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 چکیده

یکی از موضوعات مغفول در خراسان بعد از معاهده آخال، 

های نفوذ روسیه در مرزهای شاملی خراسان و کالت نادری سیاست

ا توجه تحلیلی و ب-بر روش توصیفییهتکاست. هدف از این پژوهش با 

ه ها به دنبال چبه اسناد آرشیوی پاسخ به این پرسش است که روس

در کالت  خصوصبهاهداف سیاسی و اقتصادی در شامل خراسان، 

ای های منطقهنادری بودند و حکومت قاجار در برابر این سیاست

ی هروسیه، چه نوع دیپلامسی و سیاستی در پیش گرفت؟ با نگا

ست که ها حاکی از آن اتطبیقی، یافته-نگر و با رویکردی تحلیلییجزئ

اجار ق ، حکومتبعد از شکست مرو و پایان نفوذ ایران در آسیای میانه

مواجه  اییدههای عدها و چالشبا بحران ،در مرزهای شاملی خراسان

ها ها در منطقه آسیای میانه و ادعای جدید آنگشت. پیرشوی روس

های جدیدی از نقاط مرزی همچون رسخس بر مالکیت بخشمبنی 

ز، حساسیت ها در امور کالت نادری و درگکهنه و دخالت آن

به همین دلیل به دستور شاه و تالش برانگیخت. شاه را نارصالدین

یران تر شد و ااملللی ایران فعال، دیپلامسی بینوزارت امور خارجه ایران

از نفوذ انگلستان در منطقه برای پیشربد اهداف خود و فشار به دولت 

قاجار با تقویت قدرت نظامی  حکومتروسیه استفاده کرد. از طرفی 

م ، اعزااین منطقهخود در خراسان، واگذاری اختیار بیشرت به والیان 

ه از جاسوسان سعی کرد موازنه قدرت کش و استفادمهندسین نقشه

 .دمنایرا در منطقه به نفع خود تغییر و یا حداقل وضع موجود را حفظ 

 خراسانکالت نادری، قاجار، روسیه، دیپلامسی،  کلیدی: واژگان

 

Abstract 

One of the most neglected issues in Khorasan after the 

Akhal Treaty is Russia's policies of influence on the 

northern borders of Khorasan and Kalat-e-Naderi. 

With regard to archival documents, the purpose of 

this descriptive-analytical study is to answer the 

following questions: what political and economic 

goals the Russians were seeking in northern 

Khorasan, especially in Kalat-e-Naderi? And what 

diplomacy and policy did the Qajar government 

pursue against these Russian logistics policies?  In a 

detailed and analytical-comparative approach, the 

findings represent that after the Merv defeat and the 

end of Iranian influence in Central Asia, the Qajar 

government on the northern borders of Khorasan 

faced many challenges and crises. The Russians' 

advance in the Central Asian region and their new 

claim of ownership of new parts of the border, such as 

Sarakhs and their involvement in the Kalat-e-Naderi 

and Dargaz affairs, aroused the anger of Nasser al-Din 

Shah. For this reason, at the behest of the Shah of Iran 

and the efforts of the State Department, Iran's 

international diplomacy became more active, and 

Iran used British influence in the region to pressure 

the Russian government. Also, by strengthening its 

military power in Khorasan, increasing the power of 

local rulers, dispatching mapping engineers and 

using spies, the Qajar government sought to maintain 

or balance the power in the region in its favor. 

Keywords: Kalat-e-Naderi, Qajar, Russia, 

Diplomacy, Khorasan   
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 مقدمه

سیزدهم هجری/ نوزدهم میالدی، حضور روسیه در در قرن 

ای افزایش و ایران در مدار صورت فزایندهآسیای میانه به

های امنیتی و مرزی جدیدی قرار گرفت. پیرشوی چالش

ی از توان ترکیبروسیه در آسیای میانه و شامل رشق ایران را می

های گرم و آزاد و های روسیه در دستیابی به آبسیاست

یش قدرت رسزمینی و درنهایت وصول به اهداف تجاری افزا

و تأمین مواد خام اولیه دانست که الجرم ایران در این 

کرد. ای روسیه، نقش قربانی را ایفا میهای منطقهچالش

ها و آهن ماورای خزر بر ترکمنها ابتدا با ایجاد راهروس

اندازی به مرزهای سنتی ها غلبه کردند و سپس دستازبک

های خود قرار دادند. حکومت قاجار یران را در برنامها

واسطه از دست دادن شهرهای قفقاز و همچنین قرارداد به

پاریس و پایان نفوذش در افغانستان، دچار بحران مرشوعیت 

ای به بحران جدیدی که مرزهای آن نظامی شده بود و عالقه

د نهای یک دولت قدرمتتر کند نداشت، اما نشانهرا کوچک

ها شد تا بتواند در برابر روسنظامی هم در او مشاهده منی

مقاومت کند. بنابراین سیاست مداری و دیپلامسی را 

جای جنگ و درگیری انتخاب کرد و سعی منود حوادث تلخ به

 های قفقاز و نتایج آن را متحمل نگردد.جنگ

مطامع و سیاست روسیه در آسیای میانه پایانی نداشت و 

شهرهای شامل خراسان ازجمله مرو، رسخس، کالت  تدریجبه

قرار گرفتند و اهمیت  کالن طرح راهربدی روسیهو درگز در این 

ها وارد مرحله جدیدی شد. در این بین نظامی و سیاسی آن

جایگاه کالت نادری حائز اهمیت بود. این شهر دارای 

الجیشی بود و از دیرباز نقش حفاظتی موقعیت سوق

کرد. حکومت ر برابر مهاجامن شاملی ایفا میخراسان را د

م( در 7959-7922ق/ 7373-7925شاه )حک: نارصالدین

( و م7997سپتامرب  97 /ق7929شوال  91معاهده آخال )

معاهده قراردادهای مرزی سعی کرد حاکمیت خود را بر 

کالت و رسخس تحکیم کند و اجازه ندهد این دو منطقه 

آباد و مرو داشته باشند. شقراهربدی، رسانجامی همچون ع

برای نیل به این مقصود، حکومت قاجار از ابزار دیپلامسی 

 ایهای منطقهخصوص کشاندن انگلستان به درگیریبه

استفاده کرد. انگلستان از طریق مداخله مستقیم نظامی 

های هرات و مداخالت روزافزون در عرصه همچون بحران

. ر ایران را تأمین کندکوشید منافع سنتی خود دسیاسی می

حضور روسیه در مرزهای شامل رشق ایران، هشداری برای 

رفت، اما انگلستان حارض به منافع انگلستان به شامر می

پذیرش هرگونه حرکتی علیه روسیه نبود و لندن خط قرمز خود 

را شهر هرات و شامل افغانستان قرار داد. بنابراین در عرصه 

ر موفق نبود و ناچار شد پشت دیپلامسی نیز حکومت قاجا

های رسخس و کالت حالت تدافعی به خود بگیرد و دیواره

 تجهیزات نظامی این دو منطقه را تقویت مناید.

 پیشینه پژوهش

اسنادی از های اسنادی همچون های اخیر پژوهشدر دهه

اسناد آصف الدوله ، روابط ایران با مناطقی از آسیای مرکزی

 اشاراتی تصویری کالت نادری و رسخساسناد و « از خراسان

اند، اما بیشرت مترکز این اسناد در زمینه پژوهش حارض داشته

ها بر مکاتبات اداری، سیاسی و نظامی والیان و پژوهش

خراسان با تهران و بالعکس است. همچنین در مقاالت 

تأملی در قوانین رسحدی کالت در عرص شده همچون چاپ

در  سازی روسیه تزاری در ایرانو راه های نظامیطرحو  قاجار

صورت های روسیه در شامل رشقی ایران و بهمورد سیاست

 ند.اپراکنده در مورد مسائل کالت، به ارائه نکاتی پرداخته

 روش پژوهش

مقاله حارض با توجه به اهمیت موضوع، درصدد پاسخگویی 

جغرافیای تاریخی کالت  به این سؤاالت است که سیر تطور

به مثاترکامنان بهها چگونه از روس چگونه بوده است؟ ریناد

استفاده کردند؟ ابزاری جهت فشار به ایران در کالت نادری 

 حکومتهای جدید مرزی با رای خزر در چالشو آهن ماراه

ر در برابچه نقشی ایفا کرد؟ و درنهایت حکومت قاجار  ایران

رشق در مرزهای شامل  طلبانه روسیههای توسعهسیاست

خراسان و در کالت نادری، از چه ابزارهایی بهره جست؟ این 

ناد تحلیلی و با تأکید بر اس-مقاله با روش تحقیق توصیفی

 آرشیوی به دنبال پاسخگویی به این سؤاالت پژوهش است.

 توپونومی و جغرافیای تاریخی کالت نادری

شهرستان کالت نادری، شهری در شامل رشق ایران و در 

کیلومرتی شامل مشهد است. این شهر دژ  754فاصله 

کیلومرت  79کیلومرت طول و  32است که  یشکلیضیطبیعی ب

ای دفاعی محصور شده طبیعی عرض دارد و مانند قلعه



 

 1۳شماره   31۸۹تابستان 

۳۳ 

من
ش ا

اک
ش

ک
تی

 ،ی
رز

م
 و ی

... 

است که آن را تبدیل به پدافند دفاعی غیرعامل خراسان کرده 

(. به همین دلیل کالت در طول 553: 7321بود )پاپلی یزدی، 

به دژی تسخیرناپذیر تعبیر شده است که بسیاری تاریخ ایران، 

 شدند و یااز مخالفان سیاسی و نظامی یا به آن پناهنده می

عنوان اهرمی فشار علیه حکومت مرکزی بهره از کالت به

کالت در دشتی به نام اتک واقع است که از  جستند.می

رشق با رسخس، از غرب با درگز، از جنوب با مشهد و چناران 

و در نزدیکی  1جوار استهم ناشامل با کشور ترکمنستو از 

مناطقی همچون چهچهه، دوشاخ، تجن و مرو در خاک 

ترکمنستان کنونی است که در دوره قاجار و قبل از تسلط 

ها، مراکز نظامی ایران در آسیای میانه محسوب روسیه بر آن

شدند. منطقه کالت از دوره باستان مرکز توجه اهل می

اقع بود و حتی در شاهنامه فردوسی در تنازع میان خراسان و 

کند و محل فرود پرس سیاوش با تورانیان نقش ایفا می

(. 22-19: 7392)فردوسی،  شودتدافعی فرود در آن می

عنوان دژی دفاعی در برابر استفاده ایرانیان از کالت به

ها در آسیای میانه دانسته تورانیانی که محدوده قدرت آن

 کالت کیتی، یادآور این نکته است که ژئوپلشده است

تواند هامن نقش را در دوران صفوی و در درگیری صفویان می

 قاجار و حکومتبا ازبکان و در دوره قاجاریه در درگیری بین 

 ترکامنان ایفا کند.

 
شهرهای شامل خراسان: نقشه 7نقشه شامره 

کالت در لغت به معنی قلعه یا دهی بزرگ است که بر رس 

 /11: 7313کوه یا پشته بلندی قرار گرفته است )دهخدا، 

و این نام به دلیل جغرافیای خاص کالت به آن داده  (15261

شده است؛ زیرا این شهر در فالتی پر عارضه و ناهموار 

های بلند و شده که متام اطراف و اکناف آن را کوهواقع

غیرقابل نفوذ فراگرفته است و بر طبق گزارش سیاحان 

ط از اند، دسرتسی به آن فقمختلفی که به این نقطه سفر کرده

بست و ارغون، نفته، ده چاه، چوبیق پنج دروازه ورودی طر

بوده است که در این بین فقط دو مسیر  ریپذکُشتنی امکان

                                                           

 .7نقشه شامره  ر.ک:. 1

(. البته 2/52: 1651. )گرگر، باز بودبرای گذر واحد توپخانه 

واژه کالت در ایران نامی پرکاربرد برای مناطق کوهستانی 

ته ناطق کال ترین آن منطقه کالت در سیستان، ماست که مهم

در مازندران و شهر کالت نادری در خراسان است. شهر 

های متفاوتی را تجربه کرده های مختلف نامکالت در دوره

-1151)حک:  است اما بعد از حضور نادرشاه افشار

در این منطقه، چهره حامسی نادر  م(1166-1111ق/ 1111

ن آ  بر این منطقه سایه افکند و نام کالت نادری بیشرت برای

و اسناد مختلف هر  هاقاجار در گزارشاستفاده شد. در دوره 
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شود برای آن استفاده می« کالت نادری»و « کالت»دو واژه 

شاه در دسرتس که از نارصالدین هاییطور مثال در گزارشبه

 ،732 :7325، قاجار) 1است او به هر دو واژه اشاره دارد

795.) 

در خراسان، باعث در دوران اسالمی، حضور سامانیان 

خصوص زمانی شدن نام کالت در منابع اسالمی شد بهمطرح

که ابوعلی سیمجور سپهساالر خراسان در درگیری با 

سبکتکین ناچار شد به سمت کالت فرار کند و در آنجا قوای 

خود را بازتولید کند. عتبی در کتاب ترجمه تاریخ یمینی 

به کالت توجه شود که عنوان اولین منبعی شناخته میبه

کند و دوران پرشکوه گذشته آن را با این جمله تداعی می

عنان است هم نای است که با عنان آساماین قلعه»کند: می

و از حوادث زمان در امان، مرغ بر آسامن قرصش مکنت پرواز 

(. 799: 7354)عتبی، « نیابد و وهم در آستانه رفعتش نرسد

، کالت جایگاه خود را همچنان در دوران اسالمی تا دوره قاجار

عنوان دژی که محل تحصن مخالفان سیاسی و نظامی به

مدعیان قدرت در خراسان بودند حفظ کرد. در این بین 

، 2تحصن سلطان محمد خوارزمشاه در کالت در برابر مغوالن

فرار ارغون رسدار مغولی به کالت و تبدیل این منطقه به مرکز 

ترین حوادث این دوران ان، از مهمقدرت و ثروت نادر در خراس

 بود.

کالت در دوره نادر از یک قلعه مستحکم تبدیل به یک منطقه 

آن  مراتب نامشود و بهایرانیان می ینگار خیمهم و پرآوازه در تار

در اسناد و مدارک و کتب تاریخی این دوره مشاهده 

شود. نادر در شهر ابیورد دوران جوانی خود را در کنار می

باعلی کوسه سپری کرد. در این زمان کالت جز مناطق ابیورد با

رفت و حضور نادر در کالت، او را وابسته به این به شامر می

منطقه کرد و در همین دوران است که نادر با ویژگی خاص 

-7757) طهامسب میرزا کهیکالت بیشرت آشنا شد. هنگام

                                                           

 «کالت نادری»اند واژه . اکرث اروپاییانی که به ایران سفر کرده1

ن اند و اکرث سفرنامه نویساکاربردهرا برای این شهر به« حصار نادری»

 اند. اماکاربردهرا به« کالت»داخلی برای کوتاه کردن جمله، واژه 

ها قبل از دوره قاجار سال« کالت نادری»نظر بر این است واژه اتفاق

 (.42 /9: 7329بر این شهر تثبیت شده بود )گرگر، 

با سلطان محمد  ن. در مورد اتفاقات و رویدادهای درگیری مغوال 2

 (.702 /9: 7324: )جوینی، ، ر.کخوارزمشاه در کالت

با کمک نادر بر ملک محمود م( 7199- 7199ق/ 7734

یستانی غلبه کرد، نادر از طرف حاکم صفوی، به حکومت س

کالت، ابیورد و نسا گامشته شد بنابراین رشد سیاسی نادر 

نادر عمالً قدرت کامل  کههنگامی در کالت رقم خورد.

های زیادی در سیاسی را در ایران به دست گرفت، سازه

کالت ساخته شد. ساخت عامرت خورشید، بند نادری و 

اماتی گذاری، اقدانتقال آب به کالت از طریق شبکه بزرگ لوله

بود که نادر در آن انجام داد. همچنین انتقال ثروت به یغام 

رسمی دوره نادری را  نگارانخیر، تا6برده هندوستان به کالت

ای ساخته و صادقانه یاهایبه این سمت سوق داد که رؤ

کند در بینی میپرداخته کنند که در آن تیمور گورکانی پیش

کالت فردی به قدرت خواهد رسید که بر دنیا مستولی 

(. بازگو کردن این 74-7/72: 7322خواهد گشت )مروی، 

ورشید به مقربه تیمور سازی عامرت خها و شبیهخواب

هایی جهت تبدیل جایگاه کالت گورکانی در سمرقند، تالش

 به یکی از ابزارهای مرشوعیت بخشی نادر بودند.

مثابه ابزاری جهت فشار به ایران در کالت نادری ترکامنان به

 در دوره قاجار

دوره قاجار به دلیل حضور روسیه و انگلستان در آسیای میانه 

موسوم شد، « بازی بزرگ»ندی که به گیری رو و شکل

شهرهای شامل خراسان را تبدیل به مناطق پراهمیتی کرد که 

های محلی بود و پای دولت نگارییختحوالت آن فراتر از تار

ندن به آن باز ل 1زهای خارجی ازجمله دیلی نیوغربی و روزنامه

ای . در این بین رسخس و کالت تبدیل به مناقشه6شد

و دولت روسیه و ایران شد بنابراین تحوالت حساس برای د

 یلتحلکالت در دوره قاجار از دو بُعد داخلی و خارجی قابل

های قبل از خود فاصله دارد و دیگر است. فرایندی که با دوره

مسئله شهرهای خراسان و کالت، یک پدیده داخلی محصور 

های نظامی مخالفان حکومت مرکزی نیست بلکه به فعالیت

ن به کالت بنگرید به . در مورد انتقال خزائن ثروت از هندوستا6

 (.52: 7324)بازن، 

4 . Daily news 

. برای بررسی سفر خربنگار اختصاصی دیلی نیوز لندن به شامل 6

 :، ر.کخراسان و کالت و اسارت این خربنگار به دست ترکامنان

 (.1635)آدنوان، 
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های نوین آمیخته با دیپلامسی جهانی با چالش اییدهپد

عد از بُ  ای است.های منطقهاملللی و حساسیتبین

داخلی، در اواخر دوران محمدشاه و اوایل دوران نارصی، 

 هایشورشی در خراسان شکل گرفت که دنباله هامن چالش

های ایلی و مدعیات سلطنت است. شورش ساالر قدرت

استفاده از  م( و7940-7955ق/ 7920-7922ن )در خراسا

عنوان دژی مستحکم یادآور کاربردهای گذشته کالت کالت به

در برآیندهای سیاسی خراسان بود. در این اتفاق، ساالر، 

مرکزی حکومت جعفرخان و بزرگان خراسان که از 

خورده بودند، سعی کردند به کالت فرار کنند و از شکست

عه برای ساماندهی مجدد های تسخیرناپذیری این قلویژگی

 خان درگزینی یامننیروهای خود بهره بربند. در این بین سل

حاکم کالت با کمک رستم خان چوالئی از ورود شورشیان به 

ها را ناچار کردند به سمت بجنورد فرار و کالت جلوگیری و آن

، رسیال 22در قلعه بجنورد پناهنده شوند )استادوخ، کارتن 

؛ 93، پرونده 7/72/0/72، رسیال 22رتن ؛ کا72، پرونده 59

(. اسناد وزارت امور خارجه 72، پرونده 21، رسیال 22کارتن 

دهد شورش ناموفق ساالر در خراسان، از آخرین نشان می

در کالت است و از این تاریخ به بعد و  چنینیینهای اتالش

با ورود ایران به عرصه تحوالت جهانی، ماهیت کالت و دید 

رکزی به کالت از یک قلعه پردردرس تبدیل به یک حکومت م

 و بر مبنای هویت ملی برای ایرانیان شد. راهربدیمرکز 

از بُعد خارجی، دوره قاجار مصادف با بروز پدیده 

صورت طبیعی با امپریالیست نوظهور روسیه است که به

مرزهای ایران چالش پیدا کرد. قبل از درگیری مستقیم ایران و 

پیرشوی  1ها در دوره پطر کبیرنطقه قفقاز، روسروسیه در م

ای که ساکنان در آسیای میانه را مدنظر قرار دادند. منطقه

اکرثیت آن ترکامنان، ازبکان و قرقیزها بودند و ایرانیان 

بکان را و از یختهگسصورت سنتی ترکامنان را از رعایای لجامبه

 لوای دانستند که زیرشاملی خود می شدهیکدشمنان تحر

آباد، مرو، رسخس، قزل سو و خیوه حکمت مرکزی در عشق

های مالی ساکن بودند. اما در عمل مشکالت داخلی و بحران

های حاکم بر ایران، حکومتهای باعث گردیده بود در برنامه

                                                           

1 . Peter Great 

2. Alexander I 

آسیای میانه در اولویت قرار نداشته باشد و نادرشاه از آخرین 

ایران را در  بندیمحاکامنی بود که سعی داشت حاکمیت ن

آسیای میانه تحکیم و تثبیت کند. طرح تسلط بر آسیای میانه 

 2اول وسیله الکساندراز جانب پطر کبیر کلید خورد و به

های روسیه در منطقه آسیای میانه پیگیری شد اما اولین گام

آنجا همراه بود  یننشها در خیوه از خانبا شکست آن

(Allworth, 1967: 7-29). 

ق/ 7955های دوم ایران و روسیه در سال پایان جنگ پس از

، ظاهراً توسعه رسزمینی روسیه در مرزهای ایران م7999

متوقف شد و مناسبات دو قدرت در چارچوب مبادالت 

دیپلامتیک و تجاری محدود گردید اما سوءظن نسبت به 

رفتار روسیه و تهدید منافع ایران در مرزهای شاملی، 

نی را همواره آماده تحول و اتفاقی جدید ایرا مدارانیاستس

 های قفقاز رابایست در آن اشتباهات جنگکرده بود که می

تکرار نکرد. با تسلط روسیه بر قفقاز، سیاست تزارها بر 

پیرشوی در آسیای میانه متمرکز شد که در آن ازبکان و ترکامنان 

 رکردند. بحران هرات دهر از گاهی منافع روسیه را تهدید می

م(، 7935-7959ق/ 7940-7925 )حک:  دوره محمدشاه

حامیت ضمنی روسیه را به دنبال داشت. حامیتی که نشان 

داد در معادالت منطقه، روسیه برای فشار بر انگلستان از می

طریق هرات آمادگی الزم را دارد. پشت پرده بحران هرات برای 

وندهای یایران، فرصت برای روسیه بود، بحرانی که به پارگی پ

 میان ایران و انگلیس و نزدیک شدن ایران به روسیه انجامید.

یک عملیات جدید  6ها به رهربی رسدار خود پروسکیروس

برای تسلط بر  م7932 ق/7944 اما باز ناموفق را در سال

خیوه انجام دادند. این دو رویداد باعث رویارویی غیرمستقیم 

ع بازی بزرگ و انگلستان و روسیه در آسیای میانه، رشو 

های سیاسی گردید. اولین استفاده از برگ ایران در چالش

منظور تسلط بر آسیای میانه در های موفق روسیه بهقدم

ها موفق اواخر دوره سلطنت محمدشاه برداشته شد. روس

شدند خانات خوقند را در سلسله نربدهایی شکست دهند 

ره سیحون تا د و بر منطقه بزرگی از رسزمین قرقیزها یعنی از

مسلط شوند و در آنجا  1ایلی و کوهستان سمیرچیه

3. Perovski 

4. Semirechye 
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ها بعد از های نظامی ایجاد کنند. چالش جدی روسپادگان

سوی رسحدهای سنتی ایران تفوق بر قرقیزها، پیرشوی به

 بود.

د که گرفته بودنای در پیشدر این بین ترکامنان بازی دوگانه

نگاری ها و نامهبا روسمبنای آن دوری از هرگونه چالش بزرگ 

با نیروهای مستقر انگلیسی در منطقه بود. آنان توانسته بودند 

از زیر قدرت دیرینه ایران تا حدودی خارج شوند و حکومت 

ها، ترکامنان عنارصی نوپایی تشکیل دهند. از دیدگاه روس

ظم آسیای میانه و آزادی تجارت بودند و همین مزاحم برای ن

هایی کافی بود. از نظرگاه چنین مزاحم بهانه برای رسکوب

ها نیز ترکامنان خطری بالقوه برای امنیت مرزهای ایرانی

خراسان و حیثیت ایران در سمت شامل رود اترک به شامر 

رفتند. اما بر روی کاغذ همچنان ایران تأکید داشت آنان می

اینده منطقه ایران هستند تا در نقشه حکومتخراج گذار 

های خارجی، ایران باشد. بر باور عموم قدرت سهمی داشته

تنها توانایی تسلط و مدیریت ترکامنان را نداشت بلکه حتی نه

 یگاهتوانست امنیت مرزهای خراسان را از حمله گاه و بمنی

 ،چنینیینهای اهای حملهترکامنان مصون نگه دارد. از منونه

س ن به رسخای از ترکامنان به رهربی آزادخان ترکمحمله دسته

 ایجاد کرده بودای در منطقهو کالت بود که ناامنی گسرتده

 (.72، پرونده 52، رسیال 22)استادوخ، کارتن 

-7947ق/ 7925-7921) از دوره عباس میرزا و امیرکبیر

ایران تثبیت موقعیت ایران در  حکومتهای برنامهم(، 7959

. سلطان ودمنطقه مرو و نفوذ در بین قبایل ترکمن آخال و تکه ب

-7999ق/ 7931-7922) مراد میرزا فرمانروای خراسان

 کوتاه تسلط یادوره، حاکم مرو ینبا کشنت محمدام م(7999

ایران بر مرو را تثبیت منود اما شکست تاریخی حمزه میرزا از 

گسستی بر تسلط  م7942 ق/7912 ترکامنان مرو در سال

ای میانه ان در آسیسنتی ایران بر ترکامنان و پایانی بر نفوذ ایر 

د. ای باز شگردید و زمینه برای تفوق بازیگران جدید منطقه

ایران ناگوار و دردناک  حکومتشکست مرو به حدی برای 

و  شدها خاطره این شکست، به احتیاط نقل میبود که سال

 وعلفآبیقبایل سالور که سپاهیان ایران را به صحرای ب

ن شده بودند، مورد نفرت کشانده و باعث نابودی سپاه ایرا

شاه هر زمان نارصالدین کهیطور شاه و مردم ایران بودند. به

شد و خواهان شدت عصبی میآمد، بهنام این طایفه می

گردید. او بعد از این شکست، ها میرسکوب سخت آن

به والی خراسان و نظامیان  درپییدستورات اکید، جدی و پ

هایی رصیح، خواهان تار پیام حارض در منطقه ارسال کرد و در

و مار کردن سخت ترکامنان، تأمین بودجه و آذوقه برای 

های دفاعی در مشهد، رسخس و نظامیان و ساخت قلعه

(. این 7-9، برگ 9212/924کالت، بود )ساکام، ش 

ها هایی که دستور داده شد در آنها و نام مکانگزارش

د شاه ایران به دهنهای دفاعی ساخته شود، نشان میقلعه

 آباد و خیوه نیستاین درک رسیده بود که قادر به حفظ عشق

را دفاع از مرزهای شاملی خراسان و جنوب  حکومتشو مترکز 

رود اترک قرار داد. شکست مرو یک روی دیگر داشت. 

ای در آسیای شکست مرو باعث خروج ایران از رقابت منطقه

ش پاهی ناهمگون و آموز میانه شده بود و ایران نتوانسته بود س

در  توانستندیده ترکامنان را شکست دهد به چه ترتیب می

صورت مداخله روسیه قدرمتند، در برابر آن مقاومت کند و 

 از حیثیت سنتی خود در منطقه دفاع کند؟

ای شده بودند. دولتمردان ایران دچار آشفتگی دوگانه

ه مردم منطقناپذیری به خراسان و های جربانها، آسیبترکمن

ها با حمالت گاه و بیگاه به شهرهای وارد کرده بودند. آن

ها را به یغام کردند، داممرزی، روستاها و شهرها را چپاول می

زدند، فرزندان و زنان را بردند، به تجارت آسیب میمی

فروختند و عمالً امنیت را در عنوان برده میو به دزدیدندیم

، رسیال 22ودند )استادوخ، کارتن خراسان دچار وقفه کرده ب

زعم (. بنابراین رسکوب این ترکامنان مزاحم به37، پرونده 49

کرد. از ها مصون میو مردم را از خطرات آن حکومتایران، 

توانستند مراتب از ترکامنان میها بهطرف دیگر روس

قاجار تجربه تلخی را در مواجهه  حکومتتر باشند. خطرناک

ها در قفقاز داشت و تکرار وقایع گذشته و اشتباهی با روس

 های باالیتوانست موجبات جدایی رسزمینمحاسباتی می

رود اترک، اسرتآباد و یا حتی خراسان شود. در همین راستا، 

ها اطالع داد در رسکوب ترکامنان باید شاه به روسنارصالدین

ایران این بود  حکومترشکت داده شود. هدف ایران نیز 

ها جزئی از خاک های آننشان دهد ترکامنان و به طبع رسزمین

ها قاجار در رسنوشت این رسزمین حکومتایران است و 

 سهیم است.
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و  2منایی تزار الکساندر دومباقدرت 1پرتزبورگهامیش سن

، در واقع مرشوعیت بخشی 6صدراعظمش گورچاکف

زعم امی آینده روسیه در آسیای میانه بود. بههای نظطرح

 کومتحتنها رعیت ها نهبرگزارکنندگان این گردهامیی، ترکمن

ها و تسلط بر رفتند بلکه رسکوب آنایران به شامر منی

خاطر ها آسودهایران را نیز از خطرات آن حکومترسزمینشان، 

ربد رد نکرد. بنابراین نیروهای نظامی روسیه از چند جهت وامی

 با ترکامنان شدند.

ای از نیروهای نظامی روسیه، به رهربی ژنرال دسته

ق بخارا و خجند و در 7997م/7924در سال  1رومانوفسکی

سمرقند را از دست ترکامنان خارج م 7929ق/7995سال 

را به  6کردند و ایالت ترکمنستان را تشکیل دادند و کافمن

ی وجود نداشت تا حکومت آنجا گامردند. دیگر هیچ دلیل

ها را به سمت خیوه، مرو احتامالً هرات باز دارد پیرشوی روس

(. از طرف دیگر پایگاه مهم ترکامنان در 23: 7323)ترنزیو، 

شد تا ارتباط ترکامنان با دریای خزر باید ساقط می 5سوقزل

ها محدود شود. بنابراین قطع گردد و منابع مالی و تجاری آن

عام شدند تا ترکامنان قزل سو قتلم 7922 ق/7994 در سال

بدین ترتیب ترکامنان از سمت شامل و رشق آماج حمالت تند 

خان مؤمتن امللک وزیر امور  یدها قرار گیرند. سعروس

 هاسفیر روسیه در تهران اخطار کرد روس 1خارجه به فئودورویچ

رز اند و مبا حمله به قزل سو عمالً حاکمیت ایران را نقض کرده

، 9942/924ها در شامل قزل سو است )ساکام، ش وسر 

ها مورد توجه بود و (. این ادعای ایران نه از طرف روس7برگ 

های انگلستان که در سخن و عمل زاویه نه از نگاه لیربال

های این کشور در آسیای میانه شدیدی با روسیه و سیاست

 لایران در قبال ترصف قز  حکومتها در جواب داشتند. روس

کدام از سو، بر این باور بودند ترکامنان رعیت هیچ

ها باعث های ایران و روسیه نیستند و تنبیه آنحکومت

و تأمین امنیت مرزهای دو  حکومتآسودگی خاطر هر دو 

کنند کشور خواهد شد. همچنین مورخین روسی ادعا می

                                                           

1. St. Petersburg 

2. Alexander II 

3. Gorchakov 

4. Romanoviski 

5. K.P.Kaufmann 

ها در ساحل قبول کرده بود روس یحاً شاه تلونارصالدین

ها در روستاهای مرزی آزاد هستند و اقدامات آنراست اترک 

تا: اندازد )گرودکوف، بیسو، منافع ایران را به خطر منیزل ق

 (40: 7395؛ نیکوالیف، 953

های مخالف روسیه در خیوه آخرین سنگر ترکمن یننشخان

ها های روسآسیای میانه بود. با ترصف خیوه عمالً پیرشوی

ها هرگونه د. بنابراین روسشدر آسیای میانه تثبیت می

گری انگلستان را که خیوه با میانجی یننشمذاکره با خان

شد جایز ندانستند و در در عملیات جنگی می یرباعث تأخ

سوی خیوه حمله کردند م از سه جهت به7913ق/7920سال 

و با تسلیم شدن خان خیوه، بدون درگیری مهمی، این 

(. 321-507: ق7305، ماگامانسقوط کرد. ) یننشخان

سقوط خیوه به دست ژنرال بلندپرواز روسیه به نام پرتوویچ 

م، آخرین پایگاه بزرگ 7913 ق/7992 کافامن در سال

ترکامنان را در منطقه از بین برد و ایران عالوه بر قفقاز، ناچار 

مرز شد در مرز طویل خراسان، با امپریالیست روسیه هم

خود در آسیای میانه و شامل  شود. انگلستان نیز که خط قرمز

دانست، خطری جدی افغانستان را شهر مرو و هرات می

 یاها را درک کرد. بنابراین ایران به یک بازی ناخواستهروس

وارد شد که به بازی بزرگ موسوم گشت. زمین این بازی 

 ها بود.ابزارهایی نیاز داشت که ایران فاقد آن

ها هدف خود ها، روسمنهای ترکبعد از سقوط اکرث پایگاه

را تسلط بر مرو و هرات قرار دادند. بنابراین پیرشوی خود را 

 م7915 ق/7920 به سمت مرو ادامه دادند و در سال

آباد و گیوگ تپه را در کنار رود اترک روستای قراقلعه، عشق

ترصف کردند و پیرشوی خود را به سمت آخال ادامه دادند. 

بر  1را ژنرالی به نام اسکوبلوفرهربی این نیروهای نظامی 

های خود در ترکستان را به عهده داشت که خاطرات جنگ

ر رسعت درشته تحریر درآورد و بنا به اهمیت این کتاب، به

 های دولتایران ترجمه شد. اسکوبلف در کتابش سیاست

روسیه در قبال ترکامنان را تحلیل کرده است که در این بین 

ها بر قزل سو، نام آن به کراسنودسک . با تسلط روس5

Krasnovodsk د و شو تغییر کرد و اینک ترکمن باشی نامیده می

 در خاک ترکمنستان قرار دارد.

7. Fedorovich 

8. Skobelev 
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ایران نیز دارد. هرچند ژنرال  حکومتهای اشاراتی به سیاست

اسکوبلوف نقش ایران را مخرب و دخالت بدون مسئولیت 

ایران  حکومتهای داند اما هر از گاهی به تالشدر منطقه می

کند )اسکوبلوف، در اعاده حاکمیت در ترکستان اشاره می

ها روس(. از نظرگاه سیاسی پیرشوی 775 ،754، 907 :تایب

در آسیای میانه، توسعه طبیعی بود. زیرا در آسیای میانه 

استوار و قدرمتند وجود نداشت و خانات بیشرتین  حکومتی

ها در سهم قدرت را در این منطقه داشتند. اما پیرشوی روس

شامل رشق ایران و در شامل افغانستان از دید قوانین جنگی 

الطبع ی بود که باملللی یک توسعه امپریالیستو حقوق بین

العمل شدیدتری نسبت به آن از طرف توانست عکسمی

داشته های ایران و انگلستان و جامع جهانی در پی دولت

 باشد.

قطعاً ایران نه ازلحاظ مالی و نه نظامی یارای مقابله باقدرت 

رو به فزون روسیه را نداشت. بنابراین از تنها برگ خود یعنی 

تاده شدت به تکاپو افکرد. ایران به بازی دیپلامسی استفاده

اند و تحرکات جدید ها به مرزهای خراسان رسیدهبود که روس

ها در رسخس و کالت مشکوک است. این دو شهر بسیار آن

کردند، کل ها سقوط میپراهمیت بودند و اگر هرکدام از آن

. میرزا قرار می گرفتیروهای روسی مورد تهدید نخراسان 

در م( 7999-7997ق/ 7953-7929)ساالر خان سپهحسین

 یخوبها را بهرأس دستگاه دیپلامتیک، بازی جدید روس

 ترییکرد و تالش کرد انگلستان را وادار به تحرک جددرک می

کند. سپهساالر بر امنیت خراسان تأکید زیادی داشت و 

حتی با سفر به کالت، شخصاً وضع آنجا را بررسی و تحرکات 

و مرزهای شاملی را از نزدیک دنبال کرد  ها در کالتروس

ها در (. اما انگلیسی2 :5)روزنامه اخرت، سال هشتم، شامره 

د کردنهرات موضعی دفاعی به خود گرفته بودند و سعی می

ا هدر مسائل مربوط به شامل خراسان دخالت نکنند تا روس

های وهالر که در بین گر ارا بیشرت از این تحریک نکنند. سپهس

ه بود رسید و نتوانستغربی به نظر می ازحدیشتی و فشار بسن

وفصل کند، عزل شد تا جای او را بحران آسیای میانه را حل

-7995ق/ 7937-7307)خان مؤمتن امللک  یدمیرزا سع

ها و کاری بگیرد که سیاستش توافق با روسمحافظهم( 7972

                                                           

1. Zinovyev 

 1وویفنپایان نگرانی دربار بود. مؤمتن امللک مذاکراتی با زی

های ایران و سفیر روسیه در تهران داشت و سعی کرد چالش

روسیه را در آسیای میانه پایان دهد و دو طرف بر رس مسائلی 

انجامید. طبق این  به توافق رسیدند که به معاهده آخال در

های واقع در قرارداد ایران حاکمیت روسیه را بر همه رسزمین

ار رسخس تا خلیج در کن 2شامل خطی که از بابادورمز

حسینقلی در کنار دریای خزر به رسمیت شناخت. در 

ای ایرانی تثبیت عنوان منطقهمعاهده آخال، کالت نادری به

ای ها بالفاصله کمیسیونی بر شد اما این پایان کار نبود و روس

تحدید مرزها تعیین کردند که در آن بحث بر رس کالت و 

 رسخس باال گرفت.

های جدید مرزی با ر و نقش آن در چالشآهن مارای خز راه

 ایران حکومت

های سیاسی و نظامی روسیه در آسیای میانه کاربَست روش

محدود به حمالت زمینی علیه ترکامنان و توسعه قلمروی خود 

های تجاری و نظامی نشد. دولت روسیه در چارچوب اندیشه

آهن خود سعی داشت از ابزارهای جدید تسلط همچون راه

آهن در اه شوسه استفاده کند بنابراین طرح توسعه راهو ر 

آسیای میانه آغاز شد و در همین راستا مذاکراتی فرشده در 

آهن و راه شوسه قاجار برای توسعه راه حکومتچند مرحله با 

م 7912 ق/7922 ها از سال. روسگردیددر ایران انجام 

و  لبوفآهن آسیای میانه را با مدیریت ژنرال اسکو ساخت راه

آهنی از ها ایجاد راههدف آن. ژنرال لوماکین آغاز کرده بودند

آباد و امتداد آن تا مرزهای هرات بود. کنار دریای خزر به عشق

آمیز و در ها برای چنین اقدامی در ظاهر مساملتپیام روس

شد. اما از قالب توسعه تجارت و پیرشفت منطقه تعبیر می

آهن، ها از ایجاد این راهنگاه دولت انگلستان، هدف روس

نفوذ به افغانستان و هند از طریق هرات بود و به آن به دیده 

نگریستند که منافع حیاتی انگلستان را به چالش تردید می

 .(Curzon, 1889, 2-15)خواهد کشید 

ال قهای خود، انتتزاری روسیه برای تثبیت موفقیت حکومت

رسیع نیروهای نظامی و تبدیل آسیای میانه به یکی از 

آهن را در آسیای بایست راهمی ی،های امپراتور اوبالست

داد. همچنین وجود منابع عظیم معدنی و میانه توسعه می

2. Baba durmez 
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کشاورزی و نیروی کار ارزان در این منطقه، ثروت هنگفتی را 

 هامی آنهای نظاکرد که برای جربان هزینهها مینصیب روس

آهن ماورای خزر آهن که بعداً به راهبسیار سودمند بود. این راه

 ق/7303 معروف شد، در طی هفت سال یعنی تا سال

رسعت تا بخارا، آباد و مرو رسید و بهم، به عشق7992

ل ها در حاکه روسسمرقند و تاشکند ادامه پیدا کرد. هنگامی

ند، کالت نادری هم آهن بودبرداری برای گذر مسیر راهنقشه

ها بود و مأموران روسی مرتب مطالعات پنهانی آن اولویتدر 

که طوریکردند. بهکالت و روستاهای اطراف آن را بررسی می

کرد کالت جزء خاک رسمی یکی از افرسان روسی گامن می

روسیه است و در خاطراتش از اقدامات خود در کالت 

 .(Dobson, 1890, 167)صحبت کرد 

ها را زیر نظر داشت و مرتب ایران اقدامات روس متحکو 

هایی از اقدامات دولت روسیه و مأموران مرزی، گزارش

ها به آباد و عبور و مرور آنها در عشقوسازهای آنساخت

 کردند )ساکام، آلبوم بیوتات شامرهکالت، به تهران مخابره می

 شاه(. نارصالدین70، برگ 1149/924ق، ش 7921، 9-431

حاکم خراسان را موظف کرده بود سختگیری بیشرتی نسبت 

به حضور مهندسین روس در دو منطقه رسخس و کالت انجام 

 ها در منطقه بهبگیرد. حساسیت نسبت به تحرکات روس

حدی رسیده بود که در یک مورد شاه به حاکم خراسان گوشزد 

 کند از ورود اتباع روس به متام خراسان بدون هامهنگی بامی

صورت کامل موفق به انجام چنین تهران جلوگیری کند و اگر به

کاری نشد، از مراوده تبعه روس با مردم عادی جلوگیری کند 

، برگ 1293/924ق، ش 7921، 292-9)آلبوم بیوتات شامره 

737) 

آهن تا مرو تکمیل شد، ماهیت این پروژه بیش از پیش وقتی راه

آباد تا مرو دقیقاً از کنار آهن از عشقخود را نشان داد. راه

کالت نادری عبور داده شده بود و وقتی با دوربین از کالت به 

                                                           

و  شاهنینارصالدسازی روسیه در دوره های راهمورد سیاستدر . 1

گزارش به دست نیروهای انگلیسی در ایران،  هاآنهای رسی برنامه

به لندن مخابره کردند. آقای دکرت کاظم این گزارش را ها افتاد و آن

صورت مبسوط بررسی کرده و در قالب بیگی این گزارش را به

برای بررسی این گزارش ارزشمند بنگرید گزارش داده است.  یامقاله

(. دسرتسی به اصل سند از 115-161: 1636به: )کاظم بیگی، 

 است. ریپذطریق آدرس زیر امکان

آهن وضوح ایستگاه راهشد، بهسمت مرز روسیه نگاه می

(. این نزدیکی 992: 7399رؤیت بود )بورانی، ها قابلروس

داد در مواقع رضوری آهن به کالت، نشان میخطوط راه

انتقال نیروهای نظامی روس به کالت آسان خواهد بود و این 

ها با کمک نگرانی در جنگ جهانی اول خود را بروز داد و روس

این خط آهنین، در کمرتین زمان ممکن نیروهای خود را در 

عنوان ابزاری جدید آهن بهاین راهدرگز و کالت مستقر کردند. 

و مدرن در خدمت ارتش روسیه برای پیش برد اهداف 

 که بعداً لردطوریسیاسی، تجاری و نظامی روسیه درآمد. به

ی درستکرد، بهآهن بازدید میکه از این خطر راهکرزن هنگامی

آهن جدید روسیه، منافع انگلستان در بینی کرد راهپیش

 Gerace, 2004 ت تضعیف خواهد کردشدمنطقه را به

:182).) 

آهن آسیای مرکزی تا مرزهای خراسان، دو با تکمیل راه

پیشنهاد از طرف نظامیان روسیه پیش روی دولت تزاری 

آهن تا مشهد گذاشته شد. پیشنهاد اول امتداد این خط راه

آباد به مشهد و پیشنهاد دوم ساخت یک راه شوسه از عشق

آباد به قوچان و ای ایجاد راه شوسه از عشقها بر . روس1بود

بق کردند بر طگونه تفسیر میمشهد عجله داشتند و به این

فصل پنجم معاهده مرزی ایران و روسیه، ایران موظف است 

رو مابین خراسان و ترین زمان ممکن، احداث راه عرابهدر کوتاه

هد آن را ها اجازه دایاالت ماورای خزر را آغاز کند و یا به روس

ای دیگر تحلیل گونهایران این ماده را به حکومتبسازند. 

کرد و معتقد بود این ماده تأکید دارد اگر راه برای دو طرف می

شاه دو منفعت داشته باشد احداث شود. نارصالدین

 حکومتها داشت؛ اول اینکه این راه برای اشکال بر روس

آن  این ملزم به ساختایران در زمان کنونی منفعتی ندارد بنابر 

نیست. دوم در قرارداد صحبتی از کشیدن این راه به مشهد 

وجه اجازه ساخت هیچایران به حکومتنشده است بنابراین 

Division of the Chief of the Staff, Intelligence 

Branch, Russian Military Designs in Persia, a 

Strategical Fragment, secret, Simla, 1909, India 

Office, L/MIL/17/15/26. 
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ها آن را از مسیر قوچان به مشهد نخواهد داد. عجله روس

زه ها ابتدا اجازعم شاه ایران، روسدرک نبود. بهبرای شاه قابل

طور کامل گفتگو و حل شود و سپس دهند مسائل مرزی به

-791: 7393نسبت به مسائل دیگر مذاکره کنند )گلنب، 

وسیله عالء رسدار روسی که به 1(. گزارش رسی زاالطارف579

امللک در اختیار شاه گذاشته شده بود، بر نگرانی تهران 

افزوده بود. در این گزارش زاالطارف تأکید داشت روسیه 

م خراسان ازجمله مشهد را دارد آمادگی ترصف شهرهای مه

ها شود، خراسان را از و اگر ایران وارد خصومتی جدی با روس

(. بنابراین 22-15: 7329 زاالطارف،تهران جدا خواهد کرد )

وجه وارد هیچالدوله حاکم خراسان دستور داد بهشاه به رکن

ها به او فشار وارد ها نشود و اگر روسمذاکره مستقیم با روس

ند، بگوید در این مورد اختیارات ندارد و باید مستقیم با کرد

 تهران مذاکره گردد.

های تقویت جایگاه کالت نادری در برابر سیاست

 طلبانه روسیهتوسعه

مقوله خطوط مرزی و ادعای ایران و روسیه مبنی بر مالکیت 

هایی از آسیای میانه، منجر به مذاکراتی جهت انعقاد بر بخش

گردید که بر طبق آن، مسائل مرزی خراسان ای قرارنامه

دقیقی در مرزها شکل بگیرد.  یگذار وفصل گردد و نقطهحل

این مذاکرات بین سعید خان مؤمتن امللک وزیر امور خارجه 

و سفیر روسیه در تهران انجام شد که حاصل آن امضای 

م بود. فصول 7999 ق/7922 ای در نه فصل در سالقرارنامه

قرارداد به مسائلی همچون تعیین خط رسحد بین گانه این هنُ 

، تعیین کمیرس به جهت تعیین 2دولت در رشق دریای خزر

ها و ، وضعیت قلعه6مرزی یگذار خط مرزی و عالمت

رو مابین خراسان و ایاالت ، احداث راه عرابه1رودهای مرزی

، تعهد دو طرف در باب تراکمه و منع رساندن 6ماورای خزر

و امور مربوط به مأموران روسی در رسحد  5اسلحه به آنان

 (.751: 7392پرداخت )پیرنیا، می 1ایران

                                                           

1. zalatarov 

 . فصل اول2

 . فصل دوم6

 . فصل سوم و چهارم1

 . فصل پنجم6

 . فصل ششم5

ج خط مرزی از بابادورمز تا خلیبرای تعیین نقاط مرزی و تعیین 

 هایییئتهر، از ایران و روسیه حسینقلی در کنار دریای خز 

یئت ایرانی با انتخاب هبه خراسان اعزام شدند. اعضای 

خان مؤمتن امللک وزیر امور خارجه  مستقیم میرزا سعید

سلیامن خان وقت انتخاب شد. رسپرست گروه ایرانی را 

رسپرستی و « 1یاراختصاحب»افشار قاسملو ملقب به 

)ساکام، آلبوم بیوتات  دار بودندعهده 3، پولکونیکرا هاروس

یئت هدر  (.77-74، برگ 1999/924، ش 452-7شامره 

ون ارفع الدوله مرتجم کنسولگری ی همچاباتجربهایرانی افراد 

 یرزاعلی ارشفمکش همچون ایران در تفلیس و چندین نقشه

برداری در شامل ها فعالیت نقشهخان که سابقه سال

آباد خراسان را داشت، حضور داشتند. دو هیئت در لطف

برای اولین بار باهم دیدار کردند و از هامن آغاز مأموریت، در 

های جدی بین طرفین رخ داد. مورد نقاط مرزی چالش

کردند که در تهران میان مؤمتن ای استناد میها به نقشهروس

 بود و از نظر هیئت امضاءشدهامللک و زینووف سفیر روسیه 

های تاریخی منطقه ایرانی بسیار عجوالنه و به دور از واقعیت

تنظیم گردیده بود. هیئت روسی از پشتوانه نظامی 

آباد مستقر بود و بود که در عشققدرمتندی برخوردار 

که کرد. هنگامیطور کامل پیگیری میمذاکرات رسحدی را به

بین دو هیئت مشکل پیدا شد و مذاکرات متوقف گردید، 

وسیله شخص شاه به ای رمزدار از تهران و بهنامه

های ایران اختیار ارسال گردید که نشان از سیاستصاحب

شاه به قدرت نظامی ، نارصالدیندر منطقه دارد. در این نامه

ها در آسیای میانه اشاره های تهاجمی آنها و سیاستروس

دهد اگر مذاکرات مرزی به نتیجه نرسد، کند و اخطار میمی

احتامل سقوط مشهد و قوچان وجود دارد و از هیئت 

رسعت و با جدیت ادامه دهند خواهد مذاکرات را بهمی

(. مهندسان دو هیئت، در 705-701: 7354الدوله، )ارفع

هایی را از نقاط مرزی تهیه کردند که چند مورد آباد نقشهعشق

 . فصل هفتم1

، رئیس ایل افشار الدوله حاکم خراسانپدرزن رکن اریاخت. صاحب1

 رایاختصاحبی بود. در مورد شخصیت تومان ریامو دارای منصب 

و اقدامات او در تعیین رسحدات مرزی با روسیه بنگرید به: )ارفع 

 (.31-113: 1616الدوله، 

9 . Polkonik 
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توان ها، میی مانده است و که با دقت در آنجابهها از آن

های مرزی و اداهای ارضی دو طرف را تحلیل حساسیت

 .1کرد

همراهش مناطق مرزی را با وسواس خاصی  گروهپولکونیک و 

ت ، به کال یرانروسی برخالف نظر شاه ا گروهبررسی کردند. 

نیز سفر کردند و چند روزی در آنجا توقف و موقعیت کالت 

-717، برگ 720/4)ساکام، آلبوم شامره  را بررسی منودند

اه ش. این اقدام پولکونیک باعث اعرتاض نارصالدین(721

شد و او از وزیر امور خارجه خواست از سفیر روسیه سؤال 

 کند و بهاینده روسیه در کالت وقت را تلف میکند چرا من

کند. همچنین شاه به سمت مرز بابادورمز حرکت منی

وجه هیچدهد مأموران روسی، بهاختیار دستور میصاحب

حق دخالت در آب و زراعت کالت نادری را ندارند و او حق 

گونه کرنشی نسبت به این قضیه را ندارد )اسنادی از هیچ

 (.990 ،921 :7319ر آسیای مرکزی، روابط ایران د

های آب کالت، زیرمجموعه پروتکل قرار بر این بود پروتکل

مذاکرات منجر به عقد  درنتیجه،مرزی پیگیری و امضاء شود. 

. 2های کالت معروف گشتقراردادی شد که به پروتکل آب

در این پروتکل، برای هرکدام از رودها فصول مختلفی تعیین 

طبق این فصول، ایران متعهد گردید رودهای  و تنظیم شد. بر

فرعی که از رودهای اصلی منشعب شده بودند را تخریب 

های جدید خودداری کند و ها و آسیابکند، از احداث باغ

از رشد روستاهای ساکن در مسیر رودهایی که به سمت مرز 

ها نوع و میزان روند، بکاهد. همچنین روسروسیه می

 شد تعیین کردندرهای مرزی کاشته میمحصوالتی که در شه

و سیاست خود را جلوگیری از کاشت محصوالتی با مرصف 

آب باال همچون شلتوک قرار دادند )صاحب دیوان، 

(. بدین ترتیب مردم کالت و روستاهای اطراف 712ق: 7302

حق استفاده از رودها و منابع آب را از دست دادند و 

ها اراضی رار گرفت. روسها در مسیر نابودی قکشاورزی آن

منطقه زیر خور و اراضی باالی خور را ممنوع الکشت کردند و 

                                                           

. انتشارات وزارت امور خارجه با همکاری موسسه سحاب، بعضی 1

های اسنادی استخراج و به چاپ رسانده ها را از سازماناز این نقشه

از نقاط جغرافیایی ها اطالعات بسیار ارزشمندی است. این نقشه

ها رجوع کنید دهند. برای دیدن این نقشهو تغییرات مرزی ارائه می

( 742-40: 7327به: )اسناد تصویری کالت نادری و رسخس، 

بردای بیشرت از اراضی زیر دربندهای چهچهه و اجازه بهره

قراتیکان را به رعایای ایران ندادند بنابراین کالتی که درگذشته 

در مواقع قحطی، غالت به نقاط مختلف خراسان صادر 

ذوقه اهالی خود نیز محروم شد. این امر کرد، از تأمین آ می

ها اعرتاض شدید مردم و کشاورزان منطقه و نفرت بیشرت آن

اختیار را در پی خصوص صاحبها و مأموران ایرانی بهاز روس

 (.725: 7302دیوان، ؛ صاحب752: 7324داشت )بیت، 

عین السلطنه و قهرمان میرزا امین لشکر در خاطراتشان از این 

استفاده از منابع آب در کشاورزی کالت  محدودیت

دهند مردم ها ارائه می. بر طبق اطالعاتی که آناندیادکرده

ها بابت منابع آبی شدت از رفتار روسروستاهای کالت به

ها بعد از ترصف آخال، ناراحت و خشمگین بودند. روس

ز و کالت را ترصف گهای در بعضی از مزارع و آبادی تدریجبه

های طرفدار خود قرار ها را در اختیار ترکمنودند و آنب کرده

ها اعرتاض کرده بود اما هم به روسایرآن حکومتداده بودند. 

ای ندادند. این شاهزادگان کنندهها اصالً پاسخ قانعآن

کنند اگر به همین منوال پیش رود، از بینی میقاجاری پیش

ن به سمت شدت ناچاری، مصیبت و فقر، رعایای خاک ایرا

-ها خواهند شد )عینروسیه متامیل خواهند شد و تابع آن

 (.772-790: 7315لشکر، ؛ امین9/7232: 7312السلطنه، 

خان صاحب دیوان مناینده ویژه همچنین فتحعلی

منظور که به م7927/ق7302 شاه به کالت درنارصالدین

های روسیه و برآورد اوضاع نظامی و تجهیزات بررسی دخالت

ایران به منطقه سفر کرده بود، در گزارشی  حکومتامی نظ

کند از پای این کوه که دیوار تا چشم کار می»نویسد: می

کالت است، صحرای مسطح وسیع بسیار خوب است که 

اند و برای زراعت مثل ندارد. متام را به ترصف روسیه داده

 تمعنی اسو بی یزرعآنچه کوه و کتل و دره و ماهور بوده و مل

« گذارند زراعت کنندهم منیاند. آنبه جهت ما گذارده

ها (. مسئله آب کالت تا سال724: 7302دیوان، )صاحب

که طوریمورد اعرتاض مردم و روشنفکران قرار داشت به

اده، ز ها و تصاویر بنگیرید به: )نجفهمچنین برای تحلیل این نقشه

7323 :27-43.) 

: 7399، کسرتخا. برای تحلیل مفاد این پروتکل بنگرید به: )آذری2

292-272.) 
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وچهار سال بعد، مجد االسالم کرمانی که در تبعید بیست

مداران وقت را به برد، سیاستسیاسی در کالت به رس می

وه از روسیه متهم کرد که منافع مردم را نادیده گرفته و با رش

قبول پروتکل آب، کشاورزی و زندگی مردم کالت را نابود 

 (.352: 7340)کرمانی،  1اندکرده

های گذشته خود در آسیای منظور تثبیت فعالیتروسیه به

منظور برقراری آرامش در مرزهایش به این میانه و ایران به

مذاکرات چهار سال به طول انجامید و داشتند.  قرارداد نیاز

ها در خراسان افزایش با امضای قرارداد، فعالیت روس

مراتب با سفر به نقاط مختلف یافت. مأموران روسی به

آوری اطالعات، سعی داشتند به بهرتین نحوه خراسان و جمع

 هایها و گزارشاز دستاوردهای این قرارداد بهره بربند. نامه

شاه امور خارجه محمود خان نارصامللک به نارصالدین وزیر

هایی، از کند. او در مجموعه گزارشاین ادعا را ثابت می

تحرکات جدید روسیه در مرزهای خراسان از رسخس تا کالت 

و رفتار قشون روسیه و نفوذ دولت روسیه را در  داردیپرده برم

ت وم بیوتاداند )ساکام، آلبکننده میشهرهای خراسان نگران

(. نفوذ و قدرت 99، برگ 1243/924، ش 409-7شامره 

ها به حدی رسیده بود که حاکم خراسان یارای مقابله با روس

ها را نداشت و حتی تجار روسیه با حامیت دولت آن

مطبوعشان، حقوق گمرکی ورود اجناس به خراسان را 

، ش 553-7کردند )ساکام، آلبوم بیوتات شامره پرداخت منی

 .(33ق، برگ 7307، سال 1459/924

آهن جدید آسیای میانه، باعث رونق اقتصادی منطقه راه

های متعدد آبیاری و به گردید. دولت روسیه با ایجاد کانال

های وسیعی در اطراف رود جیحون، زیر کشت بردن زمین

تجارت منطقه را به طرز چشمگیری پویا کرد. این تجارت و 

ها در اطراف تقویت حضور روسمنافع حاصل از آن باعث 

صورت مرتب به خراسان سفر رود اترک شد. تجار روس به

وفور در بازار ایران یافت کردند و کاالهای روسی بهمی

شد. تجارت شکر، نفت سفید، چوب، آهن، پنبه و می

ترین کاالهایی بود که در آسیای میانه وسایل ساختامنی از مهم

ور طشد. بهنقاط دیگر صادر می آهن بهتولید و با کمک راه

                                                           

های روسیه، اوضاع کالت به حدی دچار بحران . به دلیل سیاست1

شده بود که ارفع الدوله مرتجم کمیسیون تحدیدی حدود آخال و 

از دیگر مناطق خراسان  بارتریبتخراسان، وضعیت کالت را مص

ق، 7370م/7923ق تا 7304م/7999مثال تولید پنبه از سال 

حدود پنج برابر شد و استخراج مواد معدنی ساختامنی 

 .(Sahadeo, 2007: 120)یافت  یتوجهافزایش قابل

ها و توسعه بخش رشد شهرها، سکنی دادن اجباری ترکمن

کشاورزی آسیای میانه، نیاز مربمی به منابع آب داشت. 

های مرزی ایران بخش مهمی از آب دشت اتک از طریق کوه

ها گشت. روسو مناطق رسخس و کالت نادری تأمین می

های رودهای آسیای میانه که از مدعی بودند باید رسچشمه

 هایی دقیقگرفت، در قالب پروتکلیران نشات میمرزهای ا

ریزی شود بنابراین منایندگانی از روسیه راهی کالت برنامه

های مهم قراتیکان، الین، ارچنگان، شدند و از رودخانه

خورچای، کالت چای، مهنه، آب گرم، چهچهه و نفته بازدید 

حکومت قاجار به ارزش منابع آب برای مردم منطقه کردند. 

آباد بر رس مسائل آب در آغاز اه بود و اعرتاضات مردم لطفآگ

خوبی در خاطر داشت. مذاکرات رسحدی با روسیه را به

های منطقه آماده شد و در بنابراین گزارش مفصلی از آب

ای اختیار تهران قرار گرفت. این یادداشت، در قالب کتابچه

توسط مؤلفی  «های کالتکتابچه تشخیص آب»به نام 

زم ها، مقدار الاین آب منشأشناس تدوین گردید که در آن به نا

آب جهت کشاورزی ساکنین و اهمیت این منابع آب در بین 

 (.25-29: 7324نیا، روستاها پرداخته شده است )حمیدی

 های کالتاین مذاکرات درنهایت منجر به امضای پروتکل آب

ین، ال گردید که چندین زیرمجموعه داشت. ازجمله پروتکل آب

پروتکل آب قراتیکان در هفت فصل، پروتکل آب چهچهه در نه 

فصل، پروتکل آب نفته در دو فصل و پروتکل آب ارچنگان در 

ها، بر مسائلی ها در متامی این پروتکلدو فصل. روس

همچون اسکان، محصوالت کشاورزی، احداث باغ، احداث 

، خاکسرتآسیاب و تقسیم منابع آب تأکید داشتند )آذری

7399 :292-272.) 

مجموع اتفاقات مرزی، امنیتی و سیاسی که در خراسان در 

شاه به نارصالدین یرمنتظرهحال وقوع بود، باعث سفر غ

م گردید. شاه ایران قصد 7999 ق/7300 خراسان در سال

داشت با حضور مستقیم در خراسان، وضعیت آنجا را برآورد 

گویند مرگ در متام خراسان مثل است می»نویسد: داند و میمی

 (975: 7327)آذری، « برو کالتخواهی می
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حیاتی  قاجارهای کند و نشان دهد امور خراسان بسیار برا

است. در سفرنامه شاه قاجار اطالعات ارزشمندی در مورد 

اه ششود. بر طبق معمول، نارصالدینها دیده منیاین چالش

گذارد و به را در خاطراتش مسکوت می حکومتشهای بحران

پردازد. او در چند مورد به رسخس و کالت اشاره ها منیآن

نویسد ین مناطق چیزی منیها در اکند اما از نفوذ روسمی

ها و دستوراتی (. ولی از تلگراف795: 7325شاه، )نارصالدین

توان به عمق نگرانی کند، میکه شاه در خراسان صادر می

 ایران پی برد. حکومت

توان از چند جهت اقدامات شاه قاجار در خراسان را می

 رخواهد با سفبررسی کرد. او ابتدا از کارگزاران خراسان می

نامحسوس به نقاط مختلف مرزهای شاملی، اطالعات 

دقیقی از وضعیت منطقه و میزان نفوذ روسیه در اختیار او 

بگذارند. در یک مورد شاه از حاجی شاه محمدخان گامشته 

وزارت امور خارجه در درگز و کالت، در مورد تحوالت منطقه و 

واهد خپرسد و از او میها در کالت سؤاالتی میمداخله روس

تری به عرض شاه برساند )امین لشکر، اطالعاتش کامل

(. همچنین شاه از وزیر امور خارجه 772-771: 7315

خواهد کارگزارانی به رسخس و کالت بروند و نقشه و می

 شاهاطالعات دقیقی از آنجا به دربار ارائه دهند. نارصالدین

دا یها به چه مناطقی دسرتسی پخواهد بداند دقیقاً روسمی

کنند و آیا از آب و کرده و چه اهدافی را در آنجا پیگیری می

 . یکیاند یا خیرها مصادره کردهخاک کالت قسمتی را روس

مهندس بود که  خانیمیرزا محمدعل از این مهندسان،

رسحدات خراسان تهیه کرد و نام آن را در نقشه ای از نقشه

و تژن  نقشه رسحدات خراسان مشتمل بر خاک کالت»خود 

و رسخس و زورآباد و باخزر تا خاک افغانستان و خواف و 

دهد نامید. انتخاب این عنوان هوشمندانه، نشان می« غیره

حکومت ایران بر مالکیت ارضی این مناطق تأکید دارد 

ها در خان مهندس سال(. محمدعلی14: 7327)نظرآهاری، 

 برداری و تعیین قلعه جات نظامیخراسان تجربه نقشه

داشت و مورد حامیت حکام خراسان بود و بارها اقدامات او 

های جغرافیایی مرزهای شامل خراسان در در ترسیم نقشه

                                                           

این حساسیت از دوره محمدشاه نسبت به کالت وجود  . البته1

خواهد از مشهد به خراسان داشت. مگ گرگر انگلیسی وقتی می

کشد اجازه سفر او صادر شود چون سفر کند، یک هفته طول می

الدوله، منابع تاریخی انعکاس داده شده است )آصف

هایی مجموع گزارش. (99: 9432الدوله، رکن؛ 979: 7311

دهد موقعیت کالت در این که در دست است نشان می

شکننده بود. افراد دیوانی که برای بررسی ابنیه  زمان بسیار

دفاعی، میزان نفوذ روسیه، محصوالت، موقعیت و نفوس 

ت ای از کال کنندهکالت به آنجا سفر کرده بودند، آمار نگران

در مرحله دوم، شاه دستورات اکیدی به حکام  ارائه دادند.

خراسان برای سفر اتباع خارجی به شهرهای مرزی داد و از 

خواهد بدون اخذ دستور مستقیم شاه، کسی اجازه ها میآن

خصوص کالت نادری را نداشته ورود به شهرهای مرزی به

مثال از سفر کاپیتان لو به کالت جلوگیری شد عنوانباشد. به

ه ریزی مناینده مرزی روسیو حتی وقتی خرب سفر بدون برنامه

ه م شاژنرال پولکونیک به کالت، به شاه گزارش شد، خش

، 554-7)ساکام، آلبوم بیوتات شامره  1قاجار را در پی داشت

-7؛ ساکام، آلبوم بیوتات شامره 745، برگ 1440/924ش 

 (.21، برگ 1459/924، ش 553

 دانستایران می حکومتمسئله سوم بحث ترکامنان بود. 

نند. کها از اهرم ترکامنان برعلیه منافع ایران استفاده میروس

ها برخالف ماده ششم قرارداد بر طبق ادعای ایران، روس

را موظف و متعهد کرده بود از حامیت حکومت مرزی که دو 

سیاسی و تسلیحاتی ترکامنان حذر کنند، به ارسال اسلحه 

دهند و با ایجاد دو ه میبرای طوایف ترکمن سالور ادام

دستگی در بین ترکامنان تکه، سعی دارند در رسخس و کالت 

های جاسوسان جای پایی برای خود باز کنند. گزارش

ها اقوام سالور ساکن در داد روسایران نشان می حکومت

های تکه، ساروق را در رسخس، درگز، زورآباد و همچنین ترکمن

د و برای ایجاد ناامنی در دانکالت و پشت کوه آموزش می

کردند )ساکام، آلبوم مرزهای شامل خراسان تحریک می

(. دولت 92، برگ 1250/924، ش 453-7بیوتات شامره 

کرد دولت کرد و اظهار میروسیه متام این اتهامات را رد می

روسیه به متام مفاد قرارداد با ایران پایبند است و حتی برای 

 ن، روزانه با ترکامنان درگیر است.تأمین امنیت مرزهای ایرا

ها به کالت داشت ایران حساسیت باالیی از سفر خارجی حکومت

 (.9/55: 7329)مک گرگر، 
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های خود را در منطقه داشت. به ایران سیاست حکومت

های ساکن خراسان به دستور شاه، چند هزار نفر از خانواده

مرو، رسخس و کالت کوچ داده شدند تا هم بافت جمعیتی 

به نفع رعایای ایران تغییر کند و هم برای مبارزه بانفوذ ترکامنان 

یه، ابزاری در دست ایران قرار گیرد )ساکام، آلبوم طرفدار روس

(. در این 79-24، برگ 1999/924، ش 452-7بیوتات شامره 

تأمل است. او به حاکم خراسان برهه مواضع شاه ایران قابل

گوید تأمین امنیت در درگز و کالت بسیار حیاتی است و می

ا بباید نیروهای نظامی ایران در این مناطق تقویت شود و 

ای با گونهشود به. اما متذکر می1ترکامنان برخورد جدی گردد

ای برای ترکامنان طرفدار روسیه برخورد شود که بهانه

اندازی و دخالت نظامی روسیه در منطقه مهیا نشود. دست

در همین راستا اقداماتی علیه طوایف سالور انجام شد و 

این حتی با کمک مترشعین محلی مورد اعتامد، زراعت 

، 22طوایف در رسخس حرام اعالم شد )استادوخ، کارتن 

، 431-9؛ ساکام، آلبوم بیوتات شامره 37، پرونده 99رسیال 

 (.45، برگ 1149/924ش 

ایران در برابر نفوذ روسیه، تقویت ابنیه  حکومتاز اقدامات 

خصوص کالت نظامی و دفاعی در مرزهای شامل خراسان به

م، ادعای 7995 ق/7307 ها در سالنادری بود. روس

جدیدی بر مرو و رسخس کهنه مطرح کردند و به آنجا هجوم 

ها رشوع به احداث استحکاماتی بردند. با ترصف مرو، روس

ها و تقویت نیروهای نظامی در آنجا کردند. این اقدام روس

-9خود در رسحدات خراسان )ساکام، آلبوم بیوتات شامره 

قیقاً زمانی که دو دولت (، د707، برگ 1222/924، ش 404

در حال تعیین حدود مرزی بودند، زنگ خطری برای ایرانیان 

                                                           

های جالیری و کردهای . قدرت در کالت نادری در دست ترکمن1

در کالت ساکن شده بودند  یمورت یراردالن بود. جالیریان از دوره ام

: 7322و نقش پررنگی در دوره نادرشاه ایفا کرده بودند )مروی، 

( و تا دوره محمدشاه عمالً قدرت کامل را در 575، 222، 9/995

کالت بر عهده داشتند. حتی پلنگ توش خان اول مشکالتی را در 

 هایقاجار ایجاد کرده بود. این ترکامن حکومتدوره محمدشاه برای 

ایران همراه بودند و شاه  حکومتشاه با جالیری در دوره نارصالدین

توش خان دوم را در حکومت کالت  قاجار بهبود خان و پرسش پلنگ

، برگ 1259/924، ش 457-9ابقا کرد )ساکام، آلبوم بیوتات شامره 

 (.7-9، برگ 73502/922؛ ساکام، ش 47

ها به دنبال ملحق کردن رفت که احتامالً روسبه شامر می

مرو، رسخس و کالت به مترصفات خود هستند. ایران در برابر 

ها، به دو اقدام دیپلامتیک و عملی دست این اقدام روس

ها گوید که روسزیر امور خارجه میشاه به و زد. نارصالدین

هیچ حقی در مورد رسخس کهنه ندارند و از میرزا ملکم خان 

خواهد دولت انگلیس را از ادعای سفیر ایران در لندن می

روسیه در مورد رسخس کهنه و تحریک قبایل سالور آگاه کند 

. وزیر 2فشار بگذاردها را تحتو ازلحاظ دیپلامسی انگلیسی

ها در برابر گوید آنانگلستان به ملکم خان می امور خارجه

توانند اقدامی عملی انجام دهند و فقط در قالب روسیه منی

توانند اعرتاض خود را به روسیه اطالع قوانین دیپلامسی، می

دهند. شاه ایران از این رفتار دوگانه انگلستان نسبت به 

 اشتامنیت مرزهای شامل رشق ایران ناراضی بود و تأکید د

تحمل ها، غیرقابلسکوت انگلستان در برابر این رفتار روس

 ،921: 7319است )اسنادی از روابط ایران در آسیای مرکزی، 

930، 992.) 

اقدام عملی ایران، ساخت ابنیه دفاعی در رسخس و کالت 

ان یر ها در آسیای میانه نفوذ کردند، اکه روسبود. از هنگامی

تقویت قالع و نیروهای نظامی خود را در مرزهای شامل 

رشقی پیگیری کرد و جاسوسانی به منطقه اعزام کرد تا برآوردی 

از امکانات و تحرکات روسیه به دست بیاورند. اهتامم جهت 

های نظامی شامل خراسان در مله آباد کردن ساخلوها و قلعه

د و دستوراتی ، رسخس و ابیورد آغاز ش6کال، درگز، کالت

جهت تأمین آذوقه نیروهای ایران و افزایش تعداد الزم رسباز 

برای این ساخلوها صادر گشت )ساکام، آلبوم شامره 

ها، ؛ حکومت سایه70، برگ 1149/924، ش 431/7

 

های روسی نیز دنبال ایران مذاکرات خود را با ژنرال حکومت. 2

وفصل کرد و مناینده ایران با ژنرال اسکوبلوف چندین بار برای حلمی

-6ها دیدار کرد )ساکام، آلبوم بیوتات شامره بحران زیآممساملت

 (.15، برگ 1315/236، ش 562

خواهد برای تقویت قدرت ایران . حاکم خراسان از شاه ایران می6

در این مناطق، حاکمی کاردان و قدرمتند انتخاب کند )ساکام، 

 (.26، برگ 1162/236، ش 661-2آلبوم بیوتات شامره 
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تعداد باال و تنوع (. 710-32، شامره سند 923: 7319

 جاتای که از موقعیت قله ها، در نقشهجغرافیایی این قلعه

مشاهده جای مانده است، قابلایران در رسخس و کالت به

(.9است )نقشه شامره 

 
 (22-21: 7327: نقشه جزئی از مملکت خراسان و رسحدات و قلعه جات ترکامنان )نظرآهاری، 9نقشه 

العمل ساخت ابنیه جدید دفاعی در رسخس کهنه، عکس

 یروسازها را غها این ساختداشت. روسروسیه را در پی 

مرشوع دانستند و عنوان کردند چنین اقداماتی از جانب 

ه آفرینی را در منطقنظمی و درنتیجه بحرانایران، بی حکومت

. هرچند نظامیان روس، حضور فعال به دنبال خواهد داشت

های نظامی و ساخلوهای در رسخس کهنه داشتند و پادگان

شاه در پاسخ به این . نارصالدین1ه بودندجدید ایجاد کرد

طور کامل به ایران به حکومتها، تأکید کرد استدالل روس

مفاد معاهده مرزی دو کشور پایبند است و در امور ترکامنان 

رسخس مداخله نخواهد کرد ولی در حین حال ساعتی از 

آبادی اراضی کشورش دست نخواهد کشید و تحلیل 

: 7393غیرعملی خواند )گلنب،  ها را غیرمنطقی وروس

شود این است که شاه (. آنچه از این نامه مشخص می792

ایران تأکید دارد رسخس کهنه جزء خاک ایران است و ایران 

ای که باعث رونق آنجا شود، احداث مجاز است هرگونه سازه

 کند.

                                                           

شاه، به دستور شاه عکاس مخصوص نارصالدین. عبدالله قاجار 1

ه ب منجرهای و برای ثبت رویدادها به این مناطق سفر کرد و عکس

را در اختیار دربار قرار داد. در  هاآنفردی تهیه و در قالب آلبومی 

ها در رسخ کهنه و وسایل ها، پادگان نظامی روسیکی از این عکس

برای دیدن این عکس، ر.ک:  خورد.به چشم می هاآنورزشی و رزمی 

 (744: 7327)نظرآهاری، 

کالت انجام داد. هرچند  ایران اقدامات مشابهی در حکومت

باالتر بود، اما فرض بر این بود که حساسیت در رسخس 

ها بعد از ترصف مرو و رسخس، ناحیه کالت هدف دیگر روس

بنابراین مطالعاتی جهت افزایش قدرت دفاعی  ،بودخواهد 

 حکومتکالت در دستور کار قرار گرفت. نیروهای نظامی 

مرکزی از دوره محمدشاه، حضور فعالی در کالت داشتند و 

ومیتی رسبازان آنجا، محل بحث بین ها و بافت قتعداد آن

. از تعداد نیروهای حفاظتی در کالت در 2تهران و خراسان بود

دوره محمدشاه اطالع دقیقی در دست نیست اما این نیروها 

ورت صبه حکومتمدام با شورشیان خراسانی درگیر بودند و 

عامدانه مسیرهای دسرتسی به کالت را مسدود کرده بود تا 

آن حفظ شود. این امر هرچند باعث تقویت  ناپذیرییبآس

 یهاموضع دفاعی کالت شده بود اما رساندن آذوقه و کمک

، 22رسیع را به آن غیرممکن ساخته بود )استادوخ، کارتن 

(. از اسنادی که در اوایل دوره 72، پرونده 1رسیال 

توان تخمین زد نیروهای شاه در دسرتس است، مینارصالدین

خواهد شاه، از او میای به نارصالدین. آقاخان نوری در نامه2

، از حضور نیروهای نظامی ینیچسهیمنظور جلوگیری از دسبه

خراسانی در کالت جلوگیری و نیروهای غیربومی برای حفاظت از 

 (.61، پرونده 611، رسیال 33کالت بگامرد )استادوخ، کارتن 
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اند. در یکی از این نفر بوده 300تا  900بین نظامی در کالت 

م، به شاه ایران 7949 ق/7922 اسناد، حاکم خراسان در سال

سوار و  900دهد برقراری امنیت در کالت باوجود گزارش می

دهد پذیر نیست و پیشنهاد مینفر شمخالچی امکان 40

نفر افزایش پیدا کند )استادوخ،  500تعداد این نیروها به 

 (.34، پرونده 703، رسیال 22 کارتن

 
(45-44: 7327ق )نظرآهاری، 7925: نقشه کالت و اطراف آن در سال 3نقشه 

های جدید در مرزهای شامل خراسان، با وقوع بحران

ایران تعداد نیروهایش را در کالت افزایش داد و  حکومت

افرادی را جهت بررسی امکانات دفاعی و تجهیزات موجود 

در کالت، به آنجا گسیل کرد. اکرث این مأموران بر عدم 

د دهنها گزارش میامکانات الزم در کالت تأکید داشتند. آن

وضعیت نیروهای نظامی، بهداشت، محل اسرتاحت و 

شدت ناگوار است و باید در ها بهی آنامکانات جنگ

ترین زمان ممکن به رفع این اشکاالت پرداخت. حتی رسیع

ت مهیا شد، توپی یاف یکه از تجهیزات کالت فهرستهنگامی

شد که در جنگ چالدران از نیروهای عثامنی غنیمت گرفته 

شده بود و در دربندهای ورودی کالت مستقر بود و عمالً 

؛ سفر 904-799: 7327دیوان، )صاحب 1کاربردی نداشت

(. بعد از معاهده آخال، نیروهای ایرانی 722ق: 7929کالت، 

ها از هزار نفر گذشت و در کالت تقویت شدند و تعداد آن

فوج قرائی مسئولیت امنیت ساخلوهای آن را بر عهده 

                                                           

. اوضاع ارتباطی کالت نیز ناگوار بود. کلنل بیت از خرابی خطوط 1

دهد و معتقد است تلگرافی بین خراسان و کالت خراب گزارش می

ت گرفته است تا کال این خرابی عامدانه توسط مأموران دولتی شکل

 (.757: 7324به نظر بیاید )بیت،  تریمنا

. روزنامه اخرت در قالب گزارشی اغراق گونه و بدون 2گرفت

در کالت و بدون نام بردن از نیروهای  تحلیل مشکالت موجود

های نویسد؛ باوجود نیروهای جدید و قلعهروسیه می

تواند در برابر صد هزار نیروی مستحکم کالت، این منطقه می

ق، سال هشتم، 7922مهاجم مقاومت کند. )روزنامه اخرت، 

 (.2: 5شامره 

 گیرینتیجه 

ها سه رو پژوهش حارض در پی پاسخگویی به این سؤال بود ک

به دنبال چه اهداف سیاسی و اقتصادی در شامل خراسان 

خصوص در کالت نادری بودند و حکومت قاجار در برابر به

ای روسیه، چه نوع دیپلامسی و های منطقهاین سیاست

سیاستی در پیش گرفت؟ در پاسخ به این سؤاالت، ابتدا سیر 

تسلط روسیه بر آسیای میانه بررسی شد. قطعاً تحلیل 

مشکالت مرزی و امنیتی بین ایران و روسیه در خراسان، بدون 

وها و نام فرماندهان قرائی در کالت ر.ک . در مورد کیفیت این نیر 2

 (.47: 9432الدوله، ؛ رکن732: 7325، قاجاربه: )
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یست. پذیر نتحلیل نحوه تسلط روسیه بر آسیای میانه امکان

های حکومت ایران در برابر اد، تالشسپس با توجه به اسن

طرح نفوذ روسیه، به چند دسته دیپلامتیک، سیاسی و نفوذ 

دهد هدف بندی شد. نتایج این تحقیق نشان میتقسیم

های چنین تسلطی ها ترصف کامل خراسان بود و زمینهروس

ها در معاهده آخال، ادعایی بر را نیز تدارک دیده بودند. آن

مرور و در هنگام مرزبندی بنا شتند، ولی بهدرگز و کالت ندا

میل نبودند این مناطق را ها بیبه خطر رأس و رسچشمه آب

 شدت نگرانبه ترصف درآورند. حکومت ایران از این واقعه به

بود و سعی کرد تنش را با روسیه بر رس مناطق آسیای میانه 

ها جهت حمله به ای برای روسمدیریت مناید تا بهانه

ان ایجاد نگردد. حکومت ایران سعی کرد دو شهر مهم خراس

مرزی یعنی کالت و رسخس را با کمک ترکامنان طرفدار خود، 

ها وساز در آنجا عمالً به روسخط قرمز خود بنامد و با ساخت

نشان دهد تا چه میزان خراسان برای حکومت قاجار حائز 

بله اهمیت است. اما حکومت قاجار ابزارهای الزم برای مقا

با روسیه را دارا نبود. بافت قدرت سیاسی از دیرباز در 

ند کردخراسان پیچیده بود و حکام محلی و طوایف تالش می

در بازی قدرت با یکدیگر، حکومت مرکزی ایران و روسیه، 

بیشرتین بهره را بربند. بنابراین اجرای یک سیاست واحد در 

ن بود. از خراسان و در برابر روسیه عمالً سخت و غیرممک

های طرف دیگر دولت انگلستان در جریان بحران کریمه کمک

علنی خود را به عثامنی در برابر روسیه پنهان نکرد و این چالش 

دو قدرت روسیه و انگلستان را افزایش داد. انگلستان به دلیل 

افزایش قدرت آملان در اروپا، سعی داشت شکاف سیاسی 

افزایش ندهد، بنابراین در و نظامی خود در برابر روسیه را 

آسیای میانه و در مرزهای شامل رشق ایران در برابر پیرشوی 

ها، رصفاً به صدور اعرتاضات دیپلامتیک بسنده کند و روس

در بازی بزرگ، نقش تدافعی به خود گرفت. حکومت ایران 

نیز متام تالش دیپلامتیک خود را در این رشایط انجام داد، 

 یافت.اما توفیقی در آن ن
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