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 چکیده 

این امر . ای افزایش یافت میانه به صورت فزاینده طی قرن نوزدهم میالدی، سیزدهم هجری، حضور روسیه در آسیای

آثار مختلفی کهه تهاکنون دربهار     . ایران را در معرض تجاوزات تازه قرار داد و به چالش روابط روس و انگلیس دامن زد

روابط روس و انگلیس نوشته شده، بیشتر به شرح رویدادهای نظهامی بنهنده کهرده و بهه اه یاهت سهازوکار دی ل اسهی        

ههای سیاسهی و نظهامی روسهیه، در      ای از کاربَنت روش کوشد تحلیل تازه این تحقیق می. ه، ک تر اشاره شده استروسی

 .ای آن ارائه کند های منطقه آسیای میانه و بازتاب

اسهت و اسهتناد    (method Documentar)و اسنادی ( Descriptive - analytical)تحلیلی  روش تحقیق توصیفی 

ه چنهین نوینهند ان بها ههد      . و معاههدات و مااتاهات تهاریخی، در اولویهت قهرار  رفتهه اسهت        به منابع دست اول

روسهیه چگونهه   : هها هنهتند   کردن ابعاد سیاست خارجی روسیه در آسیای میانه، درصدد یافتن پاسخ این پرسش مشخص

طلاهی آن   لیس در برابر توسعههای پهناور شرق دریای خزر تح یل کند؟ ایران و انگ تواننت حاک یات خود را بر سرزمین

 کشور چه اقداماتی انجام دادند؟ 

کهرد و سیاسهت داران آن کشهور     شود که اقدامات نظامی، تنها ابزاری ناود که روسیه از آن استفاده می چنین فرض می

استع اری روس و های  بازتاب رقابت: دهد نتایج این تحقیق نیز نشان می. اند های کشور خود نقش داشته نیز، در موفقیت

انگلیس، در جغرافیای سیاسی سواحل دریای خزر، بنیار تأثیر ذار بود و روسیه از ترکیب ابزارهای موثر، ماننهد روابهط   

های سیاسی، مطالعات میدانی، نفوذ اطالعاتی و اقدامات نظامی استفاده و حاک یهت خهود را بهر سراسهر      اقتصادی، روش
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  مقدمه

زمینة نفوذ روسیه در آسهیای مرکهزی از نی هة قهرن     

تجزیهه  . شانزدهم میالدی، اواخر نهم هجری، آغاز شهد 

ههای رقیهب،    نشین شدن اردوی زرین به ش اری از خان

هههها فهههراهم آورد تههها  فرصهههتی طالیهههی بهههرای روس

. های پیشین برابر اقوام مههاجم را تالفهی کننهد    شانت

، بها پیشهروی در   هها و تاتارهها   آنان پس از مههار مغهول  

منطقه ولگا، پای خود را از قل هرو کوچهم منهاووی    

بیرون نهادند، تا پهناورترین ام راتوری قرن آینده را بنها  

های شهرق دریهای خهزر، بهرای      نفوذ در سرزمین. نهند

 نههترش ام راتههوری نوبنیههاد روسههیه دههروری بههود و  

وقفه، برای تنلط بهر ایهن    تزارهای این کشور آرام و بی

 . راهاردی کوشیدند ناحیه

در این مقاله، روند  نترش نفهوذ روسهیه در شهرق    

زمان انگلیس به این منطقهه   دریای خزر و علل توجه هم

ه چنین تهالش روس و انگلهیس بهرای    . شود مرور می

های مهذکور، توصهیت تهاریخی شهده      نفوذ در سرزمین

ها در روابط  است و با نگاهی نو، چالشی که این رقابت

رقم زد و پیامدهای آن بهرای ایهران، واکهاوی     ال لل بین

چنهین تحلیلهی از آنجها اه یهت بیشهتری      . خواهد شهد 

جزیهره   یابد که امروزه نیز، روسیه با حضهور در شهاه   می

  ترین چالش های در یر، در حناس کری ه یای از طر 

ال لل بوده و انگلیس نیز در طهر  دیگهر، از    روابط بین

. این بحران جههانی اسهت   ترین کشورهای مرتاط با مهم

ههای تهاریخی سیاسهت     یابی به فهم بهتر زمینه این ریشه

خارجی روسیه و مناساات آن کشهور بها ه نهایگانش    

 .یاری خواهد رساند

 

  آغاز مناسبات روسیه با خانات ماوراءالنهر

م، چند هیئت روس به بخارا و 4771/ق327در سال 

شهرقی   خیوه و س رقند اعزام شدند و از طر  خانهات 

ههایی بهرای  هرفتن امتیهازات      دریای خزر نیهز، هیئهت  

تجاری به مناو آمدند؛ لیان به علت نهاآرامی داخلهی   

پس از برقراری نظهم و  . ای به دست نیامد روسیه، نتیجه

م، 4740/ق4370آرامش در روسیه، امیر بخهارا در سهال   

ای بههه دربههار میخائیههل فههدوریف رومههانو      ن اینههده

(Michael fdurych Romanov )  فرستاد و تزار نیهز در

را بیشهتر  ( Khukhlov)م، خوخلت 4773/ق4393سال 

به منظور آزادی اسیران روسی، از دست حاک ان محلی 

ههای   بین سال(. 97: 4922بخارایی، )به بخارا اعزام کرد 

م، شهرق دریهای خهزر    4207تا  4700/ق4733تا  4433

به این  برای روسیه اه یت بیشتری یافت و سفیرانی که

های تجهارتی   شدند، مأموریت داشتند راه منطقه اعزام می

و  742: 4974بارتولهد،  )به سوی هند را شناسایی کننهد  

740 .) 

کارآمدن پترکایر، سیاست روسهیه در آسهیای    با روی

تر شهد؛ لهیان  رفتهاری وی در جنه  بها       مرکزی فعال

سوئد و عث انی، مهانع اقهدامات بیشهتر در ایهن منطقهه      

با این وجهود، در سهال   (. 47و  44: 4977وکین، ری)شد

م، پتر نیروههایی را بهه اسهتز قهزاق، در     4049/ق4470

اعزام ( Erkat)و ارکت ( Irtysh)امتداد رودهای ایرتیش 

و چنههدین دن نظههامی، در سههواحل ایههرتیش ایجههاد     

 (.12: 4922بخارایی، )کرد

طلاهی روسهیه در    با در ذشت پتر، سیاسهت توسهعه  

بهرای مهدتی بهه تعویهق افتهاد؛ لهیان        آسیای مرکهزی، 

هایی که وی برای سیاسهت خهارجی آن     ذاری سیاست

زودی انگیههز  اقههدامات  کشههور طراحههی کههرده بههود، بههه

پتر به جانشینان خود وصیت کرده . تزارهای روسیه شد

با ایجاد اختالفات داخلی، کشور ایران را تضهعیت  : بود

رت کههن  فهارس، تجها   یابی به خلهیج  کرده و پس از راه

حوزه شرق نزدیم و مدیترانه را احیا کنیهد؛ سه س بهه    

هههای جهههان اسههت،  سههوی هنههد کههه دربر یرنههد   ههنج

 (. 7/247: 4929کرزن، )پیشروی کنید
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برخههی از مورخههان، در وجههود تههاریخی چنههین     

طلاانه  اند؛ ولی اقدامات توسعه ای تردید کرده نامه وصیت

یهابی   ت راهکم و کاست، در جه تزارهای پس از وی، بی

بههه ایههران و هنههد بههوده و بههرای چنههد قههرن، محههور    

های این کشهور، در ایهن منطقهه از آسهیا شهده       سیاست

 .است

تهرین   رسیدن به هند از طریق آسیای مرکهزی، مههم  

نامهه خهود، بهر آن تأکیهد      هدفی بود که پتر در وصهیت 

برای اجرای ایهن  (. 17: 4970افشاریزدی، ) ورزیده بود 

، (San Jeny)ننهی   م، سهن 4233/ق4737طرح، در سال 

دوم  منصاان برجنته ارتش روسیه، به کهاترین  از صاحب

معرفی شد؛ اما تزاریس قدرت ند روسیه، قال از اجهرای  

 (.27: 4979ترنزیو، )آن فوت کرد

م که آقامح دخان قاجهار، در  4234/ق4737در سال 

تاههاپوی پادشههاهی بههود، شخصههی بههه نههام کههرافس    

(Kerafse)روسیه، در پوشش بازر ان با چنهد   ، از اتااع

فروند کشتی، وارد یای از بنادر ساحل مازندران شهد و  

وی بههه جههای . شههروع بههه سههاختن اسههتحااماتی کههرد

افهزار وارد   کاالهای تجهاری، مخفیانهه اسهلحه و جنه     

بابهها  کههرد و چههون خاههر ایههن اقههدامات بههه خههان   مههی

رسهید کهه در آن زمهان، از طهر  خهان      ( شهاه  فتحعلی)

کرد، دسهتور داد کهرافس را    ، مازندران را اداره میقاجار

یاهی از نوینهند ان   . دستگیر و اموال او را غارت کنند

هها از دوران   قراردادن اقهدامات روس  قاجاری، با کنارهم

: نوینهد  صفویه به بعد و با اشاره بهه ه هین واقعهه مهی    

ه یشهه در فاهر ایهن    [ هها  روس]شهود کهه    معلوم مهی »

جایی و مأمنی [ سواحل مازندران]جا  اند که در این بوده

برخههی (. 71: 4977هههدایت، )« و مقههامی داشههته باشههند

ذکهر  ( Vevanovich)منابع، نام این شخص را ووانویف 

آقامح ههههدخان در سههههال : انههههد کههههرده و نوشههههته

م، پس از اطهالع از خطهری کهه سهاخت     4207/ق4432

آورد، بها نیرنه     قلعه در نزدیای استرآباد به وجود مهی 

ها را به شهام دعهوت کهرده و پهس از دسهتگیری       روس

ووانههویف، دسههتور تخریههب ایههن اسههتحاامات را داد    

   (.4934و  9/4933: 4979اعت ادالنلطنه، )

پههس از صههلپ نههاپلئون و پ ههل اول در تیلنههیت     

، بار دیگر طرح ح له بهه هنهد، بهین    (م4032/ق4777)

  فراننه و روسیه که علیه انگلهیس متحهد شهده بودنهد،    

تهزار روسهیه نیرویهی    (. 47: 4923هاپگرد، )شد  مطرح

ها، به رهاری ننرال واسیلی  نفری از قزاق733هزار و 77

اعزام کرد، تا از راه بخهارا و خیهوه بهه    ( Orlov)اورلت 

هندوستان یورش برند؛ اما قاهل از آن، اورلهت مو هت    

بود اسیران روسی را که در خیوه  رفتهار شهده بودنهد،    

قتهل پ هل سیاسهت    . را تصهر  کنهد  آزاد کرده و بخهارا  

خارجی روسیه را تغییر داد و پیشروی ایهن نیروهها بهه    

 .شرق دریای خزر متوقت شد

پس از شانت ناپلئون و  هور روسهیه، بهه عنهوان    

یم قدرت بزرگ، سیاسهت ایهن کشهور دربهاره شهرق      

هها بهرای    دریای خزر، شهال جدیهدی  رفهت و روس   

شهیرازی،  )براندازی خانات ایهن منطقهه مصه م شهدند     

4923 :444.) 

م، ننرال اورلت برای استفاده 4043/ق4797در سال 

از موقعیت جدید دریای خزر، پیشهنهاد افهزایش سهطپ    

هها را   های خیوه و بخارا و ترک ن تجارت روسیه با خان

مطرح کرد و دولت روسیه با ههد  بررسهی ودهعیت    

منطقه و به بهانة  نترش ماهادالت تجهاری بها خانهات     

. درنه  سهفیری بهه بخهارا فرسهتاد      کزی، بهی آسیای مر

خهود را بهرای     ها به صهورتی فزاینهده، تحقیقهات    روس

شناسایی اوداع سواحل شهرقی دریهای خهزر افهزایش     

دادند و با برقراری روابط دوستانه و  نترش تجارت با 

. ترک انان، حضور خود را در این نواحی بیشهتر کردنهد  

بهانة حفا ت م، دولت روسیه به 4099/ق4713در سال 

داش احهدا    ای در قهزل  های بازر انی، قلعهه  از کاروان

ها که در حهال مقابلهه بها دولهت قاجهار و       ترک ن. کرد
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خانات خیوه بودند، نه تنها اعترادی نارده، بلاه از این 

در سال (. 33و  03: 4920سارای، )اقدام استقاال کردند 

اق ها قلعه دیگری در کنهار سهاحل قایهد    بعد نیز، روس

زودی، در سراسر سواحل خهزر، از شه ال    ساختند و به

. هها ت هاس برقهرار کردنهد     شرق تا  ر هان، بها تهرک ن   

آوری اطالعات، به نهواحی   جاسوسان روسی برای ج ع

شرقی دریای خزر  نهیل شهدند و سهرانجام، بهه ایهن      

نتیجه رسیدند کهه بهرای رسهیدن بهه اههدا  خهود در       

شهوراده دهرورت   آسیای میانه و هند، تصر  جزیهره آ 

دارد تا از این محل بهه عنهوان پایگهاه ذخیهره آذوقهه و      

 (.472: 4971مارکام، )اسلحه استفاده شود 

کوشهید، بهه ایهن بهانهه کهه       ه چنین این کشور مهی 

ماهیگیران روس مدام در معرض قتل و غارت قرقیزهها  

های نظهامی دیگهری در سهواحل      یرند، پاد ان قرار می

 (.7/92: 4929، سارلی)خزر ایجاد کند 

م، 4013تها   4092/ق4777تها   4779ههای   بین سهال 

در سههال . رقابههت بههین روس و انگلههیس او   رفههت 

م، تههزار نیاههوالی اول بههرای کاسههتن از  4090/ق4771

ای حضور روسیه در شهرق   ها، طی نامه نگرانی انگلینی

دریای خزر را دوستانه توصیت کهرد و کنهت پهوزودی    

یر کایهر روسهیه در لنهدن،    ، سف(Posudi Borgo)بور و 

نیز کوشید وان ود کنهد، مودهوع تهدیهد هندوسهتان از     

سوی روسیه صحت نداشهته و حضهور ایهن کشهور در     

شرق دریای خزر، ارتااطی با تصر  هند نهدارد؛ لهیان   

: در جواب وی ا هار کهرد ( Palmerstown)پال رستون 

وقتی قصد اشغال سرزمینی مطرح است، در ابتدا به آن »

ن اینهد   کنند؛ بلاه از دور آن را شناسهایی مهی   ن یرخنه 

 (.77: 4979ترنزیو، )« تا سرانجام نوبت ح له فرارسد

م، اربوانهههد  4093/ق4777هههها در سهههال   روس

(Erbuwandv ) را زیر پوشش توسعة دادوستد به خلیج

کاالههای روسهی در ایهران بهازاری     . استرآباد فرسهتادند 

  ههای تجهاری،   نیافت؛ اما اعزام این نا ر و مااشر کشهتی 

به شناسایی بیشتر منیر دریایی خلیج اسهترآباد انجامیهد   

و با شناخت نیازها و سلیقه اهالی، راه بازاریابی در امور 

سهارلی،  )ه روی آنهان  شهوده شهد    تجاری و صنعتی به 

 (.90و  92: 4929

با انعقاد معاهده ترک نچای، توجه روسهیه از غهرب   

به ه ین . به مناطق شرقی ایران و دریای خزر جلب شد

میرزا در مناطق شهرقی   ها از ع لیات عااس علت، روس

ایران، ه اننهد کرمهان و یهزد و شه ال خراسهان، علیهه       

اکم هرات، ح ایهت کردنهد   میرزا، ح ها و کامران ترک ن

(. 473تههها  471و  473و  413: 4901جههههانگیرمیرزا، )

هنگامی هم که مح دشاه بهه ههرات لشارکشهی کهرد،     

ها، از این اقدام ح ایت کردنهد؛ زیهرا    برخال  انگلینی

در این مرحله، از نفوذ بیشهتر در ایهران و پیشهروی بهه     

سوی هند، از طر  نواحی غرب و  رجنتان، به علهت  

ومت طوایت کوهنتانی داغنهتان بهه رهاهری شهیخ     مقا

شامل، مأیوس شده بودند؛ اما در شرق دریای خزر، بهه  

ناودن مرز بهین ایهران و خانهات آسهیای      علت مشخص

انههدازی آنههان بههاز بههود  مرکههزی بهها روسههیه، راه دسههت

ولی دولت انگلیس تصهر   (. 7و  1: 4971زاده ، کا م)

ایهران و روسهیه،    هرات را با توجه به رابطه نزدیم بین

مقدمه ه وارشدن راه برای ورود س اه روس بهه سهوی   

داننت؛ پس درپهی محاصهره    افغاننتان و تخارستان می

: این شهر توسط سفیر بریتانیا، به مح دشاه پیغام فرستاد

ا ر از محاصره و تنهخییر ههرات درنگذریهد و از در     »

این شهر سه اه را برنخیزانیهد، در دوسهتی و معاههده و     

صالحه و معاقده دولتین علییتین ایران و انگلیس نقص م

 (.43/0777: 4903هدایت، )« و نقضی روی خواهد داد

پس از اعالم موادع کشورش، ( MacNeil)نیل  مم

اردوی شاه را ترک کرد و از نظامیهان انگلینهی کهه در    

اسههتخدام دولههت ایههران بودنههد، خواسههت از ه اههاری 

گلهیس نیهز، جزیهره    نیهروی دریهایی ان  . خودداری کنند

 .خارک را اشغال کردند
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مهیالدی، در  40/هجری47نفوذ روسیه که از سده 

مناطق شرقی و جنوبی دریای خزر آغاز شد، در قرن 

نی ه دوم قرن نوزدهم، به بهانة انجام /سیزدهم هجری

امور اقتصادی و تجارت، به آرامی اهدا  سیاسهی و  

روسهیه  راهاهرد  . ای را در پیش  رفت نظامی  نترده

در این دوره، کنهب اطالعهات بیشهتر و حضهور در     

کوشهید بها    ایهن کشهور مهی   . شرق دریای خهزر بهود  

جویانه خواندن اقدامات خود در این مناطق،  منال ت

روسیه . انگلنتان را از هد  نهایی خود غافل  رداند

ای، بهه اعهزام جاسوسهان و مهأموران      به طرز  نترده

د ماهادرت ورزیهد   غربی هن ورزیده به مرزهای ش ال

. اش را تهدارک باینهد   طلاانهه  تا اجرای سیاست توسعه

ناودِ قدرت سیاسی یا ارچه در آسهیای میانهه کهه از    

نتایج یورش مغوالن بود و پس از تی ور به صهورتی  

ای از ابهام را بر جغرافیای  فزاینده شدات یافت، سایه

کش اش بین خانات . سیاسی این نواحی  نترده بود

نههاور آسههیای میانههه، موجههب سههردر  ی  نههواحی په

شد و برقراری هر ونه ارتااط سیاسهی   ه نایگان می

دولت ایران که در دوران . کرد متعار  را نام ان می

صفوی نفهوذی چشه گیر در خهوارزم و مهاوراهالنهر     

داشت، در اوایل دور  قاجار، تنها به حفه  روابطهی   

ایهران بها   . سنت با برخی امیران محلی دلخوش کرد

هههای سیاسههی روس و    یرافتههادن در چناههر  بههازی 

انگلیس، از برقراری حاک یات خهود، در ایهن منطقهة    

 روس و انگلیس نیز از ورود. حناس غافل مانده بود

های نظامی  ای پرآشوب و آکنده از ناپایداری به ناحیه

نهاامنی اطهرا  سه رقند،    . کردنهد  و سیاسی پروا مهی 

اه تجارت سنتی این بخارا، خیوه و سایر شهرها نیز، ر

نههواحی را منههدود کههرده بههود و در چنههین احههوالی، 

آفرینههان اصههلی  جاسوسههان روس و انگلههیس نقههش 

 .سیاست آینده دو کشور شدند

 

 راهبرد روسیه برای نفوذ در شرق دریای خزر

ها کوشیدند از ابزار تجارت، بهرای ورود بهه    روس 

خهود  حال، از جاسوسهان   آسیای میانه بهره  یرند؛ بااین

بیشتر ایهن افهراد،   . نیز به صورتی  نترده استفاده کردند

به عنوان بازر ان یا سهیااح بها  هاهری عهادی، بهه ایهن       

م، هیئتهی  4071/ق4713در سهال  . کردند نواحی سفر می

بهرای  هردآوری   ( Bearg)به سرپرستی سرهن  بهرگ  

 Ossett)اطالعههات، عههازم ارتفاعههات اوسههت اورت  

Everett)بارتولد، )ل و دریای خزر، شد ، بین دریای آرا

( Feodor Gorov)؛ س س فیودور  هرو   (737: 4974

وی در . م، رهنهه ار ایههران شههد4091/ق4773در سههال 

تواند   زارشی، ایران را سرزمینی با اه یات ش رد که می

 رو  . بین روسیه و انگلیس نقش حائل را داشته باشد

ات و امتیهاز : ههای تجهاری اعهالم کهرد     با شناسهایی راه 

اماانات روسیه در ش ال ایران بهه مراتهب از انگلنهتان    

مهأموران سیاسهی   (. 477: 4927 هرو ،  )بیشتر اسهت  

روسیه نیز، به هر طریق م ان، برای کنب اخاار ایهران  

کوشیدند و با سفر به نواحی مختلت، اطالعات الزم  می

م، 4090/ق4771در سههال . آوردنههد را بههه دسههت مههی 

. به ایهران آمهد  ( Alexis Soltikov)آلانیس سولتیات 

وی موقعیت نئوپلتیای ایران را برای روسیه با اه یهت  

 Augustus)کل نههت او وسههتوس دوبههد   . داننههت

Dubod)  نایب اول سفارت روسیه در تهران، نیز هد ،

از منافرت خهود بهه نهواحی مختلهت ایهران، ازج لهه       

 ر ههان و خراسههان را آ ههاهی بیشههتر از میههزان نفههوذ   

در ایران برش رد و به نواحی مهدنظر آنهان در   انگلنتان 

 (. 49: 4901دوبد، )لرستان و خوزستان نیز سفر کرد 

رشهد   ن ایند ان سیاسهی انگلهیس نیهز، رونهد روبهه     

جاسوسان روسی در سواحل دریای خهزر را از نزدیهم   

م، مأموران آن 4091/ق4773اوایل سال . زیر نظر داشتند

ههها در  روس کشههور در  زارشههی، بههه حضههور فزاینههد 
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در این  زارش آمده بهود کهه   . آسیای میانه اشاره کردند

ای، با هند و روسیه ماهادالت   ها به میزان  نترده ترک ن

جاسوسان انگلینی با اشهاره بهه   . اند تجاری برقرار کرده

ههای   هها در سراسهر سهواحل خهزر و کنهاره      نفوذ روس

جیحههون، ایههن امههر را بههرای منههافع انگلنههتان زیاناههار  

 (.777: 4971هوشن  مهدوی، )خواندند  می

ای  روسیه در نی ة سد  سیزدهم هجهری، بهه انهدازه   

نفوذ خود را در شرق دریای خزر  نترش داده بود کهه  

بازر انان و ماهیگیران ترک ن، نا زیر شدند برای انجام 

امور تجاارتی و صید، از فرماندهان روسی اجازه بگیرند 

حاک ان ماوراهالنهر نیز (. 777: 4971هوشن  مهدوی، )

که از ه ان آغاز دولت قاجار، به قدرت نظامی ایران در 

ههای روس و انگلهیس دچهار تردیهد شهده       برابر دولت

کوشیدند  بودند در مالقات با ن ایند ان دولت ایران، می

هها بیهرون    تا اطالعاتی را در این بهاره، از زیهر زبهان آن   

 دشاه، اشهاره  یای از سفیران ناشناس دور  مح. باشند

ای کهه از   وی در سفرنامه. کند  ریفی به این مودوع می

دو مجلهس  »: نوینهد  خود به یاد ار کذاشته اسهت، مهی  

مالقات افتهاده، از احهواالت   [ بخارا]دیگر با سرکار امیر 

والیات ایران و دوستی دولت روس و انگلریز با ایهران  

 طور مصلحت و شاوه دولت جواب کالً را به. جویا شد

: 4927ناشهناخته،  )« داده، باز معهاودت بهه منهزل کهردم    

ها با سههولت   اعت ادی، موجب شد روس ه ین بی(. 13

   .بیشتری، نفوذ خود را در منطقه افزایش دهند

ای تشهایل داد   در ه ین احوال، تزار روسیه جلنهه 

، وزیر جن  روسهیه، بهر   (Miliutin)که در آن ملیوتین 

ن تأکید و توصهیه کهرد،   نشی های ترک ن تصر  سرزمین

آهن، بهه ترکنهتان متصهل شهود تها       قفقاز با احدا  راه

در این زمهان،  . بدین وسیله، راه نفوذ انگلنتان سدا شود

انگلیس با تنلط بر کویتهه و قنهدهار و ههرات، قهدرت     

غرب هند تح یل کرد و قصهد   خود را به غرب و ش ال

د را آهن  سند به قندهار، قدرت خو داشت با کشیدن راه

به نواحی ماوراهالنهر و حوز  خانات شرق دریای خهزر  

 (.72و  77: 4924زاده، کا م) نترش دهد 

 

 تهاجم نظامی روسیه به آسیای میانه

اواخر سده نهوزدهم  /در اوایل قرن چهاردهم هجری

هها،   میالدی، روسیه بها حرکهت نظهامی بهر دهد ازبهم      

نخنتین اقهدامات تههاج ی را در شهرقی دریهای خهزر      

بهانة این حرکت نیز، غارت اموال بازر انان . ع کردشرو

ههزار  9بهه ایهن منظهور،    . و اسیرکردن اتااع روسی بهود 

عراده توپ، بهه  77قزاق و 733نیروی پیاده روس ه راه 

، در سهههال (Prosky)فرمانهههدهی کنهههت پروسهههای   

ههای   ای را در دشهت  م، ع لیات  نهترده 4093/ق4777

ایهن  . ز کردنهد بهین دریهای خهزر و دریاچهه اورال آغها     

آمیز ناود و این فرمانده قال از رسهیدن   ع لیات موفقیت

ایهن  . نشهینی داد  به فالت اوسهت اورت، فرمهان عقهب   

که به علت سهرمای شهدید ههوا، تلفهات      نیروها درحالی

( Orenburg)بنیاری متح ل شده بودند، به اورناهورگ  

در اثر این ناکامی سنگین، فرماندهان روسهی  . باز شتند

 رفتند بهرای تصهر  دشهت پهنهاوری کهه تها        تص یم

تهری داشهته    ریزی دقیق دریاچه آرال ادامه داشت، برنامه

م، بخهش بزر هی از   4011/ق4773آنان تا سهال  . باشند

ایههههن منههههاطق را شناسههههایی کردنههههد و در سههههال 

م، مصعب رودخانهه سهیردریا را تصهر     4017/ق4779

اه روسیه پاد انی نظهامی در ایهن منطقهه و پایگه    . کردند

سهایاس،  )دیگری در بندر اه دریاچه اورال ایجاد کرد 

 (.747تا  7/744: 4903

ها پس از تصر  مصعب سیردریا، بها خانهات    روس

ت ههاس منههتقیم برقههرار کردنههد و در سههال   « خوقنههد»

م، در طههول در  ایلههی، ع لیههات نظههامی  4017/ق4774

ای نظهامی   نیز، قلعه( Varno)آنان در ورنو . انجام دادند

منههجد نیههز تصههر  شههد تهها بههر   آق. کردنههد احههدا 

به این . بنا شود( Beruski)های آن قلعه بروسای  ویرانه
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ترتیب، نخنهتین پایگهاه بهرای تصهر  خانهات شهرق       

 .  ذاری شد دریای خزر پایه

خههان  م، امیرکایههر ردههاقلی4074/ق4770در سههال 

هدایت را به منظور تحایم مرزها و حف  نفوذ ایران، به 

مح هد، خهان    وی در مالقات با امین. فرستادماوراهالنهر 

دههد   رو شهد کهه نشهان مهی     هایی روبه خیوه، با پرسش

حاک ههان منطقههه، چگونههه از قههدرت نظههامی روس و   

وجوی خان خیوه،  پرس. انگلیس در اندیشه افتاده بودند

از میههزان قههدرت نظههامی روس و انگلههیس و اماانههات 

حاک هان  ههایی اسهت کهه     دولت ایران، حاکی از نگرانی

های رقیب پیهدا   محلی از قدرت سیاسی و نظامی دولت

ههدایت زمهانی بهه    (. 21: 4977ههدایت،  )کرده بودنهد  

تهران باز شت که امیرکایر از صدارت عزل شده بهود و  

شهد کهه بهه     فرد دیگری نیز در دولت قاجار یافت ن هی 

فار استفاده از دی ل اسی، برای م انعهت از فروغلتیهدن   

. انهه در ورطهة بهیم و ناامیهدی باشهد     خانات آسهیای می 

شدن اعت اد حاک ان محلی از اقتدار دولت ایران،  سنت

کهرد و سهرانجام،    مهی   ها را ه هوار   راه نفوذ بیشتر روس

 . رفتن این نواحی شد موجب ازدست

با آغاز نارد با عث انی در کری ه، بهرای چنهد سهال،    

ن اقدامات نظامی روسیه در آسیای میانه کنهد شهد؛ لهیا   

پس از توقت این جن ، بار دیگهر تههاجم روسهیه بهه     

شانهت روسهیه در   . نواحی شرق دریای خزر آغاز شد

داشهت؛ زیهرا    کری ه، نفرت روسیه از انگلهیس را درپهی  

ها آن کشور را عامهل شانهت خهود، در کری هه      روس

داننتند و به این نتیجه رسهیدند کهه دول اروپهایی و     می

جزیهره بالاهان    ی در شهاه ها اجازه پیشرو انگلیس، به آن

دهند؛ بنابراین، انگیزه روسیه برای تصهر  آسهیای    ن ی

 (.709: 4971هوشن  مهدوی، )مرکزی بیشتر شد 

م، با تصر  تاشاند، نهواحی  4077/ق4727در سال 

، مههرز (Aysygol) ههول  بههین دریاچههه اورال و اینههی 

نشین خیوه و بخارا و  ترکنتان شده و روسیه با سه خان

بدین ترتیهب، نخنهتین مرحلهه از    . ایه شدخوقند ه ن

پیشههروی روسههیه در شههرق دریههای خههزر پایههان یافههت 

 (.7/749: 4903سایاس، )

های خوقند در  نشین ساخت اجت اعی و سیاسی خان

شرق و بخارا در مرکز و خیوه در غرب، هنهوز توسهعه   

تهرین   خوقَند در دره پربهار فرغانهه، از قهدیم   . نیافته بود

انه، در جنوب خاوری تاشهاند قهرار   شهرهای آسیای می

 ذار خانات خوقنهد، از سهال    خان بنیان امیرعالم. داشت

م، ایهن نهواحی را اداره   4033تا  4033/ق4771تا  4747

سهرزمین خهان    .کهرد  و قدرتش با امیر بخارا برابری می

خیوه در جنوب دریای آرال بود و رودخانه آمودریها از  

در مرکهز آن قهرار    کرد و واحه خیهوه  وسط آن عاور می

هها و   هها و تهرک ن   ج عیت آن نیز از قارقال هاق . داشت

داری در ایهن منهاطق روا     برده. شد ها تشایل می ازبم

ریهوکین،  ) رفهت   های قومی آرام ن ی داشت و در یری

امیر بخارا بر نواحی وسیعی میهان سهیردریا   (. 74: 4977

خیهز و ثروت نهد زرافشهان     و آمودریا و بهر دره حاصهل  

شهرهای تاریخی بخارا و سه رقند در  . کرد حاومت می

هها و   ، تاجیم ها ها، قزاق قل رو وی قرار داشت و ازبم

دادنههد  تعههدادی عههرب سههاکنان بخههارا را تشههایل مههی 

نشین، بعهد از   این سه خان(. 99و  97: 4929خان،  عالم)

قتل نادرشاه از ههم جهدا شهدند و در نهواحی امهارتش      

 .کردند خود، خودمختار ع ل می

روسههیه در مرحلههه اول پیشههروی در شههرق دریههای 

های محا ی به دست آورد و زمینه را برای  خزر، سرپل

ایهن کشهور   .  نترش حوزه فتوحات خود تدارک دیهد 

میهرزا را بهرای    بعد از معاهده ترک نچای، کوشید عااس

: 4977لنزوسهای،  )نشین خیوه برانگیهزد   هجوم به خان

یهوه هشهدار داد چنانچهه از    میرزا به خهان خ  عااس(. 73

غارتگری اتاهاعش در خراسهان جلهو یری نانهد و بهه      

خرید و فروش اسهیران ایرانهی و تجهارت بهرده پایهان      

، 4901تی هوری،  )ندهد، به خیهوه ح لهه خواههد کهرد     
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زمان با تهدیداتی کهه ایهران و روسهیه، بهه      هم(. 7/222

نیهل، سهفیر انگلهیس در     خان خیوه کردند، سرجان مم

ای  به دولت خود توصیه کهرد سیاسهت دوسهتانه    تهران،

های آسیای مرکزی، بهه ویهژه خهان     نشین ننات به خان

خیوه که قل روش اه یهت بنهیاری بهرای حفا هت از     

نیل ایهن منطقهه    مم. هرات و مرو داشت، در پیش  یرد

داننهت و بهه اصهرار وی، دولهت      را کلید دفاع هند می

برقههراری  انگلههیس تعههدادی از افنههران خههود را بههرای 

پاشهینو،  )روابط، به خانات آسیای مرکزی  نهیل کهرد   

م، 4097سهه تامار 4710/1الثههانی  ربیههع 0در (. 73: 4927

طی  زارشی بهه ک یتهه سهرهی هنهد،     ( Kemble)ک ال 

روسیه به تدریج در »: اوداع منطقه را چنین تحلیل کرد

فهارس   ه ه جهات به خصوص دریهای خهزر و خلهیج   

د و بها ایهن کهار بهه دو     دهه  نفوذ خود را  نهترش مهی  

 هرفتن اختیهار    هدفش که استقرار در شهرق و دردسهت  

جهوی   یابد و بر رؤسای فتنه کامل ایران است، دست می

هها بهرای    ای کهه روس  عالقهه ... شود خراسان منلط می

های اطرا  دریای خزر دارنهد، باعه     تصر  سرزمین

نگرانی ما برای صلپ و آرامهش منهتع رات شهرقی مها     

وی ههد   (. 4377و  7/4371: 4901ک ال، )« باشد می

نهایی روسیه را تنلط بر خیوه برشه رد و بهرای حفه     

هها   موقعیت انگلنتان در ایران، به پیشروی بیشهتر روس 

: 4901ک اههل، )در سههواحل دریههای خههزر هشههدار داد  

ک ال ه چنین، د ن اشاره به نیروی بهزرگ  (. 7/4370

یهده بهود،   نظامی که روسیه برای تصر  خیوه تدارک د

آب و علهت قرقیهز،    به موانعی نظیر وجود صحرای بهی 

ها  و خیوه و حضور ترک ن( Orenburg)بین اورناورک 

کههردن  در اطههرا  راه منقشههالق کههه خواهههان بیههرون  

: 4927پاشهینو،  )های مهاجم بودند نیز اشاره کهرد   ارتش

4377.) 

بهه اههالی، دو    ها برای اعالم خطهر روسهیه   انگلینی

و شانهه یر ( Abbott)هههای آبههوت   افنههر بههه نههام  

(Shakespeare )شان یر موفق شهد  . به خیوه فرستادند

ای با خاننشین مزبهور برقهرار و برد هان     روابط دوستانه

نفر بودند،  133وی این اسیران را که . روس را آزاد کند

م، روسهیه  4013/ق4777در سهال  . به اورناورگ فرستاد

هها   اما چون ازبمقوایی برای تنخیر خیوه تدارک دید؛ 

اعالم کردند قصد دارنهد تنهلیم شهوند، از اعهزام ایهن      

م نیز، طی 4017/ق4770در سال . نظر کرد نیروها صر 

قراردادی خرید و فهروش برد هان در خیهوه م نهوع و     

خههان خیههوه متعهههد شههد از تجههاوز بههه خههاک روسههیه  

  (.7/747: 4903سایاس، )خودداری کند 

 

 ها برابر شورش ترکمناقدامات دولت ایران در 

شاه  های حاک ان خراسان و اقدامات فتحعلی کوشش

ههای حاک یاهت ایهران در     و مح دشاه، برای تحایم پایه

ث ر ماند و قتل و غهارت طوایهت    النهر، بی نواحی ماوره

کهه نهواحی    طوری مختلت ترک ن ک اکان ادامه یافت؛ به

ض شرقی ایران، از خراسان تا سینتان، پیوسهته در معهر  

 .ها بود ها و ازبم چ اول ترک ن

النهههلطنه، حهههاکم خراسهههان، در سهههال    حنهههام

هها   م، مأمور فرونشاندن شهورش تهرک ن  4072/ق4721

؛ اماا میرزاآقاخهان نهوری   (797: 4911خورموجی، )شد 

الدوله را  میرزا حش ت وی را به تهران فراخواند و ح زه

هها   به حاومت خراسان بر  اشت که در نتیجه، ناآرامی

: 4923ه هایون،   تا یهل )تهری پیهدا کهرد     ابعاد  نترده

میههرزا بههرای برقههراری امنیههت در شهه ال   ح ههزه(. 190

م، به مرو هجوم بهرد و  4073/ق4727خراسان، در سال 

این شهر را بهدون مقاومهت تصهر  کهرد؛ لهیان ایهن       

هها   پیروزی چنهدان ن اییهد و در ناهردی دیگهر، تهرک ن     

. بهه غنی هت  رفتنهد    ها و توپخانه آنهان را  ت امی سالح

ها بهر دامنهه قتهل و غهارت اههالی       بدین ترتیب، ترک ن

شهرقی ایهران افزودنهد و اسهیران را در      شرق و جنهوب 

. بازارهای آسیای مرکزی بهه معهرض فهروش  ذاشهتند    
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پس از این شانت، نفوذ ایران در شرق دریای خزر از 

تر روسیه فهراهم شهد    بین رفت و زمینه حضور  نترده

 (.97: 4973شهیدی، )

هها از   با زوال قدرت ایهران در آسهیای میانهه، روس   

م، 4073/ق4727در سههال . فرصههت اسههتفاده کردنههد  

ههههزار نیهههرو، وارد 73بههها ( Pulkhosko)پلوخوسهههاو 

شانتن قوای آنهان در   خاننشین خوقند شدند و با درهم

اوزون آقف، قلعه منهتحام تخ هاق را تصهر  و قلعهه     

مههدوی،  )ون بنا کردند نظامی غازآال را در سواحل سیح

ههای قرقیهز حرکهت     ؛ س س به سوی کهوه (707: 4927

کردند و توک ا و ویشام را در ه ان سال فتپ کردنهد  

(178 :1785 Rawlinson;) . ،از اثرات آنی این موفقیت

حضههور مههأموران و جاسوسههان روسههی در منههاطق     

کهه   طهوری  بهه . شهرقی ایهران بهود    شرقی و ش ال جنوب

ابتدا بهه ترکنهتان و سه س، بهه     ( Octaneuv)اکتانیو  

نیهز بهرای   ( (Khanykovهرات فرسهتاده و خهانیاو    

در . شرق ایران اعهزام شهد   بررسی جغرافیایی، به جنوب

را ههم  ( Melkunov)م، ملاونهو   4073/ق4727سال 

مؤسنههه جغرافیههایی روسههیه، بههرای بررسههی ودههعیت  

شرق دریای خزر اعزام کرد  جغرافیایی به ش ال و ش ال

( Pashno)پاشههنو (. 433تهها  437: 4977اونههو ، مل)

کارمنههد وزارت خارجههه روسههیه در ایههران نیههز کههه بههه 

هههای شههرقی منههلط بههود، ه ههراه بهها اسههتولیتو   زبههان

(Stulytov )  و کردیاو(Kurdykov)  برای تحریهم ،

پاشهنو در  . خان، به افغاننهتان اعهزام شهدند    امیرشیرعلی

مور و بعهدها،  م، به آسیای مرکزی مأ4077/ق4709سال 

به هندوستان فرستاده شد تا اطالعات سهودمندی بهرای   

هها   روس(. 49: 4901کری هی،  )آوری کنهد   روسیه ج ع

کردن زمینه فتپ مرو و دستیابی بهه   ه چنین برای فراهم

خههان  م، مقصههودعلی4004/ق4733هههرات، در سههال  

ورسهوم ترکنهتان    را که بها آداب ( خانت علی) داغنتانی 

ه هراه تهاجری ارمنهی، بهه مهرو اعهزام       آشنایی داشت، 

خان به مناو رفت و  قلی به تشویق وی، مخدوم. کردند

سهفیدان مهرو، بهه ه اهاری بها روسهیه        بزر ان و ریش

پس از این ت هیهدات، قهوای روسهیه بهه     . تشویق شدند

 :4972میرنیها،  )مرو اعزام شدند و این شهر تنلیم شهد  

 (.497تا  499

سوسهان، روسهیه از   به موازات  نترش فعالیهت جا 

ای در  های دی ل اتیم نیز غافل ن اند و طی بیانیه فعالیت

: ، اعههالم کههرد4071نههوامار4704/74الثههانی ج ههادی74

ههای   اقداماتش در آسهیای مرکهزی شهایه ت هام دولهت     

مت دنی است که با مردمان بیابانگرد و فاقهد ههیف نهوع    

کنند و روسیه برای حفه    سازمان اجت اعی برخورد می

فع بازر انی و تهأمین امنیهت مرزهها، ایهن نیروههای      منا

سرکش را مطیع کرده و به تاخت و تازشهان پایهان داده   

 (.2: 4924زاده،  کا م)است 

روسیه پیشروی در آسیای میانه و برقراری امنیت در 

این مناطق را خدمت به جوامع بشهری قل هداد کهرده و    

ر بازر انهان دیگه  : در توجیه ایهن سیاسهت، اعهالم کهرد    

تواننهد در پنهاه امنیهت ایجادشهده، بهه       کشورها نیز مهی 

 (.471: 4971سارلی، )تجارت ب ردازند 

چنین پیداست که روسیه سیاسهتی دقیهق و مهؤثر را    

جاسوسهی،  . برای تنلط در آسیای میانه اتخاذ کرده بود

بردن حریت توسط دش ن، ترفندهای  افانی، ازبین تفرقه

سهرانجام اسهتفاده از    اقتصادی، انجام تالیغات سیاسی و

قوای نظامی، ه گی راهاارهایی بودنهد کهه روسهیه از    

ایهن کشهور بهدون درنظر هرفتن     . کهرد  ها استفاده می آن

حقوق تاریخی اهالی آسهیای میانهه، بهرای تعیهین حهق      

حاک یات خهود، پهس از اشهغال تهدریجی ایهن منطقهه،       

کهرد کهه  هویی روسهیه منجهی       ای وان هود مهی    ونه به

که باید ههر چهه زودتهر پهرچم ت هدان و      مقتدری است 

اننههانیت را در سراسههر آسههیای میانههه افراشههته کنههد و  

رحهم رهها     ناه را از  زند صحرانشینان بی های بی اننان

 . رداند
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ههها بههرای جلههب ردههایت اهههالی در نههواحی  روس 

اشغالی، بخشود ی مالیاتی به مدت هفت سال را اعهالم  

آنهان را برتهر    کردند و ه ین مودوع موجب شد اهالی

 (.03: 4971فریزر، )از حاومت قاجار برش ارند 

 

 طلبانه روسیه  انگلیس و سیاست توسعه

انگلنتان نخنهت بهه تصهرهفات روسهیه، در شهرق      

دریای خزر، اعتراض کرد و روسیه نیهز کوشهید بهه آن    

کشور اط ینان دهد که قصد پیشروی به سهوی هنهد را   

. انجهام نخواههد داد  ندارد و اقدامی علیه منافع انگلهیس  

کهه   طوری ها شد؛ به شدن انگلینی این ترفند موجب آرام

: در پارل ان انگلیس اعالم کرد( Gladstone) الدستون 

ها در آسیا جای نگرانی نهدارد و کنهانی    پیشروی روس

داننهد،   که این امر را برای منتع ر  انگلیس خطرناک می

 Murchison)سرمرچینهن  . مانند پیرزنان نگران هنتند

Sir )      نیز، در  زارشهی بهه انج هن سهلطنتی جغرافیهایی

بین هندوستان و مناطقی که روسهیه  : انگلیس ا هار کرد

در شرق دریای خزر اشغال کرده است، فاصلة بنهیاری  

ههها اسههاس منطقههی نههدارد   وجههود دارد و تشههویش آن

(Murchison,1865: 45-46).   بهها وجههود ایههن، چههون

خود، ه چنان متصرهفاتش را های  روسیه برخال  وعده

هایی در کلاتهه و لنهدن ایجهاد     داد، نگرانی  نترش می

در این باره، بین قوای سیاسی و نظهامی انگلنهتان   . شد

دست انگلیس،  مأموران پایین. اختال  نظر وجود داشت

طرفدار برخورد جدای در برابر روسهیه بودنهد و تأکیهد    

دولههت  مانههدن هندوسههتان، ورزیدنههد بههرای درامههان مههی

. انگلیس باید در اقدامی مشابه، افغاننتان را تصر  کند

امهها سیاسههت داران طههراز اول انگلههیس، ماننههد سههرجان  

ع هل و   با هر ونه شدت( Jon Lawrence Sir)الرنس 

هها   وی معتقد بهود، روس . برخورد نظامی مخالت بودند

شهوند و در   پهذیرتر مهی   با پیشهروی در منطقهه، آسهیب   

قرار خواهند  رفت؛ زیرا این امر، معرض خطر بیشتری 

شهود   موجب تشدید شورش در مناطق متصرفی آنان می

 433)و بار مالی سنگینی را بر آنان تح یل خواهد کهرد  

1973: lawrenes, ) .   از آن  ذشته، الرنس معتقهد بهود

انگلیس با وجودی که از حریت نیرومندتر است، فراتهر  

سدا دفاعی هند را از مرزهای هندوستان منافعی ندارد و 

: 4924زاده،  کها م )های سند ایجهاد کهرد    باید، در کرانه

44). 

 

 تداوم تصرّفات روسیه در شرق دریای خزر

خاننشین خوقند در اثر اختالفات داخلی، به شهدات  

پهذیر شهده بهود و     طلای روسهیه آسهیب   در برابر توسعه

نظامیهههان روسهههی بهههرخال  نظهههر  ورچهههاکو      

(Gurchakov)جه این کشور، نقشه تصهره   ، وزیر خار

قهوای  (. 17: 4903یهت،   کنننهاری )خوقند را کشهیدند  

م، بههه نیروهههایی کههه در  4079/ق4703روس در سههال 

اطرا  خوقند، تج هع کهرده بودنهد، یهورش      حضرت،

قوای خوقند نها زیر  . بردند و این شهر را تصر  کردند

ها در ه ان سال،  نشینی کردند و روس به چ اند، عقب

؛ (,Rawlinson 4027: 178)نیز اشهغال کردنهد    آنجا را

س س به تاشاند ح له کردنهد؛ امها نخنهت موفهق بهه      

تصهههر  آن نشهههدند تههها ایناهههه سهههرانجام در سهههال 

آن شههر را  ( Chrnyov)م، ننرال چرنیت 4077/ق4707

انگلههیس بهها (. 77: 4977ریههوکین، )نیههز تصههر  کههرد 

نشین خوقند روابط دوسهتانه سیاسهی و بازر هانی     خان

برقرار کرده بود؛ لهیان در برابهر ح لهه روسهیه، ههیف      

ک ای به آنان نارد؛ زیرا سیاست داران این کشور منافع 

 913: 4903واماهری،  )دیدند  چندانی در این منطقه ن ی

کهردن حریهت،    الاته انگلنهتان بهرای مشهغول   (. 913و 

ها را علیه سلطه روسیه تحریهم کهرد کهه ایهن      لهنتانی

: 4972مح هود،  )سهرکوب شهد   شورش نیز بهه شهدات   

 (.012و  9/017

روسیه پس از تصر  تاشاند و نواحی اطهرا  آن،  
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اعالم کرد که این مناطق را د ی ه خاک خود نخواههد  

وزیهر   ،(John Russell)از طرفی، لرد جان راسهل  . کرد

خواستار ماادله یادداشت رسه ی بهین    خارجه انگلیس،

ههر دو قهدرت   نامهه،   براساس این توافهق . دو کشور شد

شدند متصرفات خود را چندان توسعه ندهنهد   متعهد می

. شان بیش از انهدازه، بهه ههم نزدیهم شهود      که مرزهای

کردنههد ودههع  ه چنهین روس و انگلههیس موافقههت مهی  

حادر متصرفات، در آسیای میانه را محتهرم شه ارند و   

روسیه به ایهن درخواسهت   . استقالل ایران را حف  کنند

هار کرد قصد تجاوز به اردهی ایهران   اعتنایی نارد و ا 

را ندارد؛ اما الزم است که ترک انان به علههت دسهتاردی   

بهه دسهتور   . زنند، تنایه شهوند  که به بازر انان روس می

م، ن اینههد ان 4071/ق4703تهزار نیههز، در اواخههر سههال  

ارتش و وزارت خارجه و چند وزارتخانه دیگر،  ردهم 

در کرانة شرقی دریهای  آمدند تا دربار  حاک یات روسیه 

هها نهه    نتیجه این بود کهه روس .  یری کنند خزر تص یم

تنها به تعهدی کهه دربهاره تخلیهه تاشهاند داده بودنهد،      

م، نیروههای  4077/ق4707ع ل ناردند؛ بلاه در سهال  

روس به بخارا یورش بردنهد و خجنهد را نیهز تصهر      

 در ه ین سال، امیهر (. 43تا  0: 4924زاده،  کا م)کردند 

بخارا خجند را از تصر  روسیه خار  کرد که این امر، 

ننهرال  . موجب تیر ی روابط روسیه با امیهر بخهارا شهد   

دادن شههر برکنهار    به علت ازدست( Chrnyov)چرنیت 

، جانشین وی، (Romanusky)شد و ننرال رومانوسای 

: 4974بارتولهد،  )موفق شد دوباره خجند را تصر  کند 

  (.934و  933

، (Kaufman)م، کاف ن 4070فوریه/ق4701در شوال

فرمانده کله نیروهای روسیه در ترکنتان، با امیر خوقنهد  

پی ان صلپ امضا کرد؛ اما جن  با امیهر بخهارا را ادامهه    

س رقند نیز بدون در یری چنهدانی اشهغال شهد و    . داد

بر سهر   ها در امتداد رود زرافشان به کاتا  ور ان، روس

ههزار  73امیر بخارا با نیرویی . دراه بخارا، پیشروی کردن

نفری، قوای روس را محاصره کرد؛ امها کهاری از پهیش    

نظرکهردن از سه رقند و کاتها کور هان      نارد و با صهر  

: 4977ریهوکین،  )نشهانده تهزار شهد     صلپ کرد و دست

79 .) 

انگلههیس بههه ایههن بهانههه کههه امیههر بخههارا دو تههن از 

اسهت،  افنرانش را به جرم جاسوسی، به قتهل رسهانده   

های روسیه را نیز  واکنشی نشان نداد؛ لیان این موفقیت

جهایی قهدرت از    جابهه (. 43: 4929زمانی، )تافت  برن ی

م، نیهز  4073/ق4707ها در سهال   کاران به لیارال محافظه

سیاسههت انگلههیس را تغییههر نههداد و لههرد کالرنههدون    

(Clarendon)    ،وزیر خارجه جدید نیهز، در سهال بعهد ،

حایل بهین روسهیه و انگلهیس را مطهرح     پیشنهاد منطقه 

طهر    روسیه نیز افغاننتان را به عنوان منطقهه بهی  . کرد

در مالقهاتی ههم کهه در ه هین     . بین دو کشور پذیرفت

سال، بین دو طر  انجام  رفت، وزیر خارجه انگلهیس  

تعههد بگیهرد   ( Kvrbachakov)کوشید از کورباچاکو  

لهیان  که آسیای میانهه ده ی ه روسهیه نخواههد شهد؛      

کورباچاکو  به بیان ایناه کشورش قصد پیشهروی بهه   

سوی جنوب را ندارد، اکتفها کهرد و از ایهن مهذاکرات،     

شاه نیز که از پیشهروی   ناصرالدین. ای حاصل نشد نتیجه

سریع روسیه به سوی مرزهای خراسان به شدت نگهران  

، سهفیر انگلهیس، اجهاز     (Allison)شده بود، به الینون 

روابهط ایهران و انگلهیس نیهز در ایهن       مالقات داد؛ ولی

در ایهن  (. 41: 4924زاده،  کها م )زمان، صه ی انه ناهود   

زمان، مودوع ههرات موجهب سهردی روابهط ایهران و      

انگلیس شده بود و انگلهیس ازقرار هرفتن در مودهعی    

 . انفعالی برابر روسیه، به شدات ناخشنود بود

  

 طلبی روسیه در شمال خراسان توسعه

سههههو را در  نشههههین قههههزل روسههههتای تههههرک ن

، قههوای روسههیه 4037نههوامار 4941/43الثههانی ج ههادی1

ایران به این اقدام اعتهراض کهرد و آن را   . اشغال کردند
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سههفیر روسههیه، الانههاندر . تجههاوز بههه خههاکش خوانههد

، منار ((Alexandre) Fedrovich Begerفدورویف بگر 

م کهرد  سوی رودخانه اترک شد و اعهال  مرز ایران در آن

که دولت ایران هر ز نتواننته است حاک یاهت خهود را   

. ها ادعهای اسهتقالل دارنهد    بر ترک انان اع ال کند و آن

وزیر خارجه ایهران، نیهز    ال لم، میرزا سعیدخان موت ن

ناردن موقت قدرت، دلیل ترک حق  پاسخ داد که اع ال

حاک یات نینهت؛ چهون او از پشهتیاانی انگلنهتان نیهز      

، کوشهید روسهیه را رادهی کنهد در امهور      مأیوس بهود 

عشههایری کههه در طههول رود  ر ههان و اتههرک زنههد ی  

کنند، دخالت ناند و در ارادی ایهران، اسهتحاامات    می

، بگههر بههه 4037دسههامار4941/77رجههب73در . ننههازد

میرزاسفیرخان اطالع داد دولت روسیه حاک یاهت ایهران   

در شناسد و قصهد نهدارد    را تا رود اترک به رس یت می

شاه نیهز پهذیرفت    ناصرالدین. آنجا استحااماتی برپا کند

سو، برای ایران درری نهدارد و   ها در قزل حضور روس

: 4901نیاوالیت، )آنان در ساحل راست اترک مختارند 

روسیه پهس از تنهلط کامهل بهر     (. 77: 4927؛ پرتو، 73

سههو تصههره  آخههرین  تاشههاند، خوقنههد، بخههارا و قههزل

آنهان دوبهار   . خزر را تدارک دیدنشین شرق دریای  خان

و  4242/ق4777و  4493)خیوه را اشغال کهرده بودنهد   

نشینی شده بودند؛  ؛ لیان هر بار، ناچار به عقب(م4093

ههای منطقهه پرداختنهد و     برداری از راه بنابراین، به نقشه

. های ی وت را افهزایش دادنهد   کم نفوذشان بر ترک ن کم

جیحهون، موسهوم بهه    شده  قوایی را هم از منیر خشم

اوزبوی، به سوی خیوه فرستادند کهه بهه علهت  رمهای     

 ,Schuyler)شدید و ک اود آب، از نی ه راه باز شهتند  

م، ایههن 4029/ق4733سههرانجام در سههال(. 345 :1966

شهر را بدون مقاومت  شودند و خهان خیهوه قیومیهت    

(. 147: تهها  ، بههی  اهههان مههم)روسههیه را پههذیرفت  

حیه، از شرق دریهای خهزر، در ایهن    های این نا سرزمین

یهم بخهش را بهه    : مرحله بهه دو قنه ت تقنهیم شهد    

کهرد و بخهش دوم    مرکزیت تاشهاند، روسهیه اداره مهی   

شامل دو امیرنشین خودمختار خیهوه و بخهارا بهود کهه     

 (. 70: 7797لنروسای، )نشانده روسیه شدند  دست

 

 نشین تسلط روسیه بر مناطق ترکمن

خانات شرق دریای خهزر،   ها پس از تنلط بر روس

ههایی کهه تها سهواحل چهز       کوشیدند بر سراسر دشت

آنان نخنت با برخی . جیحون  نترده بود، استیال یابند

ها  از قاایل محلی متحد شدند و برای وادارکردن ترک ن

بههه واکههنش تنههد، نههاامنی بازر انههانی را کههه از منطقههه  

ران سیاسهت دا . کردند، بهانهه کردنهد   مانقیشالق عاور می

نشهین، بهه    پنداشتند، اه یهت منهاطق تهرک ن    روسیه می

 294)مراتههب از سراسههر آسههیای مرکههزی بیشههتر اسههت 

1875: Rawlinson,.)   سهههرانجام دولهههت روسهههیه در

( Lumakyn)، بههه لومههاکین 4027اکتاههر/ق4739رمضههان

. نشهین قهزل آروات را داد   فرمان اشغال روستای ترک ن

 انهان تاههه و ایهران    روسیه با تصره  این روستا، به ترک

نشان داد که ادعای حاک یاهت ایهران بهر ایهن منهاطق را      

هها تاختنهد و لومهاکین     هها بهر آن   پذیرد؛ اما تهرک ن  ن ی

بهار  (. 97: 4924زاده،  کها م )نشهینی کهرد    نا زیر عقهب 

دیگهههههههههههر، قهههههههههههوای روسهههههههههههیه در   

، از کراننوودسههم 4022مههارس4731/94االول ربیههع47

(Kransovodesk )لهی بهاز نتواننهتند    حرکت کردند؛ و

(. 7/797: 4970 ر هر،   مهم )این منطقه را تصر  کنند 

هها بهرای اقهدام متقابهل،      به این ترتیب، انگیز  انگلینهی 

ههها بهها بنههط نفوذشههان بههر   ای یافههت و آن ابعههاد تههازه

نشهین تاهه    های تهرک ن  افغاننتان، در نزدیای سرزمین

پههس از آن نیههز، فعالیاههت مههأموران و  . اسههتقرار یافتنههد

اسوسان انگلینهی بیشهتر شهد و بها رؤسهای تهرک ن       ج

ه چنهین کننهولگری خهود را از    . ارتااط برقرار کردند

رشت به استرآباد انتقال دادند تا تحوالت منطقه را بهتهر  

 (. 4/779: 4929سارلی، )زیرنظر بگیرند 



... حضور فزایند  روسیه در شرق دریای خزر و چالش با منافع راهاری انگلیس تا پایان عصر ناصری

 

م، خریدن لهوازم  4020/ق4737قوای روس در بهار 

آغهاز کردنهد؛   دروری خود را از بازارهای مرزی ایران 

، سفیر انگلیس، به دولت ایهران  (Thomson)اما تامنون 

اعتههراض کههرد و ایههن اقههدام را دشهه نی بهها انگلنههتان  

شهاه خواسهت    ای، از ناصهرالدین  وی طی نامهه . برش رد

جلوی فروش لوازم دروری سربازان روس را بگیرد و 

با اشاره به ایناه پیشروی روسیه در آخال، به زیهان ههر   

نگلنتان و ایران است تأکید کرد، ایهران بایهد   دو کشور ا

وقتهی  : شاه نیز اعالم کهرد  ناصرالدین. .مدعی آخال شود

ها به سوی جنوب اترک پیشروی کردنهد، دولهت    روس

انگلیس با این اقدام مخالفتی نارد و دولت ایران نا زیر 

شد با حضور آنان در ساحل ش الی اترک موافقت کنهد  

 (.479د ش اره اسناد وزارت خارجه، سن)

کهه جانشهین   ( Ronald Thomson)رونالد تامنون 

شهده بهود   ( Taylor Thomson)برادرش تیلر تامنهون  

هها تشهویق    نیز، کوشید ایران را به مقاومت برابهر روس 

تفاوتی دولهت ایهران اعتهراض و ا ههار      وی به بی. کند

ما از ایران بهه عنهوان یهم دولهت انتظهار داریهم       »: کرد

اسهناد  )«  هذر اه روسهیه قهرار ندههد     سرزمین خود را

ا هر  »: و هشهدار داد ( 10وزارت خارجه، سهند شه اره   

ههایی کهه ادعهای     ایران به روسیه اجازه دهد از سرزمین

حاک یتش را دارد، عاور کنهد و منهیر ایهن کشهور بهه      

کهردن   سوی مرو وهرات را ه وار ن ود و یها بها فهراهم   

منزلة دشه نی   ها ک م کند، این اقدام به ملزومات به آن

اسهناد وزارت خارجهه،   )« با انگلیس تلقی خواههد شهد  

 (. 477سند ش اره 

تامنههون کههه از پاسههخ ایههران ناامیههد شههده بههود، در 

: چرخشههی آشههاار، در  ههزارش بههه لنههدن اعههالم کههرد

هها از ایهران بهه علهت عهدم اعت هاد و        تابعیت تهرک ن »

میلههی شههدید بههین دو طههر  غیههرم ان اسههت و    بههی

الح نینت دولت ایهران را تشهویق کنهیم    وجه، ص هیف به

که مرو را کنترل کند؛ بلاه باید باوشهیم افغاننهتان بها    

قاایل ساکن مرو و ترک انان بین سرغاب و هرات متحد 

هها دارای یهم مهذهب     شوند؛ زیرا این قاایل بها افغهان  

« هها بیشهتر اسهت    هنتند و آماد ی ایهن اتحهاد بهین آن   

 (. 73اسناد وزارت خارجه، سند ش اره)

برخهههی از سیاسهههت داران انگلینهههی، در ابتهههدا    

داران و  پنداشتند روسیه برای جلب ردهایت سهرمایه   می

کوشهد بهر خانهات     با انگیز  تأمین امنیت بازر انی، مهی 

شرق دریای خزر تنلط پیدا کند؛ اما به مرور، دریافتنهد  

که هد  اصلی آنان، کنب امتیاز در اروپا بهوده اسهت   

؛ بنهههههابراین، در سهههههال (43و  3: 4920مانهههههزی، )

م، با ح ایت از دولت عث انی، مانع عاور 4022/ق4731

ههای بنهفر و داردانهل و دسهتیابی ایهن       روسیه از تنگهه 

پههس از ایههن . کشههور بههه دریاهههای آزاد و  ههرم شههدند

 .ها، روسهیه بهاز بهه آسهیای مرکهزی روی آورد      ناکامی

روسیه به تقویت قهوای خهود، در شهرق دریهای خهزر      

. نیروی عظی ی را بهه سهوی آخهال فرسهتاد     پرداخت و

جاسوسان روسی نیز به مرو اعزام شهدند تها اطالعهات    

روسهیه کهه از احت هال بهروز     . آوری کننهد  الزم را ج ع

ها، بر سر عث انی و منهئله تنهلط بهر     جن  با انگلینی

های داردانل و بنفر نگران شده بود، بهه پیشهروی    تنگه

ه بیشهتری کهرد و   در آسیای مرکزی و افغاننهتان توجه  

نصهر،  )کوشید، هندوستان را از این طریق تهدیهد کنهد   

؛ لیان با مقاومت اهالی آخال و مرو که به (949: 4979

نشینی کرد  رو شد و عقب توپخانه نیز مجهز بودند، روبه

(901 :krauss, 1973 .)ها پس از ایهن پیهروزی،    ترک ن

ا تا حدی اننجام خهود را بازیافتنهد و بهه زدوخهورد به     

 (.97: تا اساوبلت، بی)قوای مهاجم پرداختند 

سرانجام روسیه پس از مدتی وقفه و تثایت مرزهای 

های قهدرتش   خود با افغاننتان، بار دیگر به تحایم پایه

به ه ین منظور، ننهرال  . نشین پرداخت در مناطق ترک ن

را به فرماندهی قهوای روس در  ( Skublov)اساوبلو  

ونقهل را   او نیهز کهه مودهوع ح هل    . این مناطق بر زید
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دیههد، در سههال   مشههال اصههلی حضههور روسههیه مههی  

آهنی از سواحل شرقی دریای خزر،  م، راه4023/ق4732

به طر  مناطق داخلی آسهیای میانهه احهدا  و لشهار     

ریهوکین،  )ها اعهزام کهرد    جدیدی برای سرکوبی ترک ن

در ه ههین سههال، اسههاوبلو  بهها نیرویههی  (. 77: 4977

سهو راههی آخهال شهد و ایهن       درخور مالحظه، از قهزل 

ت ه را  شودند  نیروها با وجود مقاومت شدید، دن  وگ

ام راتههور روسههیه نیههز در   (. 7/747: 4903سههایاس، )

، طهی فرمهانی ناحیهه    4004مهه 4730/77الثانی ج ادی77

اش  گرانهی انگلنهتان ن . تاه را د ی ه روسیه اعالم کرد

هها طاهق    را از ودعیت این منهاطق ابهراز کهرد و روس   

: 4979ترنزیهو،  )هایی در این باره دادند  مع ول، تض ین

در این بین، ایران که توان مقابله با یهورش  (. 433تا  33

دیهد،   های مورد ادعا را در خود ن هی  روسیه به سرزمین

کم، با انعقاد قهراردادی مرزههای خهود     تالش کرد دست

در زمههان صههدارت   . آن دولههت را قطعههی کنههد   بهها

خهان س هنههاالر، ک ینهیونی از ن اینههد ان    میرزاحنهین 

ایههران و روسههیه تشههایل شههد و سههرانجام در سههال    

م، با انعقاد معاهده آخال، مرزههای ایهران   4007/ق4733

و روسههیه در شههرق دریههای خههزر تعیههین شههد و حههق  

ان حاک یات ایران بر مرو و آخال و سایر نواحی ترکنهت 

 (.4937، سند ش اره وزارت خارجه اسناد)از بین رفت 

ترتیب، روسیه مالهم آسهیای مرکهزی شهده و      بدین

 نشهین  آباد، مرکز سیاسی و تجاری منهاطق تهرک ن   عشق

ها خان خیوه را دوباره به قدرت رسهاندند و   روس. شد

با این ترفند، این . مرو را جزو سرزمین خیوه قرار دادند

های خیوه و بخارا بود و از  اطع جادهشهر را که مرکز تق

ده و  ردنهه ذوالفقهار،    طریق سرخس، به ایران و از پنج

بها تصهر  مهرو،    . پیوست، تصر  کردنهد  به هرات می

روسیه دیگر نیازی به تحریم ایران برای تنخیر هرات 

ها در این ناحیه، پاد انی ع لیاتی ایجاد  نداشت؛ زیرا آن

اهدا  بعدی خود، در آن  کردند و چندین س اه را برای

تصهر  مهرو اماهان    (. 434: 4979ترنزیو، )جای دادند 

ههای کنهار جیحهون و برقهراری      تع یر و بهاود پاد هان 

کهرد و بها خطهوط امهن و      ها را ایجاد می ارتااط بین آن

شهد   منتقیم، بهه دیگهر نهواحی ام راتهوری متصاهل مهی      

 (.792: 4970 ر ر،  مم)

از معاههده آخهال، بهه    انگلنتان ناخشنودی خود را 

دولت ایران  وشزد کرد و به عاور نیروههای روسهیه از   

این کشور ه چنهین از  . دو فرسخی سرخس هشدار داد

ایناه حاکم خراسان اجاز  سهاختن راه مشههد بهه مهرز     

روسیه را داده بود، به دولهت ایهران اعهالم خطهر کهرد      

ایهن معاههده   (. 430؛ سند شه اره  94: 4903ها،  قادی)

ها  انداخت و انگلینی هندوستان را به مخاطره می امنیت

خهوب  »:  ونه سرزنش کردند سفیر ایران در لندن را این

شد، هرات را از ش ا  رفتیم و  رنه آن را هم به روسیه 

شهاه   ناصهرالدین (. 4/947: 4929سارلی، )« بخشیدید می

وقتی انگلنتان به عنوان یم دولت قوی »نیز معتقد بود 

وی روسیه را بگیرد، طایعی است ایران نیز تواند جل ن ی

 (.4: 4903سارلی، )« توان چنین کاری را ندارد

ها که در معاهده آخال به اهدا  خود رسهیده   روس

بودند، مص م بودند، مرو را به صورت رس ی ده ی ه  

بهه ایهن منظهور، بها رؤسهای تهرک ن       . قل روشان کننهد 

راردادن الح ایهه قه   قراردادهایی امضا کردند و بها تحهت  

سهفیدان مهرو، تالیهر کردنهد بهرای       سرکرد ان و ریهش 

بههردن اوبههاش غههارتگری کههه بههه آزار اهههالی     ازبههین

انهد تها در آن امنیهت     پرداختند، مرو را تصر  کهرده  می

ایههن تالیغههات نتیجههه بخشههید و در    . برقههرار کننههد 

، رؤسای تهرک ن طهی   4001نانویه49/ق4934شعاان40

مهرو را جهزو ام راتهوری    ای از تزار تقادها کردنهد،    نامه

وزیر خارجه روسیه نیز، به سهرادوارد  . روسیه اعالم کند

، سهفیر انگلهیس،   (Sir Édouard Thornton)تورنتهون  

اطالع داد که تزار تقادای تابعیت ترک انهان را پذیرفتهه   

وی اعالم کرد روسیه قصد عاور از رود تجهن را  . است



... حضور فزایند  روسیه در شرق دریای خزر و چالش با منافع راهاری انگلیس تا پایان عصر ناصری

 

یل دیگهر  ندارد؛ لیان ا ر شورشیان سرکوب نشوند، قاا

بهدین  . نیز حرکات آنان را سرمشهق قهرار خواهنهد داد   

م، قوای روس وارد 4001/ق4937ترتیب، در آغاز سال 

 (. 794: 4929کاووسی عراقی، )مرو شدند 

ها کهه نتواننهتند جلهوی تصهر  مهرو را       انگلینی 

بگیرند، توسط فردی به نام سیاه وش، در ایهن منطقهه،   

آرشههیو وزارت ) شورشههی علیههه روسههیه راه انداختنههد 

کوشهید   سیاه وش مهی ( 3/93و  40خارجه، سند ش اره 

ها و امیر افغاننهتان، جلهوی تنهلط     با ح ایت انگلینی

های منل ان بگیرد و اتحهادی بهین    روسیه را بر ترک ن

آرشهیو  )ها، بر دد روسیه برقرار کنهد   ها و افغان ترک ن

قاجارخهان  (. 3/413و  439وزارت خارجه، سند ش اره 

وی بهها . یگههر کنههانی بههود کههه در مههرو قیههام کههرداز د

هها   سیاه وش متحد شد و ع لیات متعددی بردد روس

انجههام دادنههد؛ لههیان ایههن ماههارزات را روسههیه در هههم 

. هها بهه درون بیابهان متهواری شهدند      شانت و ترک ن

چندی بعد نیز، قاجارخهان و سهیاه وش دسهتگیر و بهه     

 (. 933و  733: 4920سارای، )کالو ا تاعید شدند 

الحاق مرو برای تجارت روسیه با خانات تهرک ن و  

ههای ایهن    ایران، نقش حیهاتی داشهت و ارتاهاط ارتهش    

انگلهیس  . کهرد  کشور را در آسیای میانه با هم برقرار می

به علت در یری در سودان و مصهر، واکهنش تنهدی در    

آههن یوتها و    برابر روسیه نشان نداد؛ لیان با ساخت راه

ای افغاننتان، برای حف  منهتع رات  تعیین حدود مرزه

 (. 43: 4920مانزی، )خود در آسیا، اقدام کرد 

 

 تثبیت مرزهای روسیه با افغانستان 

پس از این شانت، روسیه برای مدتی از پیشهروی  

. نشین بازماند و متوجه افغاننهتان شهد   در مناطق ترک ن

برای برقراری روابهط بهه   ( Stulytov)ننرال استولیتو  

تان اعزام شد و در مالقهاتی کهه بهین وی و امیهر     افغانن

افغاننتان روی داد، امیرشیرعلی پذیرفت که در صورت 

هها   روس. طر  ب اند اعزام قوای روسیه به ترکنتان، بی

 . نیز، قول ح ایت مالی و سیاسی به وی دادند

در این مرحله، روسیه به این نتیجه رسهیده بهود کهه    

اپذیر است و باید در آسیا، ن رویارویی با انگلیس اجتناب

به حریت ح لهه کنهد تها بتوانهد در اروپها، بها شهرایط        

(. 39: 4979ترنزیهو،  )آسانتری با این کشور کنهار بیایهد   

کردن این اقدامات، انگلیس یای از مهأموران   برای خنثی

خود را به افغاننتان فرستاد؛ اما امیرشیرعلی به او اجازه 

ر سطپ منطقه و خهار   هایی که د ورود نداد و در یری

از آن، در حوزه آسیای صغیر، پیش آمد مهانع پیشهروی   

روسیه در افغاننتان شد؛ لیان این امر بهر انگلهیس کهه    

داننهت، بنهیار    الح ایه خود مهی  امیر افغاننتان را تحت

سرعت پیشروی روسیه به سوی مرزهایی که .  ران آمد

از در آغه ( کیلهومتر 733ههزار و  9)هزار مایل 7از حدود 

و ( کیلهومتر 473)قرن نوزدهم، به ک تر از چندصد مایل 

مایهل  73ها ماننهد پهامیر، بهه ک تهر از      در برخی قن ت

رسیده بود، دولت انگلیس را بنیار نگهران  ( کیلومتر97)

 (.43: 4923هاپارک، )کرد 

ترین سهرزمین حائهل بهین روسهیه و      افغاننتان مهم

کهه دولتهی   منتع ره انگلیس، یعنی هند بود و تا زمانی 

دههد انگلینههی در آن بههر سههر کههار ناههود، آن کشههور از 

پیشههروی روسههیه در آسههیای مرکههزی چنههدان بی نههاک  

؛ امهها (714و  7/713: 4970 ر ههر،  مههم)شههد  ن ههی

افغاننتان در مرزهای هند بهوده و نفهوذ روسهیه در آن،    

بهه ه هین   . آمیهز بهود   برای منافع انگلیس بنیار مخاطره

کهالت نزدیهم شهدند و بها     ها به خهان   علت، انگلینی

الح ایهه خهود    آباد، وی را تحهت  انعقاد عهدنامه یعقوب

س س، بها عهدنامهه لیهتن، کویتهه را اشهغال      . قرار دادند

کردند و بدین ترتیب، پایة نفهوذ انگلهیس در جنهوب و    

: 4979ترنزیهو،  )شرقی افغاننتان منهتحام شهد    جنوب

 (.34و  33

منهاطق  م، با تصهر   4007/ق4933روسیه در سال  
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نشهین   شرقی دریای خزر و ترکنتان، به روستای ترک ن

ده، از مناطق راهاردی در مهرز افغاننهتان، رسهید و     پنج

کوشید اهالی آنجا را با خود متحد کنهد و علیهه دولهت    

بهه نوشهته یاهی از مورخهان افغهانی،      . مرکزی بشوراند

دولت وقت افغاننتان انتظار داشت در برابر خهدماتش،  

ه پشهتیاان حاومهت باشهند؛ لهیان آنهان بهه       د اهالی پنج

ها، سر از اطاعت برتافتند و راه مخالفهت   تحریم روس

 (.07: 4929هزاوه،  کاتب)در پیش  رفتند 

طوایهت سهاریم و    .م4001/ق4937در اوایل سهال  

هها، از روسهیه    ده، در برابر تجاوز افغان سالور ساکن پنج

فرمانده ، (Komarov)ک ارو  . تقادای ح ایت کردند

نشهین اسهت و    روسی، نیز اعالم کرد این منطقه تهرک ن 

: 4927مفتهاح،  )افغاننتان نااید، در امور آن دخالت کند 

ها این هشدار را نادیده  رفتند و دوشهان و   افغان(. 774

شههقنان، در سههاحل راسههت آمودریهها را تصههر  کردنههد 

ارتهش روسهیه نیهز    (. 477تها   7/473: 4903سایاس، )

ت ه، حدود  ده، آق م پنج4001/ق4937سال  درن ، در بی

سهلیم را بهه تصهر  درآورد و بهرای      بید و چش ه چ ن

امیر افغاننهتان  . رباط و ذوالفقار حرکت کرد  شودن آق

هها کنهب    که توان مقابله با آنان را نداشت، از انگلینی

ده را وا هذار کهرد    تالیت کرد و به توصهیة آنهان، پهنج   

(. 413تا  412: 4929هزاوه،  ؛ کاتب77: 4977ریوکین، )

آن کشهور   در پی ناکامی سیاست انگلیس در افغاننتان،

به این نتیجه رسید که تنهها راه جلهو یری از پیشهروی    

کهردن   روسیه، توافق دربار  آسیای مرکهزی و مشهخص  

به ه هین  . مرز بین افغاننتان و نواحی تابع روسیه است

آغههاز انگیهزه، ن اینههد ان دو طههر  مههذاکرات خههود را  

در ایههن مقطههع، (. 437و  434: 4979ترنزیههو، )کردنههد 

انگلیس با فراننه بر سر تنلط بر مصهر، بهه شهدت در    

رقابت بود و ه ین امر، انگیز  آنان را برای کنارآمدن با 

سههرانجام طههی موافقتنامههه  . کههرد روسههیه بیشههتر مههی 

که در لنهدن بهه امضها     4007س تامار4937/43ذیعقده93

ننههتان و روسههیه از هریههررود تهها رسههید، مرزهههای افغا

ترنزیهو،  )صالپ، در کنهار جیحهون، تعیهین شهد      خواجه

در اثههر اختالفههاتی کههه دربههاره    (. 447و  447: 4979،

صالپ وجود داشت، سرانجام طی پروتالهی کهه    خواجه

، بهین روسهیه و افغاننهتان بهه امضها      4937شوال47در 

رسید، خط مرزی از دوکچهی تها جیحهون تثایهت شهد      

  (.900: 23وزارت خارجه،   اسناد)

شهدن مرزههای افغاننهتان، رقابهت      پس از مشخص

روس و انگلههیس در منطقههه شههال جدیههدی بههه خههود 

ههای ایهران و    کوشیدند دولت  رفت و هر دو کشور می

افغاننتان و طوایت مرزی را به سوی خود مت ایل کنند 

روسیه نیز . تا از این طریق، بر منافع رقیب تأثیر بگذارند

ست نظامی خود را به بازر انی تغییر داد و به مهرور  سیا

های سیاسهی، در بنهادر و شههرهای مختلهت      ن ایند ی

این کشور ه چنین، جاسوسانی را در لاهاس  . ایجاد کرد

کهرد و از   افراد عادی به سوی مناطق حایهل  نهیل مهی   

کهرزن،  )بهرد   تجارت نیز، در جهت منافع خود سود می

یز مرکز فعالیهت خهود را بهه    انگلنتان ن(. 4/771: 4929

شرق ایران و افغاننتان منتقل کرد و رقابت شدیدی بین 

 .دو کشور، در این منطقه به وجود آمد

 

 نتیجه

سیاست خارجی پترکایر را در خصوص دستیابی بهه  

وقفه پیگیری کردند  های آزاد، جانشینان او بی هند و آب

و پس از تصر  کامل هند توسط انگلهیس و شانهت   

ئون در اروپا، توجه تزارها بیشتر بهه آسهیا معطهو     ناپل

دادن قوای ایهران و تصهر     روسیه پس از شانت. شد

غرب دریای خزر، به آسیای میانه چشهم دوخهت و بها    

سیاستی آرام و مؤثر حاک یت خود را طی چند دهه، بهه  

این کشهور نخنهت، از طریهق    . این نواحی تح یل کرد

باز کرد و س س، بها   برقراری روابط اقتصادی جای پایی

هههای تحقیقههاتی و جاسوسههان ورزیههده،   اعههزام هیئههت
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شناخت کاملی از جغرافیای منطقه و روحیات اهالی بهه  

آنگاه نوبت به حضور نظامی رسید کهه بهه   . دست آورد

ایجهاد  . های تجاری شهروع شهد   بهانة دستارد به کاروان

آهن و تقویت ناو ان کشتیرانی در دریای خزر نیز،  خط

تجهیزات و سهربازان را بهه آسهیای میانهه سهرازیر      سیل 

ههای ایهن ناحیهه یها از بهین رفتنهد یها         نشهین  خان. کرد

الح ایههه تههزار قههرار  رفتنههد؛ سهه س، نوبههت بههه  تحههت

 .افغاننتان رسید

دولت قاجار که پس از قرارداد ترک انچهای مقههور   

ها و مشاالت  روسیه شده بود، به علت شورش ترک ن

ا پیشروی روسیه در آسیای میانهه نیهز   داخلی، از مقابله ب

عاجز ماند و نا زیر، جدایی افغاننتان توسط انگلنهتان  

در این بین، انگلنتان که در آغهاز قهرن   . را نیز پذیرفت

نوزدهم میالدی منافع خود را در کنارآمهدن بها روسهیه    

طلای روسیه در شهرق دریهای خهزر را     دید و توسعه می

ازشهدن پهای روسهیه بهه     چندان جدای نگرفته بود، بها ب 

تهری   افغاننتان، احناس خطر کرد؛ پس دی ل اسی فعال

روسیه درصدد بهود  . را در این سرزمین، در پیش  رفت

ه ان سیاستی را کهه در حضهور تهدریجی، در آسهیای     

میانه، در پیش  رفته بود، در افغاننتان نیهز اجهرا کنهد؛    

لیان انگلیس که تهاوان غفلهت در آسهیای میانهه را بها      

شدن حریت، به مرزهای هند پرداخته بهود، ایهن    زدیمن

انگلیس با پادرمیانی بین روسهیه و  . بار واکنش نشان داد
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