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چکیده
هاي از زمان جنگسیاسی خود را مناسبات،همجواردولت دوره قاجار به عنوان دودر فغانستان ایران و ا

که ها تالش کردند افغانحال،سفارت و کنسولگري در قلمرو یکدیگر نداشتند. با این کردند و هرات قطع
ت آن از سوي ایران در سال مشهد کنسولگري دایر کنند. این اراده تنها پس از استقالل افغانستان و رسمیدر

دایر نیز در مشهد ن کشورکنسولگري آ،پی افتتاح سفارت افغانستان در تهراندرو تحقق یافتش. 1299
پس از استقالل کرد،ایران و افغانستان جلوگیري میاز توسعه روابط سیاسی . موانعی که در دوره قاجار شد

هاي لموفقیت سرکنسوسیس و تأها یکی از موانع اصلی در همچنان وجود داشت و انگلیسیافغانستان نیز 
بودند. در مشهد افغانستان 
هاي افغان در مشهد بودند که از اوایل سرکنسولنخستینخان عبدالباقی خان و سردار عبدالعزیزمیرزا 

حاضر، ش. در مشهد مستقر شدند و این کنسولگري را اداره کردند. در مقاله 1303ش. تا اواخر 1301سال 
مورد اسناد و مطبوعات پایهبرهاو عملکرد این سرکنسولسیس کنسولگري افغانستان در مشهد أچگونگی ت

خواهد گرفت.بررسی قرار 

 :واژگان کلیدي
هـاي  عملکـرد کنسـول  ،مشـهد افغانسـتان در کنسولگريمناسبات دیپلماتیک،،انافغانستایران، 

عبدالعزیز خانسردار ،عبدالباقی خان،افغانستان
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مقدمه  
از ایران هیچگاه هرات پس از جداییایران و افغانستان،دو کشور همسایهسیاسیتامناسب
این در حـالی  کردند.ءایفاآنهارا بین ها نقش واسطهدر مسائل مرزي نیز انگلیسیوتوسعه نیافت

مشـهد همچنـان   ـدر مسیر هراتانسانی تجاري و تردد روابطسیاسی، مناسباتبرخالف بود که
کـه  کردنددر این مسیر رفت و آمد میاز کابل، قندهار و هرات يزیادو تجار ادامه داشت و زائران 

در ی مهـم نقشـ بعـدها وبه تدریج ساکن مشـهد شـدند  حاج محمود هراتی جملهازاز آنها برخی 
ل استقالکه باش.1299ز دوره ناصرالدین شاه تا سال ا1.سیس کنسولگري افغانستان ایفاء کردندأت

دو سیاسی بینرابطهدو کشور آغاز شد،به طور رسمی میاناسی سیافغانستان نخستین مناسبات
و 2پناهندگی برخی سرداران و خوانین افغان در مشـهد همراه بود.فراوانیهاي کشور با محدودیت

ها بود.چالشعوامل بروز هاي مذهبی امیر عبدالرحمان خان از سیاستهمچنین 
سـیس سـفارت در   أتمی و ع روابـط رسـ  از شـرو متعدد، پیشبا وجود مشکالتها افغان

پـس از  مـدتی  و نـد دبراي ایجاد کنسولگري در مشـهد کر هایی تالشش. 1299سالتهران به
ـ .ندددایر نموخود را در مشهد کنسولگري ،افتتاح سفارت در تهران سـر  ر اما همواره مشکالتی ب

1303هايسالصلهفاهاي افغان درسرکنسولنخستینبه همین سبب،وداشتوجود آنها راه 
در ایـن مقالـه سـعی    .نبودطوالنی شان چندان دوره فعالیت،این مشکالتبه خاطرش.1301ـ

آنهـا،  روي پیشو موانع مشکالت ،سیس کنسولگري در مشهدأتبراي ها افغانتالشکه شود می

مهاجر بـه مشـهد از صـفویه    ر.ك: نجف زاده، گروههاي براي اطالع از وضعیت مهاجران افغانی مقیم مشهد در دوره قاجار. 1
.  193-220صص ، 1392هاي شوراي اسالمی شهر مشهد، مرکز پژوهش:مشهدتاکنون، 

دوره پناهنـدگان  هـاي  ترین کانون حمایت از سرداران، خـوانین و شـاهزادگان پناهنـده افغـان بـود و فهرسـت      مشهد مهم.2
شـاهزاده و  7ق. نـام  1295-6دهـد. در سرشـماري سـال   ارائه مـی راها شاه جزئیات بیشتري از این افراد و خانوادهناصرالدین

از:عبارتنـد ذکـر شـده اسـت کـه     آنهـا  خوانین پناهنده افغان در مشهد بـه همـراه محـل اقامـت و تعـداد اعضـاي خـانواده        
زاده عبـاس  شاه،شاهزاده سلطان، اوالد شاه کامران ساکن عیدگاه،محمدحسین میرزا نوه شاه محمود افغان ساکن باالخیابان

حاجی علی اکبر ساکن عیدگاه و سردار ایوب خان ،خان ساکن عیدگاهآقا محمد،محمد عمرخان ساکن نوغان،ساکن عیدگاه
شـاه  ق. بـا ناصـرالدین  1300شاهزادگان و مهاجران افغانی مشهد که در سـال  )1382:50العابدین قاجار، (زین. ساکن سراب

خـان  هاشم خان که سردار احمد علی خان نوه امیرشـیرعلی اول متعلق به سردار محمدمالقات کردند، دو دسته بودند. دسته
که رئیس این گروه سردار محمد موسی خـان  ندهاي مشهد دسته وابسته به ایوب خان بودبود. گروه دیگر افغانهانیز جزو آن

)168: 1356لممالک، ا(حکیم. خان بودپسر امیر یعقوب خان نوه امیرشیرعلی
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ت از نقـش بریتانیـا در ممانعـ   هـاي افغـان،   هاي روس و انگلیس با سرکنسـول رابطه کنسولگري
نقـش  نیز و افغانيهاسرکنسولنخستینهاي چالش،کنسولگري افغانستانو موفقیت سیتأس

هـاي سالدردو سال فعالیت گسترش تفکر اتحاد اسالمی طیدر تبلیغ وهاي افغان سرکنسول
مورد بررسی قرار گیرد.ش.1301ـ1303

هـا  اسناد و روزنامهشاملدست اولتحلیلی و با تکیه بر منابع - با رویکر توصیفیحاضرمقاله
هـاي افغـان در   سرکنسولنخستینسیس و عملکرد أپردازد تا چگونگی تموضوعات میاین به بررسی 

مشهد را تبیین کند.  

سیس کنسولگري در مشهدأها براي تتالش افغان
کـه  تـالش کردنـد  ،با تهـران مستقیم روابط سیاسی فقدانها در دوره قاجار علیرغم افغان

در و تحقق نیافـت تا زمان استقالل افغانستان این امر اما.در مشهد دایر نمایندکنسولگري خود را 
زلمـی  روابط خارجی افغانستان داشت.مهم در ایجاد محدودیت و کاهشیبریتانیا نقشاین میان، 

بـاره درش.1354اسـفند  در چهـارم سـخنرانی  در ایران طیمحمود غازي سفیر کبیر افغانستان 
: کـه اسـت هگفتـ کننـده بریتانیـا   و نقش محدوداز استقالل پیشبا ایران افغانستانپیشینه روابط

هـاي سیاسـی حتـی در کشـورهاي همسـایه خـود را       از آن ما حق دائر نمـودن نماینـدگی  پیش«
اساس آن افغانسـتان نـاگزیر بـود از راه دهلـی مناسـبات      و ترتیباتی وجود داشت که بر» نداشتیم
هـاي  مهـاجرت حـال، با ایـن  ) 68- 69: 1355، محمود غازي(.را با همسایگان برقرار سازدخویش
ـ ایـن شـهر  هاي مهـاجر در  زیارت و تجارت به سوي مشهد ادامه داشت و افغاندر قالبانسانی  ه ب
این دولـت  ها وابسته بودند و فقدان کنسولگري به انگلیسیکنسولگري افغانستان دایر نبودنخاطر 

را اجتناب ناپذیر کرده بود.د این موضوعدر مشه
گان نماینـد در مشـهد،  تأسـیس کنسـولگري   و پـیش از ها از زمان مسـأله هـرات  انگلیسی

ژنرال مک لین و سرهنگ استیوارت که بـه  مانندیانتخاب کردند و مأموراناین شهربراي سیاسی
دیگـري اقامـت کننـد یـا     خراسان تعیین شدند، مراقب بودند در محـل درمنظور فعالیت سیاسی

: 1380(کـرزن،  ؛نداشـته باشـند  پیوسته در حرکت باشند و به هیچ وجه اقامتگاه ثابتی در مشـهد  
هـاي  دیپلمـات در غیـاب  . کـرد محل استقرار آنهـا را تضـمین نمـی   امنیتزیرا دولت ایران )238
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د اقامـت داشـتند، محـول    انگلیسی، وظیفه نمایندگی بریتانیا به برخی از اتباع افغانستان که در مشـه 
کنسـولگري بریتانیـا را بـر   گیق. حاجی محمد کابلی نمایند1278در سال عنوان نمونهبه شده بود.

نماینـده رسـمی   همچنین میرزا عبـاس خـان مـدتی طـوالنی    )1382:60(ایستویک، . عهده داشت
2CوC .M .G1دالکه به مناسبت خدماتش به دولت بریتانیا به دریافت دو مانگلیس در مشهد بود

.I .E.این شخص یکى از مأموران انگلیس در مشهد «:استنوشتهاو دربارهکلنل ییت نایل شده بود
از خطه خراسـان  درگذشتهاى انجام داده و تمام مأموران و مسافران انگلیسى که بوده، خدمات ارزنده

اس خان را مربـوط بـه زمـانی دانسـته    . کلنل ییت خدمات میرزا عب»اند با نام وى آشنایندعبور کرده
: 1365(ییت، . به فکر ایجاد آن نیفتاده بودنیز کسى و ه انگلیس در مشهد کنسولگرى نداشتکاست
در رابطـه بـا   ها منافع افغانند کهکردهمواره تالش میهاي بریتانیانمایندگان و سپس کنسول)137
خـارج از کنتـرل   کشـور، آن دوروابـط  ند کـه ایل نبودد و منرا همسو با منافع بریتانیا حفظ کنایران 

در روزگـار  نگار افغـان در مشـهد   توسعه یابد. مداخالت و ممانعت مکلین در استقرار واقعهها انگلیسی
.به اختصار به آن اشاره خواهد شدکه این سیاست بریتانیا استبیانگرفقدان کنسولگري 

بازرگـانی  یک نماینـده  ،ماینده سیاسی در مشهدنبه جايدر فقدان کنسولگري و ها افغان
که بـه  ندداشت» نگارواقعه«ماینده سیاسی غیررسمی تحت عنوان و یک ن» باشیتجار«موصوف به 

شد. دولت ایران کـه حضـور و فعالیـت ایـن نماینـدگان را بـه عنـوان        هم گفته می»پیشکار«آنها 
ین لـ کبـا تحریـک م  ،دیـد ود نمـی غانستان چندان مطلوب نظـر خـ  جاسوس و خبرکش حکومت اف

خواست روابط ایران و افغانستان تنها از طریق نماینـدگان انگلـیس تنظـیم    کنسول انگلیس که می
ناکـام تـاج و تخـت    مـدعی ،حل مشـکل ایـوب خـان   در پیشود، از دولت افغانستان خواست که 

واکـنش بـه   ن خان دراحمرا به خاك خودش فراخواند. عبدالر»نگاران و خادمانواقعه«افغانستان،
نوشـت: از  هـا  ها و اهـداف انگلیسـی  دسیسهبارهدراي خطاب به حکمران هرات این خبر طی نامه

شهد بپرسد تا محرك این امر و سببش را دانسته و شناخته و بعد جنرال مکلین انگلیسی و مقیم م
ته و علت آن را چنین دانسورزانها غرضو این گونه تحریکات رگفته شود که تکلیف شما چیست؟

نوشته است:

.Companion in the order of stدالم١ Michael and st. George
Companionمدال٢ of the Indian Empire
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کـه در  نباشد و همین قدر رابطـه خواهند را میدر مشهد است که خادم دولت افغانستان «
ارف کنند و تعبین افغان و مردم ایران باقی است که گاه گاهی به سالم مسلمانی یکدیگر را یاد می

دوستی و همجواري قطع نظر از اتحاد رسانند از میان برخاسته ابواب و پیام ظاهري را به تقدیم می
و شرکت دو ملت مسدود گردد تا اگر سخنی را در امور همسـایگی روي آمـد مـردم افغانسـتان را     

کند و قدرت سخن به زبان راندن خودش نباشد و به زبان دیگري مکنونات ضمیر خود را اظهار می
یوس و بـه خـود   أیارات دولـت خـود مـ   خواهند که آدم افغانستان را پیچ و تاب داده و از اختیا می

که ايدر اسوله و اجوبهنوس سازند که از نیک و بد حاالت افغانستان به ایشان خبر دادهألوف و مأم
)301: 1383(متولی حقیقی، »افتد به سررشته آنها کار کنددر بین ایران و افغانستان می

به هر حال باید آدم افغانسـتان در  «:کرده است کهکید تأاین نامهن خان در پایاناعبدالرحم
ولت افغانستان در آن جا راضـی  اقامت خادم دارض اقدس مقیم و مستقیم باشد و اگر دولت ایران به 

نمود و حال آن که یقین دارم که راضی و خرسـند اسـت   این چند سال انکار و امتناع میبود درنمی
)همان(.»فقطگذرمنباشد از این مطلب نمیاگر غیر راضی باشد یا 

محمدتقی با هدایایی براياي همراه ن خان، نامهاان هرات پس از این نامه عبدالرحمحکمر
ها با جلب نظر پیش از وصول این نامه و هدیهالدوله رکناما.الدوله والی خراسان نوشتمیرزا رکن

. رکن الدوله در پاسخ بـه  نگاران افغانستان در مشهد موافقت کرده بودناصرالدین شاه با ابقاي واقعه
پیشنهاد کرده بود که در مشهد نگارخان واقعهایوسفنامه حاکم هرات ضمن موافقت با حضور میرز

نگاري داشته باشد تا رشته مودت و مواالت موریت واقعهأت مشخصی از ایران نیز در هرا،در مقابل
)302،نماه(. هر دو دولت مستحکم گردد و در مذاکرات رجوع به غیر نشود

دست به ه روابط ایران و افغانستان مکلین در همین زمان در راستاي خدشه وارد کردن ب
هـاي مصـطفی قوچـانی و    سعدالدین حاکم هرات خواست تا دو نفـر بـه نـام   و اززدهایی تالش

به عنوان جاسوس روس دسـتگیر و روانـه مشـهد کنـد.     ،را که به هرات رفته بودندمحمدصادق
گـزارش داد، امـا   خـان  ن امـاجرا را بـه عبـدالرحم   ،ایـن درخواسـت  جـراي از اپسحاکم هرات 

بـد کـرده ایـن امـر غلـط و حکـم       «که: م پاسخ داداضمن مخالفت با این اقدخان ن اعبدالرحم
گفتی اگر جاسـوس روس اسـت و از   بایست در جواب او میمعنی مکلین را قبول نمودي.. میبی

)نهما(. »کنید؟دادنش منع میما را از قید کردن و سزارسد چرا لت ما میاو خلل به دو
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مقیم مشهد بود که توسط محمـد  يهانپیشکار افغاق.1302میرزا یوسف خان در سال 
نیـز  ق.1310در سـال  )173: 1368(ریاضی هـروي،  . الحکومه هرات احضار شدرخان نایبسرو
ـ ه ککردندمییتفعالها در مشهد نگار براي افغانوقایعسه و کابـل گـزارش   هـرات، قنـدهار   هب

بـود کـه وظیفـه    میرزا یوسف خان مستوفی از مهاجرین هراتی از آنها یکی فرستادند.روزانه می
ن امیرعبـدالرحما و بـراي  کـرده  آوري هر هفته یک گزارش مفصل از اخبار خراسان جمعداشت
راتـی بودنـد کـه اطالعـات     میرزا بیضاي قندهاري و میرزا گوهر ه؛دو نفر دیگرارسال کند.خان 

ق.1312در سـال  ) 428: 1385(بهمنی قاجـار،  . نوشتندیخود را به حاکم و سپهساالر هرات م
شدباشی هرات از سوي عبدالرحمان خان مأمور اقامت در مشهد ان قندهاري تاجرنیز عبداهللا خ

تا در مشهدغانافانحضور گزارشگر) 232: 1368ریاضی هروي، (. تا پیشکار و وقایع نگار باشد
نفر براي کابل گزارش تنظیم سهاین حکومتهاي پایانی در سالوپایان دوره قاجار ادامه یافت

)623: 1362(سدید السلطنه، . روانسراي شیخ سردار اقامت داشتنددر کاکه کردند می
و دیگر آمیز مذهبی و قومی عبدالرحمان خان نسبت به شیعیان هزارههاي خشونتسیاست

در مورد. علماي شیعه مشهد بودر مشهد ها دبر وضعیت نماینده افغانثر ؤاز جمله عوامل مشیعیان 
خان و کشتار شیعیان اظهار نگرانی کردند و شیخ محمدتقی مجتهد از علماي عبدالرحمانخشونت
کن هـاي سـا  اي به ناصرالدین شاه نوشت و نگرانی هراتیق. نامه1310االول ربیعدر دهمخراسان 

ها و بـه دنبـال آن،  این نگرانی) 427: 1385(بهمنی قاجار، . مشهد را از کشتار شیعیان اعالم نمود
هاي مقیم مشهد به کابل نیـز رسـید و عبـدالرحمان    تهدید افغانیزیاد شد که خبرقدرآنشایعات 

هـا  ان افغـان اي به میرزا فتحعلی خان صاحب دیوان، والی خراسان نگرانی خود را از جخان در نامه
اند ما هـم بـه میـرزا یوسـف خـان هراتـی و بـاقی        مردم مشهد گفتهکه د و اظهار داشت کراعالم 

)439(همان:. رسانیموابستگان امیر افغانستان در مشهد ضرر می
زمینـه  ،دتالش کرد با جلب نظر روحـانیون مشـه  ق.1318عبدالرحمان خان در شعبان 

به آقا میرزا سـید علـی یـزدي از    ايفراهم سازد. وي در نامهرا استقرار کنسولگري در این شهر 
ر مشهد انجام گیرد تا بیرق افغان در موافقت داخلی براي حضور مأمور رسمی دکه وي خواست

پذیرش این درخواست را مشروط به دو اقدام کـرد  اما میرزا سید علی یزدي افراشته گردد.آنجا
یکی آنکه مأمور مشهد باید شیعه تواند حل شودرط میاین مسائل به دو ش«:و در جواب نوشت
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عشـري در افغانسـتان   باشد تا با تمام رجال دولت رابطه داشته باشد و دیگر آنکـه طایفـه اثنـی   
و اینکه هـر کـس از آنجـا گریختـه و     هر چه شیعه زندانی است آزاد شودمحترم و آزاد باشند و

انش مرخص شود و با احترام به سمت ایـران فرسـتاده   پناه به دولت و ملّت ایران آورده بازماندگ
نگاري مخصوص دوستانه داشته باشد تا دولـت بـا   لرحمان نیز با پادشاه ایران نامهشود. امیرعبدا

اگر در خصوص مأمور و بیرق افغانی بین ملّت گفتگوي که کید کرد أ. در پایان ت»وي همکار کند
. (آرشیو وزارت نمایمشهد رفع فساد نماید من رفع میباشد بر عهده من و اگر دولت نتواند در م

ق.)1318-10-3-99امور خارجه: 
حمایت و کسب منافع نسبت بـه تابعیـت بریتانیـا    نیتأمهاي مقیم مشهد نیز به منظور افغان

این در حالی بود که دولت افغانستان بیشتر در حال کشمکش و گاه جنگ بـا  ؛کردنداظهار عالقه می
ها با رفتار غرورآمیز امیر افغانستان در قلمـروش منافـات   این عالقه افغان،کرزناز دیدگاهبود. بریتانیا 
منـد  ها طبق اتحاد سنتی از حمایت کنسـولی بریتانیـا بهـره   ). افغان1، ج241: 1380(کرزن، . داشت

ا به مسـائل ایـن   اي در مداخله و ورود کنسول بریتانیمنافع بریتانیا نقش تعیین کنندهالبته،شدندمی
بـه کنسـولگري بریتانیـا در مشـهد     نوبـت ها حـداقل دو افغان،مهاجران داشت. طبق مدارك موجود

هیأتی از جانب نعلبندان افغـان  نوبت،مثبت ندادند. یک پاسخها به آنها سرکنسول، امامراجعه کردند
انـد تـا پروانـه کسـب     مقیم مشهد شکایت کردند که نعلبندان محلی بـه بیگلربیگـی رشـوه پرداختـه    

. نعلبندان افغان از سایکس به عنوان نماینده بریتانیا تقاضا کردند بـه نفـع   نمایدنعلبندان افغان را لغو 
(ویـن،  . باید رضایت بیگلربیگی را جلـب کننـد  که آنان دخالت کند، اما سایکس با صراحت پاسخ داد 

درانش از صـرافان هراتـی مقـیم مشـهد     التجـار و بـرا  پیشنهاد حاج معاوننوبتی دیگر،) 176: 1383
).ق1320- 12- 9- 1/12. (همان: گیري نشدمطرح شد که توسط کنسولگري انگلیس پی

اسـاس حسـن همجـواري و اشـتراکات     بـر هاي مهاجر نیـز  سیاست ایران در قبال افغان
امـور  بـه وزارت  مقیم تربـت  بود. در نامه کارگزار خراسان اتباع خارجیمتفاوت با دیگر فرهنگی 

رعایاي افغانستان به مالحظه اسالمیت در خاك دولت «که:آمده استق.1320خارجه در سال 
اً به عهده علیه با تبعه شاهانه حکم واحد و تساوي را داشته رسیدگی به کار و حال آنها مخصوص

سیاسـت  ایـن  یکـی از علـل اتخـاذ    ) ق.1320-12-3-1/170: همـان (»کارگزاري واگذار است
در رونق بازار مشهد بود. در گزارشی از کارگزاري نقش اقتصادي آنان،هابه افغانر نسبت تمالیم
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وضع تجارت این والیت بلکه مشـهد  «ق. آمده است 1320یه در رخارجه مقیم تربت حیدوزارت
مشهد با ـمسیر هرات  .)ق.1320-12-3-51:ن(هما. »افاغنه استالتجارهمالبسته به مقدس 

اي مختلف سیاسی همواره در انتقال زائر و کـاالي تجـاري فعـال بـود و محـدوده      هوجود بحران
. خیابـان گـزارش شـده اسـت    پـایین در مشهد نیز اجار ها در اواخر دوره قتقریبی سکونت افغان

)954: 1380، (کارکنان وزارت جنگ انگلستان مستقر در هندوستان
گرفت و بـه همـین   طریق مشهد انجام میها برقراري ارتباط با ایران باید ازاز نظر افغان

سـیس سـفارت در تهـران، دایـر کـردن     أتحتـی پـیش از  روابـط، جهت اولویت آنها در برقراري 
ها از اواخر دوره قاجار تالش کردند کنسولگري خود در مشهد را افغانکنسولگري در مشهد بود. 

در گـزارش سـپتامبر   شـتند.  مهـم در ممانعـت از ایـن کـار دا    یها نقشـ دایر کنند، اما انگلیسی
: دولت افغانستان تصمیم گرفته است یک افسر کنسول کهآمده استچنین ها م. انگلیسی1920

تـا  ده مخالفت کرده و به آینده موکول نمـو افغان در مشهد منصوب کند. دولت ایران با این ایده
این مخالفـت )Iran political diares,1997:6677(.خواست از امیر کابل برسدجواب این در

م. بـه کـاکس   1920کرزن در دهم ژانویـه  بر ایران بود.هاسیخاطر نفوذ و فشار انگلیه بیشتر ب
اند که در راه مشهد اسـت.  ها سرکنسولی براي مشهد انتخاب کردهبه احتمال قوي افغان:نوشت

اصـرار  د بلکـه ز به رسمیت شناختن او جلوگیري کننباید حکومت ایران را توجیه کنید نه تنها ا
.تنظـیم شـود  ورزید سرکنسول و همراهانش برگردند و منتظر باشند تا نحـوه روابـط دو کشـور    

-هـا بـا وثـوق   کاکس در پی پیشنهاد انگلیسی) 7: 1368، (اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا

هـایی  مالدوله مذاکره کرد و توانست نظر ایران را به سوي خود جلب کند، امـا بـراي ایـران ابهـا    
دارد. قرار شد استاندار خراسان بـا ایـن   را دنبالو خطراتیوجود داشت که این اقدام چه منافع

.ها جواب منفی دهدها، انعقاد پیمان بین دو دولت است، به افغانبهانه که الزمه انتصاب کنسول
،بگیـرد ت افغـانی بـه مشـهد را   ح، جلـوي ورود هیـأ  اگر با قواي مسـل کهاما ایران هراس داشت

الدولـه در مـذاکره بـا کـاکس     ها آن را دستاویزي براي حمله به خراسان قرار دهند. وثـوق افغان
انگلستان تا چه مرحله حاضر است با کمـک مسـتقیم از   ،اگر کار به جنگ رسیدکه پرسیده بود 

توجـه  کاکس این موضوع را از لرد کرزن پرسید تا ایران با ؟سوي خراسان به یاري ایران بشتابد
)11،ن(هما. به پشتوانه انگلیس تصمیم بگیرد
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در العـاده افغانسـتان   سفیر فوق1عبدالعزیز خانش.1299سال بهبا استقالل افغانستان 
اسـتقالل  گردیـد. ه عنـوان وزیرمختـار انتخـاب    وارد تهران شد و سپس بهمان سالاردیبهشت

رسمی روابط بین دولت اسالمی ایران قراردادافغانستان از سوي ایران به رسمیت شناخته شد و
(خرداد) جوزا30در به دنبال آن)28، سال اول، 1شماره الکمال:(. سیدرامضاءبهو افغانستان

بـا انعقـاد   )1، سال یـازدهم،  56شماره رعد:(. دافتتاح شسفارت افغانستان در تهرانش.1299
نیـز  سـولگري در شـهرهاي دیگـر    سـیس کن أشرایط بـراي ت ش.1300(تیر)قرارداد اول سرطان

جنـرال کنسـول و   ،کنسـول کـه  فصل پنجم این معاهده دولتین حق داشتند بر پایهفراهم شد. 
نایب کنسول یا وکیل کنسولگري بـراي اقامـت در شـهرهاي عمـده و مراکـز تجـارتی مملکـت        

ها طبق انافغ)2و1، سال پنجم، 992شماره ایران:/278: 1349، (آدمک. مور نمایندأیکدیگر م
دایر کنند.این معاهده تالش کردند در سیستان و مشهد کنسولگري 

افتتاح کنسولگري افغانستان در مشهد
ترین کنسولگري خـود مهماولین و ،در تهرانافغانستانسفارت سیس أاز تپسماه 8ها افغان

میـرزا  ش.1300بهمـن  9مـورخ انگلیسـی در هـرات  مـأمور طبق گـزارش  . دایر کردندمشهد دررا 
فروپاشـی  (حرکت کردمشهد از کابل به سويدي26افغانستان در اولین سرکنسول عبدالباقی خان 

اسـفند  28بعـد از ظهـر   احمد رطیـب خـان  ،پسرشو همراه ) 1387:303، قاجار و برآمدن پهلوي
کنسـول  از ورود میرزا عبدالباقی خـان بـه سر  پیشروز 3والی خراسان.ندشدمشهد وارد ش.1300

اجراي مراسم رسـمی اسـتقبال   است که دستور داده شدهيوز تهران به که اه بوداطالع دادانگلیس
شـرق  ر گسوار اعزامی از طرف امیرلشـ 100یک دسته شامل تقریباًگردد. با این وجودبایست لغو می

خـان  ا عبدالباقیمیرز)341همان،(.رفتندت افغانی أهیبه همراه جماعت بزرگی از تجار به استقبال 

محمدخان بود کـه تحـت   خان برادر امیردوستعبدالعزیز خان پسر سردار عبداهللا خان از اوالد سردار محمد عظیم.1
سـال در ایـران   24حـدود  . وينشو و نمـا یافـت  سرپرستی اسکندرخان عم خود به ایران آمد و در تهران و اصفهان

مور گردیـد و در  أبه سمت نماینـده افغانسـتان در کلکتـه مـ    سپس.م. به کابل بازگشت1906زندگی کرد و در سال 
بـه  پـس از آن، سلطنت امان اهللا خان به واسطه سوابق اقامت در ایران به سمت وزیرمختاري تهـران منصـوب شـد و    

و از آنجا مجدداً به گردید مختاري رم منصوب به وزیرسپسشد.ونت اول وزارت خارجه تعیینمعاونت دوم و بعد معا
)195- 1370:194(فرخ، انتخاب شد. تهرانسمت وزیرمختاري
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شـد کـه چنـد سـال پـیش روابـط       دیـدار کـرد و متـذکر    در مشـهد  مور انگلـیس  أدر همان روز با م
)303همان،(. بریتانیا در استانبول داشته استاي با سفیرکبیردوستانه

بـه دقـت حرکـات    ،نـد ایران و افغانستان بودمستقیم ها که مخالف اصلی روابط انگلیسی
دیدار سرکنسـول  طی،آنانتوجه مسائل موردیکی از . را ثبت کردندمشهددر نسرکنسول افغا

بـه  ش.1301فـروردین 6سرکنسـول افغـان در   هنگـامی کـه  .اتفاق افتادبا والی خراسان افغان
ایی که از میرز.دیبوسرا وي د و دستزروي یک پا زانو ،رفتخراسان والی السلطنهنظامحضور 

نـه معمـول و نـه    عمل د که این شمتذکر يوبعد به ،بودبدالباقی خان کارگزاري همراه میرزا ع
ها چنین است. وقتـی  افغانرسم و رسومکه د داجواب خان میرزا عبدالباقی امابوده است،الزم

فروتنی بیشـتري خـود را روي زمـین انـداخت و     با خان میرزا عبدالباقی،زداو را پس عملوالی 
) 248،همان(. دیبوسپاهاي والی را 
افتتـاح  را صـرف تـدارك مقـدمات    اول حضـورش  عبدالباقی خـان حـدود دو مـاه    میرزا 

کیـد  أخاطر ته باحتماالًکنسولگري خیر در افتتاح أکنسولگري افغانستان در مشهد کرد و علت ت
روز کنسولگريزمان افتتاح فراوان،مل أتپس اززیرا ،بر زمان و مناسبت ویژه مذهبی بوده است

. انتخاب شد(ص)مصادف با بعثت پیامبرق.1340رجب 27
افتتاح کنسـولگري افغانسـتان   براي روز این انتخاب علت بارهدر1بدایع نگاراهللافضلمیرزا 
:نوشتچنین مشهد تاریخ ايراهمیت سیاسی آن را ب(ص)پیامبرتثو تهینت روز بعضمن تبریک 

ونسـول محتـرم دولـت قـاهره اسـالمیه      در چنین روزي جناب عبدالباقی خان جنرال ق«
افغانستان موقع را مغتنم شمرده بیرق دولت متبوعه خویش را بـا تشـریفات دولتـی و اسـتقبال     
ملی آستان قدس رضوي که بضعه احمدي و سالله محمدي است تشرف و بضریح مطهر و مرقد 

)35، سال دوم،4شمارهالکمال:(. »تبرك و استالم دادمنور امامت صلوات اهللا

در مشهد متولـد  ق.1288در سال خرويفضل اهللا آل داود فرزند شیخ موال داود خراسانی معروف به مالباشی یا فاضل صد.1
معلـم  ش.1325-1327هـاي سالطینگاري ملقب شد. ی وارد تشکیالت آستان قدس گردید و به لقب بدایعشد و از جوان

ادبیات مدرسه علوم سیاسی تهران بود و پس از انقالب مشروطه به مشهد بازگشت و معلم مدرسه خیریه سعادت و رحیمیـه  
ش.1304خـرداد 24سالگی در 55بود و در سن مدیر کتابخانه آستان قدسش.1342و معاون مدرسه رضوي شد. در سال 

)198-199: 1391زاده، (نجف. درگذشت و در دارالضیافه آستان قدس به خاك سپرده شد
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، روسـیه انگلـیس و  هـاي  کنسـول سـان، والـى خرا السـلطنه از نظامعبدالباقى خان میرزا 
اعیان و تجار جهت حضور در مراسم بـه  ،منصبان نظامىصاحبر شرق،گلشؤساى ادارات، امیرر

افتتـاح  بارهدرکه گزارش مفصلی یک شاهد عینی .دعوت کرداهتزاز درآوردن پرچم افغانستان 
در ابتـداي گـزارش خـود بـه تشـکر از امیـر       ارائـه داده اسـت،  غانستان در مشهد افکنسولگري 

ـ       «نویسـد: مـی افغانستان پرداخته و  حضـور  ه بـا کمـال تشـکرات قلبـی و تبریکـات صـمیمی ب
ن امیـر بـا   یي مسلماعلیحضرت قدر قدرت سلطان با تمکین و یگانه حامی بیرق و سلطان و آزاد

ان غازي پادشاه استقالل بخش ملت و دولت افغـان بـا اولیـاي    بخت امیر امان اهللا ختدبیر جوان
: سـند  رضوي(مرکز اسناد آستان قدس. »داریممعروض می(ع)االئمهثامنآستان قدس حضرت 

در الحمـدهللا  «است: افغانستان پرداخته و نوشتهاوضاعشاهد عینی سپس به ) این 1-3/65499
اختالفات بیخودانه مذهبی و قومی و انتریکات اجانب واسطهبهاین دوره که عموم عالم اسالم را 

ضعیف ساخته و سراپاي وجود اسالم را این امراض مزمنه گرفته عنقریب بود که روح اسـالمیت  
نمـائی خـود کـه وعـده حفاظـت دیـن مبـین        خداوند محض قدرت-المی پرواز کنداز کالبد اس

از بین یک ملت نجیب رشید -م) داده بوده و سلآلصلی اهللا علیه و(اسالمی را به پیغمبر مرسل
هاي اجانب بیشتر تخم نفاق را بین آنها پاشیده و ایـن مـرض   کارانه و دولتافغان که اثرات نفاق

بیشتر در آن سرزمین سرایت کرده و اطرافش را محصور داشته منتظر استفاده کلی بودند که از 
ن وجـود اسـالم را   یـک قطـره کـامالً ایـ    آوردند که بدستبهحاصل آن تخم یک زهر هالئلی را 

کن خداوند تبـارك و تعـالی جـل علـی شـانه همچنـان کـه حضـرت موسـی          ل-متالشی سازند
بیرق شریعت موسوي را در مقابل آن طاغی افراشـته و  ،را در منزل فرعون پرورانیدهالسالمهیعل

شید کـه از تمـدن   در این ملت نجیب ر-سریر شورش و نخوتش را در امواج رود نیل غرق نمود
المسـلمین سـلطان جـوان و حکـیم     آن سـلطان وجـود يذحاضره محروم مانده بوده مثل وجود 

اش روح اتحـاد را  هکاردان و امثال جناب محمود بیک خان وزیر خارجه که اثر قلم جرایـد سـابق  
د در عالم اسالم دمیده پیروانی عطا نمود که آن سلطان با تدبیر به اول جلوس نـبض ایـن وجـو   

اسالمی را که از اثر امراض نفاق نحیف شده بود گرفته فوراً مرض را شناخته معالجه و دوایش را 
مـا ملـت و   يسـو بـه فوراً به ادویه اتحاد و اتفاق اسالمی دانسته دست اسالم پرستانه خویش را 

بـا افغانسـتان  بـراي ایجـاد روابـط   سپس بـه عالقـه ایـران    وي(همان).»دولت ایران دراز نمود
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شایق و منتظر چنین روزي بودیم هاما اهالی ایران که سال«کند که: چنین بیان میپرداخته و 
کشیده همیشـه  برکیش را چون شیره جان دره جان کوشیده نماینده آن دولت همدر این راه ب

م دولتین و علما و ملتین کوشیدند تا آنکه در این ایاـبه امیدواري تمام در استحکام این روابط
جناب عبدالباقی خان نماینده محترم دولت قوي شوکت که الحـق یگانـه وجـود محتـرم وطـن      

وارد این ارض مقدس شده با کمال شعف مـا و عمـوم خراسـانیان و    ،دوست اسالم پرستی است
(همان). »را تبریک و خیر مقدم گفته است... ملت ایران 

آن را بـراي تبـرك بـه    ،افغانسـتان از مراسم برافراشـتن پـرچم   پیشمیرزا عبدالباقی خان 
همـان  )1387:351، فروپاشی قاجار و برآمـدن پهلـوي  (.ضا(ع) بردحرم مطهر حضرت رزیارتگاه 

بنـا بـه شـیوه    «اسـت: نوشـته نیـز  عبدالباقی خـان  این اقدام بارهشاهد عینی که ذکر او رفت، در
گـاه مالیکـه و عمـوم    طـاف وکت را در این حرم محترم که ماسالمیت بیرق استقالل دولت قوي ش

تاج سلطنت زرگوار داشته و عموم سالطین مکرماسالمیان بوده و همه چشم شفاعت اسالم از این ب
با احترامات کامل ،اندسر عبودیت به عتبه درگاهش گذاشتهرا بدرگاه مالیک پناهش تقدیم نموده 

ریاست قشون و اولیاء آستانه که از طرف خود ایشان و عموم اهالی خراسان و حضرت ایالت کبرا و 
آورده و بعد از خواندن زیارت نامه و دوعاگویی ذات شـاهانه بـه   ،عمل آمده بودهه عظام بيو علما

الشـان  گذاري سالطین عظـیم ورود ایوان طال که محل تاجریح مطهر و مرقد منور متبرك نمود.ض
)3/65499- 1مرکز اسناد آستان قدس:(.، بیرق را بلند نموداست

ل دولـت قـوي   وجناب قونسـ می ایران و افغانستانی دولتین و ملتین اسالپس از دعاگوی
این سخنرانی یکـی از  نمود.اعالم ، که مبنی بر اتحاد و اتفاق بودینطقباختم مجلس را شوکت 

حضـرت رضـا(ع)   در مراسـم افتتـاح کنسـولگري بـود. در حـرم      خـان سخنرانی عبـدالباقی سه
بـاره اتحـاد و   ردنیـز  خان پسر کنسول افغانستان ستان قدس و احمد راتبآنگار همچنین بدایع
در خـان  عبـدالباقی  )1385:13(فراهـانی،  .ایران و افغانستان سخنرانى کردنـد اتفاق دو کشور 

هـاي آسـتان قـدس تقـدیم     خدام و دربـان تومان از خود به فقرا،مبلغ سی و یک«پایان مراسم 
میـرزا  اقـدام  همـین گـزارش،  )3/65499-1سـند  :رضـوي قـدس مرکز اسناد آسـتان  (.»نمود

ر دلیلی بر اهمیـت و اعتبـا  از افتتاح کنسولگري را پیشدر متبرك کردن پرچمعبدالباقی خان 
بلـی ایـن   «:نویسـد و مـی هکـرد بیـان  و مسلمانان نزد مردم حضرت رضا(ع)جایگاه حرم مطهر
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و رتبـه هـذا علیهـا و    نور اهللا و سالم علیه المرسلین منیست مگر از برکت دین مبین اسالم سید
گاه است که چندي قبل از اثـر  فهماند که این همان درکه به عموم دول و ملل عالم میهاسالم
ود قـرار  شهامت فرعون تزار روس این بقعه منوره را نشانه گلوله توپ و تفنگ اسـتبداد خـ  نفاق

ش گردید در نظـر داشـتند کـه ایـن     کوب سم ستور و قدوم منحوسداده و این صحن مطهر طال
همان بقعه مطهر و مرقـد منورسـت و عـین منـزل     حال.بقاع متبرکه را از صفحه زمین بردارند

جنت اثرست که برپا و بیرق آن دولت جابر سرنگون گردیده و امروز همان بقعه است کـه بیـرق   
و اینهـا پاشـیده و   هاي دشمنان اسالم تخم نفـاق را بـین مـا    استقالل یک ملت اسالم که دست

سعی و توجه یگانه سالطین حـامی ملتـین اسـالم افغـان و     ه غصب کرده بود باستقالل شان را
در هزارسـاله ایران را نماینده محترم آن امیر با تدبیر و کوشش امسال این دولت و ملـت شـش   

ی از این روز مبعث نبوي صلی علیه واله وسلم که اول ابالغ رسالت حضرت ختمی مرتبت و یکـ 
اعیاد ملی ما ملت اسالم است در این بقعه مبارك که بضعه پیغمبر و حاوي ما ملت اسالم است 

باره وظـایف مسـلمانان در قبـال ایـن اقـدام      وي همچنین در(همان). »شودبلند میافراشته و
ا سالطین اسالمی ربر ماست که قدر این«ثیر آن بر اتحاد اسالمی نوشت:أپادشاه افغانستان و ت

دانسته و آن سلطان رشید جوان را به این سعادت عظما که بیرق استقاللش در این بقعه مبارکه 
به سعی و کوشش آن سلطان و وزیر خارجه و نماینده محترمش و ایالت و ملت این سامان و ما 

که این بیرق اسالمی از ایـن توجهـات   میینماو عرض مییبگوفدویان این درگاه افراشته تبریک 
ها و بیرق اتحاد و استقالل اسالم سالافراشته و ایناهللا دایمءعلیه سالم انشااالئمهثامنت حضر
-لیلی بنا بـه بـی  واده تزار در مدت قنان که اثر از اوالده سلطنت خانشمار بوده همچهاي بیقرن

ن سـلطنت  اهللا دوام ایـ ءاانش-احترامی در این درگاه از صفحه روزگار برچیده شده و باقی نمانده
شـان  واده آن سلطان و امیر معظم بنا به عقیده اسالمیت که آن سلطان و نماینده محترمدر خان

ـ تراماً و عقیدو سالطین عظیم ایشان احءنسبت به این آستان مالیک پاسبان و موضع ملجا ه تاً ب
موران و أمـ در پایان خطاب بـه  گزارش فوق،(همان).»عمل آمده البته باقی و پایدار خواهد بود

یم ایـن دولـت و اتحـاد    یگـو ه نوبه خود با صداي بلند میب«است کهه آوردنینچآستانه اولیاي 
زنده باد اعلیحضرت سلطان و ملت و کارکنـان و علمـا افغانسـتان    .باقی است و باقی خواهد بود

بـاد  پاینـده پاینـده بـاد اتحـاد اسـالم     )علما و ملت ایران(زنده باد اعلیحضرت شاهنشاه و ملت
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جنـاب رطیـب   آن پسـر  گان محتـرم و نمایندنماینده محترم افغان جناب جنرال قونسل و باقی
)3/65499-1شماره سندهمان:(.»خان

مـورد اسـتقبال طرفـداران    در متبرك کردن پرچم افغانسـتان  خان عبدالباقیمیرزا اقدام 
بـاره  درحضرت رضا(ع)حرم مطهرکه به همین مناسبت درقرار گرفت. بدایع نگار اتحاد اسالم

در مجله الکمال خوشحالی خود را ،کرده بودسخنرانی اتحاد و اتفاق دو کشور ایران و افغانستان 
:ابراز داشتچنین 

ما این حسن توسل را که امیر امان اهللا خان غازي در تبرك دادن بیرق بحکم (قل اسئلکم «
قدس امامت نموده است براي اعتالي آن رایت ظفر آیت علیه اجرا اال الموده فی القربی) به آستان

و بقاي آن دولت ابد مدت طلیعه هر نوع مظفریت گرفتیم که انشاءاهللا بـزودي اتحـاد اعلیحضـرت    
شـرق و غـرب عـالم بـه اتفـاق ملـل       اعتالي رایت اسالم را درشاهنشاهی ایران سلطان احمد شاه

)35، سال دوم، 4الکمال: شماره(.»منصورت تامه مشاهده خواهیم کرداسالمیه به
آن بیرق را که لـواي عبدالباقی خان پس از مراجعت از حرم مطهر حضرت رضا(ع)میرزا 

،آسـتان قـدس  تولیـت  خراسـان و سیسـتان،  والـی  السـلطنه  نظـام شده بود، با حضـور  متبرك
ن کـه در  اعیـان و اشـراف خراسـا   ،عظماساي معظم ادارات،ؤ، رنمایندگان محترم دول همجوار

)35، سـال دوم،  4: شـماره (همـان .و به اهتزاز درآوردکردنصب،ه بودنددعوت شدکنسولگري
از بـه  پسو دیگري پیشیکی ،دیگردو سخنرانی در کنسولگري هنگام برافراشتن پرچم بهوي 

اتحـاد و همبسـتگی   بـاره  وي درسـخنرانی  موضوع اصلی سـه .ایراد کرداهتزاز درآوردن پرچم
طـوالنی در همـین   خراسـان نیـز سـخنان   روزنامـه  سردبیر ،د طباطبائیبود. سید محماسالمی

)351: 1387، فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوي(.بیان کردوضوعم

کنسول افغانستان در مشهداولین سرخانعبدالباقیمیرزا عملکرد 
27در تان عبدالباقی خان سرکنسول افغانسدرمشهد،کنسولگري انگلیسگزارش پایهبر
توسـط پرداخـت و  خـود هـاي فعالیـت افزایشپس از افتتاح کنسولگري به ش.1301فروردین 
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و [زاهـدان] یکـی بـراي دزداب  را،دو خبـرچین مقیم مشـهد  افغانیتاجر 1حاجی محمود هراتی
ولـی و  کـاظم پسـر میـرزا   ایـن دو نفـر محمـد   اعزام به هندوستان استخدام کـرد. دیگري براي

-میرزا عبدالباقیدر نقش تاجر ظاهر شدند. نام داشتند کهمال جهاندادسر حاجیعبدالرحمان پ

تجـار افغـانی   کـه براي ایناود.زاقداماتی دست به خان همچنین در زمینه تسهیل فعالیت تجار 
هنگامی آنها را تحت فشار قرار داد و،دکاالهاي خود را از طریق افغانستان به خراسان حمل کنن

بـه  وي پـذیرفت ،اسـت ند این کار مستلزم پرداخت گمرك در افغانستان و ایـران  دمتذکر شکه
)363،(همان.به پرداخت حق ترانزیت باشندملزمدر افغانستان فقط تجارکه کندکابل توصیه 

زیرا تحریکات کنسـولگري  نبود،خان در مشهد چندان طوالنیعبدالباقیمیرزادوره فعالیت 
زین العابدین فروزش چاپ به مدیریتروزنامه نجات ایران گزارش در. ثرگذار شدبریتانیا علیه وي ا

نـی در  مقامـات ایرا اسـت کـه:  آورده چنـین  ثق خود در مشهد از خبرنگار موطی یادداشتی تهران
و افـراد  نـد زدسرکنسـولگري افغانسـتان  دست به محاصـره  مشهد به تحریک کنسولگري انگلیس

این اقدام آنهاند و را به عدلیه بردند و به زندان انداختنسول افغانستانکسر،نظمیهونیفورم پوشی
حکیمـوف  فقط با میانجیگري :افزایدمی. نویسنده سپس افغانستان شدآبرویی سرکنسولباعث بی

بـراي  انگلـیس  کنسـولگري  سرکنسول روسیه بود که حیثیت سرکنسول افغانستان محفوظ مانـد.  
28منیـر مـورخ   اي از روزنامـه مهـر  ترجمه گزیدهش.1301مهر 9روزدر این مورد بیشتر اطالع 

:چنین بودکه محتواي آن)424: (هماندکررسال را به مقامات باالتر اسپتامبر 
روایتی از یک واقعه عجیب از طرف خبرنگار موثق روزنامه نجات ایران در مشهد ارسال «
غانستان به دو سال زندگی محکوم گردیده و با سرکنسول افیباره این که میرزا عبدالباقشده در

)425(همان: .»وساطت حکیموف سرکنسول روسیه در مشهد آزاد شده است
شـده و  غانستان مشکالت مالی بیـان سرکنسول افیتدر گزارش همین روز علت محکوم

بارهـا در مـورد عـدم    هـا . طلبکاره اسـت تومان بدهی داشت2000در حدود يوآمده است که:

حاجی محمود هراتی در مشهد داراي تجارتخانه حاجی محمود و برادران احمداف هروي بود و منزلش در کوچه چهاربـاغ  .1
ار بـاغ و  حمـام محمودیـه در کوچـه چهـ    ،بر تجارتافزونشد. هراتی شناخته میقرار داشت که به نام کوچه حاجی محمود
طـاهر  پـدر  وي .درگذشـت ش.1314شـهریور  ازپـیش در اجـاره خـود داشـت و    امالك بسیاري از آستان قدس رضـوي را 
)1392:206زاده، (نجف.استش.1357سال یروزي انقالباحمدزاده اولین استاندار خراسان پس از پ
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کردنـد ولـی آنهـا از روي احتـرام بـه      شـکایت  خراسـان و والـی خارجی خت آن به کارگزار داپر
هاتـاجر افغـانی کـه بعـد    هراتـی ند. باالخره حاجی محمـود دآورسرکنسول اقدامی به عمل نمی

کنسـولگري  ) 426،همـان (.نمـود تقبـل  را پرداخـت آن وام  ئول کنسولگري افغانستان شد،مس
میـرزا رفـع اتهـام از نقـش خـود در مشـکالتی کـه بـراي        بـراي ش.1301مهـر  9انگلیس در 

نویسنده خبـر  کهگزارش داداتهام را متوجه گزارشگر خبر کرد و خان پیش آمده بود، عبدالباقی
آبروي کنسولگري روسیه به نام میرزا یـداهللا یـزدي   خبرنگار بیدستگیري سرکنسول افغانستان، 

قرار ما مورد قبول اما،نسولگري ما مشغول خدمت شودکخواست در است که چند ماه پیش می
، زیـرا وي پـس از ایـن    احتماالً براي این خبرنگار نیز مشکلی پـیش آمـد  ) 425(همان:.نگرفت
طبق گزارش کنسولگري انگلیس و بست نشست(ع)اه در حرم حضرت رضابه مدت یک مماجرا

در نشـینی  بسـت یک مـاه  پس از زاده انیهور به تهرمیرزا یداهللا یزدي مشش.1301آبان 14در 
.قـرار گرفـت  مورد عفـو  خراسانبا استفاده از حضور والی ](ع)حرم مطهر حضرت رضا[امامزاده
عبدالباقی خان بـه عنـوان سرکنسـول    میرزا دوره فعالیت دشواري،با وقوع چنین )436(همان: 

ش.1301اوایـل آذر  از1زیزخانسردار عبـدالع به جاي وي یان رسید و به پادر مشهد افغانستان 
.شدانتخابسرکنسول افغانستان در مشهددومین به عنوان 

افغانستان در مشهدسردار عبدالعزیز خان دومین سرکنسول
ش.1301آذر10مشـهد  در کنسول جدید افغانسـتان  سرسردار عبدالعزیزخان محمدزاده 

حـدود دو مـاه   ،طرفداران اتحاد اسالمی بودکه ازمجله الکمالسردبیر ،بدایع نگار. شدوارد مشهد 
پرداخـت  ويبه تمجید از ش.1301(بهمن)دلو14در خان به مشهد از ورود سردار عبدالعزیزپس

جنـاب آقـاي سـردار    «نوشـت:  بـاره وي  در» مهمان گرامی و نماینده دولـت اسـالمی  «و با عنوان 
در اخالق کریمه و احساسـات اسـالمیه   خان قونسول معظم دولت اسالمیه افغانستان که عبدالعزیز

داراي امتیازات مخصوصی هستند. یکی دو ماه است به عتبه بوسـی آسـتان قـدس مشـرف شـده      

سـال فرمانـدار غـور بـود. وي     3و مـدت  سال سـن داشـت  40حدود خانخان پسر ارشد محمد سلیمانسردار عبدالعزیز.1
)1387:443، فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوي(.هیچگاه به خارج از افغانستان سفر نکرده بود
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قونسولخانه اسالمیه افغانیه را به مقدم خود زینت اجالل و مسـلمین را بـه قـدوم خـویش دلشـاد      
ه نمایندگان که رابط بـین دول  وجود اینگونه فرمودند. ما مقدم ایشان را تبریک و عالم اسالمی را ب

گوئیم و کیشی و دینی تهنیت میو اخوت همگردند به یک اتحاد صوري و معنوي اسالمی واقع می
قدس رضا(ع) اعتالي رایت و مظفریت جنود اسالمیه را عموماً و دول اسـالمیه همجـوار   در آستان

به نام سردار عبدالعزیز خان نماینده )ان اهللا قوي عزیز(خواهانم و از آیه شریفه خودمان را خصوصاً
الت گرفتیم که دول اسالمی عماً قریب مراحل عزت و قدرت خود را با امثـال  أتفمحترم آن دولت

پرست طی خواهند نمود و عموم مسلمانان را در زیر رایت ظفرآیت (واعتصمو این نمایندگان اسالم
اوج فلـک و فـوج ملـک خواهنـد     را بـه  سالمو اعتالي ملک ابحبل اهللا جمیعا و التفرقوا) سرجمع

)67، سال دوم: 10الکمال، شماره (.»رسانید
مداخلـه  ،هاي اولیـه خـدمت  خان در همان ماهسردار عبدالعزیزبرجسته یکی از اقدامات 

5شـنبه  روز در شـرق ر گلشـ امیـر بود. حسین خزاعىبراي جلوگیري از اعدام یک سارق افغان 
م خـان بلـوچ اعـدا   که چهار بعد از ظهر همان روز صفرخان و حسیناطالع داد ش.1301اسفند 

مـتهم  خان وزیر جنگ داده بود. وى اضافه کرد که تومـان خـان   شدند. دستور اعدام آنها را رضا
کـه وى  مبنـى بـر ایـن   ،اى که از ژنرال کنسول افغانستان به کارگزارى خارجه رسیدبا نامهسوم 

اشـت و  دشـرارت  نظر نموده، اما او هفت سال سابقهفعالً صرفتبعه افغانستان است، از اعدام او
که در حکم اعدام یکـى از سـه   پس از آن)1385:2/700(فراهانی، .کرداموال مردم را غارت مى

بـا  کنسـول افغانسـتان  و سر»اگر و اما پیش آمد«رقىشرور دستگیر شده در مرزهاى شمال ش
اسـفند  8روزدر،رضـا خـان وزیـر جنـگ    نمـود.  را افغانى خواندن تومان خان تقاضاى عفـو او 

کنسـول افغانسـتان بگویـد اتبـاع     دستور داد که به سرین خزاعىى به حسطی تلگرافش.1301
باید مطابق قوانین همان مملکت مجازات ،شوندخارجى که در کشور دیگرى مرتکب جنایت مى

.»کـدورتى حاصـل نگـردد   ود تـا موجبـات  شـ نظر مـى معذلک از اعدام تومان خان صرف«شوند 
)2/708، (همان
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همنوایی سردار عبدالعزیزخان با شهبندري ترکیه در اتحاد اسالمی
ش. 1302سردار عبدالعزیز خان در مشهد و از آغـاز سـال   به کارچهار ماه پس از شروع 

که محمد سامی بیک به عنوان شهبندري ترکیه وارد مشهد شـد، سـردار عبـدالعزیزخان نقـش     
5در همنوایی با افکار وي و تـرویج اتحـاد اسـالمی ایفـاء کـرد. محمـد سـامی بیـک در         فعالی

ش. در حضور سرکنسول افغانستان و شماري از بزرگان و ایرانیان ناسیونالیسـت  1302فروردین 
توانند خـود  گفت که هدفش از آمدن به مشهد ترویج اتحاد اسالمی است و آنها تنها با اتحاد می

سردار عبدالعزیز )470: 1387، (فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوي. انگان رها سازندرا از ستم بیگ
افغانسـتان طـی مراسـم افتتـاح     -ترکیـه -خان نقش پررنگ خـود را در اتحـاد اسـالمی ایـران    

1شهبندري ترکیه در مشهد نشان داد.

همراه در مراسم تشرف محمد سـامی بیـک بـه صـحن     سرکنسول افغان با زوار و هیأت
ش. شـرکت کـرد  1302فـروردین  26مقدس رضوي براي متبرك کردن بیـرق ملـی تـرك در    

و در نزدیـک رواق،  )476: 1387و فروپاشی قاجار و برآمـدن پهلـوي،   3، 1353ایران: شماره (
.حرم برده بر گرد ضریح مقدس طواف دادشیک آستانه، پرچم را گرفته و به سرکاعتضاد التولیه

)1سال اول: ،66فکر آزاد، شماره (
سردار عبدالعزیز خان پس از محمد سـامی بیـک نطقـی غـرا در زمینـه اتحـاد اسـالم و        

هاي حضـار همـراه   استحکام روابط دول اسالمی بیان کرد که با فریادهاي خوشحالی و کف زدن
سامی بیک را در مشهد بود که خارجی ) وي مهمترین تبعه2، سال اول: 66ان، شماره (هم.شد

کرد و در سخنرانی خـود گفـت:   میهمراهی تاکنونتأسیس شهبندري ترکیه در مشهداز زمان 
ها هاي پاك امواج نور و در همه سیماهاي مبارك فرح و در همه دلبینم در همه دیدهامروز می

چرا؟ براي اینکه امروز بیرق مبارك هالل و ستاره در ارض اقدس، از طـرف  ،وجود و سرور مواج
خواهد مثل بیرق مبارك محراب و منبـر بـا آن   و خورشید پذیرفته شده و میبیرق مبارك شیر 

ه بـاد  هم بازو و برادر باشد. او در خاتمه با صداي صمیمانه گفت: سربلند باد لواي اسـالم. پاینـد  
داران و رجال نامدار اسالم. برقرار باد روابط حسنه ترك و ایران و افغان اتحاد اسالم. زنده باد تاج

)2، سال اول: 68(همان، شماره . ن صمیمی ایشانو دوستا

سیس شـهبندري ترکیـه در مشـهد و    تأ«فه زاده و خلیر مشهد ر.ك: نجفباره شهبندري ترکیه دبراي اطالعات بیشتر در.1
-: 1389، تابسـتان  65تـاریخ ایـران، شـماره    » نقش محمد سامی بیک در اتحاد سه گانه اسالمی ایران، ترکیـه و افغانسـتان  

156-137.
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خان در مشهدعملکرد سردار عبدالعزیز
اندیشـه  .ش1302ن فـروردی 31سرکنسولگري افغانستان در مشـهد پـس از افتتـاح در    

دیدار با والی موقت خراسان که به مناسـبت تولـد شـاه    مجلسو دراتحاد اسالمی را دنبال کرد 
: 1387، فروپاشی قاجـار و برآمـدن پهلـوي   (.اتحاد اسالمی سخن گفتباره، دره بودبرگزار شد

از اقدامات سامی بیک تالش براي برپـایی نمـاز جمعـه بـود. وي بـه همـراه سـردار        یکی) 475
داشتند.یکی اینکـه بـه  تقاضا دواالسالم قمیۀحجخان کنسول افغانستان در مشهد از عبدالعزیز

اجـازه دهـد کـه    اینکـه کنند یاءسالمی بپردازد تا به وي اقتدااقامه نماز جمعه، از اهم فرایض ا
کننـد. ءتمام رعایاي افغانستان و عثمانی خود در روز جمعه این فریضه را در مسـجد جـامع ادا  

ایـن دو نماینـده  بر اثـر توجهـات  منیر از شنیدن این خبر اظهار خوشحالی کرد کهمهرروزنامه
مـردم از  تـوجهی  دهـد و از بـی  مت اسالم را تشکیل میاسالمی یک فریضه که اساس عظکشور

)3، سال سوم: 3منیر، شماره (مهر.خواهد شدءمجدداً در این ارض اقدس اجرابود،میان رفته
آورد. اي براي تبلیغ اتحاد و همبسـتگی اسـالمی فـراهم مـی    زمینه،برگزاري نماز جمعه

و اعـالم  کـرد اتحاد اسالم موعظـه پیرامون1302شیخ عنایت اهللا تهرانی در اواسط اردیبهشت 
هاي ترکیه و افغانستان هر جمعه در حرم حضور یافته و پس از نماز جمعـه  سرکنسولنمود که

)1387:478، فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوي(.باره اتحاد اسالمی سخنرانی خواهند کرددر
در نماز عیـد فطـر مشـهد    سامی بیک سردار عبدالعزیزخان سرکنسول افغانستان و شرکت 

را کمال تدبیر و دانا به نکات و رموز شخصیتمنیر این دومهر. روزنامهیکی دیگر از اقدامات وي بود
کارگزاري و توانا در جمع بین مسلمانان معرفی کرده اسـت کـه از نتـایج حسـنه و اقـدامات آنهـا       

اعم از اهالی افغانستان، هندوستان و هاي بیجا بین مسلمانان و سایر برادران اسالمی رفته خبثرفته
جهتی مبدل شد و در استحکام اتحاد اساسی مسلمانان موفـق شـدند و   ترکستان به یگانگی و یک

هـا، کلیـه اعضـاي شـهبندري و جنـرال      ثمره آن در روز عید سعید فطر آشکار گردید که با معاون
دران ایمانی که پیرو مذهب سنت و کنسولگري و جمع کثیري از مسلمانان افغانی، هندوستانی و برا

و بـا  ءاالسالم حاجی شیخ مرتضی آشتیانی اقتداۀحججماعت بودند، در اداي فریضه عید سعید به 

االسـالم آشـتیانی  ۀحج. برادران شیعی خود متفقاً نماز عید را در مسجد جامع گوهرشاد برپا کردند
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بـاره سـلوك و طریـق اتحـاد و     سـخنانی در ،قرائت خطبه عیدبابه منبر رفت و پس از اقامه نماز
پیروي از روش مسلمانان صدر اسالم بیان کرد و چشم عالم اسالم را از این بیانات روشن سـاخت. 

کیش در ارض دین و همله را یکی دیگر از فواید ورود این نمایندگان دو دولت همأمنیر این مسمهر
ز وجود این فرسـتادگان دانشـمند و نماینـدگان    به مرور اکه اقدس دانست و اظهار امیدواري کرد 

)3و2، سال سوم:5منیر، شماره (مهر.منافع و فواید بیشتري نصیب مسلمانان شود،غیرتمند
هاي مقیم مشهد از سوي هاي سرکنسول افغانستان، شهبندر ترکیه و حمایت تركتالش

منان از ها و القائات دشین دسیسههایی مواجه شد. البته اچینیمخالفان اتحاد اسالمی با دسیسه
بـا عنـوان   1302(اردیبهشـت) منیر در اوایل ثورماند. روزنامه مهرندید مطبوعات مشهد پنهان 

از قـرار شـایعات   «که:هایی اشاره کرد و گزارش دادبه چنین دسیسه» مسلمانها فریب نخورید«
نی و ها بـا بـرادران عثمـا   بین ایرانیدر این روزها براي القاء فساد بین برادران اسالمی مخصوصاً

شود. بر عامه مسلمین و اهالی این شـهر  فروشان تحریکاتی میافغان خودشان توسط بعضی دین
واجب است خیلی هوشیار بوده گول این گونه منافقین را نخورند و مصدر کاري نشـوند کـه اول   

هدین ایـن بلدیـه   تجرچه ما علما و مرا بار آورند. اگدر نزد خداوند و رسول او روسیاهی دار دین 
جمعیم در ظـل توجـه   ایم و خاطر علیه را بواسطه و بالواسطه از این خیال دشمنان واقف نموده

الرغم دشمنان اسالم بر اتحاد بین مسلمین روزبـروز افـزوده خواهـد شـد محـض      عالیه آنها علی
)4سال سوم: ، 1مهر منیر، شماره (».نمایداطالع عامه این اخطار را هم می

مجلـس  در زودتر بـه پایـان رسـید و    در مشهد موریتش مأشهبندري ترکیه،سامی بیک
شهر مشهد در سراي تاجرباشـی بـا   ازدر خارجق.1342روز شنبه سوم رجب تودیع بزرگی که

عموم اعیان و اشراف با معلمین مدارس و مـدیران جرایـد هـر    ،تجلیالت شایان توجه برگزار شد
زاده در موقـع تودیـع   میرزا ابراهیم بزرگي خاص با ایشان اظهار صمیمیت کردند.کدام به طرز

: کهبا این دعا به پایان رساندها بیان کرد و خود را در اتحاد با افغانبیک سخن سامی
مـان افغـان را در تحـت    کنیم که ما و شما و بـرادر عزیز از خداي متعال درخواست می«

شرافتمند شـیر و خورشـید، مـاه و سـتاره و محـراب و منبـر بـراي        هاي درخشان و اهتزاز بیرق
، (همـان .»استخالص و اعتالي عالم اسالمی بزودي مجتمـع و بـراي همیشـه نیرومنـد فرمایـد     

)4، سال سوم:35شماره 
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و اتحاد دینی را محور قرار داده بود خود،در رفتارهاي سیاسیبیکمحمد سامیچنانکه 
چنـین رفتـاري   هنگام افتتاح کنسـولگري  ولین سرکنسول افغانستان نیز امیرزا عبدالباقی خان 

ه فرق و مذاهب احترام مذهبی بدون توجه بمراسمهم بهسردار عبدالعزیزخان همچنینداشت،
مصادف بـا عیـد   1302بهمن30روز سه شنبه به طوري که در مجلس سالمی که.گذاشتمی

ور ساي دوایر دولتی حضؤو همه مدیران و ربودعقدمندر ارگ(ع)مسعود حضرت امیر مومنان
صوصی به والـی  طور خه بشرکت کرد و پس از ختم سالم رسمی نیز ويه بودند،به هم رسانید

)4، سال سوم: 36، شماره (همان.خراسان تبریک گفت
طور رسمی و باشـکوه در  ه را نیز باستقالل افغانستانهاي ملی خان جشنسردار عبدالعزیز

پایـه بـر هاي صاحب نام بود. با رجال و شخصیتترگستردهروابط سازشهد برگزار کرد که زمینهم
دولت علیه افغانسـتان جشـن   رينسولگدر ک«1302)(اسفندحوت9منیر در گزارش روزنامه مهر

ششمین سال استقالل آن دولت قوي شوکت اسالمی از طرف نماینده محترم شـان آقـاي سـردار    
این روزنامـه در . »خان جنرال قونسول با کمال دبدبه و منتهاي طنطنه گرفته شده استعبدالعزیز

قبل از ظهر ایالت جلیله خراسان و کفیل مقام امارت :کنندگان در این مراسم نیز نوشتباره شرکت
هاي خارجه و امناي آستانه رضویه مراسـم تبریـک را   ساي دوایر دولتی ایران و قونسولؤقشون و ر

اند. از آورده و بعد از ظهر تجار و محترمین دسته دسته به تبریک آقاي جنرال قونسول پرداختهبجا
بـاره  هایی درباشی بخارائی و سایرین نطقتقی پسر تاجرزاده و آقا محمدطرف آقاي طبسی و زوار

یـراد  غانسـتان ا ناپذیر بین دولتین ایـران و اف ایرانیان و افغانان و مودت تغییرجهتی بین اتحاد و یک
و میـرزا  عظمت آتیه افغانستان سـرود بارهرباعی ممتازي درالرئیسشد و نواب واال شاهزاده شیخ

گفت و مجلس در نهایت عظمت و ابهت بـا  يمحمدعلی قندهاري معلم مدرسه محمدي نیز اشعار
)1، سال سوم، 37(همان، شماره .شبازي و چراغانی کامل خاتمه یافتآت

کوتـاه  نیزخان به عنوان سرکنسولگري افغانستان در مشهد ت سردار عبدالعزیزدوره فعالی
روزنامـه  فراخوانـده شـد و   بـه کابـل   ش.1303در اوایـل سـال   وي هم نرسید.ماه 15به بود و
در شماره قبل کـه خبـر   «:نوشتچنینويه احضار رباردهمان سالفروردین 17منیر در مهر
نسول مشهد را از طرف دربار امیر نگاشته بودیم از اخباري جنرال کخان ضار سردار عبدالعزیزاح

الیـه را  د نشده بود و افواهی شنیده بودیم و هنوز خبر احضار معـزي بود که از مقامات عالیه تأیی
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نباید محل اعتنا قرار داد و شاید هم از افواه اشخاص مغرض باشد و یقین داریم ایشـان بـا ایـن    
)5، سال سوم: 41شماره (همان،».ادامه خواهد داشتشانموریتمأ، حسن سلوکی که دارند

گیرينتیجه
هایی براي دایر کـردن کنسـولگري در مشـهد انجـام     شاه تالشها از دوره مظفرالدینافغان

براي حفـظ منـافع خـود    اتباع افغان در مشهد ،به همین جهت.موفق به این کار نشدنداما،دادند
روابط خـارجی افغانسـتان تحـت    نیز در این دوره د وننگلیس شوکنسولگري اتبعهکهمایل بودند

هـا م. افغـان 1919ها و انگلیس در سال نفوذ بریتانیا بود. از اواخر دوره قاجار و پس از جنگ افغان
هـا درصـدد   انگلیسـی امـا ،در مشـهد دایـر نماینـد   خود راکنسولگريکهدیگر تالش کردنديبار

افغانستان اعالم استقالل کـرد و ایـران از   ش.1299از آغاز سال ،در همین زمانمخالفت برآمدند. 
سـیس  أاولین کشورهایی بود که این استقالل را به رسمیت شناخت و با انعقاد قرارداد دوسـتی و ت 

بهمـن  درنهـا  آشرایط براي ایجاد کنسولگري در مشهد نیز فراهم شد.ن در تهران سفارت افغانستا
طی (ص)پیامبرمبعثدر روزوعبدالباقی خان کنسول خود را روانه مشهد کردندش. میرزا1299

افتتاح کردند.را تشریفات مذهبی و با حضور بزرگان شهر کنسولگري افغانستان 
عوامـل کنسـولگري   تحریکـات مشـهد  اولـین سرکنسـول افغـان در   برايترین چالشمهم

. میـرزا  تمایـل نداشـت  ایـران و افغانسـتان   یم مسـتق روابـط  برقـراري بود که به در مشهدانگلیس
کنسولگري انگلیس نقش مهمه بود، اماشدمالی دچار مشکل بدهیبه سببخان اگرچه عبدالباقی

ول روسـیه همکـاري   حکیموف سرکنسـ ،کنسولگري انگلیسدر نقطه مقابل.ناکامی وي داشتدر
،استقالل افغانستانشاختنرسمیتبهزیرا روسیه نیز ضمن.داشتمیرزا عبدالباقی قابل توجهی با 

یموف در زمان سردار عبدالعزیزخان، رویکرد مثبت حکبود.منعقد کردهقرارداد دوستی با آن کشور 
شهبندري ترکیه در مشهد روح سیسأنیز ادامه یافت. از زمان تدومین سرکنسول افغان در مشهد 

و سردار عبدالعزیزخان به یکی از متحدان و هاي کنسولگري افغانستان دمیده شداي در فعالیتتازه
که مبلغ تفکر اتحاد اسالمی سه گانـه  تبدیل شدهمفکران اصلی محمد سامی بیک شهبندر ترکیه 

در مشـهد  سـامی بیـک   محمـد  حضور ماهه9در تمام دوره و تقریباًافغانستان و ترکیه بود،ایران
هـاي  یکی از برنامـه کهرا با یکدیگر پیش بردندي اتحاد اسالمیهاهمراه وي بود و برخی از برنامه
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موقعیـت  ،. با عزیمت محمـد سـامی بیـک از مشـهد    تبلیغات علیه استعمار انگلیس بود،اصلی آنها
،بود. عوامـل ایرانـی  تأثیرگذارروند ر این و عزیمت حکیموف نیز بشددچار تزلزلسردار عبدالعزیز 

هاي خراسانداشتند و روزنامهافغان با این دو کنسول ايها همکاري دوستانهعلیرغم نفوذ انگلیسی
خان باقی خان و سردار عبدالعزیزعبدالامیرزاقداماتفکر آزاد همواره از والکمال، مهرمنیراز جمله

هـاي دوره پرشـوري بـراي فعالیـت   در این میان،کردند ومیحمایت ترویج تفکر اتحاد اسالمیدر
.آمده بودي اتحاد اسالمی به وجود سیاسی و رواج تفکر احیا
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