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 چکيده

هاي داخل ایران و غارت اموال و دارایي ساكنان در دوران قاجاریه تاخت و تازهاي تركمانان به سرزمین
د آمدنپذیرفت.  در بسیاري از این تهاجمات زنان وكودكان به اسارت در ميخراسان و شرق خزر صورت مي

شدند. یكي از عوامل خارجي خیوه و مرو به عنوان برده فروخته مي ،فروشي بخاراو در بازارهاي برده 
مؤثر در این مسئله، دست داشتن دو كشور روس و انگلیس در ایجاد زمینه هاي غارتگري مهاجمان در 

هاي این دو كشور بر سر آسیاي مركزي موجب بي ثباتي و ناامني راستاي اهداف استعماریشان بود. رقابت
هاي هاي تهاجمي رو به جنوب و انگلیس در جهت سیاستطقه شده بود. روسیه در جهت سیاستمن

بردند. با كمک این عناصر، روسیه دفاعي از مستعمرات خود در هند، از وجود تركمانان مرزنشین سود مي
دد در ص هاي بزرگي از آسیاي مركزي را فتح كند. این پژوهشها بود و توانست بخشپیروز این رقابت

ایطي معلولي به توصیف شر-است با استفاده از منابع اصیل و با روش تحقیق تاریخي و با شیوه اي علي
 ها و تجاوزات با نقش موثر دو قدرت فوق الذكر شد، بپردازد.ثباتيكه منجر به این بي
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  مقدمه
استعماري در جریان بود كشور روسیه به  هايدر دوراني كه رقابت

كرد و از آن جا كه دلیل این كه دوران توسعه قلمرو را طي مي
توانست در اروپا به پیشرفت ادامه دهد، براي گسترش دیگر نمي

قلمرو از یک سو و تهدید مستعمره انگلیس یعني هند از سوي 
 نتریدیگر در صدد فتح كشورهاي آسیاي مركزي بر آمد. مهم

توانست روسیه را زودتر به اهداف خود برساند، اي كه ميمنطقه
نشین خیوه بود. از آن جا كه لشكركشي به این سرزمین داراي خان

مشكالت فراواني بود، روسیه تصمیم گرفت از طریق استراباد به 
 توانست بر استراباداین امر بپردازد. تنها راهي كه به آساني مي

تركماناني بود كه در این محدوده مستقر  دست یازد استفاده از
 بودند.

انگلستان نیز نگران امنیت مستعمره هند بود. مقابله با گسترش  
نفوذ روسیه در مجاورت مرزهاي ایران، استفاده از تركماناني بود 
كه مي توانستند هم براي ایران و هم براي رویسه مزاحمت ایجاد 

رد. تركمن ها را در اختیار گیكنند. از همین رو انگلستان سعي كرد 
در این مقاله سعي خواهد شد نقش هر یک از دو كشور روسیه و 
انگلیس در تحریک تركمانان به حمله به ایران به صورت جداگانه 

 مورد بررسي قرار گیرد.

 روسيه عامل مسلط در تحريک تراكمه 

نقش روسیه در تحریک تركمانان در حمله به ایران، در 
شد. این كشور به سوي آسیاي مركزي خالصه مي هاييپیشرو

م  43تالش هاي روسیه براي دستیابي به آسیاي مركزي به قرن 
گردد. او با وانمود ( بر مي4803-4851) و عصر ایوان مخوف

كردن تساهل مذهبي براي نفوذ در میان مسلمانان این منطقه، 
 ،ئيالكو) هیئت هاي مختلف مذهبي را به آسیاي مركزي فرستاد

(، روسیه كه در اثر 4320-4208در دوره پطر كبیر) .(04:  4023
هاي خودكامه خویش و غلبه ماندگي هاي حاصل از حكومتعقب

مغوالن بر این سرزمین دچار انزوا شده بود، تصمیم به جبران 
ها گرفت. پطر مصمم بود تا عالوه بر رساندن روسیه ماندگيعقب

پاي دیگر كشورهاي اروپایي، از از نظر اقتصادي و صنعتي به 
. اما ها شودلحاظ نظامي نیز تبدیل به رقیبي براي دیگر قدرت

رسیدن به این اهداف به آساني میسر نبود، زیرا خزانه این كشور 
زمان با سوئد و تركیه خالي شده بود. در این به دلیل جنگ هم

 رسید كه حاكي از وجودهایي از آسیاي مركزي ميزمان گزارش
چنین مسافران روسي ذخایر طال در سواحل رود آمودریا بود. هم
اي آن كشور حكایت كه به هند رفته بودند از ثروت افسانه

دانست كه انگلیسي ها مقدار كالني از این كردند و پطر ميمي
ه ها براي دستیابي ببراین روساند. بناثروت را در اختیار گرفته

ک، )هاپكر د به فكر چاره افتادندطالي آسیاي مركزي و خزاین هن
عالوه بر این، روسیه پس از شكست در جنگ كریمه   .(03: 4023

تواند دامنه متصرفات خود را در بالكان به خوبي متوجه شد كه نمي
و اروپا توسعه دهد، بنابراین توجه خود را به تصرف آسیاي مركزي 

 4088و پیشرفت به سوي جنوب معطوف نمود. )هوشنگ مهدوي، 
توانست پایگاه مورد نیاز پطر را در حد تصرف خیوه مي (023: 

فاصل مرزهاي روسیه و هند ایجاد كند. عالوه بر آن زمین شناسان 
توانستند از این مركز به جستجوي طال بپردازند، این روسي مي
هاي روسي كه در حال بازگشت توانست منزلگاه كاروانمكان مي

ز این مسیر براي نواع كاالهاي تجملي ااز هند بودند، باشد. ا

 .)03ـ  04:  4023)هاپكرک،  شدمياروپا حمل  بازارهاي داخلي 

ايجاد تاسيسات نظامي روس در آسيای مركزی و 

 تالش برای يافتن منابع اقتصادی

ق، كنیاز بكویچ چركاسكي مأموریت  4408م /  4240در سال 
لعه، خود به نزد خان یافت كه در دهنه رود آمودریا، ضمن ساخت ق

خیوه برود و در جایي مناسب شهري بنا كند و یا آن كه رود را به 
دریا بازگرداند تا در صورت یافت نشدن معدن طال، راهي به 
تجارت هند گشوده شود كه از معدن بهتر است. ولي ناسازگاري 
بزرگان سپاه و ناهنجاري خوارزمیان مانع این امر شد و كنیاز به 

 خیوه كشته شد و سر او را به بخارا براي خان فرستادند دست اهل
/  4245پنج سال بعد در سال  .(003ـ  013:  4031)ملگونف، 

ق، پطر، فلوریو بنیوني را به بخارا فرستاد تا ضمن فراهم  4403
كردن زمینه براي نفوذ روسیه در آسیاي مركزي، به كسب 

د اما او به حاجي اطالعاتي در مورد معادن طالي جیحون بپرداز
  .(31:  4053)زرگري نژاد،  طرخان گریخت

در زمان پطر كبیر، شاهنیاز فرمانرواي خیوه، از دولت روسیه 
تقاضاي كمک كرد. اما او كه خود درگیر جنگ بود، نتوانست 
پاسخي فوري دهد. ولي به فكر افتاد كه از نزاع بین خانان بخارا 

آنان را تابع قدرت روس سازد. و خیوه و اشراف ازبک بهره برده و 
پطر در صدد بر آمد كه با موافقت فرمانروایان بخارا و خیوه 
سپاهیان روس را در این دو خان نشین، مستقر نموده و هزینه آنان 
نیز به عهده این فرمانروایان گذاشته شود. هرچند كه این اقدام 

ها باعث قدرتمند شدن خوانین بخارا و خیوه در برابر روس
اد. داما آنان را در تابعیت كامل روس قرار مي شددشمنانشان مي

بنابراین پطر با توجه به اطالعات جدیدي كه درباره آسیاي مركزي 
میرزا ) به دست آورده بود، نقشه تسخیر آن سرزمین را شروع كرد

تجارت كشورهاي آسیایي با اروپا از  .(12:  4022شمس بخارایي، 
 گرفت، ولي با اقداماتو عثماني صورت مي طریق دریاي مدیترانه

پطر، این مسیر را به دلیل منافع عظیمي كه براي روسیه داشت، 
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گردید. راه خزر ـ ولگا عالوه بر به روسیه و دریاي خزر منتقل مي
 تر از راه هاي خلیج فارس و مدیترانه بودتر و ارزانامنیت، مناسب

ني كه پطر زنده بود این امر اما تا زما .(03:  4003 ،)عبد اهلل یف
 مهیا نشد. 

 ها برای خيوه: تصرف آرام تركستانخواب روس
كه امیدوار برقراري اتحاد با  هاروسپس از یک قرن قطع ارتباط، 
م، نیكوالي موراویف از جانب 4543خیوه شده بودند، در تابستان 

ژنرال یرمولف مأموریت دادند در لباس مبدل خود را به خیوه 
ده و پیام دوستي و هدایاي یرمولف را به خان خیوه تقدیم رسان

كند. طعمه وي براي جلب خان خیوه، كاالي تجملي اروپا و آخرین 
او و همراهش،  .(34:  4023 ،) هاپكرک هاي روسي بودفن آوري

پناماریف، در این سفر موظف بودند كه از ساحل شرقي دریاي خزر 
، ساختن قلعه اي تجاري بیابند بازدید كرده و مكان مناسبي براي

سپس به خیوه رفته و به خان خیوه بقبوالنند كه از این به بعد از 
این راه به تجارت بپردازند. این دو نفر پس از بازدید از تمام سواحل 

( در نزدیكي 4 شرقي دریاي خزر، این دو نقطه را مناسب یافتند:
ي خزر مي ریزد. تل نقره در حوالي محلي كه رود گرگان به دریا

( در خلیج بالخان. تراكمه یموت كه در آن حوالي سكني داشتند 0
عالوه بر این كه مزاحمتي براي مأمورین روسي ایجاد نكردند از 
دولت روسیه نیز تقاضا كردند كه آن ها را به رعیتي روس قبول 
كنند. موراویف به همراهي چند نفر از همین تركمن ها بدون هیچ 

وه رفتند ولي در آن جا بدالیل نامعلومي محبوس خطري تا خی
( پناماریف دستور داشت كه با 418:  4050 ،شدند. )اتا ماژور

ـ  51: ص  4025 ،)ساراي تركمن ها روابط دوستانه برقرار كند
58).  

ه ، بو بردگان اسیردر خیوه ها در صدد بودند با آزادي اتباعروس
مجازات سارقان و برده فروشان اقدام كرده و جایگزین دست 

:  4023)هاپكرک،  مطیع به جاي حاكم خیوه پیدا كند ةنشاند
بهانه حمله به خیوه، شكستن انحصار تجاري بریتانیا با هند  .(005

بود، زیرا با در دست گرفتن خیوه تمام معامالت تجاري آسیا و هند 
 تر از مسیرتر و ارزانزر و ولگا كه كوتاهاز طریق مسیر دریاي خ

یا گرفت. به این ترتیب بریتانقبلي بود، در اختیار روسها قرار مي
داد. كاالهاي روسي بازار اقتدار خود را در آسیاي میانه از دست مي

آوردند، بازاري كه جدیدي در هند و آسیاي مركزي به دست مي
توسعه و  .(434: 4023، )هاپكرک روسیه به آن نیاز مبرم داشت

افزایش تولید به مواد اولیه و بازار فروش نیاز داشت و چون بازار 

اروپا به روي تولیدات روسي بسته بود، بنابراین روسیه براي فروش 
 آوردكاالهایش ناچار به سرزمین هاي پهناور آسیا روي مي

  .(10ـ  11: 4020)ولودارسكي، 
ر د، اما به دلیل درگیري نظامي دروسیه در فكر تسلط بر خیوه بو 

لهستان، مدتي این طرح مسكوت گذاشته شد. روسیه حتي با وجود 
داشتن نیروي نظامي در صورت اقدام به این كار، با مشكالت 

شد زیرا در صحراي بي آب و علف قرقیز بین بزرگي مواجه مي
گونه تسهیالتي براي انتقال یا عبور یک اورنبورگ و خیوه هیچ

مهاجم وجود نداشت. راه منقشالق نیز همان مشكالت را  ارتش
هاي خیوه بیشتر خواهان بیرون داشت، راهي كه تركمندر بر

:  4051 ،0)كمبل، ج  كردن ارتش مهاجم بودند تا كمک به آن
4330). 

 ها از ايران در حمله به خوارزمدرخواست روس
 از آن جایي كه لشكركشي روسیه به خوارزم از طریق دشت 

هاي مشكل بود، از ایران كمک خواستند. یكي از درخواست
ون شاه، این بود كه چالكسندر بلوف، سفیر روسیه نزد فتحعلي

دشت خوارزم متصل به خاک روسیه است و تجاري كه در آن 
مسیر براي تجارت و معامله رفت و آمد دارند مورد تعرض 

ود، بنابراین رخوارزمیان قرار گرفته و اموال آن ها به غارت مي
دولت ایران براي تحكیم روابط، ابتدا چند سال متوالي لشكري به 
دشت خوارزم بفرستد و والي آن جا را مستأصل سازد، پس از تكرار 
این عمل، دولت ایران جهت دوستي به دولت روسیه اجازه دهد 

ها اعزام دارد و چون از راه دشت، كه لشكري براي سركوبي آن
زم مشكل است، دولت ایران موافقت كند كه لشكركشي به خوار

ع نگار، )وقای این لشكركشي از راه دریاي خزر یا استراباد انجام شود
 ههاي اصلي روسیتوان به انگیزهبه این ترتیب مي .(000: 4033

ر از اگ"نویسد: از تصرف استراباد پي برد. كرزن در این مورد مي
ر دید استراباد در مسی بادكوبه به هند خطي كشیده شود خواهیم

شود. به همین دلیل هنگامي كه پل امپراتور این خط واقع مي
 4533( در سال 4232-4504) ( و ناپلئون4233-4534) روسیه

در باب لشكركشي از طریق خشكي به هندوستان مذاكره 
 .4)كرزن، ج  "كردند، این خط براي تهاجم تعیین شده بودمي

  .(082ـ  085:  4053
اه اش بر سر رستراباد را به خاطر موقعیت استراتژیكيروسیه ا

 تجاري بخارا و هند انتخاب كرد، سرزمیني كه نظر كاترین دوم
در نیم قرن پیش از پطر اول به سوي خود جلب  ( را4233-4203)
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كرده بود. استراباد به ویژه از آن جهت مناسب بود كه طبق اعتقاد 
)هر ورست یک كیلومتر  ستوالریان زویف تنها حدود یک هزار ور

باشد. در آن هنگام و شش دهم متر است( آن كوهستاني مي
بایست همكاري آقا محمد خان قاجار، والي استراباد و وینویچ مي

 ،0بخش  ،2)آوري، ج  كرددیگر مدعي تاج و تخت را جلب مي
طبق نامه سفیر بریتانیا در ایران به همتایش در  .(450:  4055

توانست به تهدید مستعمرات ه از چند ناحیه ميعثماني، روسی
بریتانیا در هند بپردازد. روسیه به تنهایي یا به كمک دیگر كشورها 

یا توانست علیه مستعمرات بریتاناز راه خشكي فقط از دو مسیر مي
در هندوستان اقدام كند: از بنادر شرقي خزر به سمت كناره رود 

 ،ن اورنبورگ به بخارا )مالكومایندوس و دیگري از ناحیه تاتارنشی
( هر كدام از این راه ها مشكالت خاص خود را داشت. 43:  4002

 توانست اقدام كند:براي ارسال لوازم و نیرو نیز از سه طریق مي
یكي از بندر استراباد در دریاي خزر به مشهد و از آن جا به هرات، 

ي از بندر دوم از شمالي ترین بنادر دریاي خزر به ارغند و سوم
اورنبورگ به قندهار از راه بخارا. دو راه اول شناخته شده و همیشه 

ها بوده است ولي راه سوم كمتر مورد استفاده قرار مسیر كاروان
گرفت، زیرا این سرزمین در دست طوایف تاتاري بود كه حتي مي

خواندند. در صورت انتخاب راه اول، ها آن ها را وحشي ميازبک
ستراباد را به دست گیرند كه شهر اجدادي و قبیله اي بایست امي

د به شسالطین قاجار و محل تمركز ثروت آن هابود. بنابراین نمي
كمک شاه ایران امیدوار بود مگر پس از نابودي كامل نیروي ایران 
و حتي در صورت انجام این كار، باید به مطیع كردن ایالت تركمن 

راهشان بود، بپردازند و یا با  و رؤساي مستقل خراسان كه در سر
 آن ها بجنگند. استفاده از راه دیگر مشكالت بیشتري داشت

توانستند به مي هاروستنها راهي كه  .(45ـ 43:  4002 ،)مالكوم
آساني بر استراباد دست یابند، استفاده از تركماناني بود كه در این 

گي همسای كردند. روسیه به دلیل واقع بودن درمحدوده زندگي مي
توانست هر زمان كه اراده ایران و دارا بودن طوالني ترین مرز مي

كند بدون اعالن جنگ و با تحریک برخي از تركمن هاي 
:  4083 ،0ج  ،)طاهري مرزنشین ضرري كلي به ایران وارد سازد

848). 

 تالش روسيه برای مرعوب كردن تركمانان
ایجاد ناامني و تهاجم به مناطق مختلف توسط عشایر و قبایل  

تركمن در خراسان بزرگ، بهانه الزم براي دخالت روسیه در این 
مناطق را فراهم آورد و سرانجام موجب تصرف آن شد. تهاجم 
قبایل تركمن به مناطق حاشیه مرز، منجر به دست اندازي روسها 

میت ملي ایران را به خطر به سرحدات شمالي ایران گردید و حاك
به این صورت آشفتگي دائمي،  .(81: 4053) مجتهد زاده.  انداخت

ردند، كتحركات قبایل بیابانگرد كه تجارت و جاده ها را نا امن مي
ها را راحت كرد و بهانه مناسبي به دست آن هاروسنفوذ و دخالت 

 واي نظاميدولت روسیه با استفاده از ق .(85:  4083)ترنزیو،  داد
خود و ایجاد بلوا و تفرقه در میان تركمانان و ازبكان و گاه تحبیب 
و تحریک آنان علیه دولت ایران، اندک اندک از شمال دریاي خزر 

)تكمیل همایون،  به سوي ماوراءالنهر و خوارزم پیشروي كرد
طلبانه تزارها آشكارا اعمال هاي تجاوزسیاست .(108: 4024

 محرمانه وزیر مختار ایران در روسیه آمده است:  شد. در گزارشمي
محرمانه ـ خدایگانا ـ از قراري كه این بنده از خیاالت حضرات » 

كند سال آینده دور نیست از سمت و روزنامه ها استنباط مي
استراباد و اترک قشون و استعدادي از این دولت تا خیوق روانه 

ین سمت راه تجارت با نمایند. ظاهرا شهرت خواهند داد كه از ا
شود و خان خیوق و سایرین هم راضي به تركستان نزدیک مي

این فقره هستند كه تجارت آن ها هم رواجي در مملكت روسیه 
داشته باشد، دولت روس مجبور مي شود كه این راه را باز نماید 

داند كه نتیجه این كار به كجا منجر خواهد شد؟ لكن خدا مي
را با زور و استمالت و پول دادن به مقام  تركمانان آن صفحات

اطاعت خود آوردند لیكن طوایف یموت و گوكالن بعد از این كه 
این ها به آن جاها نزدیک شدند و در اوایل جلب قلوب از 
تركمانان اترک كردند، چگونه رفتار خواهد كرد؟ و چه نوع مالیات 

هرزگي و  دولت را خواهند داد؟ این بنده نمي داند. هزار گونه
تاخت و تاز را خواهند كرد. همین كه از طرف دولت زور دیدند 
خود را به آن طرف اترک كشیده در ظل حمایت این ها خواهند 
شد. این ها هم محض از براي دلگرمي آن ها و حسن سلوک 

 ا :تبي ،)صفایي« هزار قسم اشكاالت به جلو خواهند انداخت...
482) 

ه به سیف الملک حكمران استراباد در تلگراف رمز ناصرالدین شا
ق، نشان از حساسیت فوق العاده  4035ربیع االول  0تاریخ 

ر شاه دستو حكومت مركزي نسبت به مسائل شرق ایران است.
 داده بود: 

این اوقات جمع بر این است  هاروسبه بعضي جهات خیاالت "
اد ابكه تركمان یموت را به هیجان آورده، اغتشاش عمده در استر

برپا نمایند. سابق نوشتیم كه خیلي با احتیاط حركت كنید و در 
ها میان تركمانان یموت و در سرحدات اترک و توي جعفرباي

حتي به خاک روسیه با لباس هاي مختلفه آدم هاي زیرک 
هوشیار و جواسیس زیاد بفرستید و از خیاالت و وضع تحریک آن 

.. قشون و تجهیزات .آییدها اطالع حاصل كنید و در صدد چاره بر
كافي در استراباد داشته باشید از قراري كه امروز در روزنامه 
تلگراف حاجي اسحاق خان سرتیپ سمناني كه از كالت زده بود، 

اند حاكمي كه در قهقهه اشک كالت داشته هاروسمالحظه شد 
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اند عشق آباد و این شخص گفته بوده كه مرا براي به عجله برده
باشد  تهرند كه توي یموت ها بفرستند اگر صحت داشاین مي ب

چنین نوشته ها مي فرستند و هممعلوم است براي تحریک آن
بود كه شخص هندي كه مدتي در خراسان بود در خاک روس 

شود معلوم مي ،رفته است او را هم به عجله به عشق آباد برده اند
اي هنخواهند توي تركمان یموت مثل ایشاكه این شخص را مي

سابق براي تحریک تركمان و جهاد به اسم مالیي و درویشي 
بفرستند. خالصه در هر صورت این نوع بازي ها را دركارند در 
بیاورند. خیلي خیلي در كارهاي سرحدي و تركمان دقیق و بصیر 

الت ها را خیلي استمباشید ابدا دقیقه اي غفلت نكنید تركمان
اي به تحریک دیگران اگر ذرهبدهید و به آن ها بفهمانید كه 

یم كه كنتنبیه مي ها راهرزگي بگذارند این دفعه طوري آن بناي
: 4088 ،)صفایي "دیگر آثاري و دیاري از تركمان باقي نماند.

 ( 443ـ  403
 ها، دولت الزم برايبه رغم هوشیاري شاه نسبت به تحركات روس

مان به یل تركمقابله نداشت. تالش روسیه براي نفوذ در بین قبا
اشكال مختلف ادامه داشت. تركمانان نیز از ضعف دولت مركزي 
استفاده كرده و به تحریک بیگانگان پاسخ مثبت دادند. آنها دائما 

نمودند و اغنام به مناطق مرزي، دره گز، كالت، قوچان تجاوز مي
نشینان را به غنیمت و اسارت و احشام و زنان و دختران و مرز

 .(403: 4032 ،میرنیا) بردندمي

 جدا سازی تركمانان از ايران
خواستند روسیه آنان را به صورت ملت مستقلي ها ميتركمن

بشناسد و درباره حقوق آن ها با دولت ایران وارد بحث شود. داشتن 
متحدي قوي در جنگ با ایران، راه وصول به این هدف بود. 

( روسیه براي پیشبرد اهداف خود 404ـ  400: 4080، )سیمونیچ
هاي روسي مجهز كرده بود. ها و تفنگتركمانان را با فشنگ

( در این مورد سندي از فروختن آالت 030: 4053، 4)كرزن، ج 
)مرادي؛  حرب توسط رعایاي روس به تركمانان در دست است

 .(:4030شباني ثاني. 

 تجارت بهانه مداخالت
ها، یه براي ایمني تجارت دریایي خود از دستبرد تركمندولت روس

در صدد بر آمد در طول ساحل دریا، از شمال شرقي تا گرگان با 
م، 4503ها ارتباط برقرار كند. به این منظور در سال تركمن

ها را ماموراني به خلیج بالخان و سرحد ایران گسیل كرد و یموت
زارش خود از آشوراده به تشویق به همكاري نمودند. آنان در گ

ي الجیشي و قابلیت تجارعنوان بهترین منطقه با موقعیت سوق
هاي تجاوزطلبانه طبق معاهده .(03ـ  02: 4020)سارلي،  نام بردند

گلستان و تركمانچاي، روسیه بر دریاي خزر مسلط شده بود و نیز 
به دلیل ناتواني دولت ایران از سركوب تركمانان منطقه گرگان، 

ها بود، زمینه نفوذ خود در ناحیه ه بیشتر به تحریک خود روسك
 .(150: 4030 ،)آدمیت جنوبي دریاي خزر را بیشتر فراهم كرد

ها كه براي سركوبي تركمانان در آشوراده مستقر شده بودند، روس
از همان آغاز سعي كردند در بین آنان به توسعه نفوذ خود بپردازند. 

ف خود به دنبال دستیاراني بودند. یكي از آن ها براي پیشبرد اهدا
كساني كه به این منظور برگزیده شد، خدرخان تركمن بود كه 

خواستند تجارت نمک و نفت استراباد را به او بسپارند. ها ميروس
وي با گماشتگان خود به قتل و غارت مشغول بود. پشتیبان او 

ده آشوراچریانف كنسول روس در استراباد و دریابیگي روس در 
   .(131: 4030)آدمیت،  بودند

روسیه اقدام به ایجاد كنسولگري و گماردن كنسول در بنادر و  
شهرهاي مختلف نمود. در هر جا كه گماردن نماینده رسمي به 
صالح این دولت نبود، براي انجام مقصود خود نمایندگاني در لباس 

یا افرادي كه روحاني و معموال هم از میان ارامنه متولد روسیه و 
در كار تجارت بودند، استخدام مي كرد. بدین ترتیب محدوده 

ج  ،ن)كرز سیه در سرتاسر خراسان گسترش یافتهاي روفعالیت
گزارش كلنل استوارت افسر گارد سلطنتي  .(230ـ  230:  4052 ،0

ق، براي مطالعه راه هاي  4032م/ 4554انگلستان كه در سال 
در مرزهاي گرگان به ایران آمده بود  هاروسجلوگیري از تجاوز 

و نزدیک به یک سال در آن منطقه به مطالعه پرداخت این مطلب 
 را روشن مي سازد: 

.. از قرار ظاهر حال، مامورین روس در میان طوایف میانه .»
باشند، به این جانب اطالع رسیده گرگان و اترک مشغول كار مي

الیه اند و مشاررستادهاست كه یک نفر مسلمان از خاک روسیه ف
ها را كند و اسم آنباي مسافرت ميدر میان طوایف جعفر

 ها دوستي كند. سه نفرنویسد و سعي دارد به تمام رؤساي آنمي
ارمني از اهل بورمه در میان گوكالن ها در وقتي كه من آن جا 
بودم، مشغول تجارت بودند. ولي محل شبهه بود كه آیا تجارت 

ها در آن جا باشد یا نه؟ دازه اي بود كه قابل حضور آنآن ها به ان
ها مأمورین روس بوده و عقیده خود من این است كه فقط آن

 .(00: 4083 ،)صفایي« اند...
تصمیم گرفتند  هاروس( 4515-4535شاه )در دوران محمد

سرزمین هایي را كه توسط قرقیزها و تركمن ها و قراقالپاق ها 
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ف كنند. آنها به سواحل شرق و شمال شرق اشغال شده بود تصر
دریاي خزر لشكر كشیدند و پس از تصرف این مناطق به فكر 
ایجاد تأسیسات و كارخانجات در استراباد افتادند تا از آن جا تجارت 

عطوفي، )م با تركستان، خیوه، بخارا و بلخ و خوارزم را كنترل كنند
جاد راه بازرگاني روسیه به بهانه ای 4530در سال  .(030: 4021

اقدام به احداث مناطق تجاري در سه نقطه دریاي خزر نمود و در 
 .(04ـ  00: 4020 ،4)سارلي، ج  این مناطق مساجدي بنا كرد

 سلب حاكميت ايران و اشغال دائمي شرق خزر
نخستین گام  45الحمایه كردن قزاقستان در قرن با تحت هاروس 

داشته بودند. یک قرن بعد در را براي سلطه بر آسیاي مركزي بر
 م، روسیه به خیوه اعالن جنگ داد اما پیروز نشد 4503سال 

آنها با پذیرش شكست موفق  .(4380: 4032 ،0اعتمادالسلطنه، ج )
م،  4503به تصرف خیوه نشدند. پس از شكست خیوه، در سال 

د در نشین خوقننخستین حمله موفق روسها به ماوراءالنهر، به خان
شین ناتفاق افتاد كه موجب فتح تاشكند و الحاق این خان 4538

م، سمرقند و بخارا و  4535به روسیه گردید. پس از آن در سال 
ها شدند و الحمایه روسنشین خیوه تحتم، خان 4523 در سال

م،  4553استیالي این كشور بر ماوراءالنهر كامل گشت. در سال 
همیت ت و شهر تاشكند كه از انام آن منطقه به تركستان تغییر یاف

ها كمتري نسبت به بخارا و سمرقند برخوردار بود، از سوي روس
در سال  .(452: 4020)شیخ عطار،  به مركزیت منطقه انتخاب شد

 5م، ژنرال المكین با عده اي از سربازانش به شاهقدم در  4521
اي به منزلي استراباد وارد شدند. او در آن جا طي بخشنامه

هاي تركمن اعالم كرد كه از رودخانه گرگان تا خیوه به تیمو
روسیه تعلق دارد. این بخشنامه كه ژنرال در آن خود را فرمانرواي 

ها ها نامید، به منظور جلوگیري از مزاحمت تركمنهمه تركمن
براي تجارت روسیه بود. این اقدام به منزله فرمانروایي روسیه بر 

گرفتن ها با در پیشروس .(82: 4053، )مجتهد زاده ها بودتركمن
ها ها در صدد جلب اعتماد آنآمیز با تركمنسیاست مسالمت

آمده تا راه سلطه خویش بر منطقه را هموار كنند. این سیاست بر
داشت و در بسیاري از موارد براي روسیه نتایج سودمندي در بر

ه دند، بلكها نه تنها اطاعت و فرمانبرداري خود را نشان داتركمن
)مجتهد زاده،  به نیروهاي روسي در تجاوزات آنها كمک كردند

4053 :85).  
پس از جدا شدن هرات از ایران، تراكمه آخال و مرو به تاخت و  

تاز به نواحي خراسان پرداختند. از آن جا كه دولت ایران 
ها را بگیرد، بعد از عزل توانست به طور قطع جلو آننمي
اید ها شد تا شسپهساالر، حاضر به مذاكره با روسخان حسینمیرزا

: 4032، 1)محمود، ج  بتواند از تاخت و تاز تراكمه جلوگیري كند

م، سربازان روسي براي  4523به این منظور در سال  .(4433
كست تپه شسركوب قبایل تركمن تكه حركت كردند، اما در گوک
م،  4553ل خوردند. با این وجود سركوبي ادامه یافت. در سا

احداث خط آهن استراتژیک از ساحل دریاي خزر به  هاروس
مناطق داخلي را آغاز كردند. لشكر جدیدي تحت فرماندهي ژنرال 

 4554اسكوبلف براي سركوب قبایل تركمن وارد عمل شد و در 
به این ترتیب  .(08: 4033)ریوكین،  موفق به فتح گوک تپه شد ،م

 43ها را در ربع آخر قرن تركمن امپراتوري تزارها، بخش عمده
چند ماه بعد، معاهده  .(33: 4053)آیرونز،  تحت كنترل خود درآورد

آخال میان دو دولت روسیه و ایران به امضا رسید. اما این پیمان 
ها به خراسان شود. تهاجمات نتوانست مانع تجاوز قبایل تركمن

براي نا امن ها خود، ها بعد ادامه یافت، روستركمانان تا مدت
ن كردند. به همیكردن خراسان پنهاني این تجاوزات را تشویق مي

 پذیر بودچنان آسیبدلیل مناطق شمالي خراسان و گرگان هم
  .(3:  4021)یارمحمدخان سهام الدوله و خاور بي بي شادلو، 

 انگلستان و سياستهای استعماری در آسيای ميانه 
عالوه بر منافع تجاري انگلستان در خراسان، حفظ امنیت مستعمره 
هند عامل دیگري بود كه منطقه شرق ایران را به صحنه رویارویي 

 تبدیل كرد. روسیه در حال توسعه امپراتوري بود، اما با روسیه
انگلستان آن دوره را پیموده بود و براي حفظ مستعمرات، دوره 

 .(030ـ  031: 4053، 4)كرزن، ج  ردككاري را طي ميمحافظه
نقش انگلیس در تهاجمات تركمانان و تحریک آنان، در 

ها براي هاي دفاعي این كشور قابل مالحظه است. آنسیاست
حفظ مستعمرات خود و رقابت با روسیه از وجود تركمانان بهره 

 بردند. مي
 از آن جا كه دولت انگلیس تا مدتي گرفتار شورش هند و عواقب

در آسیاي مركزي،  هاروسآن بود، نتوانست در مقابل پیشرفت 
 انداخت، مقابله كند. بنابراینكه سرحدات شمالي هند را به خطر مي

ها كنار آمده و تا حد امكان دامنه انگلستان سعي كرد با روس
ها را در آسیاي مركزي و ماوراءالنهر محدود كند و متصرفات آن

 شدفغانستان توسط روسیه چاره اي بیندیبراي جلوگیري از تسخیر ا
ها از آغاز از طرف دیگر انگلیسي .(020: 408)هوشنگ مهدوي، 

م، تالش كردند در آسیاي میانه و قفقاز نفوذ نمایند تا  43قرن 
امكان كنترل بغازهاي بسفر و داردانل، شهر استانبول، دریاي سیاه 

سیادت انگلستان را داد و دریاي مدیترانه را كه به آنان اجازه مي
بر خاور نزدیک و میانه مستقر نمایند، به دست آورند. روسیه هر 

ن یابي انگلستان به ایچند ناتوان اما سعي در جلوگیري از دست
انگلستان در آغاز سعي  .(20: 4003)عبداهلل یف،  اهداف داشت

كرد از تركمانان منطقه آخال و افغان ها و در صورت امكان از 
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ها محكمي در مقابل روسو عثمانیان استفاده كرده و سد  ایرانیان
 .(: یازده 4058)استوارت،  ایجاد كند

هاي برجسته انگلیسي، مكنزي كنسول استراباد یكي از دیپلمات 
م، با سفر به منطقه و دیدار از پایگاه دریایي روسیه  4583در سال 

ا گو بدر آشوراده، به میان قبایل تركمن رفته و ضمن گفت و 
رهبران قبایل، از آنان مصرانه خواست تا از حمالت خود به 
شهرهاي ساحلي ایران بكاهند تا دیگر نیازي به حضور نیروهاي 

اي روسي در جزیره نباشد. او كه با حاكم استراباد روابط دوستانه
داشت به وي توصیه كرد تا با ایجاد ناوگان دریایي در دریاي خزر، 

نیاز كند. اما این مذاكرات به نتیجه ي روس بيهاایران را از كمک
ها از قصد زماني كه انگلیسي .(8: 4020)ولودارسكي،  نرسید

روسیه براي جنگ با خیوه با خبر شدند، دست به اقداماتي زدندكه 
م از 4513بر نداشت. آنها در سال نتایج قابل مالحظه اي در

داشته و هندوكش گذشته و دوست محمد خان را از تخت بر
ها از هندوكش افغانستان را متصرف شدند، تا مانع عبور روس

شوند. از آن جا اقدام به اعزام كارگزاراني به مناطق مختلف آسیاي 
 مركزي كردند تا خوانین محلي را به مخالفت با روسیه وادار كنند

  .(412ـ  415:  4050 ،) اتاماژور
ها و م، كشمكش 03هاي اول قرن و حتي سال 43در تمام قرن 

هاي روسیه و انگلیس در آسیاي مركزي تمركز یافته بود. رقابت
هر چند در آغاز، این مبارزات چندان محسوس نبود، اما از سال 

م، به بعد شدت یافت و هر یک از دو دولت در جذب  4533
ها و جذب سكنان آن كوشش كردند. پیماناني در این سرزمینهم

ري با منطقه آسیاي مركزي توان استفاده ها به دلیل همجواروس
ها كه از این توان برخوردار از قوه نظامي را داشتند، اما انگلیسي

شدند. به همین دلیل نبودند، با وعده و وعید وارد میدان مي
هاي انگلیس در مقابله با روسیه در منطقه آسیاي مركزي سیاست

 .(4045: 4032، 1)محمود، ج  شدبیشتر با شكست مواجه مي
دولت انگلیس گاهي به صورت غیر مستقیم نیروي نظامي و 

داد. از جمله با خان تجهیزات در اختیار برخي از خانات قرار مي
 اي به آن جا اعزام داشتخیوه ارتباط دوستي برقرار كرد و فرستاده

ها را از قصد دولت روسیه و ساختن قلعه آگاه كنند. در صورت تا آن
ات نظامي، دولت انگلستان توپ و توپخانه در اختیار نیاز به تجهیز

  .(400ـ  401: 4023)میرپنجه،  دادها قرار ميآن
بسیاري از دولتمردان بریتانیا حاضر به رسمیت شناختن 
تركمنستان و مناطق غربي خیوه به عنوان حوزه نفوذ روسیه نبودند 

ن به ایرازیرا این مناطق را از نظر تاریخي و جغرافیایي متعلق 

دانستند. گذشته از آن الحاق تركمنستان به روسیه كه تهدیدي مي
جدي نسبت به تمامیت ارضي ایران بود، براي انگلستان نیز 

رفت. چون با استقرار روسیه در خطري واقعي به شمار مي
هاي شمالي و تركمنستان و مناطق غربي خیوه، قسمت

پالمرستون و افتاد. غربي هند انگلیس به خطر ميشمال
 نتوانستند مانع تجاوزات روسیه شوند 4535جانشینانش تا سال 

ها سیاست تهاجمي از آن پس انگلیسي .(80: 4020)ولودارسكي، 
را برگزیدند. راولینسون كه به عنوان یكي از طرفداران فعال 
سیاست تهاجمي انگلیس در خاورمیانه شهرت داشت، معتقد بودكه 

انگلستان، مخالفت و عدم سازش با باید هدف اصلي سیاست 
تجاوز روسیه در آسیاي مركزي باشد. براي این هدف بریتانیا باید 

كرد و از حق ایران به عنوان یک متحد واقعي به ایران كمک مي
هاي خودش در تركمنستان به خوبي حمایت نسبت به سرزمین

اي كه وزیر مختار  در نامه .(13ـ  83: 4020)ولودارسكي،  نمودمي
به لندن فرستادند، یاد  4521انگلیس در تهران و تیلور تامسون در 

آور شدند كه باید به ایران كمک شود تا از تصرف اراضي 
ن چنینشین از جمله مرو به دست روسها ممانعت شود. همتركمن

باید صاحب منصبان انگلیسي با هزینه انگلیس براي تربیت و 
شون ایران به تهران فرستاده شوند و در صورت ایجاد انضباط در ق

  .(08: 4081)كاظم زاده،  نیاز به ایران كمک مالي كنند
هاي انگلستان مبني بر جلوگیري از پیشرفت روسیه با وجود تالش 

هاي آسیاي مركزي، سرانجام روسیه موفق به الحاق در سرزمین
 گسترشهاي بزرگي از این سرزمین به امپراتوري در حال بخش

ها به سوي جنوب، مرزهاي شمالي خود شد. سرازیر شدن روس
كه  ايگونهمستعمره انگلستان را با خطراتي جدي مواجه كرد به

غلبه انگلستان بر افغانستان و گسترش دامنه سیطره این كشور تا 
جزایر داخلي خلیج فارس و شیخ نشینهاي جنوب خلیج فارس در 

 راستاي همین سیاست بود. 

 جه نتي
هاي دو كشور روسیه و انگلستان بود. این م، قرن رقابت 43قرن 

دو براي به كام كشیدن كشورهاي ثروتمند شرق با یكدیگر به 
 هاي تازه، گسترشرقابت پرداختند. روسیه در جهت فتح سرزمین

كرد يم قلمرو و تهدید مستعمره زرخیز انگلیس یعني هند تالش
و انگلستان نیز در جهت دفاع از هند و جلوگیري از پیشرفت بیشتر 

هاي استعماري خود را تنظیم كرده و در این میان روسیه سیاست
ها در راه انجام مقصود از اقوام و قبایل متعدد بهره جستند. آن
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ترین اي فروگذار نكردند. یكي از سادهخویش از هیچ توطئه
گزینند، استفاده از نیروهاي عشایري انستند برتوهایي كه ميراه
نشین بود كه به سادگي حاضر به تمكین به دولتهاي مركزي مرز

نبودند. از آن جا كه روسیه به آسیاي مركزي، خیوه، بخارا، خوقند 
توانست به دلیل مشكالت و خوارزم نظر داشت و چون نمي

 را در گرفتنلشكركشي از راه بیابان، به هدف برسد، تنها راه 
مناطق شمالي ایران به ویژه استراباد دانست و چون امكان گرفتن 
این مناطق به آساني میسر نبود، تصمیم گرفت از تركماناني كه 
در این ناحیه ساكن بودند، استفاده كند. بنابراین دو دولت 

استعماري از راه هاي مختلف سعي در جذب تركمانان داشتند. 
تراكمه براي حمله به مناطق شمالي كشور  ها با تحریکتالش آن

همراه شد. نا امني در آسیاي مركزي و به تبع آن در خراسان بزرگ 
سبب شد تا روسیه بتواند آشوراده را اشغال و در آن جا استحكامات 
نظامي تأسیس كند. دولت ایران كه ناتوان از دفع شورش ها و 

رق و شمال شرق هاي هر روزه تركمانان به مناطق شتاخت و تاز
بود به ناچار تن به مصالحه با روسیه داد و معاهده آخال كه به از 

هایش منجر شد، را با آن كشور منعقد نماید. دست رفتن سرزمین
خاصیت تبدیل شد.انگلستان به یک تماشاگر بي
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Abstract 
 

During the Qajar period, the Turkman's tribe were attacked interior 

territories of Iran and tiffs the properties of habitants of eastern Khazar 

and Khorasan. In the most of these raids they captured the women and 

children as slave to selling in the slave market in Bokhara, Khiwah 

and Marv. One of the most important element of this situation was the 

rivalry of Russia and Britain in this region. they searched their colonial 

benefit in the instability of the region. Russia flew their aggressive 

colonial interest toward south and Britain flew his stable defense upon 

his colony in India. Both take position toward the Turkman raiders. In 

these rivalries the Russia won the central Asia and Britain loos its 

hegemony upon this region. This research will examine the condition 

which produced this situation with emphasize upon the original 

sources and will introduce the historical research method. 
 

Key words: Central Asia, Russia, Britain, Iran, Turkman 
 

                                                           
1. Associated Professor, University of Sistan and Baluchestan    Dr_mmoradi@yahoo.com 

2. Master of Art, University of Sistan and Baluchestan 


