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چکیده

روابط و مناسبات مرزی ایررا و افااسترنا در سرا هرای 1344-1324ه.ق

دارای فراز و سشیبهای بتریاری بردد .ایرا افرتوخیزهرا دییرم مندر دی
داشررت ر ریشرة بترریاری از مشر ات نرردسد دو شرردر سیررز محتررد

مرردشرردد .عامررم ایررید ایررا متررا م ،جرر اید افااستررنا از ایرررا برردد.

تحرکهای جمدیند مهمتریا مدید ایا فضا ،خدد محممِ گرههایِ ردر
دیگری ش

مدتدا ب مهاجرت بخشهاید از جمدیت شهرسشیا غر

افااستنا و قبایید از هزاره ب واسط مرد ت ییرر عییر آ هرا اشراره ررد.
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عبدر غیرقاسدسد افراد و ایرات مررزیِ افااسترنا  ،ر گراهد بر سررقت و

ساامند در مناطق مرزی ایرا منجر مدش و سیز جریا قاچاق اسیح  ،روی

دیگرِ س ة تحر ات جمدیند بدد .همچنا

اسنقرا بخشرد از مشر ات

داخید افااستنا ماسن جریا فنراوای جهراد عییر اسگیریب و بیمراریهرای

واگیردار در همریا بترنر رن سمردد .در نرار عامرم ایرید یدنرد جر اید

افااستنا  ،مر یریت سیاسرت خرارجد افااسترنا

ر بر مدجرب عه سامرة

گن مک در اخنیرار اسگیترنا بردد سیرز در آشرینگد مناسربات مرؤثر بردد.

مر یریت غیربرردمد سیاسررت خررارجد در افااستررنا  ،حررم مدضررات را در
بترریاری مداق ر سررامم ا مررد رررد .شرررایط آشررینة ایرررا و خراسررا در

سا های1344-1324ه.ق سیز ب عندا عامم م مم ،ایا متا م و تنشها را
پیچی هتر ساخت .پب از مشروط  ،استجام امدر از میا رفن بردد و ح رام

خراسا با شدرشهای شهری و قبیی ای فراواسد روب رو بددس  .در پد ایرا

تحر ررات ،تدج ر و ارادة یزم برررای ت ر میا امنیررت مرزهررا و حررم متررا م

پیشآم ه ش م سمدگرفت.

واژه های کلیدی :ایررا  ،افااسترنا  ،مررز ،ترنشهرای مررزی ،قاچراق
اسیح  ،مهاجرت.

مقدمه

تجاوزات متیحاس و ایجراد سراامند ،گروگرا گیرری ،قاچراق رای ،اسریح و استرا  ،ایجراد
مهاجرسشرریاهررای افارراسد در ایرررا  ،ازدوا هررای غیرقرراسدسد و متررکی تذ ره(گذرسامرر )،
همبتنگدهای مرذهبد مرزسشرینا و تبدرات آ  ،از جمیر مدضرات و مشر ات مررزی بر
حتا مدآی

از سا های دور همداره میا ایررا و افااسترنا وجردد داشرن اسرت .ایرا

پژوهش دری د پاسخ ب ایا سؤا است

دییم و ریش های ایا مشر ات در سرا هرای

مدردسظر چیتت؟ یافن های پژوهش سشا مدده محردر و ریشر بتریاری از مترا م مررزی
ایرا و افااستنا  ،را بای در ج اید افااستنا از پی ره ایرا جتنجد ررد .اببنر زمینر هرا و
عیم مناسبات ایرا و افااستنا را در دو بخش مدتدا عندا سمدد1:ر عیم محدری 2ر عیرم
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تابد و م مم .ب سظر مدآی در متا م ،رویر ادها و روابرط دو شردر مردتردا بر فضرای
سیاسد و م یریند افااستنا و همچنیا مش ات پیرامدسد مرزی و عداقب آ  ،ب عنردا دو
اسد اییدِ منظدمة روابط ایرا و افااستنا اشاره رد
گرفن اس و آ بتنر مهم هما ج ا ش

هرر دو از یرک بترنر سرچشرم

از ایرا اسرت .در نرار محدریرت ایرا دو عامرم،

آشینگد و ع ماستجام دسنگاههای دوبند در ایرا و ب تب آ جاریش

ایا ساب ساماسدها

در یی های پاییا م یریند شدر و از جمی ایابت بزرگ خراسا  ،ماحظ سمردد .هر ر ام
در ادامر بر بحرو و بررسرد هر ر ام

از ایا عدامم دارای ریزعاممهای دیگری هتنن

پرداخن خداه ش  .اگرچ پژوهشهای بتیاری در حدزه ارتبرا ایررا و افااسترنا اسجرام
ش ه ،اما عم ه آ ها بر فراین ج اید افااستنا  ،ش مگیریِ مرز و مباحو سیاسد حرد آ
ت ی داشن اس و مش ات ساشد از اسنقرار مرز در ابداد امنیند ،اجنماعد و غیره ،ب ویرژه در
سا های م سظر مردرد رمتردجهد قررار گرفنر اسرت .از جمیر آ هرا مردتردا بر

نرا

«افااستنا و ایرا » از د نر مندبدحقیقد ،و «امیرا مرزدار و مرزهای خاوری ایررا » سدشرن
پیروز مجنه زاده اشاره رد .در ایا پژوهش دشش ش ه ب ایرا حردزههرای مایرد ماسر ه
پرداخن شدد .ذ ر ایا س ن ضروری است

ب دبیم شررایط ویرژه ایررا در آ سرا هرا و

ضدف دوبت و ب تب آ دسنگاه سیاسرت خرارجد ،عمر ه مترا م مربرد بر افااسترنا در
ایابت خراسا و ب ویژه زیر سظر امیر قا ا حموفصم مدش  .از آسجرا ر خراسرا بیشرنریا
ت ثیر را از روی ادهای میا دو شدر ایررا و افااسترنا مردگرفرت (روابرد ر اگرچر برا
ش ت منر تا ند سیز ادام یافن است) ،جایگاه آ و سیاسنم ارا محید برجتن تر است.
زمینههای مسائل و مشکالت در افغانستان

اسگیتنا از زما ج اید افااستنا از ایرا سگاهد ویژه ب متا م داخید آ

چرا

از اهمیت متکی حا مسازی حنرد بدر از تشر یم افااسترنا

شردر داشرت،

اسرن سشر ه بردد .امرا

احتاسات اسامد و ض اسگییتد افاا ها مش ید ب هما اس ازه برزرگ محترد مردشر
بای مرتی مدگردی  .در پد قیام افاا هرا عییر اسگیریب ،ایرا شردر دسرت بر تهراجم
سراسری ب خاک افااستنا زد ،اما با ش تت سخند مداج ش و ساامی اس بر مرزهرای هنر
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بازگشت .بد از ایا ش تت بدد

اسگییب گزینة حضردر سیرروی سظرامدِ سرنگیا را نرار

گذاشت و تصمیم گرفرت حرا م دسرتسشراس ه بر روی رار آورد(افشراریزدی:2/1360 ،
 .)102در شدرش بد ی در زما یدقد خا  ،اسگیتنا تداسترت افارا هرا را ش ترتداده و
عه سامة گن مک(.1879م1296/ه.ق) را با آ

شدر ب امضا برساس  .طبق میاد ایا عه سامر

زمام امدر خارجد افااستنا ب اسگییب سپرده ش (ترسزید.)87 :1363،
ایا متکی باعو مد ش همتایگا ایرا شردر در پرد برروز مشر ات ،سر برا حا مرا
با اسگییتدها مداج باشن  .ایا سختگیری برای ایررا

افااستنا ،

منرر بردد ،امرا بررای

روسی ایرا محر ودیت آسچنرا قردی بردد ر روسری اقر ام بر ایجراد بحررا هرای مررزی
خددساخن مد رد تا با اعزام سماین گاسد ب دربارهای ح ام محید ب روابط سیاسد برسر ،
اما اسگیتنا با ج ّیت ایا تاشها را عقیم گذاشت(ادمک .)45: 1349،ح ام ایراسرد ماسنر
حا م خراسا و حا م قا نات ب راحند برا حا مرا هررات ،فرراه و چخاستردر از شرهرهای
مرزی افااستنا رابط داشن و پذیرای هیکتهای هم یگر بددس  .ایا امر مدتداسر ریشر در
مدقدیت متنح م ایا شدر در میا مقامات و وجدد اسگیدفیمهای بتریار ،ر در راسرنای
مناف اسگییب حر ت رده و هرگدس حر ت منرافد منراف اسگیریب را خنمرد مرد ردسر ،
داشن باش  .اسگییب سیدذ بتیاری در دسنگاه ح رام محیرد خراسرا از جمیر خاسر ا عیرم
داشت

بیشنر مراودات و متا م مرزی با افااستنا در سرزمیا تحت ح دمت آ ها رقرم

مدخدرد .ایا سیدذ همداره با فراز و سشیب برقرار بدد(قنر هاری36 :1368 ،؛ ر ریبطدسرد،
.)138 :1385
سیطة اسگییب بر سیاست خرارجد افارا هرا در نرار مرادهای از عه سامرة پراریب یدنرد
حَ َمبدد ایا شدر در اخنافات ایرا و افااستنا  ،بتیار دردسرساز ش  :هم طرر

دعردا

و هم حَ َم یک سد و ایرا در سدی دیگر قرار گرفت .سطح روابط سیاسدِ میا دو شدر
ب ویژه پب از عه سام گن مک مح ودتر ش  .پریش از آ روابرط دوبرت قاجرار برا سیتری
محم زاید(اگرچ تحرت سظرارت اسگیترنا ) ترا اواخرر ح دمرت شریرعیدخرا دوسرناس و
هیکتهاید از دو شدر در حا رفتوآم بددس  .مهمتریا آ  ،حضدر سردار یدقرد خرا
همزما با سیر سایراب یاشاه ب مشه و دی ار با او بدد .دو سرا بدر سیرز ایررا ابدابحترا
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شاهقن هاری ،امیا مآسنا ق س را ب سیارت فرسناد

همداره سزد شریرعیدخرا دارای

احنرام زیادی بدد(قن هاری .)21 :1368 ،ایرا بر حک رم داشرنا طرفر ارا بتریار ،آگراهد
زیادی از اخبار و اطاعات افااستنا و خاس ا حرا م داشرت .بتریاری از رجرا برجترن و
سردارا محم زاید در سها ب ایرا دببتن بددس و با رابطرا ایراسرد سرر و سرری داشرنن .
برخد از آ ها ب مدجب ح م شرعد ،ارا اطاعات بر ایررا را وفییر خردد مردداسترنن
(فرن26 :1370،و .)253در مقابم افااستنا سیز تاش مد رد از مهاجرا افااسد ب یامنظردر
بهره ببرد ،اگرچ تدفیق چن اسد س اشت(ریاضهروی .)255 :1369 ،ادام ایرا روس رر سیردذ
ایرا ر با روی ارآم

عب ابرحما

ب «ضر ایراسد» و «ض شرید » مدررو

بردد مندقرف

شر  .تی ررر ایراسرردهررا دربرراره افاررا هررا ر آسررا را «ساقابررم ،سررافهم ،بررداسررند اد ،بی ررار و
عاقبتسین یش» مدداستنن در تصرمیم او ت ثیرگرذار بدد(قنر هاری .)54 :1368 ،سنیجر ایرا
پایگاههای اطاعاتد و سیدذی ایرا در افااستنا بدد

وضدیت ،حذ

آسردترریا اثرر آ

سامم ابدد مذا رات حمِ متا م مرزی بدد.
اسگییتدها همیش ب روابط ایرا و افااستنا سظارت مد ردسر  .آ هرا طبرق قررارداد برا
افاا ها ،یک و یم اسگییتد ب همراه یک سدیتن ه در ابم داشنن
رفتوآم ها را با آ

یدرتمرذا رات و

شدر اطاع مدداد(قن هاری .)36: 1368 ،سیاست بدتردجهد و عر م

هم اریهای افااسترنا در م شر ات مررزی از ایرا زمرا شر ت یافرت .ایرا وضردیت ترا
1300/1921ش ادام یافت تا ایا

در ایا تاریخ در عه سام راوبپنر ی ،سیاسرت خرارجد

ب خدد افاا ها سپرده ش (غبار788 :1359 ،؛ یییدرد .)17 :1368 ،اما ا مر سا های تحت
امم اسگییتدها بدد.

بررسد ایا تحقیق ،سیاست خارجد تحت سیط

در اخنیررار س اشررنا سر ا سیاسررت خررارجد افااستررنا تدسررط حا مرراسش ،ایرررا را در
پیگیری امدر فیمابیا و ب خصدص مداردی
ج ی مداج

بر سررعت عمرم سیراز داشرت ،برا مشر ات

رد و در بتیاری مداق ب تضیی حقدق شهروس ا ایراسد منجر شر  .ایررا در

گرماگرم مشروط و سابتاماسدهای پب از آ ،

زس گد اجنماعد را تا حر زیرادی بر و

ثبات رده بدد ،سیازی ب رابط با افااستنا س اشت و از ایا رابط سددی عایر ش سمردشر ،
اما عم ه متا ید

منجر ب برقراری ارتبا مدش

نشهای افارا هرا بردد .ایررا در ایرا
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رابط فقط وا نش سشا مردداد و مناسرباتش براسراس سیترنم پاسرخگدید و مقابیر بر ممرم
بدد(مکگرگر81 :2/1368 ،؛ مجنه زاده .)320 :1378 ،پرواضح است

در ایا روش سر

مدتدا برسام ای ثابت برای مناطقمرزی پیاده رد و س حند آباداسد مدجردد آ را یریاست
رده و ت اوم داد.
در نار ایا واقدیتهرا ،مشر م اسگیریب بررای حضردر در افااسترنا  ،بر دبیرم روحیرة
دشمند بایی افاا ها با آسا  ،برر پیچیر گد مطرر شر ه مردافرزود .در ایرا شررایط ،همرا
حریف حَ َم سیز چن ا تدفیقد در حم متا م مطر ش ه از سدی ایررا س اشرت و بتریاری
از آ ها یینحم باقد مدماس .
ساخت جارافیاید و جمدیند افااستنا از مترا م دیگرری اسرت ر اثررات مترنقیم آ
ایرا را درگیر مد رد .دهتناسدبدد افااستنا ب جز مناطق غربد ،سربب جر اید منراطق
افااستنا از هم یگر ش ه

مهرمترریا پیامر ایرا عامرم محیطرد ،اسرزوای منراطق و عر م

دسنرسد ح دمت مر زی بر تمرام قیمررو ح دمرت بردده اسرت .بر همریا جهرت منراطق
سرح ی در رفنارهای خدد ،خددمخناریِ امم داشن اس  .ساخت ایید سیرز بر آسرا

مرک

مد رد .اسگیتنا سیز در مرزهای هن دچار مش ات ج ی بدد و ب طدر م اوم با حمرات
ایا قبایم مداج مدش و اساساً دو جنگ از س جنگ افااستنا و اسگیتنا را همریا قبایرم
مدجب ش ه بددس (ادمک160 :1349 ،و .)180در مرزهرای مننهرد بر ایررا سیرز اوضراع بر
هما مندا بدد .ب جز هرات رر ب سبب داشنا سطحِ بایترِ تم
فراگیر تم

و شهرسشیند و سیز حضردر

ایراسد و مذهب تشی (زرقاسد)182 :1385 ،رر ایررا همرداره از سرمت منراطق

جند آ تا مرزهای مننهد ب هن  ،با ته ی اتد برای مرزها و مرزسشینا خردد مداجر بردد.
ایا ته ی ها تا ح بایید ب سبب ننر س اشنا دوبت افااستنا  ،قابم پیشرگیری و پیگیرری
سبدد .بنابرایا وجدد دهتنا ها ایا ایات را ب طدر طبیدد ب سدی ایررا سررازیر مرد ررد
از زما ج اید افااستنا  ،ب طدر م رر ب مناطق ایراسد آسیب زده بددس .
آسچ ایا حمات را خطرساکتر مرد ررد متریحاس بردد آ هرا بدد(محبرد فریمراسد،
136،275 :1383و .)276از مهمتریا تیاوتهاید

سیرسام سدیتا میا ایراسیا و افااسدها

قا م ش هاس عشق و عاقة افاغن ب داشنا اسیح ی فرردی بردده ر تبر یم بر یرک سرنت
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هم گیر ش ه بدد (مکگرگر .)192: 1/1368 ،اوبیا سییر ایرا هم در سا 1284ق ب ایرا
مطیب اشاره رده است(قن هاری .)38: 1368 ،ورود اسیح ب آساسد از مرزهای هن اسجرام
و سپب در تمام سقرا افااسترنا پرا نر ه مردشر  .ایرم غیزا رد بر ویرژه بر سربب اسرنقرار
بخشهاید از طدایف خدد در خاک هن و داشنا حق ییاق و قشاق ،ترا سقرا دوردسرت
هن سیر مد ردس و بد از گرردآوری محمدبر هرای سرا  ،آ هرا را بر افااسترنا مننقرم
مدساخنن  .تهی سا از طریق مترقط و خیریف فرارس تدسرط افریر یها ررر از دیگرر قبایرم
افااسد متنقر در جند افااستنا رر سیز اسجام مدش  .از افنخارات افااسدها آ بدد

قیمت

اسیح در ی ن و ابم ی د است (ادمک.)103 :1349 ،
مردم افاا ب طدرعام و قبایم سرح ی ب طردر خراص ،عشرق میرطرد بر خریر اسریح
داشنن

حند برای خری آ  ،زمیا و گاوآها خردد را مردفروخننر  .متریحبردد قبایرم

برای مرزهای هن و اسگییب ،عیدرغم داشنا سیروی سظامد برتر ،مشر ات فراواسرد ایجراد
رده و ی مات زیادی ب ارتش ایا شردر وارد آوردهبدد(ادمرک .)26 :1349 ،مشرخ
است ایرا با شرایط سخت خدد ب طریق اوبد ی مات بیشنری منحمم مردشر  .اگرچر بر
دبیم وجدد قبایم مجمدیتتر(عیدآبرادی )11 :1375 ،و منراطق بیابراسد ترا حر زیرادی از
بروز فاجد ای مشاب آسچ در مرزهای هن مدگذشت م مدش  ،اما بیاباسدبردد منطقر از
سدی دیگر باعو سیاز ایا مناطق ب مداد غذاید تدبی ش ه و گاه ثروت مدجدد در ایا سدی
مرزها مدش و مش ات خاص خدد را ایجاد مد رد.
از عدامم دیگری

افااستنا را در مدض

نشگری قرار مردداد ،وضردیت دینرد ایرا

شدر بدد .مذهب اهمسنت ،مذهب غابب مردما افاا بدد و بر طردر ید شر ت پایبنر ی
آ ها چ شید و چ سند ب مذهب تا زما

ندسد سیز در حر برایید براقد اسرت .بر همریا

ستبت سیدذ عیما سیز چشمگیر بدده و هرگدس ته ی و اسحرا
مددادس  .از مداردی

را با شر ت عمرم پاسرخ -

اعام جهاد از سدی ایا عیما باعو حر تهای بزرگد در تراریخ

افااستنا ش  ،جهاد عیی اسگییب بدد(ادمک .)10 :1349 ،ب خصردص جنرگ او آ هرا برا
اسگیتنا

ب قنم اسگییتدهای بتیاری منجر ش  .حب اسجام جهاد عیی آ ها ،ترا سرا هرا

در میرا افاررا هررا زسر ه برردد و عیرردرغررم خر مات زیررادی ر اسگیرریب در مرردرد تمامیررت
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افااستنا (اگرچ برای مناف خدد) اسجام داده بدد ،ب واسط دستسشاس ه رد امیرر ابرم و
حق اداره سیاست خارجد ،سدک تیغ جهاد ب سدی آسا بدد(ادمک .)37 :1349 ،ادام ایرا
مد سصیب ایرا هم مدگردی  ،چرا
متنقر بددس  .در پد همیا افزایش بدد

اسگییتدهای بتیاری در مرزهای ایرا با افااسترنا
همداره شایداتد مبند برر حر رت افارا هرا بررای

جهاد برا آسرا در میرا مرزسشرینا پرا نر ه مردشر (محبد فریمراسد :1383 ،سرن  )649و
سیروهای مرزی را دچار مش اتد مرد رد(همرا 222،225 :و .)238امرا روی دیگرر جهراد،
اعام جهاد عیی شیدیا افااسد ب ویژه هزارهها در وهی او و قزبباشها در گام بدر ی بردد.
در زما عب ابرحما آغاز ش (پاپیدیزدی ،)210: 1372 ،تبداتد برای ایرا بر

ایا متکی
دسبا آورد

ت اوم ایا حر ت در سا های بدر و ترا اسرنقرار امرا اهلل هرمزمرا برا تاییرر

سیطنت در ایرا همداره از متا م و دغ غ های حا ما خراسا بدد.
نقش مرز در تنشهای سیاسی ایران و افغانستان

ایجاد مرز و متا م ش مگرفن حد آ  ،اییدترریا محمرم سرزاعهرا و مشر ات ایررا برا
افااستنا بدد .چرا

خطد مرزی ترسیمش ه تدسط بیگاس برای اه ا

فرهنگد و تم سد را از هم ج ا رد
ثابت و تب هدیند متنقم(
پی رة ایید آ

خدد ،یک ییت

پارههای دورافناده از ایرم ترا رسری

شای قر ها طرد

بر وضردیند

شری ه) ،همرداره چرابشهراید را بررای

ییت فراهم مد رد .سقش مرز اگرچ ب یدرت عنداسد جر ا از مشر ات

افااستنا آورده ش ه ،اما بخش عم های از مجمدع مش ات ساشد از آ ریشر در خراک
افااستنا داشت.
مرز ایرا و افااستنا در طد  75سا  ،پنفبار تح ی ش  .مرزهای مشنرک ندسد 978
ییدمنر است

 619ییدمنر آ با خراسا های رضدی و جندبد است(عیدآبادی:1375 ،

 ،)3اما در سا های مدرد مطابد ( ر حنمراً رقمرد برایتر را شرامم مردشر ه وبرد بر دبیرم
سامشخ

و بدثباتبدد آ  ،ارا رقم دقیق ام ا پرذیر سیترت)تمام ایرا مررز مشرنرک برا

ایابت خراسا بدد ،چرا

سیتنا در ایرا سرا هرا ضرمیم ایابرت خراسرا (ترسزید1363 ،

 )154:و تاب وییرت قرا ا ررر ر مقرر خاسر ا عیرم ررر بردد( رز  .)274 :1367 ،در تمرام
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م اتبررات مربررد برر سیتررنا  ،از سررربرگهرراید بررا سشررا ح دمررت خراسررا اسررنیاده
مدش (بیات.)109 :1370،
ب جز برخد شهرها ماسن هرات

در گام او و با مداه ه پاریب از ایرا جر ا شر ه و

حا میت متنقم از ایرا را عیدرغم بهت جمدد و برخد ع بابدممها
ش آغاز ردس  ،مناطقد

اشراره خداهر

در مراحم بد ی از ایرا ج ا ش س  ،تا م تها خردد را ایراسرد

مدداستنن و راضد رد آ ها ب قبد حا میت افااستناسد متنقم ار دشداری بردد .خردد
افاا ها سیز در تصر

و اعما حا میت مناطق واگذارش ه ب آسا دچار تردی بددسر و در

برخد قتمتها تا چهار سا بد از واگذاری سیز متنقر سش س (ر یبطدسد.)55 :1385 ،
سیدذ ایرا در افااستنا مر زی و شرقد م تها قبم از ج اید رسمد ،از میا رفن بدد.
اما منازع بر سر غر افااستنا بدد
بددس  ،سا ناسش بیش از آ

ب گینر سریرسام سدیتراسد ر ایرا منراطق را دیر ه

افااسد باشن ایراسد بددس (مایمهرروی )64 :1362 ،و مظراهر

بتیاری از فرهنرگ ایراسرد ماسنر زبرا  ،مرذهب ،پدشرش ،مدمراری ،آدا و رسردم و ...در
زس گد آ ها جاری بدد .ج ا رد ایا بخشها

ب جهرات دیگرر سیرز دارای پیدسر ها و

ارتباطات عمیق با خراسا بددس  ،مش اتد را ایجاد ررد .احتراس تدیرق بر ایررا پرب از
ش مگیری مرزها ،سیاستهای افااستنا و برخد ویژگدهرای ایرا شردر در چنر محردر
سبب مش اتد در مرزها و ایابت مرزی خراسا ش :
1ـ مهاجرت و پارگیهای جمعیتی

از آسدتریا اثرات ج اید ،مد ایراسد ُشد و شید شد بدد

در هرات و ب ویژه پرب از

ق رتگیری عب ابرحما سمددیافت(مندبدحقیقد .)308 :1383،پیش از آ مقامرات ایراسرد
مصادر امدر بددس همچنا در جایگاه خدد ابقا ش ه و طر
داشنن  .اما با شروع امارت او،

اعنماد ح مرا هرات قرار

ب گینة منراب از ایررا و ایراسرد ینر داشرت ،بتریاری از

آ ها ب اتهام اطاع اخبار و احدا ب ایرا ب قنم رسی س  .با شروع سر د ایات طرفر ار
ایرا ،

قریب ب اتیاق شید و فارسدزبا بددس  ،مدجد از مهاجرت آ ها و ایراسردتبارهرا

ب خاک خراسا آغاز شر  .از جمیر طاییر جمشری ی هررات ر عر های از آسرا در پرد
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سیاستهای سختگیراس  ،ب ایرا مهراجرت ردسر  .دوبرت ایررا سیرز برا روی براز از آسرا
اسنقبا

رد و آسا را در زورآباد جای داد .عر های هرم ر در هررات براقد ماسر ه بددسر

آرزوی مهاجرت ب ایرا داشنن  ،اما حا میت افااستنا برای جیدگیری از ایا امر آ هرا را
ب مناطق مر زیتر دچ داد تا احتاسات ایرا دوسند و ام ا حر ت آسا بر ایررا را از
میا ببرد(ییت .)34 :1365 ،سردار بهبددعید یدزی سیز با جم زیرادی از اهرابد هررات بر
ایرا آم ه بدد(مک گرگر.)166 :1/1368 ،
آخریا مهاجرت دسن جمدد افاا ها حر ت سهص خاسدار از آ ها بدد
یدرت گرفت .اوبیا آ چهاری خاسدار هراتد بددس
خدا

در س مرد

ب دبیم تد یات حا م هررات بر

و باخرز آم س  .آ ها هرآسچ قابییت اسنقا داشت ماسن وسایم زس گد و احشرام ،برا

خدد آورده بددس (سا ما :6736-295 ،ص .)11با ورود آسا مقامرات ایراسرد چر دوبرت -
مر زی(حند مظیراب یاشاه در سیر اروپا پیگیر متا م آسا بدد(سا ما )20: 6736-295 ،و
چ ح امخراسا دری د پذیرش و اس ا فدری آ ها برآم س  .خاسدارهای هراتد ب دبیم
غیب احتاسات مذهبد ،ب سرعت در میا مردم جذ ش س و از سدی دوبت ام اسات یزم
ماسن زمیا و مرت در اخنیارشا قرار گرفت(سرا ما .)17: 6736-295 ،ایرا رفنرار مناسرب
باعو مد دوم مهاجرت یدند چهاری خاسدار دیگر و مد سردم ر یر خراسدار از ایرم
تیمدری سا ا افااستنا بدد گردی (سا ما .)19 :6736-295 ،ایرا مهراجرتهرا ته یر اتد
برای جامدة خراساسد از جمی ب رفناری هرزارههرا برا مرردم بدمد(محبرد فریمراسد:1383 ،
سرررن  542ص )561و بی ارشرر

تدرر ادی از شرراورزا ایراسرررد ایجررراد ررررد (منررردبد

حقیقد .)310 :1383،در نار ایا مش ات مدیشرند و اجنمراعد ،متریحبردد آ هرا بررای
فضای سیاسد و امنیند خراسا آ روز و سا ناسش ته ی ی ب مراتب بزرگتر بردد (مرک
گرگر.)166 :1/1368 ،
در دو سدی مرز و در تمام سقا سرح پیدسنگدهای فرهنگد مردم افااسترنا برا ایررا
وجدد داشت

مدتداستت عامم خطری برای مدجددیت افااسترنا تیقرد شردد .بر همریا

جهت عب ابرحما برای حم ایا مش م سیاست خطرسا د را در پیش گرفت .او ضررب زد
ب رشن های پیدس اساسد افاا ها با ایرا را برای ج اید ایا سا نا اسنخا

ررد .حمایرت
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از زبا پشند درحابد

زبا فارسد تا آ زما هم زبا اداری و هم زبا غابرب گینگردی

مردم ایا مناطق بدد در دسندر ار قرار گرفت .برای از بیا برد دیگر عامم همگراید یدند
مذهب تشی  ،سیاست تقدیت قبایم اهمسنت اتخاذ گردی  .همچنریا حا مراسد مندصرب برر
مناطق شهری گماشن ش تا از ش مگیری هرگدسر حر رت هردادار برا ایررا  ،مهراجرت و
امما آ جیردگیری ننر (مندبدحقیقرد .)309: 1383 ،اهنمرام ویرژهای بررای ازمیرا بررد
سمادهای آسا اسجام مدگرفت و ب ویرژه ،افرراد را سیرز وادار بر پرذیرش مرذهب اهرم سرنت
مد ردس (ریاضهروی226 :1369 ،و.)227
پیش از ش مگیری مرزهای سیاسد ،جاب جایدهای جمدیند امری طبیدد و درو مررزی
تیقرد مردگردیر  ،امرا ادامر ایرا روسر پرب از اسرنقرار مرزهرا تحرتسظرر اسگییتردهرا ،برا
مح ودیتهاید مداج ش و برای هر دو شدر سگراسدهراید را ایجراد ررد .سیاسرتهرای
ید افااستنا در ایا مدرد جیدگیری از مهاجرت جمدیت و سیاست ایرا جذ ایا افرراد
بدد

هم ب بحاظ دیند و هم اقنصادی تدجیهاتد را پشنداسة خدد رده بدد .افااسترنا بدر

از اوبیا مهاجرتهای بزرگ افاا ها ب ایرا  ،تاش بتیاری در جیدگیری از ایا امر اسجام
داد ،چرا

ب دبیم به اشت ضدیف ،جارافیای سخت و منازعات قبیی ای جمدیرت چنر اسد

س اشت .خدشبیناس تریا برآوردها ،جمدیرت  7-6میییرد سیرری را بررای افااسترنا آ روز
ارا مددهن و حند در سا  1992جمدیت ایا شدر فقط 15مییید سیر بردد(عیدآبرادی،
 .)11 :1375اگرچ بای داستت تحر ات ایید در دو سردی مررز ایررا و افااسترنا هماسنر
هنر سبرردد و عدامررم جارافیرراید آ را محر ود سگر مرردداشررت (پرراپیدیررزدی.)70 :1372 ،
افااستنا ب خصدص پب از اسنزاع دشتهای حایریخیز هیرمنر از ایررا  ،سیراز بر جمدیرت
بتیار برای آباداسد آ منطق داشت و ایا خأل را بای با جمدیرت خرددی پرر مرد ررد ترا از
ورود بایجبار ایراسدها و تبدات آ احنراز شدد.
عیدرغم تاش افااسترنا بررای حیر جمدیرت و حنرد جرذ قبایرم اهرمسرنت ایررا
(ماوت  ،ارتا،3پدش  :4ص ،)24مدازسة مهاجرت ب سی آ ها سبردد .در واقر سیاسرتهرای
اتخاذش ه تدسط دوبت افاا سنایفِ ع ب داشت .با رش جریا ت ییرری عییر شریدیا

ر

دوبت مر زی از آ پشنیباسد مد رد ،هزارا سیر از طدایف هرزاره راهرد ایررا شر س  .بر
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سبب فیمد

در حق اینا ش ه بدد ،عیمای ایرا از آسا حمایرت ررده و دوبرت سیرز در

همیا راسنا سظر مدافق خدد را اعام رد؛ ب آ ها زمیا و چراگاه داده ش و قترمت اعظرم
آ ها سیز برای زمیادارا بزرگ شاورزی مرد ردسر  .در مجمردع رفنرار خردبد برا آ هرا
مدش و ب گین شاه ا  ،از ایراسردهرا زحمرت رشترر بددسر (ییت .)126 :1365 ،اگرچر
گاهد هم بدمهریهاید ب آسا مدش  ،اما با تدییة دوبت مر زی ب سرعت از سدی ح ام
رف مدگردی (محبد فریماسد :1383 ،سن  .)542برای تد ادی از مقامات آسا مقرری سیرز
تدییا ش ه بدد(سیمقاز.)254 :1390،
از دیگر اش ا جاب جاید جمدیت ب ایرا ،

پیشنر هم اشاره ش  ،حر ت ایات بردد

ب واسطة ج اید سرزمیاشا از ایرا ب یا سدی مرز حر ت ردسر  .مهرمترریا آ هرا
ایم تیمدری بدد .هتنة ایید ایا ایم در هرات و اطرا

آ سا ا بدد

پرب از عه سامرة

پاریب ،شدب هاید از آ وارد ایرا ش س و با احنررام مردرد اسرنقبا قررار گرفننر  .پرب از
مد او  ،طایی هاید دیگر از آ هم ب ایرا آمر ه و در نرار مهراجرا اوبیر ایرا ایرم در
خدا  ،تربتجام و باخرز سا ا ش س  .تیمدریها ب دبیم ترجیح ایرا و پایبن ی ب

شدر،

دارای منایب ح دمند بددس (میرسیا .)49-47 :1369 ،ح دمت افااستنا برای بازگرداسر
آ ها تاشهاید رد اما تدفیقد سیافت(ییت.)39 :1365 ،
پ ی ة جمدیندِ دیگر

در مرزهای سیاسرد رن سمایاسر و ریشرة بتریاری از مشر ات

گردی  ،عبدر مرز از میا مدطا ایات و تقتیم آ ها میا دو یرا سر

شردر بردد .مرزهرای

جند خراسا و سیتنا ب ویژه دارای چنیا حابند بددس  .سمدسر ایرا وضردیت پرا نر گد
ایم غیزا د و شدب مخنیف آ بردد .محرم اسرنقرار آ هرا سیترنا ایرید بردد ر پرب از
ح میت گی اسمی  ،میرا ایررا  ،افااسترنا و هنر پرا نر ه شر س  .در خراسرا  ،خردا

و

سرخب اقامنگاه آ ها بدد(افشارسیتناسد .)336 :1370،تر ماهرا هرم در سررح ات شرما
ایرررا و افااستررنا پرا ن ر ه بددس ر و از پای ر هررای سرراامند دو شرردر محتررد مرردش ر س .
تاختوتاز آسا تا خدا

و بیرجن در ایرا و غدریرا در افااسترنا امنر اد داشرت (گیرد،

152 :1366؛ مکگرگر33 :2/1368 ،و .)162از دیگر طدایف برا ایرا ویژگرد مردتردا بر
مدارد زیر اشاره رد :خیف و بَیدی(میرسیا39 :1369 ،و ،)65اعرا شیباسد ،عامری ،زسگدید
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و (....میرسیا ،)157 :1369 ،طدایف ترکزبا افشار

ب دبیم حمایت از هرزارههرا سیردبیر

شرر ه بددسرر (ریاضهررروی )221 :1369 ،و سرررابن ی ،سررنجراسد و براهرردید در سیتررنا
(افشارسیتناسد47 :1366 ،و302و.)324
وجرردد ایررا پررارگدهررای جمدینررد در آغرراز ر مبررارزه عییر مرزباسررا فرهنگررد ایرررا
(جمدیتها و مردماسد

دارای فرهنگ ایراسد بددس ) در افااستنا شروع سش ه بدد و ایرا

ب بحاظ مدندی حا م منطق بدد ،مش مِ چن اسد ایجاد سمد رد .جمدیتهای آ سدی مررز
با ایرا همگراید داشنن  ،اما با آغاز تهاجم عیی سیدذ ایرا  ،ایا پرارگدهرا ،ر در شررایط
عادی مدتداستت پای های سیدذ ایرا محتد شدد ،ب زمین های بدثباتدِ مرزیِ ب

ش هو

حند برخد بحرا های افااستنا را ب داخم ایرا مننقم مد رد .از جمی اسنقرا وبرای سرا
1314ق ب خراسا (ریاضهروی )238 :1369 ،و یا سیروگیری برای جهراد عییر اسگیریب در
پد اق امات آبماسدها در افااستنا و همراهد برخد از عیمای اهمسنت آسجا ر میرا اهرم
سنت مرزسشیا ایرا سیدذ داشنن (فریماسد :1383 ،سن  ،310ص 363و ص .)270اسگییتدها
تاش زیادی داشنن تا میا ایا قبایم سیدذ ترب ننر  ،چررا ر ایرا پرا نر گد ،عامرم
خدبد برای ننرر و فشرار از درو عییر ایررا و افااسترنا بدد(ماوتر  ،رارتا ،3پدشر :4
ص25و26؛ ترسزید104 :1363 ،؛ افشارسیتناسد .)49 :1370،از مشر ات بتریار جر ی ایرا
وضدیت ،سامشخ

ماس

تابدیت آ ها و امدر مربد ب تذ ره بدد

ترا اسجرام سرشرماری

در دورههای بد  ،همداره ب قدت خدد باقد بدد.
 -2امنیت مرزها و مشکالت تذکره

در ایا سا ها ننر رفتوآم های مرزی

ی د از مهرمترریا عدامرم ایجراد امنیرت هرر

شدری است دچار اغنشاش بدد .عدامم جمدیند

ذ ر ش از اییدتریا عدامم اغنشاش

مرزها بدد ،اما در نار آ  ،وضدیت سیروهای سرح ی و ادارات مرتبط ماسن اداره ترذ ره و
اداره گمرک ،ایا متکی را تش ی مد رد .ایرا از سرا 1313ق تصرمیم گرفرت ترردد در
مرز افااستنا  ،با تب تذ ره(گذرسام ) ام ا پذیر شدد .در پرد ایرا اقر امِ دوبرت ایررا ،
افااستنا سیز اتباع ایرا را مجبدر ب خری تذ ره ب مبیغ  12قرا

رد(ریاضهرروی1369 ،
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 ،)232:درحابد

تذ ره ایرا برای افاا ها تا سا ها بد چهرار قررا بردد ر اعنراضرات

ادارة تذ رة خراسا را برای افزایش ایا مبیغ درپد داشت .ریاست م ادارة ترذ ره سیرز برا
اعام شیاهد و خار از در در آییاسام با ایا مترکی مدافقرت رردهبدد(سرا ما-1713 ،
7 :360و9و.)10
سیروی منخص

و افد در امر تذ ره از عدامم مهم رسی

م اتبات متکدبیا ایا امر در سا های مدرد مطابد چنیا برمدآی
با مبدد سیرو(یر سظر از تخص

ب امنیت مرزی بدد ،امرا از
در ایا حیط ب ش ت

و ارآم ی آ ها) مداج بددس و عیدرغم تقاضراهای

م رر برای حم ایا مش م از دوبتمر زی سنیج ای عای سمدش و ساب ساماسدهرا از ننرر
خار ش ه بدد(سا ما :360-8815 ،ص .)1عاوه بر ایرا ،همرا تدر اد رم سیروهرای ایرا
اداره در خط مرزی ایرا و افااستنا سیز ،ب ش ت با مش م پرداخت مداجب مداجر بددسر .
در تیگرا های ریاست ایا اداره با اداره م تذ ره و همچنیا اداره مابی خراسرا خداسرن
ش ه ب هر سحد مم ا حقدق عقبافنادة ایرا افرراد ت دیر شدد(سرا ما :360-8031،ص،)1
چرا

ع متدج ب ایا متکی مدجب رشدهگیرری ایرا ار نرا و بر خطرر افنراد امنیرت

شدر خداه ش  :چ از با فروش بدح و حتا تذ ره ب اتباع خارجد ب ویرژه افاراسد
و چ دریافتهای اضافد از اهابد ایرا و سا نا مناطق مرزی ر سارضرایند و اعنراضرات
عمدمد را در وض آشین ایابت در پدداشت .ب عراوه اعنبرار ترذ ره و ادارة ترذ ره را از
میا خداه برد(سا ما :360-8815 ،ص.)1
آسچ ایا وضدیت را آشین تر مد رد ،ع م مرزبن ی دقیق میا وفایف اداره ترذ ره برا
سیروی سظامد و امنی سرح ی و ادارة گمرک بدد .ایا متکی ح اقم ارایدهای هریرک را
تضدیف مد رد(سا ما :360-8815 ،ص .)3ب خصردص در زمراسد ر دوبرت مر رزی از
سدید و حا م خراسا از سدی دیگر درگیر مش ات بزرگتری بددس

ر اسرنقا میرد

را ته ی مد رد .ارِ رتقوفنرق ترذ ره میرا ایرا سر بخرش تقتریم شر ه بردد و هر ر ام
بخشهاید از آ را عه هدار بددس  .اعطا و امضای سهاید با اداره تذ ره ،بازرسرد یرحت و
اطمینا از ع م تقیب در آ با اداره تینیشِ سرح ات و گمرک هم وفیی بازرسرد وسرایم
افراد را عه هدار بدد(سا ما .)360:4- 8815 ،تد اد م سیروهای ترذ ره و سماینر گدهرای
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آ در مرزها از عیم ایا سابتاماسدها بدد .در بتیاری مداق افاا ها از مرزهای فاق ایا اداره
مدگذشنن و ابزام آ ها ب عبردر از سقرا دارایِ ایرا مرا رز سنیجر ای سمردبخشی (سرا ما،
 :360-1713ص .)1ب همیا دبیم با اجازه اداره م تذ ره تمام امردر مربرد بر آ در ایرا
سداحد ب گمرک و یرا اداره تینریش تیردی

مردش (سرا ما :360-1713 ،ص )5ر اببنر

ساآشناید آ ها با دقایق ار ترذ ره سربب اخرنا امردر مردگشرت .بازترا ایرا مترکی را
مدتردا در واقدیرتهرای مررزی پیگیرری ررد .ایرا شررایط دشردار در سرا هرای 1326و
1327ه.ق در او بدد.
همچنا

مدداسیم اداره تذ ره از زیرمجمدع های ارگزاری و مترکد رسری گد بر

امدر اتباع خارجد بدد ،اما س تنها ایا بخش ارتبا چن اسد با افااسترنا س اشرت و پیگیرری
مش ات منقابم با سنایف میی ی همراه سبدد ،بی

اساساً سیروهای ایا اداره در برخد مدارد با

وفایف خدد سیز آشناید س اشنن (سا ما :360-1713 ،ص .)3ایا امر زمین را برای دخابرت
سیروهای سظامدِ سرح و گمرک فراهم مد رد(سا ما :240-9032 ،ص .)9در ایرا جر ا ِ
سیروها و ساآگاهد ب وفایف ،مشر ات ترازهای هرم رن مردداد :ازدوا هرای غیرقراسدسد و
فروش دخنرا ب افاا ها(محبد فریماسد104 :1383 ،و108و .)109عیدرغم مجازاتهرای
سررنگیا برررای مرررت بیا بر ایررا جرررایم ،ایررا روسر در سررای تقابررم سیروهررای مرررتبط ادامر
مدیافت (سا ما ،سن  :582ص.)614
فروش ب و ماحظ تذ ره ب بهراید پراییا ،بر ویرژه در روسرناهای مررزی ر از حر
مدمد خار ش ه بدد ،مدجب سارضایند ر یب اداره تذ ره خراسرا شر  .ایرا مقرام بررای
حم مش م پیشنهاد رد برای رفتوآم های مدمدبد اهابد ،سدعد تذ رة اقرامند مر تدار
داده شدد و تذ رههای عادی برای افراد غیربدمد مدرد اسنیاده قررار گیرد(سرا ما-1713 ،
 :360ص .)8ایا امر ب دبیم مح ود رد اداره تینیش از سدد مرابدِ اعطرایِ ترذ ره مطرر
ش (سا ما :360-1713 ،ص10و .)11از آسجرا ر اداره ترذ ره و گمررک بررای ضرماست
اجرای وفایف خدد سیازمن سیروهای سظامد بددس  ،بای ب سحد مطید ب هم راریهرا ادامر
داده و اخنافات را دوسناس حم مد ردس  ،ب ویژه آ

م د از مر ز ب آ ها سمدرسی
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و و هم ر آ هررا ب ر بررزوم ایررا امررر آگرراه بددس ر امررا بترریاری مداق ر ب ر

شررم ش بررا هررم

برمدخاسنن (سا ما :360-1703 ،ص1و.)9
 -3حمالت افغانها و تأثیر آن بر حیات اقتصادی دو سوی مرز

گین ش  ،ب دبیم جارافیرای خراص افااسترنا  ،مردمرا سرداحد غربرد ایرا شردر

چنا

عمر ة مراوداتشررا بررا ایرررا بدد(مایررمهرروی .)64 :1362 ،بر دبیررم تشررابهات جارافیرراید و
فرهنگد ،عم ه تدبی ات ایراسیا خراساسد و افااسدهرا براهم مشرابهت داشرت و مبادبر
آسچنا

رای

ر بایر برقررار سبدد( یییردرد .)14 :1368 ،بنرابرایا قاچراق رای هرم مدضردعیت

س اشت ،اما سقا خشک افااستنا ب بحاظ غذاید وابتن ب ایرا بدد .ب ویرژه پریش از جر ا
ش

جیگ های هیرمن  ،افااسدها گن م مدرد سیاز خدد را از سیترنا ِ ایررا تهیر مرد ردسر

(قن هاری .)89 :1368 ،پب از ج اید ایا مناطق و ب دبیم اسنقرار وضدیت سظامد بر مرزهرا
ایا مراودات م ش  .هرچن حند در مداق بحراسد

خرو مداد غذاید از مرزها ممنردع

بدد ،با اس د رشده ب بازرسا مدش غی و دیگر محصدیت ممندعابخرو را سیرز قاچراق
رد(ییت.)157 :1365 ،
غر افااستنا طبق ابگدی تراریخد ،بتریاری از ایهرای تدبیر ی خردد ماسنر پشرم و
پدست را از طریق خراسا یادر مد رد و بتیاری از تجار و ب ویژه هراتدهرا در شرهرهای
خراسا پرا ن ه بددس ( رز  .)178: 1367 ،اما در پد رخ ادهاید ماسنر تجراوزات مر اوم
افاا ها و ضرب هاید

ب امنیت و اقنصاد خراسا وارد مد ردس  ،و سیز بروز بیمراریهرای

واگیردار ،مرزها بتن مدش  ،بذا تجارت ب حا تدطیم درمدآم  .ایا وضدیت ب خصردص
باعو ش عاوه بر تجار افااسد ،بتیاری از تجار ایراسد سیز

تدبی ات افاا هرا را تراسزیرت

رده و عم تاً در مشه تمر ز داشنن ورش تت شدس  .در پد ایرا اخرنا هرا گررایش بر
تجارت با افااستنا

اهش یافن و ب سردی روسری منمایرم شر (ییت278 :1365 ،؛ ترسزیرد،

.)142 :1363
اگرچ تجارت غر افااستنا ب واسرطة برقرراری حابرت سظامد( ر عیرت ایرید هرم
خددشا بددس ) و مح ودیتهای آ یر ماتد منحمرم شر  ،امرا تر ثیر منیرد افارا هرا برر
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تجارت و اقنصاد ایرا پایاتر بدد .افاا ها تجرب حمات م رر در طرد  400سرا اخیرر بر
ایرا را داشن اس

مدرو تریا ایا حمرات سرقد یریدی را در پرد داشرت .در زمرا

سادرشاه ،خراسا را از برادر او گرفن و ترا سربزوار سیرز پیشرروی ردسر  .بدر از قنرم سرادر،
حمررات احم ر خا اب ر ابد ،خراسررا را دسررنخدش سرراامند ررد .حمی ر فررنحخررا  ،وزیررر
محمددشاه دراسد در سا 1233ق آخریا حمی فراگیر ب خراسا بدد
هزارههای خراسا (

سادر اق ام ب اسنقا آسا

با هم اری ر ریب

رده بدد) و بتیاری از وابیا خراسا همراه

ش  .ایا حمات باعو ساامند و فرار جمدیت و در سنیج رها ماس

بتریاری از فرفیرتهرای

اقنصادی مدش  .راههای تجاری سزدیک مرز امنیت س اشت و گاهد دامن ایرا حمرات بر
دبیم هم اری ع های در داخم شدر تا مناطقد

گمرا سیردذ آسرا سمردرفرت گترنرده

مدش (محبد فریماسد :1383 ،سن  640ص.)679
اطمینا افاا ها از ایا ر سیرروی سظرامد ایررا در تدقیرب آسرا وارد خراک افااسترنا
سخداه ش  ،سبب جریش

آ ها گشن و ب رات برای غارت ب مناطق مرزی ایرا حمی

مد ردس (سا ما :295 -2508 ،ص .)1عاوه بر تجاوزات م اوم ،شایدات مبند برر احنمرا
حمات آ ها سیز ،دورههای دتاهم ت آرامش را با هراس ترد م مرد رد(سرا ما-5574 ،
 :360ص .)2ایا شایدات ب طریق دیگر سیز سبب سخند امدرات مرزسشینا مدگشت .عاوه
بر فضای ارعا  ،عزیمت سیروهای سظامد ب ا سد برای مقابیر  ،بدضرد بردعر ابندهرا را در
حق سا نا سرح ی روا مدداشت؛ از جمی س دست در مناز آ هرا ،اسرنیاده از حیداسرات
بررار ش و تر میا آذوقررة ایررا اردوهررا ر خرردد باعررو مبددهررا و تنگناهرراید برررای آسررا
مدش (سا ما :295 -6736 ،ص.)5
مشخ

سبدد مرزها ب یدرت دقیق در روی زمیا ب دبیمِ سبدد عا رم مررزی ،راه را برر

ایا تجاوزات همدارتر مد رد(ییت87 :1365 ،؛ ر یبطدسرد .)63 :1385 ،ایرا سررقتهرا
ب خصدص در قا ا ب دبیم خش د و خش تابدِ آ سدی مرز بیشنر رن مدداد(پاپیدیزدی،
41 :1372و  ،)42هرچن ب واسط حا میت دیرپای خاسر ا عَیَرم ،هرم برخدردهرای جر ی
یدرت مدگرفت( رز  )272 :1367 ،و هم ب گین افاراسدهرا ،حمرات بتریاری از قبایرم
سیتناسد ب خاک افااستنا و ربدد احشام سا نا منطق ب عندا اق امد تافردجدیاسر برا
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ت یی و حمایت آسا اسجام مردپذیرفنر اسرت(قن هاری 64 :1368 ،و .)93گراهد تجراوزات
افارا هرا اسد رراس بر رفناری مر مدرا مررزی(ادارات مخنیرف) بررا آسرا برردد ر در قابررب
اروا های تجاری و زیارتد قص عبدر از مرزهرا را داشرنن  .گیننرد اسرت ایرا مردارد بر
س رت رن مدداد .از آ جمی تینیش زسا افااسد بردد ر باعرو غا یر هراید سرخت بررای
مرزباسا ایراسد گردی (سا ما :240-1520،ص.)2
از مؤبی های ق رت ایرا در مرزهای افااستنا

مدتداستت سقط امی ی برای راهش

تهاجمات افاا ها و برقراری امنیت(هرچن در ابداد دچک) باش  ،ایات متنقر در مرزهرا
بددس

ب میزا سیروهای سظامد دوبند طر

تدج بددسر  .ایرا ایرات در راسرنای وفییر

تاریخد خدد ،در مدارد دتاهدِ دوبت در برخدرد با تجراوزات افارا هرا ،ایرا مترکدبیت را
اسجام مددادس

در مداردی ختارات مابد و جراسد بررای آ هرا داشرت (سرا ما-5448 ،

 :290ص .)1دوبت مر زی و ح دمت خراسا

ب خدبد ب خ مات اینا واقرف بددسر ،

مراتب سپاسگزاری خدد را ب آ ها اعام داشن (سا ما :290-5530،ص )1و برا روشهراید
ماسن اعطای ح دمت مناطق مت دسدشا و مدافیرت مابیراتد از آسرا دبجردید ررده و بر
ادامة ایا روس تشدیقشا مد ردس  .اببن حیافت و حراست از مرزها همیش از سردی آسرا
ام ا پذیر سبدد ،ب خصدص در مداق سرما ر منراطق سررح ی دهترناسد دارای شررایط
سخند بدد و ایات ،تجهیزات یزم برای حضدر در آ شرایط را در اخنیار س اشنن (سا ما،
 :360-5574ص .)4ماایا

ایدیً در آ شرایط آشین اق امات آ ها سمدتداستت حیا

مجمدع پیچی ة مش ات مرزی باش .
شاورزی ،تجارت و حند دام اری از ایا حمات ضرب مدخدردسر  .بر خصردص بر
رات از سرقت گی های گاو ،گدسین و شنرِ اهابد ایرا تدسرط آسرا یراد شر ه (محبرد
فریماسد196 :1383،و)199

در بتیاری مدارد قابم پیگیرری سبردد و دوبرت افااسترنا سیرز

عیدرغم تقاضاهای م رر دوبت ایرا  ،اغیب مداق تمایید ب هم اری با سماین گا اعزامد
ایرررا سشررا سمرردداد(منرردبدحقیقررد .)312 :1383 ،عرراوه بررر برردرغبنررد حا مررا افاررا ،
سرح دارا آ ها سیز

ب ستبت ایرا تد اد منری داشنن  ،اهنمام چن اسد بر جیردگیری

از ایررا تجرراوزات س اشررن و بررا مرررزدارا ایراسررد هم رراری سمررد ردس (قن ر هاری:1368 ،
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44و .)88اسگیتنا سیز در برخد مردارد برا اقر امات مترنقم ایرا (محبرد فریمراسد:1383 ،
سررن  491ص )518برررای پیگیررری امرردا متررروق و تنبی ر خاطیررا و منجرراوزا در خرراک
افااستنا مخابیت رده و تا ح زیادی دست دوبت ایرا در احقاق حرق اتبراع خردد بترن
مدماس (هما 250:و .)251ایا وضدیت مدجب ش برخد سا نا مناطق مرزی

امی ی ب

راهحمهای دوبت س اشنن خدد را متیح نن (مکگرگر.)179 :1/1368 ،
ت اوم و ت رار ایا رخ ادها و زمین هرای ماسر گار آ  ،ام را هرگدسر رشر اقنصرادی
پایر ار را از ایررا منرراطق سرریب مررد رررد .برررخا

امرررای افااستررنا

ر بررا اسحصررارات و

مابیاتهای سنگیا ب ش دفاید تجارت شدر خدد اهنمامد س اشنن و ننر

شدر فقیر را

ترجیح مددادس ( رز 286 :1367 ،؛ ادمک ،)12 :1349 ،دوبنمردا ایراسد دری د زدود
ایا مداس بددس  .ب همیا جهت برای حم تجاوزات افاا هرا و دیگرر مشر ات ،همرداره در
حا مذا ره با امرای شهرهای سرح ی با ایرا بددس  .اما چنا

قباً هم اشاره ش در ایا

زمین تدفیق چن اسد ب دست سیام .
 -4مرز و قاچاق اسلحه
از مش ات حتاس خراسا

در پیدس مرزهای مشنرک با افااستنا قررار داشرت قاچراق

اسیح بدد .اسیح ب روشهای مخنیف رر قاسدسد و یا غیرقراسدسد ررر در دسرنرس مرردم بردد.
سا هاید

از طریق د ا های فروش اسریح وارد جامدر مردشر برا گررفنا تضرمینات

افد همراه بدد .ایا سا های شناسنام دار ،مش ید برای جامدر ایجراد سمرد ردسر مگرر
آ

سرقت شدس  .اما شای تریا روش ورود اسیح میا مرردم قاچراق آ بردد ر منراطق

مرزی ب طدر ویژه با آ درگیر بددس  .مناطق مرزی با افااستنا از متند تریا ایا مرزها بدد
چرا

تجارت اسیح در آ

شدر من قاسدسد س اشت.

از متیرهای ایید ورود اسیح قاچاق ،قبایممرزی بددس

هم اسیح مدرد سیراز خردد

را از خدیشاوس ا آ سدی مرز ت میا مد ردس (محبد فریماسد :1383 ،سن  308ص)361
و هررم واسررطة میررا سررارقا  ،شدرشرریا و خررداسیا محیررد ایرررا برررای دریافررت اسرریح
بددس (سررا ما :293-2703 ،ص .)6از مترریرهای دیگررر ورود اسرریح

ر بررا مرزهررا ارتبررا
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داشت ،حضدر اردوهای خارجد ب ویژه اسگییتدها بدد .آسا مقادیر بتیاری سرا را میرا
قبایید

مدفق ب سیدذ میا آسا ش ه بددس تدزی مد ردس تا در مداق سیاز عامم فشراری

برای پیشبرد اه افشا باش  .در قابب هیکرت مرکمراهد  ،ر بر دییرم غیرمنطقرد تدر اد
زیادی سظامد حاضر بددس (دبیمِ ایید ارعا و تحرتفشرار قررار داد ایراسردهرا بر تدیریا
مرزها و پذیرش آ بدد) ،اسیح و مهمات بتیار در سیترنا ِ تحرت حا میرت خاسر ا عیرم
پرا ن ه ش (ر یبطدسد .)152 :1385 ،ایا اسیح ها در مداق ساآرامد مردتداسترت امنیرت
منزبز خراسا را ش نن هتر ن  .در برخد مدارد دوبت چ از طریرق رابرطهرای آ سردی
مرز و چ خبرچیاهرای داخیرد ،از جریرا ایرا قاچراق آگراهد مردیافرت و برخدردهراید
مد رد (سا ما :293-2703 ،ص5و .)8اما ایا متکی ب یردرت حرمسشر ه براقد مردماسر ،
چد سظارتها چن ا قدی سبدد و مندبیا زیادی داشت .اداره گمررک ،سیروهرای سظرامد و
حند در سا های آخر دوره قاجار ننر ورود اسیح ب اسگییتردهرایِ مترنقر در خراسرا
سپرده ش ه بدد(سرا ما :293-471،ص .)1تدر د مرا رز درگیرر در ایرا امرر ،باعرو تر اوم
قاچاق اسیح از افااستنا ب ایرا و حند از ایرا ب خاک افاا هرا مردش (سرا ما-9032 ،
 :240ص.)1
جایگاه تحوالت خراسان در مسائل مرزی

اگر ایرا و خراسا در شرایط عادی بددس اوضاع آشینة مرزهرا مردتداسترت قابرم ننرر

باشر  .امررا ایرررا بر بحرراظ سیاسررد دورا پرابنهررا مشررروط و چررابشهررای پررب از آ را
مدگذراس  .خراسا سیز وضدد ب هما مندا داشت .مه ی فرن

در ایرا سرا هرا اوبریا

م مدریت سیاسد خدد را در ارگزاری تربتحی ری اسجرام مردداد ،در تشرریح ایرا وضر
مدگدی :
«دوبت مر زی ضدیفتر از یمة ضردیف بردد و دوبنیرا حنرد خبرر از شرهرهای
سزدیک پاینخت س اشنن  .ح دمت نن گا واقدد ایرا  ،سیرای روس و اسگیریب
بددس و قنتد های ایا دو سیارتخاس  ،سماین گا جبّرار ح رام در وییرات .آ هرا
مدزدس و مدسدخنن و مد شنن و مدبردس و تد را یرارای مقاومرت در برابرر
آسا سبدد .اگر م مدری از مر ز ب وییات اعزام مدش مدبایتت گرره مشر ات
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را خرردد بر و

مررک مر زیررا برراز سمای ر  .اسنظررار مررک از دوبررت برردحایررم

بدد(».فرن.)3 :1347 ،

خراسا همداره از مهمتریا بخشهای ایرا بردد و مقامرات برای از جمیر احمر قردام،
مشیراب وب و سپهتایر و شاهزادههاید مهم ماسن

امرا میرزا و حتامابتریطن بررادرا شراه

برای ح دمت آسجا فرسناده مدشر س (میرسیا141 :1367 ،و .)195سراآرامدهرای خراسرا در
ایا بیتت سا ب دو دسن قابم تقتیم است -1 :ادامة جریاسات ایید شدر :ماسن مشروط ،
سرزاع طرفر ارا و مخابیرا آ

ر آسرایش و امنیرت را از بریا بررده بردد .بدر از پیررروزی

مشروط سیز امدرات مشه ب دست اینا

و مین های تش یمش ه افناد

بر بدسظمردهرا

افزود .پب از خی محمر عیدشراه و تحر رات سرایراب وب  ،هیجاسراتد در خراسرا شر م
گرفت و اخا امدر حیاتد باعو ش روسها

در پشتپرده از تظاهر ننر گا حمایرت

مد ردس ب بهاس برقراری سظم ب آسا حمی برده و حررم مطهرر امرامرضرا(ع) را سیرز مردرد
هنکحرمت قرار دهن  .در پدِ د مشادبد مر ز ایابت ،در دیگرر شرهرها سیرز اشررار محیرد
مشاد خددسری و غارت مردم بددس  .ایا اوضاع ب قحطد سخت و امراض عمدمد منجرر
ش (م رسرضدی.)233-226 :1378 ،
 -2جریاسات خاص ایابت :اوضاع خار از ننرر مشره  ،سراخت اییرد خراسرا را بر
تحرررک منیررد شرراس  .خراسررا مننرردعتررریا بخررش اییررد شرردر برردد .در شررما خراسررا
تر ماساسد از طدایف جدیربرای ،ت ر و یمردت سرا ا بددسر  .ایرا تر ماسرا دارای سرنت
غارتگری بددس

بیشنر شهرهای خراسا را از ایا تاخت و تازها بدسصیب سمردگذاشرنن

(جابد .)29 :1377 ،در سرخب سیز تر ماسا منصم بر تر ماسرا سراروق و سرابدر ،شررق
خراسا را مدرد تهاجم قرار مددادس و تا بیرجن هم مدرفننر  .آ هرا از عدامرم مهرم عر م
روسق اقنصادی خراسا بددس (قن هاری77 :1368 ،؛ م رسرضدی.)319 :1377 ،
ردها سیز در شما خراسا متنقر بددس  .ایات زعیراسیرد ،شرادبد ،تدپ راسید ،بیچراسیرد
و...

هر ام دارای شاخ های دیگری بددس  .ردها را شاهعباس ییدی بررای مقابیر برا

حمات ازبکها ب خراسا

دچاس

در طد  400سا اقامرت در خراسرا همرداره تراب
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ح دمت مر زی بددس  ،اما در شرایط پرآشد ایا سا هرا ،بخشرد از ایرا ایرات سرر بر
شدرش برداشنن  .شهرهای مرزی با روسی تماماً در اخنیار آ ها بدد

بدضراً از ایرا طریرق

ب قاچاق اسیح مبادرت مد ردس  .برخد از شدرشهرا عبارتنر از شردرش خر اوردی ر
حند اسگییتدهای اعزامش ه را هم ش ترت داد ،امرا در سهایرت تدسرط ح رام ررد شرما
خراسا سر د ش  .هندز ایا مش م تمام سش ه بدد

شردرش زبردسرتخرا در درگرز

رن داد .جَجدخا هم در بره ای مش اتد برای ژاس ارمهای خراسا فراهم ررد .شردرش
آقامحم در سدخن ا هم از ایا دست بدد .ایا افراد اسیحة مدرد سیاز خدد را از روسی وارد
مد ردس و پب از سزدیکش
مدجب طدیسدش

سیروهای ح دمند ،ب خراک روسری فررار مرد ردسر

ر

ایا ساآرامدها مدش (میرسیا198 :1367 ،و205و.)249

بخش دیگری از بافت قبیی ای خراسا اعرا بددس  .ایا قبایم شرامم خزیمر  ،خزاعرد،
میشمتت ،زسگدید ،شیباسد ،عامری و سخدد(میرسیرا )162-157 :1369 ،مردشر
آرامتریا قبایم خراسا بددس و ب جز اق ام عیی

ر جرزو

ینم پتیا اق ام دیگری از آسرا مشراه ه

سش ه است .از ایات ترک ،ماسن افشارها و باایریها سیز اق امد در اخرا امنیرت خراسرا
ب فهدر سرسی  .اما از ایات مهاجر هزارهها بددس
مردم تربتجام فراهم ردس و با ایم تیمدری

ر در آ سرا هرا مزاحمرتهراید بررای
سرپرسند منطق را عه هدار بددسر سیرز بر

مناقش پرداخنن (جابد.)27 :1377،
ایا تحر ات(ب و درسظرگرفنا مش ات مرزی) ،تمام تدا ح مراسا خراسرا را بر
خدد مدطد

مدداشت و هندز یک طایا و تاخرتوتراز حرم سشر ه ،مشر ات دیگرر رن

مدداد .اگر اوضاع ب یا مندا سیز باقد مدماس و حا میت بردتزبرز وجردد داشرت ،شرای
ام ا رتقوفنق امدر باقد بدد .اما تددی

های سری ح رام خراسرا ثبرات یزم بررای حرم

ایا متا م را از میا مدبرد .حند در دورهای ح رام تدیریاشر ه ،بر و حر رت بر سرمت
خراسا اسندیا مددادس تا ایا

احم قدام در سا 1336ه.ق عازم ش  .ح دمت چهارساب

او و اق امات قاط عیی اشرار محید باعو برقراری سظرم و ثبرات در خراسرا شر (مر رس
رضرردی)236 :1378 ،؛ هرچنرر

ددتررای سرریاه ،دسررنگیری قرردام ،قیررام پترریا در دوره

سختتوزیری او و تحر ات قبیی ای منجر ب قنم پتیا  ،بررای مر تد دیگرر خراسرا را پرر
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ابنها

رد .ایا اخنا و تاطمهای داخید فریت و ام ا پرداخنا قدی ب متا م مرزی

را سمدداد .افاا ها ب خدبد ب ایا اوضاع واقف بددسر و بر گینرة خردد آسرا اگرر تررس از
روس و اسگییب سبدد ب راحند مدتداستنن مناطقد ماسن سیتنا را از ایرا ج ا ننر (ییت،
 .)14 :1365عیدرغرم وجردد حرب برترریطیبرد و تیراخر در افارا هرا ،در ایرا برهر اگرر
تهاجمد هم جاسب از سدی افاا ها رن مدداد ،اگرچ احنما اسنزاع قتمند از خاک شدر
مننید بدد ،اما ایرا با چابش اساسد مداج مدش .
نتیجه

زمین های متا م و تنشهاید را

ایرا و ب خصدص خراسا در مناسبات خردد برا شردر

افااستنا در سا های مشروط تا اسنقرار رژیم پهیدی با آ مداج بدد ،مدتدا ب س دسرن
تقتیم رد :برخد از دییم آ ب وضدیت افااستنا  ،برخد ب وضردیت خراسرا و ایررا و
برخد هم ب خدد متکی مرز برمدگشت .افااستنا در آ سا ها دارای شرایطد بدد
شدر را در ایا مناسبات در مدضر

ایرا

رنشگرری قررار مردداد .در واقر دییرم بتریاری از

متا م و مش اتد ایرا در مرزهایش با خراسا  ،ریش در خراک افااسترنا داشرت و اگرر
وضدیت خراسا و ایرا ب عندا بخشد از دییم ذ ر مدشدد ،برحتب مدض پاسخگردید
است

من سیاس در شرایط مطیدبد سبدد و دامن مش ات ایجادشر ه ،بر ویرژه خراسرا را

درگیر مد رد.
افاا ها حق اداره روابط خارجد خدد را س اشنن و طبق عه سامة گنر مک ایرا حرق بر
اسگیتنا داده ش ه بدد .همتایگا ایا شدر(ایرا و روسی ) در یدرت بروز مشر م بایر
با اسگیتنا مذا ره مد ردس  .اگرچ ایا مح ودیتها در مدرد ایرا

منر بردد ،امرا سنیجرة

چن اسد س اشت و حا ما وییات مرزی با افااستنا برای پیگیری ش ایات مردم خدد ،ر
مدرد تجاوز و یا سرقت ایات افااسد قرار گرفن بددس  ،تدفیقد ب دست سمدآوردسر  .عر م
سیدذ دوبت افاا در میا ایات سرح یِ خدد ،ایا امر را تش ی مد رد .متیحبدد مرردم
افااستنا ب ویژه قبایم ایا شدر ،از دیگر عدامم نشگری افااستنا در ایرا روابرط بردد.
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تجارت و خریر اسریح در افااسترنا آزاد بردد و ایرا امرر حمرات آسرا را خطرسراکترر
مد رد .ضما آ

ایات ،خداسیا و اشرار خراسا از مناب تاذیة اسیح بددس .

سیاستهای سختگیراسة دوبت افااستنا با شیدیا ایا شدر،

شامم قبایم هزاره در

مر ز افااستنا و جمدیتهای شهری غر آ بدد ،سبب مهاجرتهرای گترنرده آ هرا بر
خاک خراسا ش  .ایا مهاجرتها اببن ب دبیم شید بدد ِ مهاجرا  ،تداز مذهبد خراسرا
را تاییر س اد ،اما تداز جمدیند ،سیاسد و شاید مناطقِ اس ا دادهشر ه را برا تاییرر روبر رو
رد .ایا مهاجرا در منازعات خراسا سقشآفریند مد ردسر و بر ویرژه بر دبیرم سراخت
دچسشیند مش اتد را برای اقنصاد شاورزی خراسا ایجاد مد ردس  .ایا مهراجرتهرا،
ب واسطة حب تدیق فرهنگد و تم سد ،ب ایرا (و س دیگر همتایگا ) اسجام مدش .
ب واسطة دشمند سرسخناسة افاا ها با اسگییب و بروز درگیری و چن جنگ میا آ ها،
همداره خطر حمات آ ها ب مرزهای ایرا (برای جنگ با اسگییتدهای متنقر در خراسا )
وجدد داشت .عیمای افااستنا ب چشم دشما ب آ ها سگاه مد ردس  ،بر خصردص پرب از
حضدر هیکند از شدرهای منح و دوبت عمماسد،

در میرا افارا هرا طرفر ارا زیرادی

داشت ،فندای جهاد عیی اسگییب یادر گردی  .در پد ایا فنراوا همرداره شرایداتد مبنرد برر
حمات گتنردة افارا هرا بررای جهراد عییر اسگییتردهرای مترنقر در ایررا  ،خراطرِ مرردم،
متکدی و مرزدارا ایرا را آشین مد رد.
تحر ات ایات متنقر در دو سدی مرز ایرا و افااستنا و گاه در هن اسگییب از دیگر
مش ات مرزی بدد .اسگیتنا ب ایا ایات بر چشرم ابزارهرای فشرار در مداقر برزوم سگراه
مد رد و ب همیا دبیم در میا آ ها اسیح تدزی مد رد .عاق افااسترنا بر جرذ ایرا
جمدیتها (ب ویژه قبایم اهمسنت) ،ب دبیم مد جمدیت شدر خدد ،از مشر ات دیگررِ
مرزدارا ایرا در خراسا بردد .اگرچر همرداره مدازسر مهراجرت در ایرا سرا هرا بر سیر
ایراسدها بدد ،اما تاشهای آ ها ب ویژه از دغ غر هرای رارگزارا در خراسرا محترد
مدش  .سبدد سیروهای اداری و اسنظامد قدی مرتبط با مرز ،تحر ات ایا ایات را چر بررای
حمات و خداه برای اسنقا اسیح و چ برای ترددهای غیرقاسدسد ش ت مدبخشی .
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بروز و فهدر ایا مش ات با وضدیت آشین ایرا سیز ارتبا داشت .ح دمرت مر رزی
بد از اسقا مشروط با مشر ات بتریاری دسرتوپنجر سررم مرد ررد و ح دمرت ایابرت
خراسا سیز از ایا امر متنمند سبردد .بر واسرط تضردیف حا میرت سیاسرد و عر م سظرارت
دوبت مر زی ،سطحد از خددمخناری در حا ما شهرها و ایرات مترنقر در خراسرا بر
در بتیاری مدارد بر آشرد هرا و ایجراد سراامند منجرر شر  .خراسرا

وجدد آم

ر از

منندعتریا بخشِ ایید شدر بدد اسند اد بیشرنری بررای فررو رفرنا در هرر ومرر داشرت.
ایات تر ما ،ترک ،رد ،عر و فارس هر ام در بخرشهرای خردد بر قر رت ایرید
تب یم ش س و سیدذ مر ز ایابت در آ سداحد ب ش ت تضدیف شر  .حمرات ترر ماهرای
مرزی و متیحاس بدد بتیاری از ایا آشد ها ،بر پیچی گد متا م ایابت مدافزود .در ایرا
شرایط مد ود سیروهای مر ز همداره در حا سر د شدرشها و یا دف شررارت و سراامند
بددس و در سای ایا فضا ،مرزها و متا م آ ب سرطد پراییاترر اوبدیرت آ هرا بر

شر .

سیروهای سظامد و اداریِ سررح ی قر رت ،سیررو و ام اسرات رافد بررای ننرر مرزهرا را
س اشنن  .عاوه بر ایا مبددها ،تخص

س اشنا و ساآگاهد ارمنر ا عامرم تشر ی نن ه

تنشها بدد.
در سای مش ات ساشد از فضای سیاسد -اجنمراعد افااسترنا و ایررا در آ سرا هرا،
مش ات فیمابیا ب یردرت یینحرم براقدماسر  .تنهرا پرب از اسرنقرار رضاشراه در ایررا و
اما اهلل در افااستنا بدد

مرزها تحت ننر قرار گرفرت و سرا نا خراسرا بر ثبرات و

امنیت ستبد دست یافنن .
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