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مقدمه

از دورة حکومت ميرعلمخان بر قاینات ،هرات از ايران جدا و مرزهاي شرقي بهطور تقريبي
مشخص شد .مرزها ،از سیستان بهسوی قاینات ،طي مأموريتهاي گلدسميت و مكماهون
تحدید شد؛ و از سوی شمال نیز از دهانة ذوالفقار در مرز روسیه تا هشتادان ،با حکمیت
ماکلین مشخص شد؛ ولی خط مرزی در محدودة قاینات با افغانستان ،از جنوب هشتادان تا
چاهسگك تعیین نشد .مرز مشخص نشده ،از جنوب ستون  39آغاز ميشد و  234مايل تا
خط حكميت مكماهون را دربرميگرفت(مجتهد زاده،1378 ،ص  .)320يكي از علل مهم،
عدم تعيين مرز در این قسمت موقعيت طبيعي آن بود .دشت ناميد ،يا تقنمدي ،4بين قاينات
و افغانستان قرار داشت و مرز بهطور تقريبي از نمكزار عبور ميكرد .خط مرزي ،ابتدا در
جهت جنوبشرقي و سپس جنوبغربي بهطرف چاهسگك ادامه مييافت .از چاهسگك،
خط مرزي ،به جهت جنوبي تا سياهكوه تعيين شده بود(فرهنگ جغرافياي ايران خراسان،
،1380ص  .)333تا اواخر دورة قاجار ،در محدودة قاینات ،مشکل جدی پیش نیامد؛ ولی
در آخرین سالهای حکومت قاجار ،کشمکشهایی بین عشایر مرزی پیش آمد .باوجوداین،
مرزها ،تا 1312ش .تحدید نشد .لذا برای حل اختالفات دولتهای ایران و افغانستان ،قرارداد
 16اسفند  ،1312بهامضای محمدتقیاسفندیاری ،سفیرکبیر ایران در کابل ،و فیضمحمدخان،
وزیر امورخارجة افغان ،رسید .در این قرارداد با حکمیت دولت جمهوری ترکیه موافقت
گردید .ترکیه ،برای اجرای حکمیت ،سپهبد فخرالدینآلتای را بهسمت َ
حکم مأمور کرد.

 .1عضو هیئتعلمی گروه تاریخ دانشگاه
بیرجند(نویسندۀمسئول)
anajaf@birjand.ac.ir
 .2استادیارجغرافیایسیاسی دانشگاه بیرجند
orasti@birjand.ac.ir
.3کارشناسارشدباستانشناسیدانشگاهبیرجند
z.masoudi@birjand.ac.ir
 .4دشت نامید یا تقمندی فالتی است در رشق
خراسان که از شامل به جنوب در میان دو
رشتهکوه موازی گسرتش یافته و از طرف غرب تا
کوه آهنگران و از رشق تا اناردره افغانستان ادامه
دارد .این فالت از مراتع بسیار عالی پوشیده شده
که در آن گیاهان آنغوزه ،الله و مانند آن بهوفور
دیده میشود .نام آن از درختان نامید که سطح
آن را پوشانده گرفته شده است(فرهنگ جغرافیای
ایران خراسان،1380 ،ص .)453
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وی ،بهاتفاق دو مشاور ،دو افسر نقشهبردار ،مترجم ،و همراهانش در مهر  1313به تهران
وارد شد .از طرف ایران ،بیست کارمند سیاسی و فنی و مخبر و مهندس نقشهبردار به ریاست
مهدیفرخ(معتصمالسلطنه) ،و از طرف دولت افغانستان نیز کمیسیونی به ریاست عبدالرحیم
خاننایبساالر ،والی هرات به مرز آمد .آلتای ،پس از بازدید از منطقه ،آخرین جلسة مذاکرة
خود را در  28دی  1313در هرات تشکیل و کمیسیونهای ایران و افغان نیز در شش بهمن
1313منحل شد و آلتای حکمیت خود را در  15مه  24 /1935اردیبهشت  1314ارائه
داد(مخبر،1324 ،ص  )32و مرز قاینات با افغانستان مشخص شد كه یکی از حساسترین
قسمتهای مرز در محدودة یزدان بود و به ایران واگذار شد .مرزبندیهای خراسان و
افغانستان در برخی مناطق ،شاهد انبساط و انقباضهایی در مسیر خود است .مهمترین این
انبساطها زبانة تحدبی حکمیت آلتای است که بهصورت انبر ،از پیکرة سرزمین ایران به سمت
بیرون دیده میشود(راستی و همکاران،1391 ،ص  .)636این منطقه شامل یزدان ،کبوده ،و
نظرخان میشود که در کنار جادة بیرجند و هرات قرار داشت .مقالة حاضر ،در پی پاسخ به
این پرسش است که اقدامات حکام قاینات دورة قاجار و ایجاد تأسیسات یزدان چه تأثيری
بر حکمیت آلتای در مرزبندیها گذاشت؟
مرکز استان
مرز بیناملللی
مرز استانها
مرزشهرستانهایخراسانجنوبی
محدودۀحکمیتمرزیآلتای
محدودۀ مورد مطالعه

شکل 1

نقشهمحدودۀموردمطالعهدرجدیدترین
نقشۀ تقسیامت کشوری استان خراسان
جنوبی ()1392

حکمیت آلتای دربارۀ یزدان

در حکمیت آلتای ،عالمت نمرة  56در قلة هاشمتپه یاورکندخاری و عالمت نمرة ، 57
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روی تپهطلعت یا قطارپل در  7کیلومتری جنوب شرقی عالمت فوق قرار گرفت .این
نقطه انتهای منطقة دریاچة دغپترگان بود و عشایر چادرنشین افغانی در نواحی غرب
محل مزبور که مرتع آنها بود ،با وجود حضور ایرانیها ،که یزدانواقعه در ساحل شرقی
دریاچه را در تصرف داشتند ،بهطور متفرق ساکن بودند .بهجز سه مزرعه در یزدان ،در
این منطقة وسیع هیچ محل مسکون و مزروعی مشاهده نمیشد؛ ولی چند چاه و چشمة
آب شیرین و شور با عمقهای مختلف در آنجا وجود داشت .آلتای ،دربارة این قسمت از
مرز گفته«:خط سرحدی در این منطقه موکول به وضعیت یزدان است .اگر نقاط یزدان و
کبوده از طرف ایرانیها اشغال نشده بود ممکن بود سرحد را از طلعتتپه در مسیر عمومی
جنوب با قطع دغپترگان قرار داد ،ولی اگر قبول نکنیم که این ناحیه متعلق به ایران است
لزوم ًا باید خطوط ارتباطیه برای این نقطه قابل بشویم»(مخبر،1324 ،ص  .)44بدین ترتیب،
زبانة تحدبی مرز خاوری ایران در محدودة حکمیت مرزی آلتای ،فقط بهواسطة معمور و
مسکون بودن یزدان و کبوده ایجاد شد و مزرعة نظرخان نیز برای افغانها زبانة کوچکی را
ایجاد کرد(راستی و همکاران،1391 ،ص .)639
یزدان ،در زمان آلتای ،شامل یک مزرعه و چند خانوار سکنه و یک پست ژاندارمری
و یک ادارة گمرک در دست ایرانیها بود و کبوده ،در دوازدهکیلومتری جنوب یزدان ،دارای
یک مزرعه و چند خانوار سکنه ،تحت اشغال ایرانیها بود .بین این دو محل ،مزرعة نظرخان
متعلق به یک افغانی واقع بود و در اطراف مزرعة مزبور نقاطی وجود داشت که عشایر افغانی
در ایام زمستان از آن استفاده میکردند .دولت افغانستان مدعی بود که این اراضی متعلق به
این کشور و جزء منطقهای است که تا حال تحدید نگردیده و ایرانیها از عدم انتظامی که
در ایام انقالب در افغانستان حکمفرما بوده ،استفاده کرده و در آنجا مستقر شدهاند .در این
صورت اشغال اراضی مزبور از طرف ایرانیها نمیتواند عنوان مالکیت قانونی داشته باشد.
ایرانیها اوراقی ارائه کردند که مشعر بر حق مالکیت آنها در ایام خیلی قدیم نسبت به مناطق
مزبور بود .افغانها هم به نوبة خود اسنادی مخالف اسناد ایرانیها ارائه دادند .مطالعة کلیة
اسناد مزبور نشان داد که موضوع در واقع راجع به اوراق مالکیت خیلی قدیمی است که از
طرف اشخاص خصوصی صادر شده است .بنابراین ،ممکن نبود اسناد مزبور را بهمثابه اسناد
رسمی مثبته -که بتواند وضعیت جغرافیایی خط سرحدی را عوض نماید -فرض نمود.
افغانها هیچوقت نسبت به اشغال این منطقه از طرف ایرانیها اعتراض ننمودهاند .تصرف این
اراضی از طرف ایرانیها ،بهعلل و جهاتی بود و البته کام ً
ال شبیه به علل و جهاتی که افغانها
را وادار نمود در منطقة شمال دریاچه نمک مستقر شوند .آلتای ،دربارة این دالیل ،نوشته«:با
فقدان مدارک مثبته وضعیت حاضره را باید بالطبع برای تصمیمی که راجع به خط سرحدی
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اتخاذ شد ،مدرک قرارداد .براین اساس ،محلهای یزدان و کبوده به ایران واگذار شد و مزرعة
نظرخان ،واقع بین این دو نقطه ،که مالک تبعة افغان هیچگاه تابع حوزة قضاوت پست ایرانی
نبوده ،به افغانستان واگذار میشود .بنابراین ،راه یزدان ،که با عبور از چشمهپترگان و چاهتوم به
داخل ایران میریزد و راه کبوده ،که آن نیز از میان خوشابه(معصومآباد) و ملکی داخل خاک
ایران میشود ،باید بهایران تعلق گیرد .بنابه مراتب فوق ،خط سرحدی باید بعد از طلعتتپه،
از مسیر جنوب شرقی گذشته و به قله واقع در  9کیلومتری ،که در آنجا عالمت نمره  58قرار
داده خواهد شد ،معین گردید .عالمت  ، 61در چهار کیلومتری در شمال گمرکخانة یزدان
و عالمت نمره  ، 62در نقطه واقع در  4/5کیلومتری شمال شرقی گمرکخانة مذکور و 100
متری مشرق شروع و مجرای آب که بطرف یزدان میرود و تقریب ًا پنج کیلومتری جنوب
شرقی عالمت نمره  61قرار داده خواهد شد»(مخبر،1324 ،صص 44و .)45

تأثیر فرخ بر حکمیت آلتای دربارۀ یزدان

مهدی فرخ ،در زمان همراهی با آلتای ،در بیستم آبان  ، 1313دربارة یزدان نوشت«:با این
تجاوزات ،یزدان هم که نقطه مهم و دارای هفتاد رشته قنات بایر و دایر میباشد و مرکز
امنیه و گمرک و دارای یک معدن نمک کوچکی است ،از دست خواهد رفت .معدن نمک
یزدان را هم افاغنه تصرف کرده و نمک آن را به داخل افغانستان حمل مینمایند»(بهمنی
قاجار،1390 ،ص .)282
گزارشی که فرخ در دهم آذر  1313به وزارت امورخارجه ارسال کرد ،در برگیرندة
مدافعات او در برابر نظر آلتای است و نرمش آلتای در دیدگاهش را باید حاصل مدافعات
فرخ دانست .آلتای ،در این مذاکرات ،تعلق قریة یزدان به ایران را پذیرفت و بدینترتیب ،از
ادعا بر منطقة مهمی از خاک ایران دست برداشت .بهنظر میرسد پافشاری فرخ بر مالکیت
ایران بر یزدان در انعطاف آلتای تأثير داشته است .آلتای ،در گفتوگو با فرخ ،اشاره کرد:
«افغانها در مقابل دادن موسیآباد ،یزدان را خواستهاند ولی من قبول نکردهام و در باب این
نقطه در کمیسیون مدافعات شما را تصدیق نمودم»( بهمنی قاجار،1390 ،ص .)286
آلتای ،سپس ،همراه سه نفر صاحبمنصب ترک و نایبساالر والی هرات به یزدان
و موسیآباد و کبوده رفت(بهمنی قاجار،1390 ،ص  )304این بازدید در همراهی بیشتر با
حکومت افغانستان تأثيرگذار بود .تاآنجاکه آلتای ،با اینکه در آذر  1313به فرخ اظهار داشته
بود یزدان را ملک ایران میداند ،در مذاکرات بیستم دی ،1313که گزارش آن بهوسیلة بدیع،
کنسول ایران در هرات ،به وزارت خارجه فرستاده شد ،به اسفندیاری سفیر ایران در کابل
اظهار داشت قصد دارد یزدان را به افغانستان واگذار نماید« :مشارالیه در نظر دارد یزدان را
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که نقطه حاصلخیزی است و فع ً
ال در تصرف ایران میباشد پیشنهاد نماید که به افغان واگذار
شود» .در همین زمان ،اسفندیاری سفیر ایران در کابل ،در دهم بهمن  ،1313گزارش داد که
حاکم هرات برای حمله به یزدان آماده شده و ابعاد ناگوار یورش احتمالی نایبساالر به یزدان
را در دیدار با وزیر خارجة افغانستان مطرح کرد(بهمنی قاجار،1390 ،ص .)306
فرخ ،در گزارش خود به دیدگاه آلتای در مورد مالکیت منطقة یزدان اشاره کرد .وی،
ضمن بررسی موقعیت نظامی مهم یزدان ،به تالشهای آلتای برای واگذاری یزدان در افغانستان
و مخالفت دولت ایران به این موضوع میپردازد و سرانجام به تصمیم آلتای برای واگذاری
نیمی از یزدان به افغانستان اشاره مینماید .فرخ ،در گزارش خود ،دربارة علت واگذاری یزدان
به افغانها نوشته«:در قسمت یزدان آقای پاشا مایل است که این نقطه به افغانها داده شود ،زیرا
قوه نظامی که یزدان را در دست دارد در هر موقع میتواند خط ارتباط هرات را با تمام نقاط
افغانستان قطع نماید زیرا راه هزارهجات در سالی هشت تا نه ماه مسدود و قابل عبور نیست
به این ترتیب یزدان در وسط این دشت که قسمت جنوبی دشت نامید میباشد ،از نقطه نظر
نظامی مهم و این نکته را ترکها به افاغنه تذکر داده و آنها نیز خیلی پافشاری کرده و جدیت
نمودند»( بهمنی قاجار،1390 ،ص .)313

سابقۀ رسحدداری یزدان

یکی از علل عمده و تأثيرگذار بر حکمیت آلتای سابقة سرحدداری قاینات از دورة میرعلمخان
بود .پس از آنکه قاجارها از هرات عقبنشینی کردند ،حاکم قاینات منتهیالیه عقبنشینی خود
در مسیر هرات را یزدان یا هفتادکاریز قرار دادند .یزدان یا هفتادکاریز ،گروهی از کاریزهایی
بودند که در نزدیکی مرز ایران و افغانستان در کنار جاده بین بیرجند و هرات قرار داشت .این
کاریزها در تصرف میرعلمخان ،حشمتالملک باقی ماند(فرهنگ جغرافیای ایران خراسان،
،1380ص  )1078و تا هفتاد سال پس از آنکه حکمیت آلتای مطرح شد همچنان در تصرف
حکام قاینات بود.
دو دهه پس از مسئلة هرات ،پاسگاههاي مرزي شرق قاينات شکل گرفته بود و
مكگريگور ،که در 1254ق 1875/.از قاينات به هرات سفر کرد ،پاسگاههاي مرزي و تدابير
سرحدي قاينات را با كنجكاوي بررسي و اطالعات مربوط به آنها را ثبت کرد .يزدان،
مهمترين و آخرين مرزباني قاينات در مسیر هرات بود و  20مرد مسلح و كام ً
ال مجهز در
آنجا ساكن بودند و سردستة آنها جواني قويهيكل به نام رستم بود که ميگفت در اين بيابان
تنها زندگي ميكند و هر رهگذري را دشمن ميداند مگر اينكه خالف آن ثابت شود .يزدان،
قلعة مستحكمي در ميان دشت بود و خانههاي آن ظرفيت حدود  20خانوار و  60تفنگچي
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را داشت .ميرعلمخان ميگفت« :اين برجهاي شرق قاينات را براي محافظت قافلهها از شر
تركمنها ساخته است ولی مک گریگور هدف ميرعلمخان را جمعآوري نيروي بيشتر در
منطقه مرزي افغانستان تعبير كرده است»(،1368ص .)179
يوسفخانهراتي ،یکی دیگر از مسافران مرزهای قاینات ،كه در 1314ق1275/.ش.
مأموريتي به نوار شرقي قاينات داشت ،بهطور مفصلتر به سرحدات قهستان اشاره كرده است.
او تنها دو منطقة كبوده و يزدان را در سرحدات قاینات مهم دانست و بدون ذكر وجود ساخلو
و سرباز در آنجا يادآور شد« :تعيين ساخلو در آنجا واجب است ،زيرا در ساير نقاط قهستان
كسي اميد دخل و تصرف ندارد»(رياضي هروي1324 ،ق،.ص .)55
در اواخر دورة قاجار ،از مجموعة هفتادکاریز ،تنها سه دهانه کاریز تعمیر شده بود .یکی
دیگر از کاریزها کبوده بود؛ روستایی در کویر دشت نمدی و  19/3کیلومتری جنوب غربی
یزدان در کنار جادة بیرجند به هرات که یک روستای واحهای که در سال 1907جمعیتی
نداشت ،ولی اهالی یزدان آنجا را کشت میکردند و سالیانه در حدود  60خروار محصول
غله داشت و روستایی در حال توسعه با محصول گندم عالی بود(فرهنگ جغرافیای ایران
خراسان.)775 ،1380 ،
افغانها ،در تمام دورة قاجار ،هیچ اعتراضی به حضور نظامی ایران در یزدان نکردند و
آلتای نیز بر این نکته تأکید کرد که «افغانها هیچ وقت اعتراضی نسبت به اشغال این منطقه از
طرف ایرانیها ننمودهاند»(مخبر،1324 ،ص  )45ولی خودشان در نزدیکی آن مستقر شدند.

استقرار افغانها در چاهلیلی

تا قبل از استقرار افغانها در مرزهای قاینات تهدیدی در مرز حدود یزدان پیش نیامد.
افغانها ،از دورة مظفرالدینشاه ،تصمیم به تحکیم مرزهای قاینات گرفتند و در برخی
مناطق از مرزهای طبیعی به داخل قاینات نیز تجاوز کردند و این خبر در نخستین سال
مشروطه ،در روزنامة خورشید ،چاپ مشهد ،انعکاس یافت .روزنامةخورشید ،در 24
محرم  1326در اینباره نوشت« :در مسئله ورود رساله افغانی سرحد و پیش آمدن آنها
به خاک ایران از روی صحت تحقیق کرده است .از حدود سه چهار سال قبل حکومت
افغانستان مصمم شد که در سرحدات خود قراولخانه ساخته و در هر قراولخانه عدهای
سواره محافظ بگذارد که خط سرحدی خود را حفظ کند و مقامات سهفرسنگ سهفرسنگ
قراولخانه ساخته و در هر کدام سی نفر سوار مسلح ساخلو گذاشته در چند قراولخانه
که از حدود سیستان تا قاین ساخته شد در هیچ نقطه از حد خود تجاوز نکردند مگر در
سرحد قاین که قریب نیم فرسخ از حد خود تجاوز کرده و در محل موسوم به «چاهلیلی»
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که خاک ایران است ،قراولخانه ساخته و علت آن اقدام این بود که در آن نقطه در خاک
افغان ،آب و آبادی ندارد و چاهلیلی بیابان پرعلف خوش آب و هوایی است و برای مرتع
و چراگاه حیوانات و تمشیت سواره بسیار مرغوب است .به این جهت تا نیم فرسنگ
پیش آمده و عده سواری که در آن قراولخانه گذاشته شده سی نفر است که تمام ًا با
اسلحه و یراق ممتاز که در کارخانجات افغانستان ساخته شده ،مسلح میباشند .برای این
تجاوز و تعدی شوکتالملک دوم و انجمن والیتی بیرجند به مقامات الزمه اطالع دادند
و منتظر کسب تکلیف شدند»( شمارة،117ص  .)3این اقدامات افغانها باعث شکلگیری
«چونی »1چاه لیلی شد که نزدیکترین پاسگاه مرزی افغانها به یزدان بود .طبق گزارش
 25ذيحجه«،1332چونی چاهليلی در دو فرسخي يزدان محل سكونت شيرينخان و
تعداد نيروهاي شيرينخان  100نفر مرد بود»(ساكماق .)2376/25،حاکم قاینات نیز در
این زمان سرحدداری منظمی داشت و طبق گزارش انگليسيها ،قاينات در اواخر دورة
قاجار ،از لحاظ سرحدداري تقسيمبندي شده بود .كنيون ،در 1326/1908ق ،.سرحدات
شرقي قاينات را بهصورت بيرجند و قاين ثبت كرده كه شامل زيركوه و سنيخانه ميشد.
كنيون ،بدون ذكر جزئيات ،گارد مرزي زيركوه را  76سوار و سرويس امنيتي سنيخانه
را  96سوار ذكر كرده است(فرهنگ جغرافياي ايران خراسان،1380 ،صص.)537-536
مرزداران سنیخانه در سه روستا مستقر بودند 25 :نفر در گزيك 25 ،نفر در دستگرد ،و
 10نفر در درميان(فرهنگ جغرافياي ايران خراسان،1380 ،ص  .)547طبق گزارش ناپير،
در 1327/1909هـ.ق 7 ، .سوار هم در شاهرخت مشغول خدمت بودند(فرهنگ جغرافياي
ايران خراسان،1380 ،ص  .)269این گزارشها نشان میدهند سرحدداران قاینات در
روستاهای دورتر از مرز مستقر بودهاند و در مناطق مرزی تعیین نشده قدرت دفاعی
نداشتند .یزدان ،که در نقطة مرزی قرار داشت ،محل استقرار مرزداران نبود و بههمین جهت
اختالف بین مأموران غیرنظامی ایرانی با عشایر مرزدار افغان از زمان استقرار آنها روزبه روز
بیشتر شد که یکی از آنها مسئلة مالمصطفییزدانی بود.

مسئلۀمالمصطفییزدانی

ماجرای مالمصطفییزدانی یکی از حوادث مهم مرزی قاینات بود که در اواخر دورة
قاجار پیش آمد و ضعف سرحدداری ایران در یزدان را نشان داد .مالمصطفييزداني،
در 1330ق ،.به اتهام سرقت گوسفند تحت تعقيب قرار گرفت و شوكتالملك دوم
براي برقراري امنيت در  2ربيعالثاني 2/1330حمل ،1291نامهاي به محمد حسنبمرودي
نوشت تا به اين مسئله رسيدگي و مالمصطفييزداني را دستگير نماید؛ ولي محمدحسن

 .1افغانها پادگان را از ریشۀ هندی آن چونی
میگفتند در اسناد به چونی چاهلیال ،چونی
چاهآتشان ،و چونیچاه تیغ اشاره شده است.

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ95

69

علینجفزاده
عمران راستی
ذبیحاللهمسعودی

 .1افغانها برای رسحدداران واژه «دفعهدار» و
«رسالهدار» بهكار میبردند .دفعهدار منصبی از
مناصب نظامی هند بود که در هند از مناصب
درجه پائین مانند دهباشی بود و در افغانستان
به آن «حوالهدار» نیز میگفتند .شوكتامللك
دوم دو بار در نامههایش به رسحددار افغانی
مقیم «چاهلیال» از وی بهعنوان «دفعهدار»
دولت افغانستان یاد كرده است(نجف زاده،
،1388ص )95
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بمرودي جواب داد سه ماه قبل از اين ،زمانی كه در بستر بيماري افتاده بود ،چند نفر سوار
همراه غالم حيدرخان ،پسر عم خود براي انجام مأموريت فرستاد .آنها ،مالمصطفيیزدانی
را مالقات كردند و ميخواستند او را دستگير كنند ،اما وی ايالت افغان را خبر كرد و
جمع كثيري از آنها ِگرد آمدند و مالمصطفيیزدانی را بهعنوان اينكه  4هزار تومان از
وي طلبكارند ،گرفتند و مدعي شدند هر كس اين وجه را بپردازد مالمصطفيیزدانی را
بگيرد .مالمصطفي با افغانها پيوند نزديك داشت ،دختر و خواهرش با افغانها وصلت
كرده بودند و خود نيز ميگفت مِلك و امالكي ندارم و مرا نيز با قاين كاري نيست .ساكنان
يزدان نيز با مالمصطفيیزدانی متفق بودند و با افغانها سازش داشتند و از سربازان قاينات
اطاعت نميكردند(ساكماق )8492 ،شوكتالملك دوم از اين نامة محمدحسنبمرودي
برآشفته شد و با عصبانيت اظهار داشت« :واقع ًا اسباب تعجب است كه آنچه به شما و ساير
سواران بمرود خدمتي رجوع ميشود به جاي انجام دادن خدمت صغري و كبري جواب
ميفرستيد .مصطفي رعيت ايران است و سوار و مالدار افغان ابدا ً حق مداخله در امور او
يا اموال او را ندارد .مخصوص ًا در اين موقع كه با پسران عطاءاهللخان سارق همدست شده
و به سرقت اموال رعاياي قاين پرداخته ،فع ً
ال مصطفي مجبور است يا رد و محل گوسفند
مسروقه را معين كند يا اينكه بايد او را دستگير كرد»(ساكماق.)8492/2 ،
ن بمرودي ،در جواب توبيخ شوكتالملك دوم ،كه متهم به مسامحه در انجام
محمدحس 
مأموريت شده بود ،از خود دفاع كرد که نشان عدم توازن قوای نظامی قاینات و افغانها بود.
وی 4 ،نفر سوار را فرستاد تا مالمصطفيیزدانی را بگيرند ،اما  50نفر مالدار افغان جلوگيري
كرده و بناي تعدي گذاشتند و مالمصطفيیزدانی را تحويل ندادند .محمدحسنبمرودي،
باالخره خود براي دستگيري مالمصطفيیزدانی و  3نفر ديگر عازم يزدان شد(ساكماق،
 .)8492/4آنان نیز بهخاطر مداخلة سواران افغان نتوانستند كاري از پيش ببرند و باعث انتقاد
بیشتر شوكتالملك دوم از سواران ايران شد .وی سواران افغان را نيز توبيخ كرد كه ابدا ً
حق مداخله در امور يا اموال مالمصطفي يزداني را ندارند(ساكماق .)8492/2 ،نامههای 6
حمل(فرودین)1296به سرحدداران ايران و افغان نشان میدهد ایران سرحددار مشخصی
در مرز نداشته درحاليكه سرحددار افغان بهطور مشخص دفعه دار« 1چوني چاهليال» ذكر
شدهاند(ساكماق.)70968/1،

مشکالترئیسگمرکیزدان

ضعف سرحدداري قاينات در یزدان ،در اوايل ذيقعده  ،1331اثرات منفی خود را نشان
داد و فراتر از مداخالت پراکندة ایلی ،به ناامنی رسمی مرزی تبدیل شد .در شكايتهای

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ95

نگاهیبهتحوالتمرزهایشرقی
ایران در دورۀ قاجار و پهلوی

ارسالی از یزدان از تجري و خودسري مأموران ساخلوي سرحدي افغان همجوار يزدان ياد
شده است كه رئيس دفتر و مأمور گمرك يزدان را اذيت میکردند .رئيس گمرك آواز ،كه
يک شكايت و گزارش را در ميزان(مهر)1332ق .به بيرجند فرستاد و پيشنهاد اعزام عدهاي
سوار با سرباز ديواني براي ساخلو يزدان ارائه داد ،به سابقة آن نيز اشاره كرد كه از سابق
معمول بوده است .اين گزارش نشان ميدهد در يزدان ،مهمترين نقطة مرزي قاينات ،برای
مدتی ساخلو مرزی منحل شده و مأموری وجود نداشته ،درحاليكه ،افغانها در این زمان
در آنسوي مرز ساخلوي سرحدي داشتند و امنيت يزدان را سلب ميكردند .ولی هیچگاه
آن را تصرف نکردند .در نامة رئيس گمرك يزدان آمده اگر وضع بههمين منوال پيش رود
رئيس دفتر گمرك يزدان فرار خواهد كرد .وي پيشنهاد نمود اگر ممكن است عدهاي سوار
با سرباز ديواني براي ايجاد ساخلو در آن حدود تعيين و اعزام شود(ساكماق.)70960/1 ،
درخواست رئيس گمرك آواز به ادارة ماليه و در ادامه به مشهد انعكاس داده شد و
نيرالدوله ،حاکم خراسان ،در نامة شمارة  ، 6719براي وزارت داخله نوشت« :محافظين
سرحدي افغانستان از حدود خود تجاوز و داخل قصبه يزدان شده ،اعضاء گمرك را اذيت
و باعث فرار آنها شدهاند» .ادارة ماليه براي جلوگيري از تعدي تقاضاي نيروي سوار و سرباز
كرده تا فوري به آنجا فرستاده شود ولي اين امر منوط به اجازة دولت بود(ساكماق.)71074/1 ،

استقرار نیروی نظامی محمدیوسفبیک در یزدان

روند مكاتبات اداري برای ارسال نیروی نظامی ادامه یافت و شوكتالملك دوم در جواب
رئيس مالية قاينات در  9ميزان(مهر) ،1293ارسال يك رسته سرباز براي مأموريت يزدان،
جهت همکاری با مأمور گمرك را امکانپذیر بيان كرد(ساكماق .)4081/1 ،شوكتالملك
دوم ،روز بعد ،در نامهای به بصيرنظام تأكيد کرد بايد تفنگ ورندل به مأموران گروهان اول
داده شود(ساكماق )2376/9 ،و محمديوسفبيك فرماندة رستة دوم گروهان اول باطليان
قاينات نيز بهعنوان فرماندة اين مأموريت تعيين شد.
مهمترين نامة شوكتالملك دوم در آستانة حركت مأموران اعزامي به يزدان ،دستورالعمل
وی به محمديوسفبيك بود .در اين دستورالعمل گفته شد «شما مأموريد با رسته خود عازم
يزدان شويد و بايد هر چه زودتر خود را به محل مأموريت برسانيد و تكليف آنها در اين
مأموريت چنين بود:
 .1به محض رسيدن به محل مأموريت دو خانه گرفته و رسته خود را منزل دهيد.
خانهها بايد نزديك به يكديگر و متصل به دفتر گمرك باشد .هرگاه صاحبان آنها راضي نشوند
مجازيد با قوة قهريه اين خانهها را تخليه كنيد.
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 .2هرگاه قراوالن سرحدي افغان به يزدان آمده و خواستند به دفتر گمركي يا اهالي آنجا
تعدي نمايند از تعديات آنها به هر نحو ممكن جلوگيري نمایيد.
 .3جلوگيري شما اول بايد از روي معقوليت باشد و اگر متقاعد نشدند تعديكننده را
گرفته حبس كنيد و هرگاه كسي در مقابل احكام نظامي شما در موقع جلوگيري اسلحه به
كار برد شما هم مجازيد كه مقابله به مثل نمایيد؛ ولي حتي االمكان تا ميتوانيد بهگونهاي رفتار
كنيد كه آخرين وسيله باشد.
 .4در موقعي كه مجبور به استفاده از اسلحه شديد سربازان بايد دقت نمايند كه سركشان
را مجروح نمايند و از كار بيندازند نه اينكه به قتل برسانند.
 .5توقف شما در آنجا تا زماني خواهد بود كه عوض شما برسد و اجازة مراجعت به
شما داده شود»( ساكماق.)2376/10 ،
محمديوسفبیک ،پس از استقرار در يزدان ،طي گزارشهاي خود اطالعات بيشتري از
سرحدداران افغان ارائه داد .در گزارش  4ذيحجه  ،1332از اهميت سرحدي يزدان ياد شده كه
حدود  100جالب عمياق افغان در اطراف آن بود(ساكماق )2376/20،و شیرینخان فرماندة
چونی چاهليلی ،تعداد  100نفر مرد در اختیار داشت(ساكماق .)2376/25 ،شوكتالملك دوم،
در جواب درخواست محمديوسفبيك ،كه اجازة بازديد از دفعهدار سرحدي افغانستان را
خواسته بود ،به وي اجازه داد به بازديد وي رفته و وقايع سرحدي را با او بهطور دوستانه
حلو فصل نمايد(ساكماق.)9343/1 ،
در گزارش15ذيحجه  1332نيز ابعاد ديگري از وضعيت سرحدداران افغان ارائه شده
است .در اين گزارش آمده«:عمياق افغان كارشان خيلي منظم است و از رسالههاي افغان و
نايبساالر و نايبالحكومه خيلي واهمه دارند .بههمين جهت نميتوانند بر احدي بيحسابي
كنند .نمونهاش دعواي چهار سال پيش سلطانخان افغان با طايفه بهلولي بود كه بعد از آن در
اين چهار سال ابدا ً گفتگويي رخ نداد»( ساكماق.)2376/26 ،
در 22ذيحجه1332نیز از مالقات صاحبمنصبان مرزي افغان ياد شده که صاحبمنصب
سوارة سرحد افغان با دو سوار به ديدن محمديوسفبيك آمد و خيلي به وي احترام گذاشت.
محمديوسفبيك ،در پي اين مالقات در گزارش خود تأكيد كرد «سواره سرحد افغان با
اداره و دفتر گمرك يزدان هيچ غرضي ندارد و در چهار سال گذشته نيز سواره عمياق به دفتر
گمرك تعرض نكرده و زياد به ميرزاجعفرعليخان احترام ميگذارند .در پايا ِن نامه آمده است
ميرزاجعفرعليبيك به سربازان بياحترامي ميكند»( ساكماق.)2376/30،
با گذشت زمان و مشخص شدن عملکرد سرحددارن افغان ،محمديوسفبيك ،فلسفة
وجودي اقامت سرباز در يزدان را منتفي و آن را غيرضروري تشخيص داد و علت آن را
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حضور سواران افغان در سرحد و اطمينان كامل از امنيت و نارضايتي رئيس گمرك يزدان
اعالم نمود .رئيس گمرك يزدان ،قبل از آمدن سرباز ،خيلي مايل به استقرار دائمي يك ساخلو
سرباز در آنجا بود؛ ولي پس از استقرار پشيمان شد .محمديوسفبيك ،رفتار صاحبمنصبان
و سواران افغان را نيز در كمال انسانيت و بيغرض بيان كرده كه مشغول خدمت و برقراري
نظم سرحد بودند .ادارة پيادهنظام ،اين گزارش را به مقامات باالتر انعكاس داد(ساكماق،
.)2376/26
تعداد سربازان محمديوسفبيك  22نفر بود(محبوب فریمانی،1382 ،ص  )416و زمان
مأموريت آنها چند ماه طول كشيد .شوكتالملك دوم ،قبل از تعويض و جابهجايي نيروهاي
مستقر در يزدان ،طی نامة شمارة  ، 1536مورخ  4محرم ، 1333به بصيرنظام نوشت« :دسته
دوم گروهان چهارم را لباس زمستاني و پالتو بدهيد كه پس از اخذ حقوق فوري عازم يزدان
شوند تا با رستة دوم گروهان اول كه متوقف يزدان هستند ،تعویض شوند» .وي تأكيد كرد:
«الزم نيست اين دسته تفنگ و فشنگ همراه ببرند .آنها بايد در يزدان تفنگهاي رسته دوم را
بگيرند» و در پايان اشاره كرد« :بايد شرحي مؤكد به محمديوسفبيك بنويسيد كه پست خود
را تحويل و بدون معطلي با رستة خود عازم بيرجند شود»( ساكماق .)2368/28 ،گروه دوم،
كه بهفرماندهي ابوتراببيك اعزام شدند  22نفر صاحبمنصب و سرباز داشت .آنها ،در 23
محرم  8/1333قوس(آبان)  ،1293از بيرجند اعزام شدند 16 .نفر با نايب و وكيل از بيرجند
حركت كردند و  5نفر در گزيك مرخصي بودند ،كه قرار بود به يزدان اعزام شوند و يك نفر
سربيشگي نيز بعد از تنبيه و حبس بايد اعزام ميشد(ساكماق .)2376/6 ،اين گروه ،باالخره
روز دوازدهم صفر  ، 1333با وكيل و سرجوقه و  4سرباز وارد يزدان شدند و  9نفر عقب
مانده بودند .محمديوسفبيك نيز روز سيزدهم صفر از يزدان بازگشت(ساكماق.)2376/4 ،

ساخت قراولخانۀ یزدان

يكي از مشكالت سرحدداري يزدان ،فقدان قراولخانه بود .چند دهه ركود در سرحدداری،
از دورة ميرعلمخان به بعد ،باعث تخريب قلعة قديمي يزدان شده بود كه در گزارش رئيس
سربازان يزدان بهخوبي انعكاس يافته است .شوكتالملك دوم ،در  9ميزان(مهر)،1293
كه ارسال نيرو به یزدان را امکانپذیر دانست ،به اين نكته اشاره كرد كه يزدان ،محلي براي
سكونت سرباز ندارد و الزم است يا از طرف دولت قلعة آنجا تعمير شود يا صاحب آنجا
را مجبور به تعمير قلعه كنند و با شروع تعمير قلعه ،سرباز فرستاده شود .وي ،دليل اين
تقاضا را نيز چنين بيان كرده كه«:اعزام نيرو باعث مناقشة دائمي با سرحدداران و سارقان
افغان ميشود و ممكن است غفلت ًا به اين عده مختصر حمله و لطمه بزرگي به آنها
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 .1شاهزاده ابتهاجالسلطان ،در 1292ش.
عنوان رئیس مالیه و گمرک قاینات را داشت
و در سال 1293ش .طی تلگرافی به تهران
درخواست برپا داشنت این اداره را در سیستان
منود .پس از برپایی آن ،به ریاست مالیه و
گمرکات سیستان رسید و در نخستین سفر،
قدمهای جدی برای ترتیب اجاره و استجارۀ
قراء خالصه سیستان برداشت و ایشان نخستین
شخصی بود که اصول مزایده را در سیستان
مستقر کرد .قبل از وی ،کار خالصه آنجا محول
به مأموران بود و به ترتیب امانی اجاره داده
میشد .ابتهاجالسلطان ،در1296ش .مجدداً
پیشکار خالصه و مالیه سیستان و قاینات
شد .بیش از آنکه از یک نفر مأمور ایرانی
متصور باشد برای تزاید عواید دولتی کوشش
کرد و عایدی دولت از چهار صد خروار به
هشتصد و پنجاه خروار غله تجاوز کرد .یکی
از خدمات برجستۀ ایشان در مأموریت
سیستانتعیینقیمتتسعیرغلهسیستان
است(مهرمنیر،)3(38،ص.)5
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وارد شود»(ساكماق .)4081/1،وی ،روز  10میزان(مهر)1293ق .نيز خطاب به رئيس مالية
قاينات نوشت« :مأمور جهت يزدان معين شده و فردا اعزام خواهد شد ،اما بايد ادارة ماليه،
قلعه آنجا را ترميم كند»( ساكماق .)4081/4،شاهزاده ابتهاجالسلطان ،1پيشكار مالية قاینات
و سیستان ،در همان روز جواب داد يك رسته فوري اعزام كنيد بعد شروع به ساخت
خواهيم كرد ،زيرا اگر سرباز اعزام نشود مأمور گمرك يزدان مجبور خواهد شد دفتر خود
را ترك كند(ساكماق.)4081/3 ،
شوكتالملك دوم ،در روز 10ميزان(مهر) ،1293كه سربازان به یزدان اعزام شدند ،طي
نامهاي خطاب به وزارت داخله ،به مشكل مسكن و محل اقامت سربازان اشاره و تأکید
کرد«:مدتي ديگر با شروع زمستان سربازان بخاطر فقدان مسكن بايد مراجعت كنند و تعدي
افغانها مجددا ً شروع خواهد شد و خواستار مذاكرة فوري با خزانهداري شد تا قراولخانة
يزدان را مطابق نقشه اداره ماليه بنا نمايد و اعتبار الزم براي اين بنا را  300تومان تخمین زد و
بر سرعت عمل در صدور اجازة بناي قراولخانه تأكيد و رونوشتی از نامهاش را برای وزارت
جنگ و خارجه ارسال کرد»( ساكماق.)4085/4،
شاهزاده ابتهاجالسلطان ،در  14عقرب  ،1293طی نامهاي به شوكتالملك دوم نوشت
خزانهداري كل دربارة ساختمان قراولخانة يزدان بهطور تلگرافي جوابهايي نوشته است و
با اينكه درباره ساخت قراولخانه موافق است ،اما درباره مخارج آن الزم است به پرسشهاي
زير پاسخ داده شود:
• قراولخانه یزدان گنجايش چند نفر سوار و سرباز را خواهد داشت يعني داراي چند
اتاق و چند طويله خواهد بود؟
• قراولخانه از خشت خام ساخته خواهد شد يا از آجر پخته؟
• مبلغ سيصد توماني كه از دولت اعتبار درخواست شده آيا براي ساختمان قراولخانه
كافی خواهد بود؟
پیشکار مالیه در پايان از شوكتالملك دوم خواسته اطالعات فوق را با هرگونه اطالعات
مفيد ديگري كه در اين خصوص دارد ،زودتر ارسال نمايد تا جواب خزانه داري كل داده
شود(ساكماق.)4081/6،
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تصویر2
برجیــزدان

شوكتالملك دوم ،جواب شاهزاده ابتهاجالسلطان را در  19ذيحجه 16/1332عقرب 1293
داد و ابتدا به علل و اهميت قراولخانه و محافظت از يزدان اشاره و از مالداران افغان ياد كرد
كه هر ساله به آن حدود ميآمدند و اسباب زحمت گمرك و ساير مالداران يزدان میشدند
و با توجه به تجديد شكايت رئيس دفتر گمرك ضروري بود يك رسته از سربازان اعزام
شوند .چون محل مناسبي نداشتند به رؤساي دولتي پيشنهاد ساخت مكان مناسبي داد و
سؤالهای خزانهداري و ویژگیهای قراولخانه یزدان را قبل از ساخت چنين بیان کرد:
• قراولخانه بايد چهار اتاق داشته ،دو اتاقش براي منزل دو جوقه سرباز يا سوار ،يك
اتاق براي صاحبمنصب و يك اتاق براي كار با يك طويله كه برای بيست رأس اسب كافي
باشد با يك انبار و يك آشپزخانه.
• چون در آنجا هزینة آجر چندان گران تمام نميشود و خشت خام هم چندان دوام
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ندارد ،اگر با آجر و سنگ ساخته شود خيلي بهتر است ،زیرا قراولخانه بهخاطر طول مدت و
استحكام وضعيت قلعه سرحدي خواهد داشت.
• اعتبار خواسته شده براي تعمير قلعه كافي نيست ،چون حکومت از يكطرف مجبور
به فرستادن سرباز است و از طرف ديگر چون سرباز منزل براي اقامت ندارد به اين جهت
اعتبار خواسته شده كه سرپناهي براي سرباز تهيه شود.
شوكتالملك دوم ،در پايان ،فوايد ساخت قراولخانه را بيان كرده كه «البته حضرت واال
ميدانيد كه امورات گمرك و تذكره و تحديد بواسطه اين قراولخانه فوقالعاده حسن جريان
پيدا خواهد نمود»( ساكماق.)4081/7،
وزارت خارجه نيز دربارة بناي قلعة يزدان به حاكم قاینات نوشت« :وزارت ماليه طبق
عقيده امين ماليه به اين نتيجه رسيده كه فع ً
ال ساخت اين بَنا مشكل و نظر حكومت سيستان
را جویا شد .حكومت قاینات ،به همراهياش در ارسال بَنّا اشاره كرده و مسامحه را متوجه
اولياي جزء ماليه در پرداخت حقوق كارگران كرد و بناي قراولخانة يزدان را از جمله لزومات
دانست كه به هر وسيله شده بايد ساخته شود ،زيرا مستحفظين آنجا شامل  30نفر سرباز و يك
صاحب منصب جزو به كلي بيمنزل و محل سكونت بودند»(محبوب فريماني،1382 ،ص
 .)416نخستين گزارش محمديوسفبيك ،در  4ذيحجه  ،1332نيز وضعيت قلعة يزدان را
درحالی نشان ميدهد كه خيلي مخروبه بود و منزل صحيحي نيز نداشت .تنها منزل مالمحمد
ديوارهاي بلند و خيلي محكم داشت ،ولي چند جفت درب الزم داشت 5 :جفت درب خانه
و  1جفت درب براي منزل .چون يزدان سرحد افغان بود بايد محل سکونت سربازان و درها
محكم ميشد(ساكماق.)2376/20 ،
شوكتالملك دوم ،در نامة11ذيحجه 8/1332عقرب(آبان) ،1293به محمديوسفبيك
نوشت«:بزودي منزل ساخته خواهد شد و تا زمان ساخت اگر منزل مالمحمد مناسب است
همانجا را تخليه كرده اقامت كنيد»( ساكماق .)2376/23،محمديوسفبيك ،در گزارش 25
ذيحجه  ،1332باز هم به منازل يزدان اشاره كرد«كه منزلهاي يزدان خيلي مخروبه هستند و
درب همه منازل شكسته و هيچ منزلي درب صحيحي ندارد و در زمستان منزل بيدرب براي
سربازان سخت است»( ساكماق.)2376/36،
مكاتبات شوكتالملك دوم باالخره بهنتيجه رسيد .خزانهداري جواب نهايي را براي
پيشكار مالية قاينات نوشت .محسنوكيلي ،پيشكار مالية قاينات ،در نامة نمرة ، 1052مورخ
 8صفر4/ 1333جدي(دي) ،1293خطاب به مصباحديوان ،نايبالحكومة قاينات ،نوشت:
«خزانهداري با تلگراف نمرة  25225مبلغ  300تومان براي بناي سربازخانة يزدان تصويب
كرده و بايد ادارة حكومتي را مطلع كرد اگر پيشنهادي در اين زمينه به تهران شده بههمراه
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صورت ريز مخارج تخميني ارسال شود»( ساكماق.)4081/5،
مصباحديوان ،نقشة قراولخانه را از شوكتالملك دوم كه در اردوي سيستان بود،
خواست .شوكتالملك دوم نیز نقشة قراولخانه را بههمراه دستورالعمل ساخت آن در 26
صفر 26/1333جدي(دي)1293ارسال کرد .قراولخانه بايد در نقطة مسطحي ساخته میشد
كه از اطراف محل مرتفعي براي سركوب نداشته باشد .زمين آن بايد  36ذرع طول و  24ذرع
عرض میداشت و برای استحكام الزم بود پي آن كنده و تمام ديوار تا يك ذرع باالي سطح
زمين از سنگ ساخته شود .اگر هزینة آجر پخته ارزانتر تمام شود با آجر برجهاي چهار طرف
يك قطعه ساخته و ارتفاع ديوارها چهار ذرع باشد .در دو ذرع و نيم بايد شروع به طاقزني
کرد و يك ذر عونيم ديگر حفاظ باشد .هرگاه وجه كفايت كند تمام بنا تا پاي طاق با آجر
ساخته شود خيلي بهتر است واال با خشت خام ساخته شود لكن خشتهاي اول و دوم
طاقها بايد پخته باشد و در هر ده رديف خشت خام يك رده خشت پخته كارشود.
براي نيروي كار هم روزي  10نفر از سربازان ساخلو همانجا و  10نفر هم يزداني كار
كنند و هر نفري 15شاهي مزد داده شود.بَنّا را نيز از بيرجند خواهند فرستاد(ساكماق)71756/1،
روند ساخت قراولخانة يزدان بهكندي پيش ميرفت و حمايت و همكاري نايبالحكومة
زيركوه هم الزم بهنظر رسيد .محسن وكيلي ،پیشکار مالیة قاینات در نامه به شوكتالملك
دوم به حكم نوشته شده براي نايب زيركوه اشاره كرده كه طبق آن عملههاي الزم از قبيل
كورهپز و االغدار باید از آبيز 1عازم يزدان ميشد .وي از شوكتالمك دوم سواد اين حكم را
خواست تا به مباشر بناي قلعه كه در دفترش منتظر بود ،بدهد تا براي دفتر زيركوه فرستاده
شود(ساكماق.)4251/1،
طبق حكم شوكتالملك دوم ،يك نفر بنّا ماهر از بيرجند فرستاده ميشد تا نقشة
قراولخانه را بر روي زمين اجرا كند ،كه يك هفته بيشتر بهطول نميكشيد .دو نفربنّاي ديگر
نيز بايد از اِسفدن 2يا قرية ديگري از زيركوه براي اتمام بنا فرستاده ميشد 20 .رأس االغ با
االغدار جهت حمل خاك و خشت ارسال ميشد 15 .نفر عمله از زيركوه 4 ،نفر كورهپز از
آبيز براي پخت آجر و درها نيز براي اتمام درب قلعه و اتاقها بايد از جاي ديگري مثل فورگ
تهيهميشد(ساكماق.)4251/2،
محسنوكيلي ،يك ماه پس از اين تدابير در  23اسد(مرداد)  ،1294طي نامهاي به
شوكتالملك دوم نوشت«:طبق گزارش مباشر بناي قلعه يزدان ،نايبالحكومه زيركوه عمله
و حيوان جهت حمل سوخت كورة آجرپزي اعزام نكرده و مباشر از اين جهت معطل مانده
است .وي ،بر صدور حكمي صريح جهت اعزام عمله و حيوان بدون هيچ مسامحهاي تأكيد
كرد»( ساكماق .)4251/4،شوكتالملك دوم ،در جواب ،مسامحه و تعويق را متوجه مباشر

 .1آویز یا آبیز روستای آبادی با  80واحد
مسکونی واقع در بلوک زیرکوه قاین
بود(فرهنگجغرافیایایرانخراسان،
،1380ص .)32
 .2اِسفدن یا اسفده روستایی در بلوک
پشتکوه منطقۀ قاین که در پای کوه آهنگران
قرار داشت .این آبادی در  44کیلومرتی شهر
قاین در کنار جادۀ هرات واقع بود و در دورۀ
قاجار 250واحد مسکونی داشت(فرهنگ
جغرافیای ایران خراسان،1380 ،ص .)76
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بناي قلعه كرد ،زيرا عليبيكنايبالحكومة زيركوه اظهار داشته بود وي كارگر الزم تهيه كرده
است و دو نفر بنا از بيرجند با سه نفر كورهپز روانه كرده و هزار نفر عمله نيز به قراء مختلف
زيركوه تقسيم كرده بود(ساكماق.)4251/7،
عمليات ساخت قراولخانة يزدان آغاز شد ،ولي چندان ادامه پيدا نكرد؛ زيرا طبق گزارش
امين مالية قاینات به خزانهداري كل در دو گزارش ،در برج حمل و  2ميزان(مهر)  ،1294بناي
قلعة يزدان دچار اشكال شده بود .اهالي يزدان ،بهواسطة خشكسالي قاينات فراري شدند و
عمله نيز براي رفتن به يزدان پيدا نميشد .چون يزدان در سرحد واقع بود و امنيت نداشت و
آب و هوايش نيز بسيار ناسالم بود ،براي اشخاصي كه عادت به زندگي در آنجا نداشتند ،سفر
به آنجا غيرممكن بود .چنانكه يك نفر بنا و يك نفر كورهپز در مدت چند روز توقف مردند.
از دو ماه قبل ،با زحمت زياد ،دو نفر كورهپز و سه نفر خشتمال بههمراه يك نفر مباشر بنايي
با دستورالعمل الزم به يزدان اعزام شدند تا خشت و آجر آماده كنند و پس از تهیة مصالح
بَنّا و عمله فرستاده شود ،اما نتيجه مأيوسكننده بود ،زيرا از چند نفر بنايي كه در بيرجند كار
ميكردند بَنّايي كه بتواند با آجر و خشت كار كند در اين منطقه نادر بود .از بنّاهاي بيرجند هم
هيچكدام حتي با اجرت زياد راضي به رفتن به يزدان نمیشدند .عملهها و كارگرها نيز جرئت
رفتن نداشتند و پيشكار مالية قاینات مجبور شد بَنّا و عمله را به اجبار بفرستند ،لذا يك نفر از
بيرجند گرفته با سوار فرستاد و كورهپز هم از طرف پيشكار ماليه و هم از طرف شوكتالملك
دوم حكم شد كه گرفته و فرستاده شوند.

تصویر 3

قلعۀیزدان
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یزداندرجنگجهانیاول

حكومت قاینات موفق به اعزام عدهاي عمله شد .اما عملهها با شروع جنگ جهانی اول و
شیوع خبر ورود آلمانها ،روسها ،و افغانها فرار كردند .بنّا هم در بين راه مريض شد و
پس از چند روز فوت كرد .كورهپزها هم كه تحتالحفظ در يزدان مشغول كار بودند پس
از شنيدن اخبار جديد شبانه فرار كردند .يك نفر در بين راه ُمرد و مباشر بنايي نيز فرار
كرد و به بيرجند آمد و در زمان ارسال اين گزارش هيچكس در يزدان نبود .حتي رئيس
گمرك يزدان نيز به شاهرخت رفت و كار بَنايي تعطيل شد .محسنوكيلي در اين زمينه با
شوكتالملك دوم مالقات كرد و معتقد بود اين قلعه بايد توسط يك عده سرباز اعزامي
از بيرجند ساخته شود .براي مثال 100 ،يا  200نفر سرباز تحت فرماندهي صاحبمنصبي
فرستاده شود و آذوقه هم منظم ارسال گردد تا در مدت دو سه ماه تمام شود ،ولي مخارج
اين قلعه خيلي بيشتر از  300تومان برآورد شده میشد ،زیرا در آن زمان انتظار اين
محذورات نميرفت و در زمان ساخت نيز بهواسطة اينكه تمام زراعتهاي يزدان ،زيركوه،
و جلگة سنيخانه بيش از ساير نقاط ملخ خورده و آذوقه بسيار گران شده بود؛ براي مثال،
نان در يزدان ،به سنگ قاين ،يك من سه قران شد .در اين صورت ممكن نبود عمله را
روزي يك ريال داد و هيچ عملهاي قبول نميكرد و به یزدان نميرفت .آنچه در مرحلة اول
در يزدان تهيه شده بود  82/000خشت 12/000 ،آجر ،و دو كورة آجرپزي بود.
ساخت قراولخانة یزدان متوقف شد .ولی سربازان در یزدان مستقر بودند و اطالعاتی از
نقش سربازان مقیم يزدان در دورة جنگ جهانی اول موجود است .در اسناد مشخص نشده
سربازان يزدان چه اقدامي انجام دادهاند و احتماالً با عوامل انگليسي همكاري نكردند كه
باعث خشم پريدوكس ،صاحب قونسول قاينات و سيستان ،و نيوويس ،قونسول انگليس
مقيم بيرجند شد كه از شوكتالملك دوم خواستند يك دسته سرباز جديد به يزدان اعزام
شود تا سربازان آنجا در اسرع وقت احضار و تنبيه شوند(محبوب فريماني،1382 ،ص .)421
در زمان فرماندهي ابوتراببيك 22 ،نفر به يزدان ارسال شدند و پایان مأموريت اين سربازان
مشخص نيست ،اما هنوز قراولخانة يزدان ساخته نشده بود.
در 1335ق .که حيدرعليخانثموری سرحددار بود 24 ،نفر براي يزدان در نظر گرفته
شد که  4نفر از آنها سواره بودند .محمدعلي،نايب سربازان يزدان يكي از مرزداران سرحدي،
مأموريت خود را جمعآوري اخبار و اطالعات آنسوي مرز افغانستان قرار داد و يك نمونه از
اين گزارشها تاكنون بدست آمده که وی از تحركات افغانها براي جنگ جهاني ،سرقتهاي
افغانها از قاينات و وضعيت نظامي يزدان سخن گفته است .براساس اين گزارش  4نفر
جمازه سوار بهلولي كه مدت  15روز در يزدان بودند ،رفتند و كسي بهجاي آنها نيامد .وي ،به
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كمبود تفنگ در يزدان نيز اشاره كرده كه دوازده قبضه تفنگ شكسته و معيوب را ابوتراببيك
نايب با خود برد و وی تقاضاي ارسال تفنگ و فشنگ كرد و ميزان موجودي فشنگها را
يكص دوسي دانه ذكر كرد(محبوب فريماني،1382 ،ص .)501
فقدان نيروي سرحدي قاينات در يزدان در اواسط 1337ق .نتيجة منفي به بار آورد و
رسالههاي سرحدار افغان گلزارخان که در «چونی چاهلیال» مستقر بودند در امور يزدان ،كه
قناتهاي قديمي در سرحد داشت ،مداخله كردند و مزاحم زراعت كشاورزان شدند(ساكماق،
 )4081و اگرچه مدتی بهخاطر حضور نیروهای کمربند شرقی توسط انگلیسیها امنیت در
مرزها بهتر شد ،ولی پس از آن باز گزارشهای بیشتری از مداخلة افغانها شده است و در
دورة پهلوی نیز ادامه یافت.

یزدان در دورۀ پهلوی

در روابط قاینات با هرات ،در قسمتهای سرحدی دفعهدارها و رسالهدارها ،و در هرات،
سپهساالر و نایبساالرها نقش مهمی داشتند و سياست نايبالحكومة هرات نقش مهمي
در برخورد سرحدداران افغان با ایرانیها داشت .سرحدداران افغان ،در دورة پهلوی،
خشونت بیشتری نشان دادند و زمانی که در  1934یک گروه افغان وارد زورآباد شدند
و  25روستا را غارت کردند ،ناظران بریتانیایی گزارش دادند که« برای مدتهای مدید
سیاست نايب ساالر هرات این بوده که خشنترين عناصر خود را در نواحی مرز مستقر
سازد» ،اینها قبایل کام ً
ال مسلح بیابانگرد بودند که با شتر و گلههای خود هیچ محدودهای
نمیشناختند و در موقعیتی قرار داشتند که حمالت بیرحمانه به هرسو میکردند و اموال
غیر منقولی نداشتند که نگران آن باشند(مجتهد زاده،1378 ،صص  .)324-323نمونهای از
این خشونت ،کشته شدن عباسبیگ ،رئیس پست امنیة یزدان و سه نفر امنیه بود که بعد از
کبوده به قتل رسیدند و معتمدالوزاره هنگام عبور از کبوده در دی  1312استخوانهای شتر
عباسبیگ را دید و نوشت این مرد رشید فدای دسیسة افغانها شده و قاتالن آن هنوز به
مجازات نرسیدهاند(معتمدی،1389 ،ص .)137
در مقابل ،باوجود اینکه وضعیت نظامی ایران در دورة پهلوی افزایش یافت ،توان نظامی
ایران در یزدان ضعیفتر از گذشته شده بود .یزدان ،که سابق ًا خیلی بزرگ و درواقع قصبه بود
و آثار خرابههای آن هم پیدا بود در اوایل دورة پهلوی و 1312ش .به یک قلعة خرابه تبدیل
شد که فقط سه خانوار رعیت داشت که کشت و زرع میکردند و دایرة گمرک که تازه بنا
شده بود در خارج قلعه و هنوز ناتمام بود .ادارة امنیه نیز در خارج قلعه و در محوطهای بود که
چهار نفر امنیه در آنجا بودند و این چهار نفر عهدهدار تجاوز طوایف افغانی که مسلح بودند
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و همیشه از خط استاتکو گذشته به خاک ایران تجاوز میکردند ،نبودند .معتمدالوزاره دربارة
امنیت منطقه نوشته« :اوضاع این قسمت حدود فاقد انتظام است و فقدان پستهای نظامی
و امنیه مرتب به طوایف افاغنه اجازه داده است که این همه از اول تقتندی به سمت ایران
تخطی کنند .وی دربارة اثرات ناامنی بر یزدان نیز نوشته سابق ًا در یزدان و توابع  73رشته قنات
بوده است که فع ً
ال چهار رشته باقی و بقیه بهواسطه عدم تنقیه و مراقبت خراب شدهاند ولی
آثار آنها باقی است .خود یزدان یک رشته قنات دارد که آبش شیرین است و اگر تنقیه بشود
ممکن است هشت سنگ آب داشته باشد»( معتمدی،1389 ،ص.)137

نتیجهگیری

با حکمیت فخرالدینآلتای در 1313ش .وضعيت آخرین قسمت از مرزهای تحدید نشده
ایران و افغانستان در قسمت قاینات مشخص شد .یکی از مهمترین قسمتهای حکمیت
ِ
مرزي تحدبیِ یزدان و كبوده است که به ایران واگذار شد .باوجود ادعای
آلتای ،منطقة
افغانها دربارة یزدان ،آلتای ،وضعیت موجود و سابقة اقامت ایران در آن و عدم اعتراض
افغانها طی هفت دهه را مالک قضاوت قرار داد و باوجود کشیده شدن مرز به داخل
افغانستان ،یزدان همچنان در اختیار ایران ماند .هفت دهه حضور مداوم نیروهای اداری
و نظامی قاینات در یزدان ،از زمان میرعلمخان ،بر حکمیت آلتای بسیار تأثيرگذار بود و
آلتای نیز این حضور را مبنا قرار داد نه ادعای افغانها را که مدعی بودند ایران در زمان
ضعف افغانها آن را تصرف کرده است .افغانها ،پس از مسئلة هرات هیچگاه در یزدان
مستقر نشدند و هیچگاه نیز به حضور نظامی ایران اعتراض نکردند و تنها کشمکشها و
سرقتهای ایالت و عشایر بهطور فصلی و در کوتاه مدت گزارش میشد که حکومتها
نیز مدافع آنها نبودند .حکام قاینات ،در دورة میرعلمخان ،برای کنترل بر تردد مهاجمان
ترکمن در یزدان ،منتهیالیه راه بیرجند– هرات ،حضور نظامی خود را ادامه داد و قلعة یزدان
مهمترین نقطة مرزی قاینات بود .سپس ،با شکلگیری ادارة کمرگ ،مأموران مالیه نیز در
آنجا مستقر شدند و پساز 1332ق .طرح استقرار مجدد ساخلو نظامی قاینات در یزدان
برای تأمین امنیت مأمور گمرک مطرح شد و برنامة ساخت قراولخانة یزدان مورد تصویب
ادارة مالیة قاینات ،وزارت مالیه ،و وزارت خارجه قرار گرفت و مقدمات آن آغاز شد که
با شروع جنگ جهانی اول ناتمام ماند .این اقدامات حکام قاینات ،از دورة میرعلمخان تا
شوکتالملک اول و دوم ،در یزدان ،مهمترین عامل مؤثر بر حکمیت آلتای در واگذاری
آن به ایران بوده است.
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منابع

آصف فکرت ،محمد( )1376فارسی هروی ،زبان گفتار هرات .مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

بهمنی قاجار ،محمد علی( .)1390تمامیت ارضی ایران ،سیری در تاریخ مرزهای ایران .تهران :موسسة مطالعات
و پژوهشهای سیاسی.

راستی ،عمران؛ شاطری ،مفید؛ مکانیکی ،جواد(،1391خرداد) .مرز و تأثير آن بر سکونتگاههای مرزی(یزدان،

کبوده ،مزرعه نظرخان)؛ سکونتگاههای مرزی نامبرده شده در حکمیت آلتای .در مجموعه مقاالت
پنجمینکنگرهانجمنژئوپلیتیکایرانقابلیتهاوظرفیتهایکاربردیجغرافیایسیاسی 4-3،خرداد.

فرخ ،سید مهدی( .)1370کرسی نشینان کابل(محمد آصف فکرت،كوششگر) .تهران :موسسة پژوهش و
مطالعاتفرهنگی.

فرهنگ جغرافیایی ایران خراسـان((.)1380کاظم خادمیان،مترجم) .مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی.

رياضي هروي ،محمد یوسف( .)1324كليات رياضي یا بحرالفواید ،ضیاء المعرفه(چاپ سنگی).

مجتهد زاده ،پیروز( .)1378امیران مرزدار و مرزهای خاوری(حمید رضا ملک محمدی نوری،مترجم) .تهران،
شیرازه.

محبوب فریمانی ،الهه( )1382اسناد حضور دولتهای بیگانه در شرق ایران .مشهد :سازمان کتابخانهها،
موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.

مخبر ،محمد علی( .)1324مرزهای ایران .تهران :چاپخانه کیهان.

معتمدی ،رحمت اهلل( .)1389از سیاهکوه تا دهانه ذوالفقار :شرح گزارشات و وقایع مسافرت به سرحدات

افغانستان و مطالعات از وضعیات قسمت های سرحدی دی ماه  -1312خرداد  .1313تهران :پردیس

دانش.

مک گریگور ،سی ام ( .)1368شرح سفری به ایالت خراسان و شمال غربی افغانستان (.اسداهلل توکلی،مترجم).
مشهد ،معاونت فرهنگی آستان قدس.

نجفزاده ،علی( .)1388روابط سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و فرهنگی امیرنشین قاینات با حکمرانان افغانستان در
دورة قاجار ،طرح پژوهشی ،دانشگاه بیرجند ،گروه افغانستان شناسی.
روزنامة خورشید ،شماره .117
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نگاهیبهتحوالتمرزهایشرقی
ایران در دورۀ قاجار و پهلوی

پیوست1

دستورالعمل استقرار نظامی در یزدان
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پیوست 2

پرسشهای پیشکار مالیه و گمرکات قاینات و
سیستان دربارۀ قراولخانۀ یزدان
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