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مﻘدمه
پيوندﻫاي تاريخي ،قومي و فرﻫنگي ايرانيان با حوزهاي بهمراتب گستردهتر ازآنچه در چارچوب
مرزﻫاي كنوني كشور جاي گرفته است ،حوزه برونمرزي ايران را يك جنبه مهم و تعيينكننده داخلي
ميبخشد كه بهﻫيﭻوجه نميتوان از آن غافل شد .آنچه درنهايت ماﻫيت اين مرز بيروني را شكل داده و
از آسيبپذيري آن در مقابل بسياري از تﺤولات احتمالي ميكاﻫد ،در درجه اول شناسايي مشخصات و
ويژگيﻫاي اين حوزه و سپس فراﻫم آوردن زمينهاي از ﻫمبستگي و تعلق بر اساس اين مشخصات و
ويژگيﻫا ميباشد .از دوره صفويه -كه مرزﻫاي ايران بهسوي مرزﻫاي تاريخي و فرﻫنگي گرايش
يافتند -ﻫمزمان با شكلگيري نهادﻫاي حكومتي بر پايه باورﻫاي شيعي ،در دو سوي شرق و غرب
ايران )امپراتوري عثماني و حكومت سيبانيان در ماوراءالنهر( در مرزﻫاي ايران اختلالﻫايي پديد آمد و در
دوره شورش افغانﻫا ،آشفتگيﻫا بيشتر شد .با ظهور نادرشاه ،ضمن جلوگيري از چندپاره شدن كشور،
دوباره ،مرزﻫاي تاريخي و فرﻫنگي ايران شكل گرفت و نفوذ بيگانگان در سرزمين ايران متوقف ماند.
مرزﻫاي ايران با پاكستان و افغانستان از نخستين نمونهﻫاي مرز به معني كنوني آن در جهان است كه
در نيمه دوم قرن نوزدﻫم پديد آمده ،جلوتر از اين دوران انسانﻫا با مفهوم سرحد سروكار داشتند و
سرحد معمول ًا شامل نوار به نسبت پهناوري ميان دو كشور ميشد كه در عمل نقش منطقه برخورد ميان
دو قدرت يا دو حكومت را بازي ميكرد) .مجتهدزاده.(٤ :١٣٧٧،
از زماني كه ﻫندوستان بزرگ )شامل ﻫند ،بنگلادش ،پاكستان و كشمير( مستعمره انگليس شد ،دو
كشور ايران و افغانستآن كه مرز مشترك با روسيه تزاري داشتند براي انگلستان اﻫميت حياتي درجه اول
يافتند و حريمي براي جلوگيري از توسعهطلبي روسيه تلقي شدند .ازاينرو امپراتوري بريتانيا براي
جلوگيري از توسعهطلبي رقيب روس خود ميكوشيد تا راه حركت روسيه را به جنوب سد كند .در مورد
افغانستان وصول به آبﻫاي گرم در يك مرحله امكانپذير نبود بلكه در گام اول بايد افغانستان تصرف
ميشد و در گام دوم بلوچستان و بهاينترتيب روسيه ارتش خود را به مرزﻫاي ﻫندوستان بزرگ
ميرساند .در آغاز عصر پهلوي ،باوجود تثبيت نسبي مرزﻫاي ايران در دوران قاجاريه ،تقريباً در تمامي
خطوط مرزي ايران با ﻫمسايگانش اختلافات مهمي وجود داشت .در مرز ايران و افغانستان ،پيشازاين
دو حكميت »مكلين« و كلنل »مك ماﻫون« خطوط شمالي و جنوبي مرزي را تعيين كرده بود اما
بخش مركزي مرز ايران و افغانستان نامشخص رﻫاشده بود و در اين منطقه ،خط مرزي بين ايران و
افغانستان وجود نداشت .در اين منطقه ،افزون بر فقدان خط مرزي ،اختلافات ارضي گوناگوني نيز ميان
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ايران و افغانستان وجود داشت .باوجوداين اختلافات دولتﻫاي ايران و افغانستان بر اساس قراردادي در
تاريخ شانزدﻫم اسفندماه  ١٣١٢كه به امضاي مﺤمدتقي اسفندياري سفير كبير ايران در افغانستان و
فيض مﺤمدخان وزير امور خارجه افغانستان رسيد ،با داوري دولت جمهوري تركيه براي از ميان بردن
اختلافات ارضي دو كشور و ترسيم خط مرزي بين آنﻫا ،موافقت كردند .دولت تركيه نيز ژنرال سپهبد
فخرالدين پاشا آلتاي فرمانده ارتش يكم تركيه را به عنوان حكم مشترك مأمور اجراي داوري مينمايد.
مروري بر پيشينه پژوﻫش مؤيد اين امر است كه مﺤققان درباره تعيين خط مرزي خاوري ايران
پژوﻫشﻫاي متعددي انجام دادهاند .در بخشي از اين آثار به نقش و دخالت قدرتﻫاي بزرگ در
شكلگيري مرزﻫاي خاوري ايران پرداختهشده است .مقاله »نگاﻫي به تﺤولات مرزﻫاي شرقي ايران در
دوره قاجار و پهلوي« نوشته علي نجف زاده و ديگران به بررسي تأثير اقدامات حكام مﺤلي قاينات بر
رأي نهايي حكميت آلتاي ميپردازد؛ در اين مقاله به مساله تﺤديدات مرزي ايران و افغانستان و استمرار
سرحد داري در اين منطقه و اثرات آن بر حكميت آلتاي پرداختهشده است .ﻫمچنين كتاب »اميران
مرزدار و مرزﻫاي خاوري ايران« نوشته پيروز مجتهدزاده اشاراتي به حكميتﻫاي مختلف در مورد خط
مرزي ايران و افغانستان داشته است .در اين كتاب به نقش انگلستان در تﺤديد مرزﻫاي خاوري ايران
اشارهشده است .اما با رويكرد مقاله كنوني كه به نقش »حكميت و داوري تركيه« در تعيين خطوط
مرزي ايران و افغانستان و اثرات سياسي مترتب بر آن پرداختهشده باشد ،پژوﻫشي مستقل انجام نگرفته
است .ازاينرو مقاله حاضر در عرصه دانشي موضوع ،ازجمله مباحث تﺤقيقاتي مغفول بوده است كه اميد
ميرود در طرح بﺤث و گشودن فضاي تﺤقيقاتي عميقتر نسبت به اين موضوع مفيد واقﻊ شود .بر اين
اساس ،پژوﻫش فوق در پي پاسخ به اين پرسش است كه داوري آلتاي ،در رابطه با تعيين مرزﻫاي ايران
و افغانستان چگونه بوده است و چه پيامدﻫايي داشته است؟ طبق يافتهﻫاي اين پژوﻫش به نظر
ميرسد ،رأي يكجانبه آلتاي به نفﻊ افغانستان نه بر مبناي ملاحظات شخصي بلكه بازتابي از
سياستﻫاي كلان تركيه براي تضعيف قدرت منطقهاي ايران و نزديكي به افغانستان است.
تعريف مفاهيم
داوري
داوري بينالمللي روشي براي حل اختلافات بينالمللي است كه در آن طرفين بهجاي رجوع به نهاد
قضائي ،اختلاف خود را به يك داور مورد اعتماد خود ارجاع ميدﻫند .ازآنجاكه ميانجيگري و داوري ﻫر
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دو به دخالت يك شخص ثالث در حل اختلافات برميگردند ،از وجه مشترك برخوردارند .داور يا حاكم
ميكوشد تا با اتخاذ تصميم در موضوع مناقشه ،به طرفهﻫاي منازعه كمك كند .تصميمگيري ،وجه بارز
و مشخص داوري است كه درواقﻊ به احاله اوليه اراده طرفين منازعه مبني بر ارائه راهحل از طرف داور
يا حاكم بازميگردد ،درحاليكه ميانجي به طرفين كمك ميكند تا خود به يك تصميم برسند .ميانجي
نقش پيشنهاددﻫنده و مشاور را ايفا مينمايد و خود تصميم نميگيرد و تصميمگيري را به طرفين
مناقشه واگذار ميكند.
با توجه به شباﻫتﻫايي كه ميان ميانجيگري و داوري وجود دارد و مهمترين آنﻫا دخالت طرف
سوم اعم از شخصيتﻫاي سياسي يا حقوقي و يا مذﻫبي ميباشد ،ولي ﻫم ازنظر اصول و ﻫم نتايج
ميان داوري و ميانجيگري تفاوت وجود دارد .بدين ترتيب كه اولاً داوران پس از رسيدگي به مسئله
مورد اختلاف ،حكم صادر ميكنند .ثاني ًا داور در حكم دادرس است ،منتهي دادرسي كه به انتخاب
طرفين دعوا تعيين ميشود و ازلﺤاظ رسيدگي نيز مبناي عمل او اصول حقوقي و قضايي دارد،
درصورتيكه ميانجي در حكم راﻫنما يا ناصﺢ است كه براي حل اختلافات پيشنهادﻫايي ارائه ميكند كه
الزامي را به وجود نميآورد و دخالت آن بيشتر در اموري است كه مربوط به منافﻊ اساسي و حياتي
دولتﻫا و شرف و حيثيت آنﻫا بوده و بيشتر جنبه سياسي دارد .در اين مقاله از مفهوم داوري به معناي
حكميت يك عنصر ثالث كه حكم صادر ميكند ،براي توصيف چگونگي تعيين خط مرزي ايران و
افغانستان توسط تركيه بهره گرفته ميشود.

مرز
پيدايش مفهوم مرز به شكل امروزي به زماني برميگردد كه حكومتﻫا مطابق معاﻫده صلﺢ
وستفاليا  ١٦٤٨ميلادي ،بنابر خواست ملتﻫا به وجود آمدند و بدين ترتيب منطقه سرحدي كه مﺤدوده
بسيار وسيعي را در برميگرفت جاي خود را به خط مرزي داد كه بسيار كمعرض تر و مشخصتر از
منطقه سرحدي بود )ميرحيدر .(١٤٣ :١٩٩٠ ،در تعريف مرز ميتوان گفت ،مرزﻫا خطوطي ﻫستند كه حد
خارجي قلمرو تﺤت حاكميت يك حكومت ملت پايه را مشخص ميكنند ).(٥٥ :١٩٩٥ ، Dikshit
مرزﻫاي سياسي مهمترين عامل تشخيص و جدايي يك واحد سياسي از واحدﻫاي ديگر است و خطوط
مرزي ،خطوطي اعتباري و قراردادي ﻫستند كه بهمنظور تﺤديد حدود يك واحد سياسي روي زمين
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مشخص ميشوند )ميرحيدر .(١٦١ :١٩٩٠ ،مرزﻫاي قراردادي بيشتر جنبه سياسي دارد .اين مرزﻫا نيز
خود به چند نوع تقسيم ميشوند ازجمله:
 مرزﻫاي تﺤميلي :به خطوطي مرزي كه بدون توجه به سيماي فرﻫنگي ناحيه و تنها در اثرسياست بينالمللي به وجود آمده است گفته ميشوند .اين مرزﻫا عمدتاً زاييده استعمار بوده و دو فرﻫنگ
را بهزور از ﻫم جدا كردهاند ،نمونهﻫاي آن زياد است مانند مرز ايرلند شمالي و جنوبي.
 مرزﻫاي ﻫندسي :مرزﻫاي به شكل خط مستقيم را گويند مانند مرز ميان كانادا و آمريكا. مرزﻫاي توافقي :كه معمولاً پس از مدتﻫا جنگ و جدال و كشمكش ،بر اساس توافق ميان دوكشور مشخص ميشوند.
بر اساس تعاريف از پيشگفته شده ،منظور ما از مرزﻫاي ايران و افغانستان ،مرزﻫاي توافقي
ميباشد.
اختلافات ارضي پيﺶ از حكميت
با شكست ناپلئون از روسيه ،انگليسيﻫا موانﻊ سياسي خود را در ارتباط با ايران تغيير داده و براي
جلوگيري از حمله احتمالي روسيه به ﻫندوستان درصدد برآمدند تا بخشﻫايي از شرق ايران را جدا كنند.
ﻫدف آنﻫا از اين امر ايجاد منطقهاي امن و تﺤت نظارت خودشان در مرزﻫاي ﻫندوستان بود .انگليس
براي اجراي اين سياست ابتدا با انعقاد معاﻫده پاريس ) ١٢٧٣ق  ١٨٧٥ /م( افغانستان را از ايران جدا
كرد و سپس در سال  ١٨٧٠طي كميسيوني با شركت نمايندگان دولت ايران و استان كلات و
گلداسميت ،گلداسميت را مأمور تﺤديد سرحدات بلوچستان كرد .گلداسميت مرزﻫاي بين دو كشور را از
خليج گواتر تا كوﻫك مشخص كرده و نقشه آن را به تصويب ناصرالدينشاه رساند كه قسمتي از
مرزﻫاي كنوني ايران و پاكستان را تشكيل ميدﻫد .ناصرالدينشاه براي جلوگيري از مزاحمتﻫاي
افغانستان در اين منطقه مكرر از دولت انگلستان تقاضا كرده ،تا نظر به شروط عهدنامه پاريس خاصه
فصل ششم آنكه» :دولت اي ران در صورت اختلاف ميان ايران و افغانستان ،ميانجيگري انگلستان را
بپذيرد« ميانجيگري كرده ،كه استرداد آن را از افغانﻫا بخواﻫد .اما دولت انگليس جواب ميداد سلطنت
شاه ايران را در سيستان به رسميت نميشناسد و بنابراين نميتواند در اين موضوع مداخله كند.
پسازآنكه تكليف مرزﻫاي بلوچستان تعيين شد ،دولت انگليس اعلام كرد كه حاضر به قبول حكميت در
مورد سيستان است و ژنرال گلداسميت بهعنوان حكم تعيين شد .بهموجب نظري كه در سال ١٨٧٢

٢١٦

مجله پژوﻫشﻫاي تاريخي ايران و اسلام شماره  ٢٤بهار و تابستان ١٣٩٨

گلداسميت داد ،سيستان به دو قسمت اصلي و خارجي تقسيم شد ،سيستان اصلي از نيزار واقﻊ در شمال
آن ايالت تا ملك سياه كوه يعني ناحيهاي كه در غرب رود ﻫيرمند قرار دارد به ايران واگذار شد و
سيستان خارجي يعني ناحيهاي كه در شرق ﻫيرمند واقﻊ است به افغانستان داده شد .پس از خاتمه كار
كميسيون حكميت ،دولت ايران كوﻫك را تصرف كرد زيرا درواقﻊ ژنرال گلداسميت سرحدات شرقي
ايران را از خليج گواتر تا كوﻫك و سپس از ملك سياه كوه تا شمال سيستان تعيين كرد و بين اين دو
ناحيه صﺤرايي به طول پانصد كيلومتر در جنوب سيستان نيز صﺤراي ديگري به نام دشت ﻫشتادان
وجود داشت كه مورد اختلاف بود.
تصرف كوﻫك مورد اعتراض انگليس قرار گرفت و اختلاف بين دو كشور بر سر كوﻫك و دشت
ﻫشتادان حدود بيست سال ادامه داشت تا اينكه در سال  ١٨٨٩با مساعي رادرامندولف وزيرمختار
انگليس در تهران دولت مزبور با تشكيل كميسيون حكميت ديگري موافقت كرد .كميسيون مزبور تﺤت
رياست ژنرال مك نيل انگليسي تشكيل شد و طي آن ايدهاي كه در سال  ١٨٩١م مرز ايران و
افغانستان را معين ميكرد ،با نصب سيونه علامت سرحدي تﺤديد شد و مثلثي به زيان ايران تشكيل
داد كه بخشي از جلگه ﻫشتادان را برخلاف حقانيت و عدالت متعلق به افغانستان اعلام كرد.
بخشي ديگر مرز با حكميت كلنل »مك ماﻫون« در سال  ١٣٠٨قمري ترسيم گرديد )مخبر،
 .(٢٧ :١٣٢٤اين حكميت به دنبال تقسيم آب ﻫيرمند رخ داد كه در سال  ١٨٩٦به علت جاري شدن
سيلابﻫاي شديد ،رود ﻫيرمند از مجراي اصلي خود كه قسمتي از مرز بين دو كشور را مشخص
ميكرد ،به سمت مغرب انﺤراف يافت و قسمت اعظم آب ﻫيرمند از مجراي ديگر وارد درياچه ﻫيرمند
شد و به دنبال آن كمآبي و نيز خشكسالي سال  ١٩٠٢برشدت اختلاف بين دو دولت ايران و افغانستان
افزود و باعث شد كه طرفين موضوع را به حكميت دولت انگليس ارجاع كنند .در اين دوره كه نظر
انگليسيﻫا بر دوستي با افغانستان قرارگرفته بود ،ﻫياتي را به سرپرستي »مك ماﻫون« در سال ١٩٠٥
به منطقه فرستادند و طي آن قراردادي بسته شد كه سهم ايران را از آب ﻫيرمند به يكسوم كاﻫش داد.
علاوه بر اين ،وي مقداري از زمينﻫاي ايران را نيز به افاغنه داد كه دولت ايران به سبب عدم تطابق
رأي با واقعيات از قبول آن خودداري ورزيد و دلايل خود را در خصوص عدم قبول رأي حكميت طي
اعتراضي كتبي به سفارت انگلستان تسليم كرد .دولت انگلستان نيز بهرغم اعتراض كتبي ايران ،مساله
را تعقيب نكرد و موضوع عمل ًا مسكوت ماند .بخش مركزي مرز ايران و افغانستان نامشخص رﻫاشده
بود و در اين منطقه ،خط مرزي بين ايران و افغانستان وجود نداشت .در اين منطقه ،افزون بر فقدان خط
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مرزي ،اختلافات ارضي گوناگوني نيز ميان ايران و افغانستان وجود داشت .در قسمتي از مرز ،كوه شمتيغ
وجود دارد كه در حدود بيستودو كيلومتر طول و شش كيلومتر عرض داشته و حدود چهارصد متر نيز
ارتفاع دارد )مخبر(٩٨ :١٣٢٤،
كوه شمتيغ و چشمهﻫاي آن نيز موردادعاي ﻫر دو دولت ايران و افغانستان بودند .ضمن اينكه
كوه شمتيغ از جنبه نظامي داراي اﻫميت زيادي است .در نزديكي كوه شمتيغ ،قريه موسيآباد قرار
داشت .موسيآباد تا زمان حكميت مكلين در مالكيت بلامنازع ايران بود ،اما در ﻫنگام مأموريت حكميت
مكلين ،حكومت افغانستان مدعي مالكيت موسيآباد گرديد .اين ادعا با ايستادگي دولت ايران و بهويژه
نماينده ايران در حكميت يعني ناظم الملك بهجايي نرسيد )بهمني قاجار .(٤٠٩ :١٣٨٥،اما پس از چند
سال افغانستان ادعاي خود را تكرار كرد و سرانجام در سال  ١٣٢٢قمري ،موسيآباد به اشغال نظامي
افغانﻫا درآمد )حقيقي .(٣٢٤ :١٣٨٣ ،اين اشغال مورد اعتراض شديد و بيوقفه ايران قرارگرفته و دولت
ايران چنين اقدامي را بهمنزله غصب بخشي از خاكش قلمداد نمود )مجتهد زاده .(٣٣١ :١٣٧٨ ،اختلاف
بين ايران و افغانستان در مورد موسيآباد نيز بهعنوان موضوع مهم اختلاف ميان دو كشور تا ميانهﻫاي
عصر رضاشاه پابرجا ماند.
تحولات مرزي پيﺶ از حكميت
دولتﻫاي ايران و افغانستان بر اساس قراردادي به تاريخ شانزدﻫم اسفندماه  ١٣١٢كه به امضاي
مﺤمدتقي اسفندياري سفير كبير ايران در افغانستان و فيض مﺤمدخان وزير امور خارجه افغانستان
رسيد ،با حكميت دولت جمهوري تركيه براي از ميان بردن اختلافات ارضي دو كشور و ترسيم خط
مرزي بين آنﻫا ،موافقت كردند )مخبر .(٣١ :١٣٢٤،دولت تركيه نيز ژنرال سپهبد فخرالدين پاشا آلتاي
فرمانده ارتش يكم تركيه را بهعنوان حكم مشترك مأمور اجراي حكميت مينمايد )مكي.(١٥٥ :١٣٦٢ ،
در آستانه ورود آلتاي به ايران براي حكميت ،وضعيت منطقه مرزي مورد اختلاف ايران و افغانستان بيش
از گذشته بغرنج شد .اين پيچيدگي اوضاع ،ناشي از دو وضعيت سياسي كاملاً متمايز در دو سوي مرز
ايران و افغانستان بود .بنا به اذعان فتﺢالله پاكروان والي خراسان و سيستان در ﻫنگام حكميت آلتاي ،در
دوران قاجاريه در سرحدات ايران و افغانستان ،عشاير مسلﺢ ايراني و افغان ساكن بودند .عشاير ايراني
كه در زير نظر خانﻫا و قدرتﻫاي مﺤلي قرار داشتند بهطور طبيعي مرزدار ايران به شمار ميرفتند و با
توجه به مسلﺢ بودن ،قدرت دفاع از مراتﻊ و قلمرو عشيرهاي خود و درنتيجه خاك ايران را دارا بودند .اما
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به دنبالروي كار آمدن رضاشاه و سياست وي در مورد خلﻊ سلاح عشاير ،در طرف ايراني مرز ،عشاير
خلﻊ سلاح ميگردند و اين در حالي بود كه عشاير افغان ﻫمچنان مسلﺢ بودند .اين در شرايطي بود كه
بنا به اشاره پاكروان در مناطق سرحدي ،پاسگاهﻫاي امنيه )ژاندارمري( كه قادر به حفظ آرامش سرحد
باشند ،ايجاد نشده بود بدين معنا كه يا پاسگاﻫي ايجاد نشده بود و يا اگر در منطقهاي پاسگاﻫي وجود
داشت ،توانايي ايستادگي در برابر عشاير افغاني را نداشت .بدين ترتيب در دوره رضاشاه پهلوي مناطق
مرزي ايران تبديل به مناطقي بيدفاع گرديده بودند و عشاير ايراني نيز خلﻊ سلاح شده و بدون امكان
دفاع در برابر يورشﻫاي عشاير افغاني رﻫاشده بودند .در عصر قاجاريه اگر پاسگاهﻫاي مرزي صﺤيﺢ و
مرتبي وجود نداشت ،حداقل عشاير ايراني مسلﺢ بوده و قدرت دفاع از خود را داشتند؛ بنابراين اگر
تجاوزي از مرز افغانستان صورت ميگرفت ،اولاً مﺤدود بود و ثانياً جنبه رسمي داشت .بدين معنا كه
عشاير افغان قدرت يورش و اشغالگري نداشتند و چنين تجاوزﻫايي تنها از عهده نظاميان حكومت
افغانستان برميآمد ،چنانكه در مورد »موسيآباد« چنين رويدادي به وقوع پيوسته بود.
اشغال رسمي اين سود را براي دولت ايران داشت كه ميتوانست بهراحتي آن را اثبات كرده و به
آن اعتراض نمايد .اما اشغال بهوسيله عشاير ،بهسختي قابلاثبات بود و حكومت افغانستان ميتوانست
وجود عشاير خود را در مناطق اشغالي شاﻫدي بر بافت افغاني منطقه اشغالشده بداند .بهﻫرروي خلﻊ
سلاح عشاير ايراني اين موقعيت را براي افغانﻫا فراﻫم كرده بود كه بهسادگي دهﻫا كيلومترمربﻊ از خاك
ايران را به دست عشاير افغان به اشغال درآورند .تﺤول سياسي مهم ديگري كه در داخل سرحد ايران
رخ داده بود نارضايتي عشاير ساكن ايران از دولت ايران و به وجود آمدن پديده مهاجرت از ايران به
افغانستان بود .در عصر رضاشاه براي اولين بار پديده مهاجرت از ايران به افغانستان شكل گرفت؛ و
عشاير ساكن ايران براثر نارضايتي از سياستﻫايي چون تغيير لباس و نظاموظيفه اجباري از ايران به
افغانستان مهاجرت مينمايند.
اين مهاجرتﻫا ،آثار زيانباري براي ايران داشت .سرحدات ايران خالي از سكنه گرديد و زمينه براي
اشغال مناطق سرحدي ايران بهوسيله افغانﻫا بيشتر فراﻫم ميگرديد .با مقايسه بين نقشه سرحدات
اي ران و افغانستان در نقشه معتبري كه در عصر مظفرالدين شاه قاجار ترسيم گرديده و اعتبار آن به تأييد
»لرد كرزن« نيز رسيده است ،با نقشه سرحدات پس از حكميت آلتاي ميتوان ابعاد گسترده اشغال
سرزمينﻫاي ايران بهوسيله افغانﻫا در فاصله بين دوران مظفرالدين شاه و عصر رضاشاه را دريافت .در
آستانه حكميت آلتاي ،تجاوز عشاير افغان به داخل خاك ايران و نيز مهاجرت عشاير ساكن ايران به
افغانستان با ترغيب مقامات افغاني به اوج رسيد .اين موضوع بهجز تلاش براي دگرگونسازي بافت
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جمعيتي مناطق سرحدي و تغيير در مناطق متصرفي به نفﻊ افغانستان و در راستاي تغيير در رويكرد
ﻫيأت حكميت به سود افغانستان و به زيان ايران ،دليل مهم ديگري نيز داشت .اين دليل ،خطمشي
سياسي عبدالرحيم خان نايب سالار حاكم ﻫرات بود .نايب سالار از صاحبمنصبان نظامي افغانستان در
عصر امانالله شاه مﺤمدزايي ) (١٢٩٧-١٣٠٧بود كه به دنبال بركناري امانالله شاه از قدرت به جانشين
وي ،يعني حبيبالله كلكاني مشهور به بچه سقا پيوست و از طرف او به حكومت ﻫرات انتخاب شد
)فرﻫنگ.(٦٣٥ :١٣٨٥ ،
حكومت نايب سالار بر ﻫرات به دنبال كشته شدن نادرشاه و آغاز پادشاﻫي ظاﻫرشاه در سال ١٣١٢
خورشيدي ،ادامه يافت و عبدالرحيم خان نايب سالار در ﻫنگام حكميت آلتاي نيز حكمران ﻫرات بود و
منطقه افغاني مورد حكميت نيز در مﺤدوده حكومت نايب سالار قرار داشت .بر اساس گزارشﻫاي متعدد
مأموران ايراني و حتي بر اساس گزارش كنسولگري انگلستان در مشهد ،در تجاوزﻫاي عشاير افغاني به
داخل خاك ايران ،ابتكار شخصي عبدالرحيم خان نايب سالار نيز اﻫميت به سزايي داشت .وجود آشوب
در مرزﻫاي ايران و افغانستان و استمرار اختلافات ارضي ايران و افغانستان در جهت منافﻊ شخصي نايب
سالار بود؛ زيرا امكان عزل حكمران ﻫرات در شرايط آشوب و بﺤران سخت ميگرديد .نايب سالار با ﻫر
انگيزهاي به تﺤريك عشاير افغان براي آشوب در داخل خاك ايران پرداخت و ضمن مرعوب ساختن
مقامات ايراني و ترغيب آنﻫا به تن دادن به نتيجه زيانبار حكميت ،با اشغال بخشﻫايي از خاك ايران،
زمينه را براي صدور رأي حكميت به نفﻊ افغانستان ،فراﻫم ساخت .در بيست و سوم شهريورماه ،١٣١٣
كنسولگري ايران در ﻫرات طي گزارشي به وزارت امور خارجه ،از اقدامات »نايب سالار« براي ايجاد
آشوب در مرزﻫاي ايران و قصد وي براي تصرف معدن نمك منطقه نمك زار خبر داد .در اين گزارش،
آمده است» :در اواخر ماه گذشته مدير شرق وزارت خارجه افغان از كابل وارد و با نايب سالار تقريباً يك
ﻫفته بهعنوان ملاحظه خطوط سرحدي گردش كردند و مدير شرق كه منتظر بودم در مراجعت به ﻫرات
از او ملاقات كنم از راه فراه به كابل برگشت و شنيده شد كه نايب سالار در اثناء گردش خود از عشاير
افغان بيعت گرفته است كه چنانچه دولت ايران ،معدن نمك را تصرف نمايد مبادرت به جنگ نمايند«
)اسناد مؤسسه مطالعات و پژوﻫشﻫاي سياسي.(٣٢ :١٣١٣ ،
اين اقدام نايب سالار با افزايش تجاوزﻫاي مرزي به داخل خاك ايران و غارت مناطق مرزي ايران
و كشتار مرزنشينان ايراني ﻫمراه شد .در اين رابطه ،بديﻊ كنسول ايران در ﻫرات ،موضوع وابستگي
نايب سالار به انگليسﻫا را نيز موردتوجه قرار داده و دراينباره در گزارشي به وزارت امور خارجه
مينويسد» :مﺤرمانه شنيدهشده است نايب سالار با انگليسﻫا روابطي دارد و اين مسئله مستبعد نيست؛
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چون مشاراليه دستنشانده بچه سقا است كه آلت دست انگليسﻫا بوده و بنده در ضمن صﺤبت ،اظهار
تمايلي از او نسبت به انگليسﻫا شنيده است« )ﻫمان.(٣٦ :١٣١٣،
اينكه وابستگي نايب سالار به انگليسﻫا تأثيري در اقدامات وي در ايجاد آشوب در مرزﻫاي ايران
داشته است يا نه ،موضوعي است كه مهدي فرخ رئيس كميسيون سرحدي ايران در حكميت آلتاي ،آن
را موردبررسي قرار داده و با صراحت ابراز ميدارد ،دولت انگليس و حكومت انگليسي ﻫند در پشت
رويدادﻫاي مرزي ايران و افغانستان بوده و افغانﻫا را به تجاوز به خاك ايران و اشغال خاك ايران،
ترغيب مينمايند .فرخ در گزارشي به وزارت امور خارجه درباره نفوذ انگليسﻫا در حكومت افغانستان
مينويسد» :چندي قبل دو نفر انگليسي از مأمورين كمپاني نفت جنوب به ﻫرات آمده و براي نفت
ﻫرات گويا مسافرت كردهاند ولي در ضمن مطالعات نفتي ،مسافرتي ﻫم با عبدالرحيم خان والي ﻫرات
در خط سرحدي نمودهاند بهعلاوه يك نفر كلنل كه زبان افغاني و فرانسه و انگليسي و آلماني را خيلي
خوب حرف ميزند در ﻫرات پيداشده و مشغول به تعليم قشون ﻫرات است و اين كلنل صاحب خود را
افغان معرفي ميكند« )ﻫمان .(٦٢-٦٣ :١٣١٣ ،فرخ در ادامه اين گزارش به سياست حكومت افغانستان
در كوچ عشاير افغان به مناطق مرزي ايران و اشغال بخشي از خاك ايران بهوسيله افغانﻫا اشارهكرده و
مينويسد» :كوچانيدن چندين خانوار ايلات افغاني و سكونت دادن در خاك ايران )قائنات( براي اين
است كه به تركﻫا مشتبه كرده و قضيه را به چانه زدن برسانند و درﻫرحال از عرض اين نكته
خودداري نميكنم كه تجاوزات افغانﻫا در تمام خطوط سرحدي مخصوص ًا حدود قائنات به عقيده بنده
به تﺤريك انگليسﻫا و دستور آنﻫاست« )ﻫمان.(٦٤ :١٣١٣ ،
در زمان حكميت آلتاي بيش از يك سال از كشته شدن مﺤمد نادرشاه نگذشته بود و فرزند او
پادشاه و برادرش صدراعظم بودند .بنابراين ميتوان قبول كرد ،ديدگاهﻫاي فرخ در مورد نفوذ انگلستان
در حكومت افغانستان بر مبناي صﺤيﺤي استوار بود .اما سندي مبني بر پيوند مستقيمي بين نفوذ
سياسي انگليس در افغانستان و تجاوزﻫاي مرزي افغانﻫا وجود نداشته و دولت انگليس از ادعاي
افغانستان در مورد مالكيت بر موسيآباد نيز پشتيباني نكرد )مجتهدزاده .(٣٢٨ :١٣٧٨ ،بنابراين نقش
انگليسﻫا در تجاوزﻫاي مرزي افغانﻫا مﺤرز نيست .بااينحال ،در شرايطي كه ديپلماتﻫاي ايراني
تجاوزﻫاي مرزي عشاير افغاني را ناشي از ابتكار حكومت افغانستان و سياستﻫاي مﺤرمانه دولت
انگليس ميدانستند ،مقامات افغان بهكلي منكر ﻫرگونه تجاوز مرزي بوده و حتي وزير خارجه افغانستان
به سفير كبير ايران در كابل در مورد تجاوزﻫاي مرزي ايران به افغانستان اعتراض ميكند.
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داوري آلتاي
با شدت گرفتن كشمكش ،ﻫر دو دولت در  ٨مارس  ١٩٣٤بر اساس ماده  ١٠پيمان ايران و
افغانستان تصميم به ارجاع قضيه به داوري گرفتند .اين بار از تركان خواسته شد داوري كنند .دولت
تركيه در ماه مارس موافقت كرد و ژنرال فخرالدين آلتاي به رﻫبري گروه داوري منصوب شد .قرار شد
ﻫر دو طرف دعاوي خود را ،كتب ًا از راه دولت تركيه تسليم كميسيون داوري كنند .مأموريت داوري آلتاي
در شرايطي آغاز شد كه با اقدامات حكومت افغانستان و بهويژه حاكم ﻫرات و براثر اشغال مناطق مرزي
ايران ،مرزﻫاي ايران و افغانستان پرآشوب گرديده و وضعيت متصرفات عيني در بخشﻫاي مرزي نيز
به سود افغانستان تغييريافته بود .سپهبد فخرالدين پاشا آلتاي ،مأمور حكم مشترك دولتﻫاي ايران و
افغانستان در رأس ﻫيأتي در مهرماه  ١٣١٣به تهران وارد شد و پيش از عزيمت به مرز ايران و
افغانستان در شهر آمل به حضور رضاشاه پهلوي رسيد )مخبر.(٣٢ :١٣٢٤،
در ﻫيأت داوري آلتاي ،دو نفر از نظاميان تركيه به نامﻫاي كلنل ضياء بيگ و كلنل كمال بيگ
معاونت فخرالدين آلتاي را به عهده داشتند كه كلنل ضياء بيگ پيشينه دوستي و نزديكي با حكومت
افغانستان را داشت .كلنل ضياء بيگ مدت ﻫفت سال در افغانستان معلم نظامي بود و از طرفداران جدي
افغانستان به شمار ميرفت )اسناد مؤسسه مطالعات و پژوﻫشﻫاي سياسي .(٨٠ :١٣١٣ ،دولت ايران،
مهدي فرخ )معتصم السلطنه( را بهعنوان كميسيونر ايران در رأس يك گروه  ٢٠نفري از كارشناسان
تعيين كرد ،و دولت افغان نيز حاكم ﻫرات عبدالرحيم خان نايب سالار را در رأس ﻫيات افغاني كميسيون
داوري مرز معين نمود .كميسيون ،مرز مورد اختلاف را تا جنوب سياه كوه بازديد كرد و در  ١٧ژانويه به
ﻫرات رفت .روز بعد ژنرال آلتاي ﻫر دو ﻫيات را در جلسه مشتركي گردآورد و رايزني مختصري كرد.
تجديد اختلافات و اعتراضﻫايي از ﻫر دو سو موجب درنگ در اعلان رأي نهايي گرديد .ﻫيأت حكميت
تركيه رويهاي تكبرآميز با كميسيون ايران داشت و در اين ﻫيأت ،دوستان نزديك حكومت افغانستان،
صاحبمنصبﻫاي تأثيرگذاري بودند .بدين ترتيب ،مأموريت حكميت آلتاي در شرايطي كامل ًا به سود
افغانستان و به زيان ايران آغاز شد.
در گزارشي كه در نهم آبان ماه  ،١٣١٣علي سهيلي معاون وزير امور خارجه بر اساس گزارش
مهدي فرخ ،به دفتر مخصوص شاﻫنشاﻫي ارسال ميدارد نوشتهشده است» :با فخرالدين پاشا راجﻊ به
موسيآباد و قسمتﻫاي تﺤديد حدود نشده ،مذاكره ،بالاخره معلوم شد موسيآباد را ممكن است به ما
بدﻫند ولي مصمم است موسيآباد و معدن نمك را يكمرتبه حل نمايند و پاشا اظهار نمود كه نسبت به
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افغانﻫا كلمه تجاوز حتي نسبت به موسيآباد ﻫم رسماً اظهار نشود« )ﻫمان .(٩ :١٣١٣،در ادامه
گزارش ،به خودداري آلتاي از متجاوز شناختن افغانﻫا و شناسايي تصرفات متجاوزانه آنﻫا بهعنوان
معياري براي ترسيم خط مرزي اشاره گرديده و دراينباره بيان ميگردد» :در باب تجاوزات اخير افغانﻫا
و اشغال نقاط سرحدي ﻫم ،بااينكه مغاير تقاضاي دولت تركيه در حفظ وضعيت حدود ميباشد ،اظهار
نموده چون خط سرحدي تعيين نشده ،تجاوز مﺤسوب نميشود ،بهعلاوه گفته است كه در قسمتﻫاي
تﺤديد حدود نشده ،متصرف اولويت دارد« )ﻫمان.(٨٠ :١٣١٣ ،
بدين گونه» ،آلتاي« نهتنها تجاوزات عشاير افغاني و حكومت افغانستان را مﺤكوم نمينمايد ،بلكه
متصرفات ناشي از تجاوز افغانﻫا را دليلي بر مالكيت افغانستان بر مناطق متصرفي ميشمارد.
»فخرالدين آلتاي« در مذاكره با ديپلماتﻫاي ايراني ،تلاش كرد موضوع استرداد »موسيآباد« به ايران
را منتفي كرده و دولتمردان ايراني را متقاعد به پذيرش حاكميت افغانستان بر »موسيآباد« كند.
»آلتاي« دراينباره اظهار ميدارد» :چون سي سال است افغانﻫا ،موسيآباد را در دست دارند اگر به
فرض اينكه حق بهطرف ايران ﻫم باشد ،با استرداد آن قسمت به دولت افغان برميخورد و آن را در
انظار ساير ملل ،متجاوز معرفي ميكند .با روابطي كه دولت شاﻫنشاﻫي ايران با افغانستان دارد و ايجاد
مناسبات برادري ،اگر اصرار در استرداد موسيآباد بكند ،اينطور وانمود ميشود ،حالا كه دولت
شاﻫنشاﻫي ايران ،قوي شده ،ميخواﻫد به آنﻫا ابراز قدرت كند .دولت شاﻫنشاﻫي ايران ]اگر[
ميتوانست راهحل ديگري براي تسهيل امر پيدا كند ،بهتر بود« )ﻫمان .(١٠ :١٣١٣ ،آلتاي در ادامه
مذاكرات با مقامات ايراني از آنﻫا خواست درازاي موسيآباد ،منطقهاي ديگر به ايران بازگردانده شود تا
موسيآباد به خاك افغانستان ضميمه گردد .علي سهيلي دراينباره در گزارشي به رياست دفتر مخصوص
شاﻫنشاﻫي ،ابراز ميدارد» :آلتاي ،مدادي كه در دست داشت را روي نقشه گردانيده ،گفت در عوض
موسيآباد ،مثل ًا اگر قسمت ديگري را از افغانﻫا بگيريم و به شما بدﻫيم ،چه عيبي دارد .وقتي مداد را
روي نقشه حركت داد ،دونقطه پيشآمدگي را نشان ميداد ،بهطوريكه خط از شمال ﻫشتادان و از زير
شورآب گذشته و قاعده مثلث ﻫشتادان ﻫم به ايران واگذار شود و آنچه به افغانﻫا داده شود از جنوب
موسيآباد گذشته ،معدن نمك را نصف كرده و به يزدان منتهي گردد« )ﻫمان .(٨٠ :١٣١٣ ،پيشنهاد
آلتاي بهشدت به زيان ايران بود .وي پيشنهاد ميكرد موسي آباد و نصف معدن نمك به افغانستان
واگذار گردد و در عوض مثلثي از ﻫشتادآنكه اﻫميت چنداني نداشت به ايران تعلق گيرد .علي سهيلي
معاون وزير امور خارجه با رد استدلالﻫاي آلتاي ،به طور ضمني انتظار دولت ايران از عدالت حكم ترك
را به آلتاي ابراز داشت» :به طور دوستانه و غيررسمي بايد خاطر جنابعالي را به دو نكته متوجه كنم،
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اينكه اظهار داشته دولت افغانستان در نظر ساير دول متجاوز به قلم خواﻫد رفت ،بايد در نظر بگيريد كه
تا چند سال قبل ،افغانستان رسماً تﺤت حمايت انگليسﻫا بود و اختياري نداشت .اما در باب برادري با
آنها ﻫم مقصد ﻫستيم كه بايد با آن دولت ،روابط دوستانه و برادري داشته باشيم .اين روابط را ﻫم داريم
و مايل به تﺤكيم آن ﻫستيم .ولي به جنابعالي بايد بگويم كه در ﻫمين اوقاتي كه ما كار را به حكميت
واگذار كردهايم ،افغانﻫا از توقف و اسكان عشاير خود در نقاط سرحدي و متنازع فيه و حتي قتل
امنيهﻫاي ما به وسيله عشاير خودداري نداشتهاند كه ما يكي دو فقره از آنها را به دولت تركيه ﻫم اطلاع
داديم .اگر ما ميخواستيم ابراز قدرت بكنيم كار را به حكميت نميداديم و در مقابل اين عمليات آنها
ﻫم سكوت اختيار كرديم .براي آنكه مثل دولت تركيه حكم داشتيم« )ﻫمان.(٨٠ :١٣١٣ ،
مذاكرات ديپلماتﻫاي ايراني با آلتاي از ﻫنگام ورود وي به تهران در مهرماه  ١٣١٣آغاز گرديده
بود) .نعمتي ،اداوي (١٣٧: ١٣٩٢،وي پس از مذاكراتي كه در ايران با مقامات ايراني انجام داد ،در آبان
ماه  ١٣١٣به افغانستان رفت و در كابل به حضور پادشاه افغانستان رسيد .آلتاي در كابل با اسفندياري
سفيركبير ايران در كابل نيز ديدار كرده و با او نيز مذاكراتي انجام داد .اسفندياري در گزارشي كه به
تاريخ بيست و نهم آبان ماه  ١٣١٣به وزارت امور خارجه ارسال داشت ،از مذاكرات خود با آلتاي سخن
گفته است» :اگر چه رئيس كميسيون ترك ،فكر خودش را مكتوم نگاه داشته و گويا اختلاف نظري ﻫم
با مشاورين خود دارد ولي از قرار معلوم ،عقيده او اين است كه حكميت و نقشهﻫاي مكلين با زمين
مطابقت ندارد ،ميخواﻫد از طرفين اختيار داشته باشد كه خط سرحدي او را اصلاح كند ،در اين صورت
قسمتي به ايران و قسمتي به افغان واگذار ميشود« )ﻫمان .(٨٠ :١٣١٣ ،حضور آلتاي در مرز و اصرار بر
واگذاري بخشهايي از خاك ايران به افغانستآنكه در اشغال افغانها بود باعث شد رييس الوزرا و وزير
خارجه به مرز سفر كنند .در مذاكرات رئيس الوزراء و وزير خارجه ايران با آلتاي به تفصيل موارد مربوط
به رأي پيشنهادي مورد بررسي قرار گرفت و پس از جلسات مذاكره طولاني ،تصميماتي صرفاً در مورد
قصد آلتاي براي تغيير در خط مرزي مكلين و مناطق موسي آباد و زنگلاب اتخاذ شد .بر اساس اين
تصميمات ،خط مرزي مكلين از علامت يك تا علامت ده به نفﻊ ايران و از علامت سي و شش تا علامت
سي و نه به سود افغانستان تغيير يافت .تغيير دوجانبه در خط مرزي مكلين موضوع تازهاي نبود و
پيشتر اسفندياري سفير ايران در كابل به آن اشاره كرده و چنين تغييري را از نظر ارزش اراضي
پيشنهاد شده براي مبادله به زيان ايران دانسته بود .اما مذاكرات رئيس الوزراء و وزير خارجه ايران با
فخرالدين آلتاي موجب گرديد وي در مورد واگذاري منطقه زنگلاب به ايران وعده مساعد بدﻫد.
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در شرايطي كه فروغي و كاظمي با سفر به مرز و ديدار و مذاكره با آلتاي براي تغيير ديدگاهﻫاي
وي تلاش ميكردند؛ صادق صادق )مستشارالدوله( سفيركبير ايران در تركيه نيز با عصمت پاشا رئيس
الوزراء تركيه ديدار كرده و با وي در مورد مأموريت حكميت آلتاي مذاكره مينمايد .در اين مذاكره،
عصمت پاشا به سفير ايران در مورد عملكرد آلتاي قول مساعد ميدﻫد .صادق صادق در گزارش به
وزارت امور خارجه در سيزدﻫم آذرماه  ١٣١٣در مورد مذاكره با عصمت پاشا ،ميگويد» :با رئيس الوزراء
)منظور عصمت پاشا است( مفصل ًا مذاكره شد ،بعيد دانستند كه فخرالدين پاشا ،مصالﺢ ايران را رعايت
نكند ،حتي گفته ،مشاراليه در كابل با وزراي افغانستان مذاكره مشروح راجﻊ به حقانيت ايران نموده«
)اسناد مؤسسه مطالعات و پژوﻫشهاي سياسي .(٩٠ :١٣١٣ ،اميدواريﻫاي فروغي و كاظمي به تغيير
رويه آلتاي بيهوده بود و آلتاي در قسمت جنوب خط مرزي نه تنها منافﻊ ايران را در نظر نگرفت ،بلكه
رأي وي در مورد قسمت جنوبي ،بيشتر از بخش شمالي به زيان ايران بود .بدين ترتيب دولت ايران با
نظر آلتاي در مورد بخش شمالي مرز ايران و افغانستان و تغيير در خط مرزي مكلين موافقت كرد.
پايان مأموريت حكميت
فخرالدين پاشا آلتاي مأمور حكم ترك در ﻫشتم دي ماه  ١٣١٣از ايران به افغانستان رفت و پس
از اقامت در غوريان ،عازم بررسي مرز ايران و افغانستان از طرف افغان مرز شد .آلتاي در بازديد از مرز،
عبدالرحيم خان نايب سالار حاكم ﻫرات را به ﻫمراه خود برد .اقدام آلتاي در بازديد مرز از طرف افغان
آن و ﻫمراﻫي نايب سالار حاكم ﻫرات با وي ،موجب نارضايتي ديپلماتﻫاي ايراني شد .اقدامات مأمور
ترك ،در اينكه بدون ﻫمراﻫي مأموران ايراني و به طور يك طرفه از خاك افغانستان و بدون بازديد از
طرف ايراني مرز و با ﻫمراﻫي يكي از مقامات افغانستان ،به تنظيم و ترسيم خط مرزي بپردازد ،مواردي
نبودند كه از ديدگاه ديپلماتﻫاي ايراني ،مطابقت داشته باشند .در گزارش مهدي فرخ رياست كميسيون
سرحدي ايران به اقدامات فخرالدين پاشا آلتاي در ﻫمراﻫي با حاكم ﻫرات و عدم توجه وي به مقامات
ايراني اشاره شده است» :مطابق اطلاعاتي كه به من رسيده ،پاشا با سه نفر صاحب منصب ترك و خود
نايب سالار والي ﻫرات كه درجه سپهبدي مي زند به يزدان و موسي آباد و كبوده رفته ،اينك ﻫم به
اتفاق مشاراليه به فراه و دشت نااميد رفته است .در ﻫرات آقاي اسفندياري به پاشا اظهار كرده :چون در
معاينه حدود ،رئيس ميسيون افغانستان ﻫمراه شما است ،خوب بود ،رئيس ميسيون ايران را ﻫم ﻫمراه
ميبرديد .پاشا جواب داد والي ﻫرات راﻫنماي من است .موقﻊ ديگر آقاي اسفندياري به والي ﻫرات
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اظهار كرده :چون والي خراسان در زورآباد است خوب است شما ﻫم بيائيد ،جواب داد :كار سرحد مهمتر
و من مجبورم در خدمت پاشا باشم .اين اظهارات ،عيناً بيانات آقاي اسفندياري است كه در اينجا
فرمودند .در ﻫر حال در تمام نقاط سرحدي ،والي ﻫرات قدم به قدم با پاشا بوده است« )اسناد مؤسسه
مطالعات و پژوﻫشهاي سياسي .(٦٣ :١٣١٣،به ﻫر روي ،فخرالدين آلتاي متن رأي حكميت خود را در
تاريخ بيست و چهارم فروردين ماه  ١٣١٤با ضمائم و نقشهﻫاي مرزي كه در روي آنها خط و مﺤل
نشانهﻫاي مرز را تعيين كرده بود به وسيله دولت جمهوري تركيه به آگاﻫي دولتﻫاي ايران و افغانستان
رساند.
تبعات رأي آلتاي براي ايران
مهندس مخبر درباره آثار زيانبار حكميت آلتاي براي ايران مينويسد :راجﻊ به موسي آباد با اينكه
خودش مالكيت ايران را تصديق كرد ،معهذا آن را تنصيف و بلاانتفاع نموده است .اگر براي رسيدن به
نمك ،حكم مزبور ميخواست راه مساعدي به ايران گيرد ،حق اين بود كه دامنه جنوبي كوهﻫاي شمتيغ
و زنگلاب را سرحد قرار داده وارد نمك شود و اگر ميخواست بي طرفانه عمل نمايد بايستي خط الرأس
كوهﻫاي شمتيغ و زنگلاب را سرحد قرار دﻫد .ولي متأسفانه علي رغم تمام مدافعاتي كه از طرف
كميسيون ايران نسبت به موقﻊ اين دو كوه شده است از بي طرفي خارج شده ،كامل ًا رعايت منافﻊ
افغانﻫا را نموده و تمام كوهﻫاي شمتيغ و زنگلاب را به آنها داده و به حدي جلو آمده كه نصف موسي
آباد و كال سرگردان را نيز گرفته به افغانان واگذارده است .در زير نمك زار ،از كال حوض به افغانﻫا
واگذار كرده منﺤرف ًا تا يزدان آمده و يزدان را نيز از سه طرف در دﻫليزي مﺤصور و غيرقابل انتفاع
نموده است و منظور اصلي اين بوده كه نقطه يزدان را كه داراي اﻫميت نظامي و براي حفظ آن سرحد،
حائز كمال اﻫميت است از دست ايران خارج نمايد و ﻫمچنين عملي را نيز تقريب ًا نسبت به كبوده مجري
و كوه كبوده را از نظر نظامي به افغانﻫا داده است و خط سرحدي را به قدري پيش آورده است كه اين
ده نيز غيرقابل استفاده است زيرا كه اراضي آن را به تصرف افغانﻫا داده است .در قسمت جنوبي كبوده
ﻫم تمام چاهﻫاي دشت نااميد را به علاوه آسپرآنكه متعلق به يك ايراني است به افغانﻫا واگذارده و به
اضافه خط سرحدي از كوه آتشان تا سياه كوه را ﻫم كه مﺤل زندگي و اعاشه ايلات سيستان ميباشد
به واسطه جلو آوردن روي ارتفاعات غربي از لﺤاظ موقﻊ نظامي خراب و به افغانﻫا داده است .عليهذا
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تقريب ًا يكصد و شصت فرسنگ مربﻊ نسبت به خط استاتوكو از خاك ايران بدون دليل و منطق به
افغانﻫا واگذار نموده است )مخبر.(٤٩-٥١ :١٣٢٤،
در كنار اين ،ميبايست به سياستﻫاي رضاشاه نيز اشاره كرد .سياست خارجي رضاشاه عليرغم
نوع خاصي از سياستﻫا و راﻫبردﻫا كه دولت در برابر كشورﻫاي قدرتمند روس و بريتانيا و آلمان اتخاذ
ميكرد ،برنامه مخصوصي ﻫم براي ﻫمسايگان و نوع تعامل با آنﻫا داشت .اين برنامه ويژه در ادبيات
سياسي ما به »سياست حسن ﻫمجواري« شهرت يافته است .در دوران پيش از رضاشاه با توجه به
مسلﺢ بودن عشاير ايراني ،كه در ضمن سرحد دار ايران نيز بودند امكان تجاوز به داخل خاك
امكانپذير نبود .باسياست رضاشاه در مورد خلﻊ سلاح عشاير ،مرزﻫاي ايران بيدفاع شده و امكان يورش
به داخل خاك ايران ميسر شده بود )بهمني قاجار .(٢٩٥ :١٣٩٠ ،در كنار اين روابط مطلوب دولت ايران
با آلمان ،باعث سوءظن انگلستان شده بود و ازاينرو در حكميتﻫاي مرزي مربوط به ايران جانب طرف
مقابل را ميگرفت .ﻫمين امر قدرت منطقهاي ايران را در حل مسائل خود بهصورت مستقل را كاﻫش
داده بود .ازاينرو ضمن بياعتمادي به قدرتﻫاي بزرگ )كه مشخص ًا انگلستان در رأس آن قرار دارد(،
درصدد حل مشكلات مرزي خود از طريق دولت ميانجي سومي برآمد .رضاشاه به سبب روابط
دوستانهاي كه با آتاتورك دارد ،گمان ميكرد نقش تركيه ميتواند در اين منازعه مثبت و به نفﻊ ايران
باشد ،بنابراين با حكميت سپهبد فخرالدين آلتاي ،ژنرال تركيهاي در حل مسائل ايران و افغانستان
موافقت ميكند .اين در حالي بود كه ﻫمسايگي ايران و تركيه و اختلافات پرشمار ميان دو كشور كه از
زمان عثماني بهجاي مانده بود ،باعث تضاد منافﻊ ميان آنﻫا ميشد .ايران صدﻫا سال مركز جهان تشيﻊ
بود و به ﻫمين نسبت ،تركيه نيز پايتخت جهان تسنن مﺤسوب ميشد .اگر ايران بنا به دلايل تاريخي،
قفقاز را حوزه نفوذ خود ميدانست ،تركيه نهتنها قفقاز بلكه آذربايجان را نيز مﺤلي براي گسترش نفوذ و
اقتدار فرﻫنگي خود ميپنداشت .اگر ايران ،عراق عرب را بهعنوان عتبات عاليات و سرزميني متعلق به
شيعيان تصور ميكرد ،فرض تركيه عثماني اين بود كه عراق بهعنوان مركز خلافت سني بنيعباس ،جزء
لاينفك خلافت عثماني است .در عصر رضاشاه پهلوي كه مناسبات ايران با تركيه به بهبودي گراييده
بود ،در نقطه مقابل مناسبات تركيه با افغانستان قرار داشت .از عصر پادشاﻫي احمدشاه ابدالي
فرمانروايان قندﻫار و كابل نگاه ويژهاي به عثماني داشتند و براي كاستن از نفوذ معنوي ايران در
قلمروشان و نيز در راستاي تضعيف شيعيان ،تلاش خاصي براي نزديكي به سلاطين عثماني داشتند.
مناسبات تركيه و افغانستان در عصر آتاتورك رو به گرمي بود و امانالله پادشاه افغانستان در ديدار با
مصطفي كمال آتاتورك در سال  ١٣٠٧خورشيدي در مورد كمك به نيروﻫاي نظامي افغانستان قولﻫاي
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مساعدي گرفت .بدين ترتيب در زمان حكميت آلتاي ،تركيه نفوذ گستردهاي در افغانستان داشت .در
كنار اين سياست اتﺤاد منطقهاي كه در پيمان سعدآباد ميان ايران و تركيه و افغانستان و عراق ظهور
كرد ﻫيﭻگونه دستاوردي براي ايران نداشت و درواقﻊ به ايرانيان ثابت كرد كه اعتماد كاذب به
ﻫمسايگان كمتر از اعتماد به ابرقدرتﻫا زيانبار نيست .بر ﻫمين اساس ميتوان گفت رأي يكطرفه
آلتاي نه بر مبناي ملاحظات شخصي بلكه بازتابي از سياستﻫاي كلان تركيه براي تضعيف ايران و
نزديكي به افغانستان است .بااينحال ،بنا به ﻫر دليلي ،حكميت تعيين خط مرزي ايران و افغانستان
توسط فخرالدين آلتاي نماينده دولت تركيه به زيان ايران انجام گرفت و حداقل نزديك به نهصد و
شصت كيلومتر مربﻊ از خاك ايران جدا و به قلمرو افغانستان ضميمه گرديد.
ﻧتيجه
اختلافات مرزي ايران و افغانستان عليرغم پذيرش چند حكميت از سوي دو دولت با مشكلات
متعددي ﻫمراه بود؛ دلايل اين مشكلات كه عمدت ًا ريشه در سلطهگري و استعمار انگلستان داشت ،به
عدم حل منازعه مرزي منتهي ميگشت .رأي آلتاي در قالب يك ماده واحده به تاريخ سيزدﻫم مهرماه
 ١٣١٤به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد .قانون تصويب رأي حكميت نيز در تاريخ بيست و سوم
مهرماه  ١٣١٤به توشيﺢ رضاشاه رسيد و بدين ترتيب خط مرزي ناشي از رأي آلتاي اعتبار و رسميت
قانوني يافت .بر اساس رأي آلتاي ،خط مرزي مكلين ميان ايران و افغانستان مورد تأييد دگرباره قرار
گرفت .كوه شمتيغ و چشمه زنگلاب در جنوب خط مكلين به افغانستان واگذار شد .بخشي از موسي آباد
كه مﺤل سكونت زمستاني عشاير بود ،نيمه خاوري و با ثمر نمك زار و كلاته نظرخان در خاور منطقه
يزدان نيز به مالكيت افغانستان درآمد )مجتهدزاده .(٣٣٤ :١٣٧٨،در بخش جنوبي خط مرزي ناشي از
رأي آلتاي نيز كليه تصرفات افغانستآنكه از ديدگاه ايرانيﻫا ﻫمواره غاصبانه تلقي ميشد ،متعلق به
افغانستان شناخته شد و افزون بر اين ،منطقه چكاب كه املاك خاندان خزيمه بود و ﻫميشه در حاكميت
ايران قرار داشت ﻫم به مالكيت افغانستان درآمد؛ قريه آسپران از جمله آباديﻫاي مهم اين منطقه بود
كه به افغانستان واگذار شد )ﻫمان .(٤٩-٥١ :١٣٢٤ ،رأي آلتاي كه بر اساس آن مسافتي به طول حدود
چهارصد و ﻫشت كيلومتر از مرز ايران و افغانستان مشخص شد ،اطلاعات عمومي راجﻊ به سرحد ،نظر
تاريخي راجﻊ به منطقه سرحدي و تعيين خط سرحدي كه ﻫنوز تعيين نگرديده بود را دربر ميگرفت.
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اين رأي نتيجه نهايي حكميت آلتاي بود و پايان دﻫنده اختلافات ارضي دهﻫا ساله ايران و افغانستان و
نيز ترسيم كننده خط مرزي دو كشور در مسافتي به طول بيش از چهارصد كيلومتر به شمار ميرود.
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