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 اقصی در آن توسعه و ش0220 سال در ژاندارمری نیروی تشکیل
 در خصوصبه و کشور داخل در امنیت استقرار موجب کشور، نقاط

 تفنگچیان از هامدت تا نواحی، گستردگی دلیلبه اما شد مرزها
 عوامل با مبارزه و امنیت برقراری در کمکی نیروی عنوان به محلی
 عملکرد حاضر، پژوهش در. است شدهمی استفاده تجاوز و سرقت

 گرفتن قرار به توجه با که دُرُح مرزی منطقه در محلی، تفنگچیان
 مهمی موقعیت از سیستان به فراه - هرات شاهراه مسیر در

 به استناد با پژوهش این. است شده تبیین و بررسی است، برخوردار
 پی در موردی، بررسی عنوان به دُرُح، منطقه کدخدای دولتی اسناد
 استقرار در نقشی چه محلی تفنگچیان که است پرسش بدین پاسخ

 معاصر دوره در مرکز، از افتاده دور مناطق در امنیت تثبیت و
 علت به تفنگچیان که است قرار این از پژوهش مدعای داشتند؟
 پیوستگی و خود منطقه اقلیمی و جغرافیایی مقتضیات با آشنایی
 مرزی نواحی در خصوصبه امنیت، برقراری در مهمی نقش محلی
 کارگیری به دهد،می نشان پژوهش دیگر دستاوردهای. اندداشته

 زیرا بوده، صرفهبه مقرون مرکزی دولت برای محلی تفنگچیان
 عهده بر افتخاری، و داوطلبانه صورت به آنها، کنترل و سازماندهی
 .است بوده محل هر کدخدایان

 

خراسان جنوبی، دُرُح، تفنگچیان محلی، امنیت، : کلیدیهایواژه

 مرز هرات.

 
 

 

Gendarmerie force formation in the year 1912 and its 

expansion throughout the country caused the security 

establishment in the country, particularly in the 

borders and frontiers, but the local gunmen were used 

as reinforcement for establishing the security and 

fighting the robbery and encroachment, due to the 

extensiveness of area. In the recent investigation, the 

local gunmen's performance in the border area of 

Doroh that gets a very important position with regard 

to its location on the way of  Herat-Farah highway to 

Sistan has been studied and explained. This 

investigation, by virtue of the village chief's public 

documents of Doroh area as a case study tries to 

answer this question that what was the role of local 

gunmen in establishing and stabilizing the security in 

the remote areas which are far from the center in the 

modern era? Such investigation claims that, the 

gunmen, due to the familiarity with their own area's 

climatic and geographical requirements and local 

integration, has had a very significant role in 

establishing the security, especially in the border 

areas. Other achievements of this investigation 

showed that using the local gunmen was very useful 

for the federal government because organizing and 

controlling them had been undertaken by the village 

heads of each place voluntarily and honorary.     
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 مقدمه
برقراری امنیت داخلی و دفاع از مرزهای کشور، در اولویت 

ها قرار دارد. در تاریخ معاصر نخست حاکمیت و دولت
ای طوالنی، در کنار و همراه نیروهای ایران، در دوره

رسمی نظامی، از نیروی تفنگچیان محلی نیز برای نیل به 
شده است. تفنگچیان محلی به افراد این منظور استفاده می

شد که پس از معرفی به ومی هر محل اطالق میب
نهادهای نظامی مسئول امنیت، صالحیت آنها توسط آن 
نهاد مورد تأیید قرار گرفته و برای آنها پروانه حمل سالح 

شد. این افراد موظف بودند صادر و به آنها سالح داده می
در صورت لزوم، در جهت حفظ امنیت و تعقیب اشرار، آماده 

یاری با نظامیان باشند. تفنگچیان محلی، در کمک و هم
های منطقه جنوب حوادث تاریخ معاصر، از جمله در قیام

اند. این پژوهش تالش دارد ایران، نقش مهمی را ایفا کرده
به نقش تفنگچیان در استقرار و تثبیت امنیت در مناطق 

خصوص پس از تشکیل نیروی دور افتاده و مرزی، به
د. به عنوان بررسی موردی، منطقه دُرُح ژاندارمری بپرداز

مرز با افغانستان بوده و پیوستگی که از نواحی هم
شود بدین جغرافیای با هرات دارد، انتخاب شد و تالش می

رغم تشکیل نیروی پرسش پاسخ داده شود که به
و با توسعه و استقرار آن در  0220ژاندارمری از سال 

ن محلی و حضور فعال سراسر کشور، استفاده از تفنگچیا
آنها در کنار نیروهای رسمیِ دولتی چه نقشی در استقرار و 

است؟ در پاسخ، با تثبیت امنیت مناطق دور از مرکز داشته
تکیه بر اسناد کدخدای منطقه دُرُح و النو، یعنی 

پناه، و تحقیقات میدانی این مدعا مطرح علی خامسنصرت
ندارمری و مرزبانی در رغم استقرار نیروی ژاشود که بهمی

مرزها، تفنگچیان محلی همچنان کارایی خود را در استقرار 
شمسی، به  0331رو تا و تثبیت امنیت حفظ نموده و از این

عنوان نیروی کارآمد امنیتی، در مناطق دور از مرکز و 
 اند. حساس مرزی به کار گرفته شده

به  [ )از ع، حامص(]اَ نی یَ را دهخدا از ریشه امنیت
بودن معنا کرده  امان در وایمنی  ،بیمیبی ،خوفیبیمعنی 
. همچنین در جای دیگر در تعریف (0302)دهخدا،  است

به معنی رهایی افراد و  امنیتاین واژه بیان شده است که 

                                                                      
. Security 

جامعه از انواع تهدیدات مستقیم جسمی چون حمالت 
(. امنیت 55: 0321آمیز، قتل و ... است )نصری، خشونت

دربردارنده قرارهای تنظیمی سیاسی برای کاهش احتمال 
جنگ، برقراری مذاکره به جای محاربه و حفاظت از صلح 
و مصونیت از تعرض و تصرف اجباری و بدون رضایت و 

های دور ماندن از مخاطرات و تعدیات به حقوق و آزادی
مشروع و وجود اطمینان به سالمت تن و جان و مال و 

( 03۱۱؛ آشوری، 0382و افشاری،  )آقابخشی ناموس

است که مورد اخیر تعریفی ناظر بر مسئله این پژوهش 
است. با توجه به این معانی، برای تأمین امنیت که از سه 
زاویه امنیت داخلی، امنیت مرزی و استقرار و تثبیت امنیت 

توان به آن نگریست، وجود سه رکن عامل حاکمیت می
می و ایجاد نظام قضایی صالح قانون، وجود نهادهای انتظا

 (. 6۱: 0323ضروری است )احمدزاده، 
 

 وجه تسمیه و پیشینه تاریخی دُرُح
روستای مرزی دُرُح، از گذشته در مسیر شاهراه تجاری 

فراه به سیستان )که بعداً شهر بیرجند نیز به آنها  -هرات 
اضافه گردید( قرار داشته است. به همین علت مطابق 

اند که به مرور ایام به گفتهبدان دُوراه میاقوال شفاهی 
(. 0دُورّه و سپس به دُرُه تغییر یافته است )سند شماره 

، طی نامه فرمانداری بیرجند، مقرر 0326درنهایت در سال 
شد که از آن پس دُرُه بصورت امروزی دُرُح نوشته شود 
)همان(. چنانچه با ضبط پیشین روستا، منابع را کاوش 

های گذشته آمده شویم نام آن در آثار سدهجه میکنیم، متو
است. از  دهنده قدمت تاریخی این منطقهو این امر نشان

است که مؤلف درباره حمله قزل  تاریخ سیستانجمله آنها 
دست او، بهارالدوله، به قلعه دُرُح ]دره[ سارغ و هم

نویسد که تا زمان ملکشاه در آنجا ماندگار شده و پس می
(. 38۱: 03۱۱، تاریخ سیستانبه سیستان آمدند )از آن 

عنوان یکی از مقرهای عطاملک جوینی نیز از دُرُح به

                                                                      
حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله و یا آمادگی برای . امنیت در لغت 2

رویارویی با هر تهدید و حمله را گویند. امنیت فردی حالتی است که در آن 
فرد، فارغ از ترس آسیب رسیدن به جان یا مال یا آبروی خود یا از دست 

 دادن آنها، زندگی کند.
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ملکشاه سلجوقی در »کند: اسماعیلیان نام برده و اشاره می
ق امیر قزل سارغ را جهت دفع مالحده 685اوایل سال 

قهستان روانه کرد و لشکرهای حدود خراسان را ملزم به 
انی او نمود. قزل سارغ آن گروه را در حصار پیروی و پشتیب

ها به جنگ با ایشان مشغول دُرُه محاصره کرده و مدت
(. مستوفی نیز از دُرُه و 663: 0381)جوینی، « بود

(. 018: 03۱۱محصوالت آن نام برده است )مستوفی، 
یاقوت حموی دُرُه را شهری مابین هرات و سیستان و 

(. مؤلف 381م: 0221موی، نامد )حآخرین اعمال هرات می
نیز درباره دُرُه و موقعیت آن و همچنین  تاریخ بهارستان

نماید که دُرُه از مضافات وضعیت جغرافیایی آن اشاره می
آباد و آخر والیت قهستان است که به افغانستان مؤمن

 (.22: 0310شود )آیتی، منتهی می

کیلومتری جنوب شرقی بیرجند و  066این روستا در 
کیلومتری شهرستان سربیشه قرار دارد. موقعیت  18

های تجاری و الجیشی این منطقه و عبور کاروانسوق
نظامی از دُرُح موجب شده که حفظ نظم و جلوگیری از 

های متجاوزان و حفظ امنیت از اهمیت آشوب و شرارت
ای برخوردار باشد، زیرا خراسان جنوبی همواره در ویژه

ها از شرق و از شمال، افغانها معرض حمالت ترکمن
ها از جنوب بوده است. در زمان پهلوی اول، با استقرار بلوچ

نهادهای نظامی در شمال خراسان و سرکوب تجاوزات 
آفرینی آنها به طور کامل از بین رفت. در ها مشکلترکمن

توجهی بلوچستان نیز اقدامات نظامیان دولتی به طور قابل
ش داد. در این شرایط، تنها منبع ها را کاهتجاوزات بلوچ

مانده در جنوب خراسان و از جمله نگرانی و ناامنی باقی
 ها بود. دُرُح، از ناحیه افغان

-0320سال ) 3۱پناه به مدت علی خامسنصرت
( کدخدای منطقه دُرُح و النو بوده و تفنگچیان 0351

پرداختند. نظر و ساماندهی وی به فعالیت میمحلی، تحت
دهنده دی که در این پژوهش استفاده شده، نشاناسنا

های این نیروها در مقابله با ها و تالشبخشی از فعالیت
 سارقان و متجاوزان است. 

 

 پیوستگی امنیت مرزی دُرُح با افغانستان و عوامل

 ناامنی آن 
مرز منطقه دُرُح با افغانستان، از ده خوشاب در شمال تا 

(. اکثر 0اد کیلومتر است )نقشه چاه در جنوب، حدود هفتگله
های مسطح و های این منطقه به صورت دشتقسمت

بدون مانع طبیعی است. در بخشی از این مرز دشت ناامید 
قرار دارد که از گذشته تاکنون، کنترل این بخش از مرز در 
اختیار دولت افغانستان بوده و تأمین امنیت آن همواره با 

مجموعه این دو عامل  ضعف بسیار صورت گرفته است.
ها به راحتی وارد شده افغانطبیعی و انسانی باعث می

ایران شده، اقدام به سرقت اموال و احشام نموده، سپس به 
های راحتی اموال را به افغانستان منتقل کنند. داستان

ها قرار بسیاری از پیرمردانی که در گذشته مورد حمله افغان
به فرار شدند، در این منطقه  گرفته و یا اسیر شده و موفق

سینه به سینه نقل شده است. از جمله افرادی که در این 
زمینه خاطراتی داشتند که خود در مقابله با این اشرار قرار 

اند، مرحوم گرفته اسیر یا زندانی شده و موفق به فرار شده
حسن رمضانی و حاج کربالیی غالم کریمی، کربالیی علی

سال پیش، در  61ستند. آنان حدود احمد خوشکارزاده ه
مورد تهاجمات و حمالت اشرار و ناامنی این منطقه، 

های پایانی های جوانی و در دههخاطرات خود را از سال
اند )کربالیی غالم سده سیزدهم هجری، بیان کرده

؛ مکان روستای ده 0355کریمی؛ مصاحبه شخصی، سال 
ضانی؛ مصاحبه حسن رمتوت از توابع النو؛ کربالیی علی

، مکان روستای دُرُح؛ حاج احمد 0355شخصی، سال 
، مکان روستای 0355خوشکارزاده؛ مصاحبه شخصی، سال 

 دُرُح(. 
با گذر از این دوران و با استقرار نهادهای نظامی، از 

ها کاسته شد. جمله ژاندارمری، تاحد زیادی از این ناامنی
ادها، به علت قلت البته در ابتدای شروع به استقرار این نه

نیروهای نظامی، وسعت منطقه و عدم کنترل دولت 
افغانستان بر مرز، برای بهبود وضعیت امنیتی منطقه از 

 شده است.تفنگچیان محلی نیز استفاده می
  

 های امنیتی جنوب خراسانبحران
خصوص پس از معاهده شاه، بهاز اواخر دوره ناصرالدین

ن جدا شد، جنوب خراسان و پاریس که هرات از ایرا 0851
بین مرزی بین ایران و افغانستان تبدیل و  دُرُح به منطقه

پذیری خراسان در مقابل هجوم ترکمانان بیشتر شد. آسیب
ترین علت این واقعه در آن بود که مسیر عمومی مهم
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هجوم آنها از مرو، از طریق هرات بوده و ترکمانان همواره 
برده و طبس و قاین و تربت و از آن راه به خراسان یورش 

جنوب خراسان را ویران کرده بودند. اگر روابط فیمابین 
توانست از دولت هرات و ایران دوستانه بود، ایران می

حمالت ترکمانان جلوگیری کند، زیرا دولت هرات خبر 
های حمله ترکمانان را از غوریان و کوهستان به پاسگاه

کردند از قانان فرصت میدادند و دهمرزی ایران اطالع می
کرد خودشان دفاع کنند. به همین دلیل ایران سعی می

ای با هرات برقرار و آن را حفظ نماید. بر رابطه دوستانه
ها، ایران در واقع در فکر فتح هرات خالف تصور انگلیسی

(، بلکه بیش از همه در فکر 023: 0381نبود )اتحادیه، 
که همواره از آن سو حفظ امنیت نواحی مرزی خود بود 

شد و راهزنان بارها به ایران وارد مورد تعرض واقع می
شده، پس از سرقت اموال و احشام مردم، به راحتی به آن 

کردند. در زمان سلطنت مظفرالدین شاه سوی مرز فرار می
وضعیت امنیتی کشور بدتر شد. با وقوع انقالب مشروطه و 

و گرفتاری دولت های داخلی حوادث پس از آن، درگیری
توانست امنیت را در نقاط به حدی رسید که کمتر می

مختلف کشور برقرار کند. آنچه مسلم است، گویا در اواخر 
قاجار به علت فقدان بودجه و وضعیت آشفته کشور، حفظ 

ها همچنان در اختیار افراد صاحب نفوذ محلی امنیت راه
یری، و بش 22-21، 88: 0382بابایی، بوده است )علی

زنی و چپاول (. در سرتاسر کشور راه85-22، ۱1: 03۱2
افزایش یافت و در نقاط مرزی وضع بدتر بود. عالوه بر 

های داخلی، تجاوزات مرزی خسارات بیشتری را به ناامنی
کرد. کنسول انگلستان در قائنات و سیستان مردم وارد می

نویسد که ش( می0288آذرماه 03در گزارش محرمانه )
افغانستان ناآرام است و چندین هزار  -قه مرزی قائنات منط
اند زنی و تعدی را اخیرا از دُرُح و سایر نواحی گزارش کردهراه

 2۱(. همچنین وی در گزارش )225: 0326)فاضل، 
نویسد که: ش( درباره اوضاع قائنات می0282فروردین 

های متعدد شتر و دیگر موارد از مرز غربی و سایر سرقت
گردند. های بیابانط گزارش شده است. گویا سارقان بلوچنقا

]حاکم  الملکالملک ]حاکم وقت قائنات[ و حشمتاز شوکت
ام که برای حفاظت از وقت سیستان[ درخواست کرده

های حامل کاال از هند اقدامات الزم را به عمل کاروان
ش( کنسول 0221خرداد  02(. گزارش )286آورند. )همان، 

درباره وضع قائنات چنین است: خبر رسیده حاکی  انگلستان
نفر، روستای  311از آن است که یک گروه بلوچ، حدود 

میلی غرب نِه ]روستایی در جنوب بیرجند[  ۱1بصیران در 
اند، سپس از نِه در جهت شرق به سوی دُرُح را غارت کرده

مشهد  -اند. چون در این مسیر با جاده اصلی سیستان رفته
خواهند کرد، توجه حاکم را به مسیر حرکتشان برخورد 

ام که اقدامات الزم برای جلب کرده و درخواست کرده
ها را در جاده مزبور انجام حفاظت از جان و مال خارجی

نفری و  311دهد. شایع است دو گروه دیگر )یک گروه 
اند در واقع نفری( قائنات را غارت کرده 011یک گروه 

اند. در قائنات کسی شکارگاه خوبی یافتهها، قائنات را بلوچ
مزاحم آنها نیست، تنها زحمتشان صرف وقت برای آمدن و 
بردن موجودی شتر، گوسفند و ... است. در منطقه جنوب 
خراسان دیگر چیزی باقی نمانده که غارتگران احتماالً 
توجهشان را معطوف نواحی دورتر خواهند کرد و انتظار 

را به مناطق درونی قاینات بکشانند رود که عملیاتشان می
( آمده 0225بهمن  1(. در گزارش مورخه )505)همان، 

است که راهزنان افغان که از دُرُح گوسفندهایی دزدیده 
های بودند، از دشت بَکوهَ در شرق فراه آمده بودند و مال

: 0322مسروقه تا به حال هنوز مسترد نشده است )فاضل، 
6۱.) 

در زمینه وضعیت  الملکر شوکتامینویسنده کتاب 
نویسد: موضوع دیگری که موجب ناراحتی قائنات می

الملک علم[ و بلکه همه حکمران جوان ]مقصود شوکت
های سرحدی و تهاجمات بود، شرارت بلوچاهالی قائنات می

های سرحدی آنها به حوزه قائنات بود. منظور از بلوچ
در ناحیه خاش و  گروهی از عشایر و طوایف بلوچ بودند که

اطراف زاهدان فعلی سکونت داشتند. این گروه به حکم 
طبیعت بدوی خود، هر چند وقت یکی از نواحی قائنات، 

هایی که در حاشیه کویر قرار گرفته بودند مخصوصاً قسمت
دادند. تشکیالت را مورد دستبرد و قتل و غارت قرار می

و قدیم قشونی آن زمان قائنات، تحت عنوان فوج جدید 
قائنات، چه از لحاظ اسلحه و چه از نظر تعداد، برای دفع و 
رفع مزاحمت آنها کافی نبود. برای امیر جوان روشن ضمیر 
که طبیعت و هدفش تأمین رفاه و آسایش اهالی قائنات 

ها، خصوص قتل و سرقتنظمی و آشفتگی و بهبود، این بی
 (. 65: 0355بسیار آزاردهنده و نامطلوب بود )منصف، 
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 کارهای تأمین امنیت در مناطق مرزیراه

 کارهای حکومتی تأمین امنیت در مناطق مرزیراه -
با روی کار آمدن رضاشاه و ایجاد نیروهای مسلح 

های نظامی، از جمله ژاندارمری، به متمرکز و تقویت ارگان
مرور امنیت نسبی در مرزها و داخل کشور برقرار گردید. با 

و سقوط حکومت  0321ایران در شهریور حمله متفقین به 
رضاشاه و از هم پاشیده شدن نهادهای نظامی، باردیگر 
ناامنی سراسر کشور را فراگرفت. در این دوره، مردم در 
مناطق مختلف سراسر کشور در معرض چپاول قرار 

که پیشتر شرح داده شد، در نواحی مرزی گرفتند. همچنان
ت بیگانه و قتل و سرقت عالوه بر ناامنی داخلی، تجاوزا

: 0322صدمات بسیاری بر مردم وارد کرد )نک: فاضل، 
(. به منظور برقراری امنیت و 65: 0355؛ منصف، 6۱

آرامش دوباره، تجدید قوای ژاندارمری و توسعه آن مجدداً 
در دستور کار دولت قرار گرفت. باتوجه به اینکه وظیفه 

حفظ امنیت  ژاندارمری تأمین امنیت داخلی است، برای
های مرزبانی تأسیس شد؛ از جمله در دُرُح یک مرزها یگان

( که وظیفه 00گروهان مرزبانی استقرار یافت )سند شماره 
حفاظت از مرزها و جلوگیری از تجاوزات بیگانگان در 

های دهه چهل، برای دار بود. سالمنطقه دُرُح را عهده
رُح مشغول مدت کوتاهی یگانی به نام گارد مرزی هم در دُ

فعالیت بود که بعداً برچیده شد. امکانات این واحدها در حد 
و مسلسل بود و برای ترابری آنها از اتومبیل و شتر  تفنگ

ستوان کشاورز(. البته  -کردند )تاریخ شفاهیاستفاده می
های برای ایجاد آرامش و جلوگیری از تجاوزات و چپاول

نیروهای محلی مورد  داخلی و خارجی، باردیگر استفاده از
توجه قرار گرفت و با تجهیز آنها به سالح و امکانات الزم، 
همراه نیروهای نظامی حاضر در منطقه مسئول دفاع از 

 محل شدند. 
 

 هاکارهای مردمی برای دفاع در مقابل ناامنیراه
چنانچه اشاره رفت، با توجه به موقعیت جغرافیایی دُرُح و 
نزدیکی به مرزها، همواره امکان حمله و تجاوز از داخل و 

رو، برای مقابله با فراسوی مرزها وجود داشت؛ از این
تهاجمات و حفظ مناطق و از جمله منطقه دُرُح، اکثریت 

بر  روستاها دارای قلعه و استحکامات دفاعی بودند. عالوه
آنکه از عوامل طبیعی نیز برای حفاظت بیشترین بهره برده 

شده و این روستا در دامنه بلندترین کوه مجاور ساخته شده 
(. در ساخت و معماری روستا نیز عامل 2است )تصویر 

ها حفاظت فیزیکی بسیار مورد توجه و رعایت بوده، کوچه
وی هایی رو به باال، به سدارای سقف و به صورت داالن

ها در تصاویر ای از این داالنشده است. نمونهقلعه ختم می
(. اهالی در مواقع بروز 3شود )تصویر ضمیمه مشاهده می

بستند و از فراز قلعه به مقابله با ها را میخطر، دروازه
پرداختند. آنان حتی در میان کشتزارها مهاجمان می

ا پیرامون را بانی ساخته بودند که از فراز آنههای دیدهبرج
تحت نظر داشتند و به محض حمله متجاوزان، سریعاً به 

 بردند. قلعه پناه می
راهکار دیگر، آمادگی مردم و تفنگچیان محلی و دفاع 
مؤثر آنان در مقابل حمالت و تجاوزات است، زیرا اکثریت 
مردم در این مناطق مسلح بودند. در مواقعی که نیروهای 

های محلی قادر به دفع تجاوز مهاجم زیاد بوده و قدرت
نبودند، حکمرانان با گردآوری نیروهای کل منطقه به دفاع 

پرداختند. کنسول انگلستان در سیستان و قائنات، در می
الملک نویسد که: شوکتش می0288بهمن  -گزارش دی 

های کوهستانی به من گفت امیدوار است دولت ایران توپ
ده است، در اختیارش هایی را که درخواست کرو سالح

مرد را  2111تواند کرد که میبگذارد. وی برآورد می
نفر یا بیشتر  311ها: . بلوچ0گردآوری کند. از این قرار 

نفر،  511. سربازها: 3نفر،  051ها: . دُرُحی2)چادرنشینی(، 
 611ها: . نخعی5نفر )با ملتزمان رکاب(،  651. سواران: 6

(. 253: 0326نفر )رفیعی،  211ه: . از ن۱ِنفر )چادرنشین(، 
، امیر با احراز الملک علمامیر شوکتبنابه نوشته مؤلف 

مقام حکومت قائنات و سیستان، تصمیم همیشگی خود، 
مبنی بر موافقت دولت با تشکیل قشونی با نظم و اسلحه 
جدید را عملی کرده و از دولت خواست که چند افسر 

و تجهیز قشون جدید مجرب تحصیل کرده را برای تربیت 
مأمور قائنات نماید. سرانجام افسران مورد نظر به امر و 
دستور دولت و اصرار و تشویق خود امیر به شرح زیر 

 انتخاب شدند:
 سرتیپ علی اکبرخان، افسر توپخانه  .0

 یاور اشرف نظام، افسر پیاده  .2

خان وزیری، افسر سواره و جمازه نقیکلنل علی .3
 (53: 0355سوار )منصف، 
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 چگونگی به کارگیری نیروهای محلی 
نیروهای محلی هر منطقه تحت نظارت کدخدای آن 
منطقه قرار داشتند. کدخدایان هر منطقه متناسب با وسعت 
محل، میزان تهدیدات و ناامنی و نیاز نیروهای نظامی 
رسمی و توان محل، تعدادی تفنگ همراه با مقدار الزم 

ای منطقه، با ضمانت گرفتند. کدخدگلوله را تحویل می
شخصی خود، افراد مورد اطمینان و کارآمد محلی را به 

کرد. در صورت موافقت فرماندهی لشگر معرفی می
فرماندهی لشگر، پروانه نگهداری و حمل سالح به نام فرد 
صادر شده و یک قبضه اسلحه همراه با مقداری فشنگ و 

و یک رشته قطار فشنگ از طرف نهاد نظامی لشگر به ا
شد. تأمین اسلحه و مهمات مورد نیاز تفنگچیان بر داده می

عهده لشگر بود که کنترل دقیقی بر نحوه استفاده از 
افراد تفنگچی باید  .(2کرد )سند شماره اسلحه اعمال می
بودند تا در صورتی که کدخدا یا نهاد همواره آماده می

امل نظامی محل آنها را احضار کرد، بالفاصله با آمادگی ک
(. ضمناً اگر حادثه ۱حاضر به خدمت باشند )سند شماره 

افتاد که لزوم دخالت و ای در محل اتفاق میغیرمترقبه
 نمودند.کرد، راساً اقدام میدفاع آنها را ایجاب می

 

 نظارت بر عملکرد تفنگچیان محلی
کارگیری تفنگچیان طوری که قبالً گفته شد، برای بههمان

دای محل آنها را گزینش کرده و به محلی در ابتدا کدخ
کرد. سپس نهاد لشگر سابقه و مقامات نظامی معرفی می

توانایی آنها را بررسی و برای آنها پروانه حمل سالح صادر 
کرد. بنابراین هم از طرف کدخدای محل بر کار آنها می

شد و هم از طرف نهاد نظامی مستقر در محل نظارت می
که فرد تفنگچی معتاد به مواد تحت نظر بودند. درصورتی

شد، یا از حدود وظایف قانونی خود تخطی مخدر می
کرد، پروانه نامبرده باطل، اسلحه و مهمات از او گرفته می

 یدگردشده و به فرد واجد صالحیت دیگری تحویل می
دهد چگونه دو تفنگچی (. این سند نشان می3)سند شماره 

، با این استدالل که در مظنون به اعتیاد به مواد افیونی
توان از وجود آنها استفاده کرد، از موقع وقوع پیشامدی نمی

اند. این خدمت در گروه تفنگچیان کنار گذاشته شده
شد که نگرانی از جانب نوع عملکرد ها باعث مینظارت

تفنگچیان محلی و استفاده خودسرانه آنها از تسلیحاتشان 

 . متوجه مردم منطقه و دولت نباشد

 

 فعالیت تفنگچیان محلی دُرُح 
تفنگچیان محلی دُرُح در برقراری امنیت و آرامش در 
منطقه تحت حفاظت خود همواره تالش داشتند وظایفشان 
را به خوبی انجام دهند. در صورت موفقیت آنان در انجام 

های محوله، بعضاً دولت اقدام به تشویق آنها از مأموریت
 6کرده است. سند شماره طریق پرداخت جایزه نقدی می

فنگچیان را به دلیل انجام موفق و مثبت در تشویق ت
مأموریتشان؛ و نیز دقت مقامات ژاندارمری و درخواست 
ارسال گزارش صحیح استفاده از تفنگ توسط آنان را نشان 

که حاکی از تعقیب سارقین و  00گزارش شماره »دهد: می
استرداد اموال مسروقه بود، واصل شد. از اینکه اموال 

اید مایه مسرت ولی انتظار قین گرفتهمسروقه را از سار
داشته فعالیت بیشتری به خرج داده و خود آنها را دستگیر 

گونه پیشامدها می نمودید که برای آتیه از وقوع این
دانم از زحمات شما جلوگیری به عمل آید. فعالً الزم می

دانم مراتب رضایت اینجانب را قدردانی و نیز به موقع می
ه استفاده به موقع از اسلحه دولتی نموده به سه تفنگچی ک

اند، ابالغ و برای تشویق و در تعقیب سارقین جدیت نموده
شود که به هر نامبردگان مبلغ ششصدریال فرستاده می

اید، مبلغ دویست ریال، کدام از سه نفری که نامبرده نموده
به رسم انعام تسلیم نمائید. راجع به فشنگی که تیراندازی 

ید، از لشکر درخواست شد که ارسال دارند. هر موقع انموده
رسید فرستاده خواهد شد. در آتیه مواظب خواهید بود که 

)سند « صورت کسر فشنگ را در سه نسخه ارسال دارید
(. این سند نمایانگر موفقیت تفنگچیان در استرداد 6شماره 

ش است. 0325شده توسط سارقان در سال  اموال سرقت
نیز باید توجه داشت تفنگچیان اجازه استفاده از سوی دیگر 
های تعیین شده را شده خارج از چارچوباز سالح داده

های مصرف ای از آن گزارش فشنگنداشتند که نمونه
؛ 5شده توسط آنان است )همان؛ همچنین نک: سند شماره 

(. این میزان دقت در 2و سند شماره  8سند شماره 
نشان از حساسیت در درخواست گزارش فشنگ مصرفی 

به کارگیری اسلحه تفنگچیان بوده است. حتی در مواردی 
اند و فشنگ مصرف که آنان به تعقیب اشرار و سارقان رفته

های مصرفی اند، ملزم به گزارش دقیق فشنگنموده
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(. این امر آنان را ملزم به رعایت 6اند )سند شماره بوده
ستفاده از سالح وظایف محوله و پاسخگویی درباره نحوه ا

نماید و از به کارگیری خودسرانه اسلحه توسط آنان می
پذیری تفنگچیان نماید. نظم و مسئولیتجلوگیری می

محلی و دقت در انتخاب و پیگیری رفتار اخالقی آنان در 
حدی بود که تقریباً گزارشی مبنی بر سوء استفاده ایشان از 

تنها یک سالح خود در این منطقه ارائه نشده است. 
گزارش وجود دارد که نشان از حساسیت به رفتار و نحوه 

باشد که به دلیل اعتیاد به استفاده از اسلحه توسط آنان می
مواد مخدر، صالحیت اخالقی دو نفر از آنان تایید نشده و 
در نتیجه دستور خلع سالح آنان صادر شده است )سند 

آنان به  دهنده آگاهی عمومی(. این موضوع نشان3شماره 
 وظایف محوله است. 

از جمله موارد دیگر، مسئولیت مهمی است که 
کدخدایان هر محل به عنوان فرماندهان تفنگچیان محلی، 

که به طوری»اند: در قبال امنیت منطقه خود برعهده داشته
قبالً تذکر داده شده، اسلحه که از طرف دولت به ضمانت... 

]ناخوانا[ و حفاظت اموال داده شده برای تأمین امنیت حوزه 
مردم است که اگر خدای نکرده پیشامدی اتفاق افتاد، با 
داشتن اسلحه و کمک مأمورین ژاندارمری بتوان از موضع 
تعقیب، و اشرار و سارقین را سرکوب نمود. برای آخرین 
دفعه تذکر داده می شود که اگر ]...[ پیشامد سوئی از قبیل 

اموال مردم، به وسیله سارقین تاخت و تاز اشرار یا چپاول 
محلی یا خارجی ]خط خوردگی[ پیش امد، کلیه تفنگچیان 
موظفند بدون فوت وقت، با کمک مأمورین ژاندارمری از 
موضع تعقیب و تا آخرین حد ممکن دفاع الزم را بنمائید. 

آمدها گونه پبشچنانچه شنیده شد که در موقع وقوع این
شاهده شد، عالوه بر اینکه چیان مفتور و سستی از اسلحه

شما مسئول ... و مورد بازخواست واقع خواهید شد، اسلحه 
مربوطه از کسی که سرپیچی نموده، گرفته و به دیگری 

)سند شماره « که صالحیت داشته باشد، داده خواهد شد
دهنده تأمین امنیت حوزه و حفاظت از (. این امر نشان5

ر و سارقین و مسئولیت اموال مردم و مبارزه و تعقیب اشرا
مستقیم کدخدایان هر محل است که باید پاسخگوی دولت 

بودند و در صورت قصور یا و همچنین مردم محل می
سستی در انجام وظایف محوله، مورد بازخواست قرار 

اند. با توجه به اهمیت و نقش تفنگچیان محلی، گرفتهمی

مأموریت  این نیروها همواره باید آماده دفاع و اعزام به
ای از محوله و همکاری با نهادهای نظامی باشند. نمونه

تأکید نماینده نظامی منطقه به منظور آمادگی فوری 
آمد احتمالی و الزام تفنگچیان، جهت مقابله با هرگونه پیش

همکاری آنان با مأمورین دولتی در آن زمان خاص ارائه 
، از بایستی تفنگچیان محل، بدون هیچ عذری»شده است: 

بینی با مأمورین این واحد همکاری نمایند نقطه نظر پیش
به هر وسیله تفنگچیان احضار شوند  03/8/28... از تاریخ 

... چون شما سرپرست آنها هستید، الزم است کلیه را ... 
)سند شماره « جمع آوری و به دفتر گروهان حاضر نمایید...

محلی در  (. همچنین فعالیت مؤثر فرماندهان تفنگچیان۱
کنار نیروهای انتظامی مرزی در امور نگهبانی از مرزها 

(. نحوه عمل تفنگچیان 1وجود داشته است )سند شماره 
های انجام شده با متجاوزین نیز، دائماً محلی در مصادمه

دهنده (. این سند نشان8شده است )سند شماره گزارش می
ک در همکاری تفنگچیان محلی با مأمورین دولتی چاه سگ

درگیری با دو نفر سارق مسلح و دستگیری آنان در سال 
 است )همان(.  032۱

پس از یک دوره ناامنی و تجاوزات مکرر  ،در مجموع
از نواحی مرزی، امنیت و آرامش نسبی در این منطقه نشان 
از کارنامه موفق تفنگچیان محلی دارد. تفنگچیان در بازه 

قابل قبولی از خود به  اند نتایجزمانی فعالیتشان توانسته
نیازهای امنیتی مورد انتظار در  نمایش گزارده و تقریباً

منطقه درح و النو را برآورده سازند. البته بنا به دالیلی که 
از  ،ادامه فعالیت آنان با این سبک ،در ادامه ذکر خواهد شد

نظر مقامات ژاندارمری دیگر مورد نیاز نبوده و در نتیجه 
 الح آنان گرفته شد.تصمیم به خلع س

 

 خلع سالح تفنگچیان محلی
ش. با گسترش کمّی و کیفی نهادهای 0331از سال 

نظامی شامل ارتش، ژاندارمری و شهربانی و استقرار امنیت 
کافی توسط آنها، دیگر ضرورتی برای استفاده از نیروی 
تفنگچیان محلی نبود. شایان ذکر است که تعداد زیادی 

نفر( از افراد محلی به عنوان  21)در یک مرحله حدود 
دام شده بودند و تفنگچیان محلی کسانی ژاندارم استخ

بودند که حاضر به استخدام رسمی نبوده و فقط آماده 
همکاری نظامی، تحت کنترل کدخدای محل بودند. 
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بنابراین از آنجا که این تفنگچیان مایل به خدمت رسمی 
تحت ریاست ژاندارمری نبودند، از خدمت معاف 

آوری ها جمعگردیدند. در نتیجه، تجهیزات این نیرومی
رسانی گردیده و به خدمت آنها پایان داده شد که اطالع

(. 2این امر برعهده کدخدای منطقه بوده است )سند شماره 
در مورد خلع سالح تفنگچیان نیز کدخدای هر محل، به 
عنوان مسئول اصلی هماهنگی این نیروها، نقش مؤثری 

رسید تحویلی از سوی گروهان مرزی به  داشته است.
کند تمامی ( مشخص می01دخدای محل )سند شماره ک

ادوات نظامی تحویلی به تفنگچیان از سوی کدخدای 
مذکور تحویل داده شده است. شایان توجه است امرار 

تر و در طول خدمتشان نیز از معاش تفنگچیان که پیش
شده است، با طریق مشاغل مرسوم در روستا تأمین می

غل را ادامه دادند. درواقع خلع سالحشان مجددا همان مشا
برای آنان شغل تفنگچی افتخاری بوده، اما در صورت 
انجام خدمات شایان توجه بدانان جوایز نقدی پرداخت 

شده است مانند مورد دستگیری سارقان منطقه دُرُح که می
ریال جایزه پرداخت  ۱11توسط اسداهلل علم به آنان مبلغ 

 (.6شده است )سند شماره 
 

 گیریتیجهبحث و ن
با تشکیل نهادهای نظامی متمرکز مانند ژاندارمری و 
مرزبانی و با تشکیل گارد مرزی، دفاع از مرزها و حفظ 

گرفت، اما پیش از امنیت کشور توسط آنها انجام می
تشکیل این نهادها و حتی پس از آن در مواقع لزوم 
تفنگچیان محلی به صورت پشتیبان موثر و قدرتمندی در 

ین نهادها جهت برقراری امنیت و مبارزه با سارقان خدمت ا
و متجاوزین به کشور و مردم قرار گرفتند. برای مقابله 

های جدید و فرستادن موثرتر با متجاوزین که با روش
ای متوجه مردم، عوامل نفوذی صدمات قابل مالحظه
نمودند، در هر محل بخصوص در برخی از نواحی مرزی می

مردم و ایجاد آمادگی دفاعی در آنها،  و منطقه با آموزش
افرادی که توان و استعداد الزم برای مقابله با خطرات 

های الزم و تجهیز احتمالی را داشتند شناسایی و با آموزش
آنها به سالح و وسایل دیگر، در مواقع الزم از توانائی آنها 
به نفع امنیت و دفع خطرات و تجاوزات بهره گرفته شده 

ش و اشغال ایران توسط 0321از واقعه شهریور است. پس 

های بیگانه که موجب فروپاشی نهادهای نظامی از دولت
جمله ژاندارمری شد، دوباره اغتشاش و ناامنی سراسر 
کشور را فرا گرفت. در ادامه با بازسازی نهادهای نظامی و 

ها گسترش دامنه فعالیت آنها، به مرور از وسعت ناامنی
همین دوران است که مجدداً گستردگی کاسته شد. در 

کشور و کمبود نیروهای مورد نیاز برای نهادهای نظامی 
موجب گردید استفاده از تفنگچیان محلی برای مقابله با 

ها در دستور کار قرار گیرد. از ها و سرقتها، شرارتآشوب
توان گفت تفنگچیان محلی به علت بومی سوی دیگر، می

امالً به محیط جغرافیایی، اوضاع بودن در منطقه خود ک
های اقلیمی و انسانی منطقه مسلط بوده و محلی و ویژگی

اند. هایی بودهبسیار مناسبی برای انجام چنین مقابله گزینه
توان گفت این افراد در حقیقت از خانه از منظری دیگر می

کردند که در نتیجه و محل زندگی خود دفاع و مراقبت می
قابلیت باالیی در مقابله با عوامل ناامنی از انگیزه و 
شدند. ویژگی دیگر این افراد در آن بود که برخوردار می

همواره در دسترس بوده و در هر لحظه از آمادگی فوری 
اند. همچنین، به برای انجام هرگونه عملیات برخوردار بوده

آمدها، مستلزم صرف هزینه کارگیری آنها در وقایع و پیش
ت نبوده و حتی مسئولیت و سازماندهی آنها نیز برای دول

برعهده کدخدایان هر محل بوده که خود این موضوع 
گردیده است. این افراد تر آنها میباعث به کارگیری آسان

بومی و محلی بوده و با اشرافی که به منطقه خود داشتند، 
توانستند هرگونه تحرکات اشرار و متجاوزین را رصد می

نگام، نهادهای مسئول را باخبر سازند و در کرده و به ه
مواقع خطر و مبارزه کمک و همکار توانمندی برای 
نیروهای نظامی کشور باشند. البته با تثبیت امنیت و 
افزایش حضور و کارایی نهادهای نظامی و انتظامی رسمی، 
کارکرد تفنگچیان محلی به تدریج کم شد تا جایی که به 

و به کار آنان خاتمه داده شد.  خلع سالح آنان انجامید
دهد حضور آنان در مواقع تجربه تاریخی این امر نشان می

تواند کمک مؤثر و ناامنی مرزی و پیچیدگی اوضاع می
شایانی در کنار نهادهای رسمی و موظف برای تأمین 

تواند تحت نام دیگر و فرماندهی امنیت مرزها باشد که می
ط و الزامات کنونی، صورت مؤثر دیگری، با توجه به شرای

  پذیرد.
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 اسناد

 
 . نامگذاری درح به نام کنونی1سند شماره 

 
 

 
 سند مجوز حملنمایی از پشت و روی  .2سند شماره 

 سالح توسط دو تفنگچی محلی

 

 

 
 سند اعالم عدم صالحیت به کارگیری دو تن از تفنگچیان. 3سند شماره 

 

۱۱۱ 

۱۱/۱/۱2 
 آقای خامس پناه، کدخدای درح 

که دو نفر تفنگچی ، در صورتی25|2|2عطف به گزارش مورخه 
)عباس نادری و اسلم احراری( معتاد به تریاک و عدم لیاقت 

توان از وجود آنها مدی نمیآآنها محرز و در موقع وقوع پیش
استفاده نمود ممکن است دونفر دیگر که اعتیاد به افیون نداشته 

ت وظیفه خود را هم انجام داده باشند. با معرفی و و خدم
ضمانت خودتان بیرجند اعزام دارید که نسبت به تعویض اسلحه 
آنها اقدام شود ضمنا یا خود تفنگچیان سابق را بیرجند اعزام 
دارید و یا هم اسلحه و فشنگ آنها را گرفته و با معرفی شدگان 

 جدید بفرستید.
 اسداله علم
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پناه در علی خامس. نامه سپاسگزاری اسداهلل علم به نصرت4 سند شماره

 گیری و استرداد اموال مسروقه توسط تفنگچیان شخصیرابطه با بازپس
 

021 

00/2/25 

 آقای خامس پناه، کدخدای درح

که حاکی از تعقیب سارقین و استرداد اموال  00گزارش شماره 

از سارقین  مسروقه بود واصل شد از اینکه اموال مسروقه را

اید، مایه مسرت؛ ولی انتظار داشته فعالیت بیشتری به گرفته

نمودید که برای آتیه از خرج داده و خود آنها را دستگیر می

آمدها جلوگیری به عمل آید. فعال الزم گونه پیشوقوع این

دانم مراتب دانم از زحمات شما قدردانی و نیز به موقع میمی

تفنگچی که استفاده به موقع از  رضایت اینجانب را به سه

اسلحه دولتی نموده و در تعقیب سارقین جدیت نموده اند ابالغ 

و برای تشویق نامبردگان مبلغ ششصد ریال فرستاده می شود 

اید مبلغ دویست ریال که بهر کدام از سه نفر یکه نامبرده نموده

ه برسم انعام تسلیم نمائید. راجع به فشنگی که تیراندازی نمود

اید از لشکر در خواست شد که ارسال دارند هر موقع رسید 

فرستاده خواهد شد در آتیه مواظب خواهید بود که صورت کسر 

 فشنگ را در سه نسخه ارسال دارید.

 اسداله علم

 

 
 سند مربوط فرماندهی تفنگچیان: 5سند شماره 

 توسط کدخدای هر محل

 

 

 آقای خامس پناه سرپرست تفنگچیان درح     

 آقای حقداداسدزاده سرپرست تفنگچیان بهلولی

که قبال تذکر داده شده اسلحه که از طرف دولت به به طوری

ضمانت ]ناخوانا[ داده شده برای تأمین امنیت حوزه ]ناخوانا[ و 

حفاظت اموال مردم است که اگر خدای نکرده پیش آمدی 

ان اتفاق افتاد با داشتن اسلحه و کمک مأمورین ژاندارمری بتو

از موضع تعقیب و اشرار و سارقین را سرکوب نمود. برای آخرین 

دفعه تذکر داده می شود که اگر ]خط خوردگی[ پیش آمده 

سوئی از قبیل تاخت و تاز اشرار یا چپاول اموال مردم بوسیله 

سارقین محلی یا خارجی ]خط خوردگی[ پیش امد کلیه 
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 تفنگچیان موظفند بدون فوت وقت با کمک مأمورین

ژاندارمری از موضع تعقیب و تا آخرین حد ممکن دفاع الزم را 

به نمائید. چنانچه شنیده شد که در موقع وقوع اینگونه پبش 

آمدها فتور و سستی از اسلحه چیان مشاهده شد عالوه بر اینکه 

شما مسئول ]خط خوردگی[ و مورد باز خواست واقع خواهید شد 

ه گرفته و بدیگری که اسلحه مربوطه از کسیکه سرپیچی نمود

 صالحیت داشته باشد داده خواهد شد.

رونوشت باال جهت اطالع تفنگچیان محلی فرستاده می شود 

که دستور فوق را نصب العین قرار داده و در مواقع لزوم با 

 مأمورین ژاندارمری کمک نمایند.

 
 

 
 تفنگچیان در رویدادهای مرزی: مشارکت 6سند شماره 

 

 

 

6266 

06/8/28 

 خیلی فوری

 آقای نماینده کدخدای درح

چون برابر امریه تلگرام جناب آقای علم در مورد پیش آمدی که 

ممکن است در این حوزه به وقوع بپیوندد بایستی تفنگچیان 

بینی با مامورین این محل بدون هیچ عذری از نقطه نظر پیش

واحد همکاری نمایند که جلوگیری به عمل آید. از تاریخ 

ود را به به هر وسیله تفنگچیان احضار شوند خ 03/8/28

گروهان معرفی نکردند چون شما سرپرست آنها هستید الزم 

صبح جاری جمع آوری و به دفتر  01است کلیه را تا ساعت 

گروهان حاضر نمایید که مفاد امر به آنها ابالغ و طبق مقررات 

 اقدام گردد. 

 از طرف فرمانده گروهان نگهبان درح استور یکم نجاتی

 
 

 
 تفنگچیان محلیط به فعالیت مؤثر : سند مربو7سند شماره 

 

 آقای فرمانداری شهرستان بیرجند
چون آقای نصرت علی خامس پناه کدخدای رسمی درح در 
موقع مالقات این بنده با معاونت کالنتر مرز افغان مقابل درح 
در جمع آوری تفنگچیان و فراهم نمودن وسایل در مدت یک 

اطراف درح[  هفته توقف بنده در چاه سگک ]اسم محلی در
خاک شاهنشاهی با نهایت جدیت اقدام نموده و خدمات نامبرده 
کامالً رضایت بخش بوده متمنی است مقرر فرمایید برای 
تشویق و تحریک احساسات سایر کدخدایان قراء مرزی در این 

 قبیل موارد از نامبرده قدردانی نمایید.
 کالنتر مرز قایینات سروان ولدبیگی

 
0820 

2/2/20 
پناه نوشت شرح صادرباال جهت اطالع آقای نصرتعلی خامسرو

اعالم و بدین وسیله از زحمات شما و تفنگچیان درحی قدردانی 
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 شود. می
 کالنتر مرز قایینات سروان ولد بیگی

 

 

 
 تفنگچیان: چگونگی تأمین مهمات مورد نیاز 8سند شماره 

 

 پناه، کدخدای رسمی درحعلی خامسآقای نصرت

تیر فشنگ ده تیر  01جلسه مصرفی برگ صورت 6وسیله بدین 

انگلیسی که خان محمد احراری در مصادمه دو نفر سارق مسلح 

با مأمورین چاه سگک تشریک مساعی نموده، به پیوست ارسال 

گردد که نسبت به فشنگ مصرف شده اقدام نمایید. ضمناً می

دد طبق گزارش دسته ی ماهیرود به استناد خان محمد، ده ع

پوکه آن وسیله خود نامبرده به شما تحویل گردیده است. 

 سروان علی اکبر محمد بیگی -فرمانده گروهان درح

 

 

 
 محلی فرمان تحویل سالح تفنگچیان: 2 شماره سند

 

 آقای خامس پناه کدخدای رسمی درح
طبق امریه رسیده سالح تفنگچیان محلی بایستی با فشنگ 

آوری شده و چون تحویل گردیده، جمعمربوطه که بدواً به آنها 
موقع اخذ سالح مورد بحث اشخاص نامبرده تعداد فشنگ از 

اند، لذا مقتضی است بقید فشنگ اولیه کسر تحویل نموده
فوریت با مراجعه به جواز صادره بقیه فشنگ تفنگچیان درح و 

آوری و تحت صورت منظمی به گروهان حومه آن را جمع
 گردان متبوعه فرستاده شود.ارسال نمایید تا به 

 سروان امیر احمدی -فرمانده گروهان ژاندارمری درح

 

 

 
 رسید تحویل شده از سوی گروهان دُرُح به: 01سند شماره 

 منظور اعالم تحویل سالح تفنگچیان محلی

 

۱/00/31 
قبضه تفنگ  05پناه کدخدای درح تعداد توسط آقای خامس

صورتیکه در پرونده مربوطه تیر انگلیسی بدون فشنگ طبق ده
کرباسی  2در مرکز گروهان است به انباردار گردان گروهبان 

 تحویل گردید.
 عبدالحسین کرباسی ۲]ناخوانا[ گروهبان 

 

 

 

 تصاویر
 

 
 



 002 شمسی        0338تا  0220پناه: تفنگچیان محلی و امنیت در منطقه مرزی دُرُح از نیره دلیر، فداحسین خامس

 

 
 

 
موقعیت جغرافیای خراسان جنوبی در همسایگی : 0نقشه 

تقسیمات کشوری در استان خراسان  ،پدیا(افغانستان )ویکی

قرارگیری بخش دُرُح در شهرستان سربیشه  محلجنوبی و 

 سایت اداره میراث فرهنگی خراسان جنوبی()وب

 

 
 نمایی از بقایای قلعه دُرُح بر فراز کوه: 2تصویر 

 

 
های مختلف های تودرتو که بخشنمایی از داالن. 3تصویر 

تا پای قلعه مشرف به روستا  درح را به یکدیگر متصل کرده و

 کند.ادامه پیدا می

 

 منابع
. تهران: نشر دانشنامه سیاسی(. 03۱۱آشوری، داریوش )

 مروارید.

. فرهنگ علوم سیاسی(. 0382آقابخشی، علی؛ افشاری، مینو )
 تهران: چاپار.

مشهد: بهارستان. (. 0310آیتی، حاج شیخ محمدحسین )
 دانشگاه فردوسی.

 . تهران: کتاب سیامک.انفصال هرات(. 0381اتحادیه، منصوره )

بسترهای تحدید و توسعه امنیت (. 0323احمدزاده، محمدامیر )
. فصلنامه مطالعات تاریخ اجتماعی در ایران عصرقاجاریه

 .16-65، ص 0، شماره 0انتظامی سال 

. جغرافیای شهرستان بیرجند(. 0316احمدیان، محمدعلی )
 قدس. مشهد: آستان

تصحیح ملک الشعرای بهار، تهران: پدیده خاور.  تاریخ سیستان،
03۱۱. 

. نگارش تاریخ جهانگشای جوینی(. 0381جوینی، عطاملک )
 منصور ثروت. تهران: امیرکبیر.

ترجمه علینقی منزوی.  معجم البلدان.(. 03۱2حموی، یاقوت )
 بیروت: دارالکتب العلمیه.

تهران: دانشگاه  ی در ایران.راهبان(. 0320رفیعی، حسن رضا )
 علوم انتظامی.

فرهنگ جغرافیای (. 0388سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح )
های کشور، استان خراسان جنوبی، شهرستان آبادی

 . تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلحسربیشه

تاریخ ارتش ایران از هخامنشی (. 0382بابایی، غالمرضا )علی
 ان: آشیان.. تهرتا عصر پهلوی

های محرمانه وزارت امورخارجه انگلیس کتاب آبی، گزارش
درباره انقالب مشروطه ایران. به کوشش: احمد بشیری 

 .03۱2تهران: نشر نو. 
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تصحیح گای لسترنج،  نزهة القلوب.(. 03۱۱مستوفی، حمداهلل )
 تهران: طهوری.

 الملک علم )امیرقائن(.امیر شوکت(. 0355منصف، محمدعلی )
 ران: امیرکبیر.ته

ای درآمدی نظری بر امنیت جامعه(. 0321نصری، قدیر )
تهران: پژوهشگاه علوم  ها(،ها و نظریه)مفاهیم، مولفه

 انسانی و مطالعات فرهنگی.

های محرمانه کنسولگری انگلستان در سیستان و یادداشت
ترجمه: محمود رفیعی  ،0212-0200های قایینات سال

 .0326تهران: هیرمند. 

های محرمانه کنسولگری انگلستان در سیسستان و یادداشت
ترجمه: محمود فاضل  ،0201-0202قایینات سال های 

 .0322بیرجندی. تهران: نشر هیرمند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سند
پناه کدخدای منطقه دُرُح در علی خامساسناد شخصی نصرت

 برگ. 01ش؛ 0320-0351های سال

 

 مصاحبه شفاهیخاطرات و 
. مکان 0355کربالیی غالم کریمی. مصاحبه شخصی. سال 

 روستای ده توت از توابع النو. 
. 0355کربالیی علی حسن رمضانی. مصاحبه شخصی. سال  

 مکان روستای دُرُح.
. مکان 0355حاج احمد خوشکارزاده. مصاحبه شخصی. سال  

 روستای دُرُح.


