد خروار آن در ادارۀ گمرک لطف آباد موجود بود که پس 

گرفته شد )متما، 32-103-14م(.
قسمت دیگری از ضرر و زیانی که زبردست خان به خزانۀ دولت وارد می کرد ازطریق 
قاچاق انجام می شد. یکی از کاالهای صادراتی مهم ایران در آن زمان تریاک بود و بخش 
مهمی از این صادرات ازطریق مرزهای شمال شرقی به شوروی انجام می شد؛ بنابراین، 
زبردست خان در آن دو مقطع زمانی که بر درگز و لطف آباد مسّلط بود، درزمینۀ قاچاق 
تریاک نقشی پُررنگ ایفا کرد. او ابتدا انحصار تجارت این کاال را در آن منطقه به دست 
گرفت و سپس با همکاری برخی بازرگانان، زمینه را برای قاچاق تریاک فراهم کرد )صارم، 
1388، ص113(. جالب این جاست که چون قیمت تریاک طی آن برهۀ زمانی در داخل 
کشور بسیار گران تر از خارج بود، زبردست و هم قطارانش با ترفندهایی به صورت مخفیانه 
تریاک صادراتی را به داخل کشور برمی گرداندند که این بر عایدات گمرک و اعتبارش 

لطمه وارد می کرد )صارم، 1388، ص150(.
دربارۀ خساراتی که ازسوی زبردست خان و یارانش به اموال خصوصی و دارایی های 
مردم وارد شد، بنابر روایت، او چند ساعت قبل از شکست کامل و در صبح آخرین روزی 
که در خاک ایران حضور داشت، تمام اموال اعم از شتر، گوسفند و... را که به تاراج برده 
بود و با خودش به لطف آباد حمل کرده بود، همراه با عده ای محافظ به سمت چند کیلومتر 
آن طرف تر در خاک روسیه گسیل داشت )صارم، 1388، ص225(. گویا چند روز بعداز 
فرار زبردست به روسیه، به دنبال اطالعیۀ فرماندهِ ژاندارمری در میان مردم برای شکایت از 
زبردست برای چپاول احتمالی اموال مردم تعداد زیادی گرد آمدند )متما، 43150-0-0ن(. 
بعداز این جلسه، ظاهراً مطابق تحقیقاتی که انجام شد، قیمت اموال چپاول شده بالغ بر 
یک صدهزار تومان اعم از پول نقد، اموال و احشام و... تخمین زده شد )استادوخ، 1339ق، 
ک42، پ35، ص19(؛ عالوه براین گفته می شد که درنتیجۀ منازعات مستمر میان خوانین 
منطقه بر سر قدرت طی دهۀ قبل ازآن، مردم این منطقه با وضعیت نامناسب اقتصادی و 
معیشتی دست وپنجه نرم می کرده اند: »اختالفات چندین ساله و ُکشت وُکشتاری که از ابتدای 
مشروطیت زمان قاجار در درگز رخ داده بود، به کلی مردم را از هستی ساقط ]کرده بود[ و 
غالب قالع درگز ویران و هشت قلعۀ باچوان لو بدتر از سایر جاها شده بود« )صارم، 1388، 
ص135(. ازاین رو، غائلۀ زبردست خان نقشی مهم در تشدیِد وخامت اوضاع زندگی مردم 
آن منطقه داشته بود؛ چنان که چند ماه بعداز آن ماجرا، برخی اهالی درگز در نامه ای به 
مجلس شورای مّلی، با بیان این نکته که طی ماه های اخیر، دو بار، یک دفعه ازسوی 
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زبردست خان و یارانش و بار دیگر به وسیلۀ نیروهای ژاندارمری غارت و چپاول شده اند و 
ازاین رو، در عسرت و تنگدستی به سر می برند، خواستار بخشودگی مالیات خود در سال 
1300ش ازسوی ادارۀ مالیه و یا حداقل تعویق دریافت آن ازسوی مأموران دولتی شدند 

)کمام، 60/1/17/32/4(.

6. نتیجه
ریشه های بروز و گسترش غائلۀ زبردست خان درگزی در شمال شرقی ترین نقطۀ ایران را 
می توان از ابعاد و زوایای مختلف واکاوی کرد؛ عواملی که هم از مسائل داخل کشور نشئت 

گرفته بودند و هم از عناصر خارجی منبعث شده بودند.
یکی از عوامل تأثیرگذار در این ماجرا که هم در مقولۀ بروز شورش و هم در حوزۀ 
گسترش و تداوم این شورش اثرگذار ظاهر شد، معضل آشفتگی شدیِد سیاسی ایران 
طی دورۀ زمانی مدنظر بود؛ پدیده ای که ناشی از فقدان حاکمیت مقتدر مرکزی در کشور 
محسوب می شد. درنتیجۀ این وضعیت، اّوالً، حاکمیت که با کمبود منابع مالی روبه رو 
بود، از عهدۀ تأمین مواجب نیروهای نظامی در محدودۀ سرحّدات شمال شرقی کشور 
برنیامد و این نیروها که می توانستند در سرکوب این غائله بسیار موثّر باشند، عمدتاً حالت 
انفعالی گرفتند و حتّی با اقدامات زیرکانۀ زبردست خان، جذب نیروهای این شخص 
متمّرد شدند. ثانیاً، ناپایداری، ناکارآمدی و ضعف مفرط دولت ها سبب شد تا از نظارت 
بر حاکمان خراسان کاسته شود و دراثر رخنۀ فساد در نظام اداری خراسان، انگیزه ای 
جّدی برای شورش زبردست خان فراهم شود. ثالثاً، بروز کودتای سوم اسفند 1299ش و 
به دنبال آن تالطمات و شکاف های عمیق سیاسی ناشی از آن طی روزهای نخست بعداز 
کودتا، فرصتی مناسب برای طغیان زبردست خان فراهم کرد؛ ضمن این که چالش شدید 
میان نخست وزیر دولت کودتا )سیدضیاء( و رئیس ژاندارمری خراسان )کلنل پسیان( با 
حاکم خراسان )قوام السلطنه(، برای مّدتی از اتخاذ مشی مقتدرانۀ واحد علیه یاغی گری 

زبردست خان جلوگیری می کرد.
از دیگر عوامل موثّر در گسترش و تشدید غائلۀ زبردست خان بافت اجتماعی جامعۀ 
شمال شرقی خراسان یعنی درگز و لطف آباد طی آن برهۀ زمانی بود. برجسته ترین خصیصۀ 
این بافت اجتماعی، داشتِن ساکنانی متأثّر از فرهنگ ایلیاتی و دارای روحیۀ جنگجویی بود. 
زبردست خان به دلیل ممیزه های شخصیتی اش که به مراتب بیشتر از حاکم وقِت درگز، به 
خلق وخوی ایلیاتی و سبک زندگی عشیره ای شباهت داشت، پایگاه اجتماعی برجسته ای 
در آن منطقه داشت؛ بنابراین می توانست از این نیروی متبّحر و ماشین جنگی بالقّوه در 
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راستای اهداف خود برضّد نیروهای دولتی استفاده کند؛ شاید به این علت بود که سرکوب 
شورش او توّسط نیروهای کارآزمودۀ ژاندارمری، در جنگی نسبتاً فرسایشی بیش از دو 

هفته طول کشید.
نیروی محّرکۀ دیگری که در ماجراجویی زبردست خان درگزی اثرگذار بود، نقش 
انگلیسی ها در این ماجرا بود. عناصر انگلیسی، اگر نگوییم در گسترش و تشدید این فتنه، 
حداقل در شروع این بحران و شکل گیری آن نقش ایفا کردند. همان طورکه شواهد و 
مستندات نشان می دهد، عناصر انگلیسی نه تنها با دو متّحد اصلی زبردست خان در این 
غائله، یعنی مرسل شروانی و عبدالقدیر آزاد، روابط )به ترتیب آشکار و پنهان( داشتند، بلکه 
با شخص زبردست درگزی هم در تعامل بودند. درواقع، این اثرگذاری عناصر انگلیسی 
واقع در خراسان و آسیای میانه بر سران فتنۀ درگز، با مشی دولت این کشور تا قبل از 
کودتای اسفندماه، مبنی بر ایجاد ناامنی و بی ثباتی در مناطق مختلف ایران برای تضعیف 

دولت مرکزی، هم سویی داشته است.
چهارمین عامل مهم و تأثیرگذار در شورش زبردست خان درگزی، مربوط به نقش 
شوروی است که عمدتاً در تداوم غائله و مقولۀ زبردست هراسی برای نمایندگان نظامی و 
سیاسی دولت مرکزی ایران در خراسان قابل ارزیابی است. دولت کمونیستی شوروی در 
این زمان، تقریباً توانسته بود پایۀ حکومت خود را مستحکم کند و ازدست روس های سفید 
در سرحدات جنوبی خالص شود؛ ازاین رو، می توانست نیم نگاهی به نفوذ در همسایۀ 
جنوبی داشته باشد. شوروی به ویژه با بروز کودتای اسفندماه در ایران درصدد بود برای 
دولت ایران چالش ایجاد کند. بی جهت نبود که شوروی بنابر برخی مدارک، طی دورۀ 
چهل روزۀ تسّلط زبردست خان بر درگز با او تعامالتی داشت و مهم تر از آن، با تحویل ندادن 
زبردست به ایران، باوجود اصرار زیاد مقامات ایرانی تا ماه ها بعد سعی می کرد تا در مواقع 

مقتضی از او به عنوان یکی از ابزارهای فشار بر ایران استفاده کند.
تبعات عصیان زبردست خان در نواحی درگز و اطرافش را می توان به چهار بخش 

مجّزا تفکیک کرد:
ازنظر سیاسی، این رویداد چالشی را فراروی دولت ایران در راستای دستگیری و 
بازگرداندن این شخص متمّردِ متواری قرار داد؛ چنان که مقامات محّلی و کشوری بارها و 
به طور مستمر سعی کردند تا از ُطُرق مختلف، روس ها را متقاعد کنند این شخص یاغی را 
عودت دهند؛ ولی درنهایت موفق نشدند این کار را انجام دهند و این بر چالش های دولت 

ایران در روابطش با همسایۀ شمالی در آن مقطع زمانی حّساس و تنش آلود افزود.
از جنبۀ نظامی، این ماجرا موجب شد تا ایران باوجود نداشتن قوای نظامی قدرتمند، 
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سازمان یافته و مجّهز در آن برهۀ زمانی، قسمتی از توان نظامی و امنیتی محدودِ خود مستقر 
در شرق کشور را برای فرونشاندن آن اقدام مرکزگریزانه صرف کند. ازاین رو، نه تنها بخش 
نسبتاً مهّمی از نیروهای ژاندارمری خراسان به مقابله با فتنۀ زبردست خان معطوف شد، 
بلکه حتّی بعداز فرار او نیز بخشی از شبه نظامیان و جنگجویان محّلی وابسته به دولت در 

خراسان شمالی تا چند ماه در حالت آماده باش به سر می بردند.
از زاویۀ اجتماعی، اثرات و عواقب این رفتار عصیانگرانه را به دو بخش می توان 
تقسیم کرد: یکی شیوع فضای ناامنی و التهاب در جامعۀ درگز و اطراف آن؛ و دیگری 
بروز شکاف و دوپارگی در میان ساکنان آن منطقه از خاک ایران. اگرچه وضعیت امنیت 
آن منطقه قبل از تکاپوهای زبردست خان هم شکننده و نابه سامان بود، ولی، بعداز شروع 
خودسری های زبردست خان و جاه طلبی های فزایندۀ او، بر این شکنندگی و آشفتگی اوضاع 
اجتماعی درگز افزوده شد و ناامنی و وحشت تا مّدت ها بر آن منطقه سایه افکند. دّومین 
پیامد اجتماعی عصیان زبردست خان بروز و تشدید شکاف در آن مقطع در جامعۀ درگز 
و اطراف آن بود؛ چنان که هریک از طوایف، گروه ها و اشخاص ساکن آن منطقه، درصدد 
بودند تا به یکی از مّدعیان قدرت نزدیک شوند. این موضوع به تجزیه و دوقطبی شدن 

جامعه منجر شد و درنهایت، به تنش، درگیری و خشونت بین دو طرف انجامید.
ازنظر اقتصادی چنان که اسناد و شواهد حکایت می کند، زبردست خان نه تنها از راه 
غارت اموال منقول و غیرمنقول، خساراتی به دارایی های نهادهای وابسته به دولت مانند 
دفتر گمرک و ادارۀ مالیۀ آن منطقه وارد کرد، بلکه حتّی با ایفای نقشی مهم در قاچاق برخی 
کاالها هم به عواید دولتی صدمه وارد کرد. هم چنین از اثرات مخّرب اقدامات او در راستای 
خسارت به دارایی های مردم درنتیجۀ چپاول اموال خصوصی نیز نباید چشم پوشید؛ مردمی 
که گفته می شود به دلیل اوضاع نابه سامان آن منطقه تا مّدت ها بعد هم در وضعیت اقتصادی 

نامساعدی به سر می بردند.
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