يك صفحه از تاريخ

رقابتهاي روس و انگليس در ايران
در زمان محمدشاه



جهانگير قائممقامي

امپراطوري روسيه بعد از جنگ دوم خود با ايران ( 1241ـ  1243هــ ق)
و بسته شدن معاهدات تركمانچاي(( )1پنجم شعبان  1243هـ ق) مـدتاا ررتتـار
وقايع سياسي اروپا و مسائل داخلي خود مانند امور مربوط به سيبري ،قرقيزسـتان
و تاتارستان بود تا اينكه در سال  1254هـ ق ( )1838بعد از تراغت از آن مسائل
باز توجه خود را به سياست توسعهطلبي و دستيابي به هندوستان معطوف نمود
نخستين رامي كه روساا در اين راه برداشتند ،ترستادن سپاهي به خيوه بود
كه تالشااي آناا با شكست روبهرو شد( )2و براثر همين شكست بود كه به لـزوم
داشتن پايگاهاايي در كرانههاي ايراني درياي خزر پي بردند و بهناچار به منظـور
تاية مقدمات كار و پيشبيني طرحااي اصولي و اساسي ،اقدامات خود را تا سال
 1262هـ ق ( )1846در تركمنستان متوقف نمودند اما عادنامة صلح تركمانچاي

 . يغما ،سال  ،30شمارة  ،4تير  ،1357صص  74تا 79
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در تصل هشتم خود تكليف و حقوق دولتااي ايران و روسيه را در پانـة دريـاي
خزر بهروشني مشخص كرده بود
در اين تصل قيد و تصريح شده بود:
«سفاين تجارتي روس مثل سابق حق خواهند داشت كـه بـهطور آزادي
در درياي خزر و در امتداد آن سير كرده و به كنارههاي آن ترود آيند و درموقع
شكست و غرق در ايران معاونت و امداد خواهند ياتت و سفاين تجارتي ايران
هم حق خواهند داشت كه به قرار سابق در بحر خزر سير نموده و بـه سـواحل
روس بروند و درصورت غرق و شكست هم به آناا كمك و امداد خواهد شد
اما در باب كشتيهاي جنگي ،چون آناايي كه بيدق نظامي روس دارنـد
از قديمااليام باالنفراد حق سير در بحر خزر را داشتهاند ،حاال هم بـدين سـب
اين امتياز به همان كشتيها خواهد بود بهطوري كه بغير از دولت روسيه دولت
ديگري حق نخواهد داشت كه سفاين جنگي در درياي خزر داشته باشد »

بهطوري كه ديده ميشود ،به موج

ايـن تصـل ،ايـران و روسـيه بـهطور

تساوي حق داشتند در درياي خزر كشتيهاي تجارتي داشـته باشـند و بـه بنـادر
يكديگر آمد و رتت نمايند اما درمورد كشـتيهاي جنگـي ،بجـز دولـت روسـيه
هيچيك از دولتااي ديگر حتي دولت ايران ،امتياز داشتن كشتي جنگي در دريـاي
خزر را نميداشت( )3و كشتيهاي جنگي روسيه هم تقط حق داشتند تكتـك در
آبااي خزر رتت و آمد كنند و اجازه نداشتند در بنادر ايران پالو بگيرند
همين نكتة اخير يعني ممنوع بودن ورود كشتيهاي جنگي روسيه به بنـادر
ايران ،يكي از چند مورد مغاير با مصالح امپراطوري روسيه بود كـه هنگـام بسـته
شدن عادنامة تركمانچاي به آناا توجه نشده بود( )4و سرانجام در زمان پادشـاهي
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محمدشاه قاجار (1250ـ 1264هـ ق) موج

كشمكشهايي بين دو دولت ايران

و روسيه شد كه شرح آن موضوع مقالة حاضر ميباشد

()5

در اين موقعيت سياسي بود كه دولت روسيه درياتت معاهدات تركمانچاي
هم كه در تكميل مفاد عادنامة رلستان ( 1228هـ ق) انعقاد ياتتـه بـود ،بـا همـة
امتيازاتي كه از نظر مصالح امپراتوري روسيه در بر داشت باز مناتع امپراتـوري را
كامالً تأمين نميكرد زيرا به هنگام بستن آن پيشبينيهاي الزم نشده بود و چـون
در دست داشتن چند پايگاه در كرانههاي ايران ،بهمنظور اجراي طرحااي دوربرد
دولت روسيه در ناحية خاوري دريـاي خـزر ،ارزح حيـاتي ميداشـت بـهناچار
روساا دست به تالشااي وسيعي زدند ازجمله اينكه جزاير آشـوراده را بيسـر و
صدا اشغال كردند( )6و استحكاماتي نظامي نيز در آنجا احـدا

نمودنـد و ضـمناً

درحدود سال  1260هـ ق ( )1844چاار كشتي تجاري براي ارتباط بـا سـواحل
ايران درنظر ررتتند كه مرتباً بين حاجي طرخان و شارهاي رشـت و اسـتراباد در
رتت و آمد باشند
اين كشتيها كه پرچم جنگي روسيه داشتند و بـه وسـيلة اتسـران نيـروي
دريايي روسيه رهبري ميشدند در ظـاهر بـه حمـل كاالهـاي بازررـاني مشـغول
بودند

()7

ازطرتي در همين موقع دولت روسيه از ايران خواست اجـازه داده شـود

بيمارستاني براي اتباع و سرنشينان كشتيهاي روسي بنـا شـود و بيآنكـه منتظـر
اجازة دولت ايران هم بشوند ،خود در ررران (اسـتراباد) بـه احـدا

سـاختماني

مبادرت كردند( )8ولي اقدامات آناا با اعتراض و مخالفتهاي دولت ايران روبهرو
ررديد و بخصوص اجازه داده نشد كشتيهاي جنگي آناـا بـه آباـاي ايـران وارد
رردند
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روساا كه اعتراض و مخالفـت دولـت ايـران را ناشـي از نفـوو و توصـيه
انگليسها ميدانستند ،در روابط خود با سفير انگليس در ايران سردي محسوسـي
نشان دادند

()9

براي درهم شكستن اين محاصرة سياسي به خدعهاي متوسل شدند

و آن چنين بود كه ميبينيم در رمضـان ( 1262سـپتامبر  )1846پـرنس رـاليزين
Gallizine

 Princeآجودان مخصوص وزير دارايـي روسـيه يـك كشـتي كوچـك

بخاري به شاه ايران هديه ميكند و آن را روي يكي از چاار كشتي بخاري مذكور
به سوي ايران حمل كردند و در نظر داشتند با عـدهاي كـاررر و ملـوان بـه بنـدر
انزلي (پالوي) و از آنجا در مسير سفيدرود تا قسمتي كه قابـل كشـتيراني اسـت
بفرستند و كلية هزينة سوار كردن و اعزام كاررران و بازرشت آناـا را نيـز خـود
متقبّل شده بودند( )10و با ايـن نيرنـگ بـود كـه ميخواسـتند دولـت ايـران را در
بن بستي قرار دهند تا بـه مالحظـة احتـرام هديـة دولـت روسـيه نتوانـد از ورود
كشتيهاي جنگي آناا به بنادر خود جلوريري نمايد
كنت دو سارتيژ

Le Cte de Sartige

نمايندة دولت ترانسه كـه مقـارن ايـن

احوال در ايران بوده است ،بعد از بيان نيرنـگ روسـاا در رـزارح خـود اضـاته
ميكند« :امكان زياد هست كه بر اثر اين اقدام دولت روسيه كه بـهظاهر احترامـي
است به شخص پادشاه ايران و صـورتي كـامالً تشـريفاتي دارد ،دولـت ايـران از
مخالفت و اصرار خود در جلوريري از ورود كشتيهاي جنگي روسيه به كرانـهها
و بنادر خود دست بردارد »

()11

اما حاجي ميرزا آقاسي چنان كه كنت دو سارتيژ نوشته اسـت در مخالفـت
خود باقي بود و به مأموران ايراني در بنادر انزلي (پالـوي) و اسـتراباد (رررـان)
دستور اكيد صادر كرد تا از ورود اين كشتيها به هر نحو هسـت حتـي ارـر الزم
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شود به طرف آناا تيراندازي نمايند جلوريري شـود ولـي كشـتي روسـي حامـل
كشتي اهدايي امپراتوري روسيه به بندر پالوي رسيد و هنگـامي كـه ميخواسـت
وارد خليج شود ،مأمور ايراني با مسألة دشوار و پيچيدهاي روبهرو بود زيرا دستور
داشت از ورود كشتيها به بندر جلوريري كند و ارر كشتي مزبور بـه زور داخـل
خليج ميشد او نميتوانست به طرف آن كه حامل نامة امپراتـور و هديـة دولـت
روسيه ميبود تيراندازي كند بهناچار خود به كشتي روسي رتت و ترمـان دولـت
ايران را به آناا ابالغ كرد و براي اثبات دعوي خود ،عين حكم دولت را هم نشان
داد ترماندة كشتي ،حكم مزبور را ررتـت و بـا كشـتي وارد خلـيج شـد و لنگـر
انداخت كشتي اهدايي را از كشتي پياده نمود و دستور كتبي حاجي ميرزاآقاسـي
را بــه ســفير روســيه كــه در آنجــا حضــور داشــت ســپرد و او آن را تــوراً بــه
سنپطرزبورگ ترستاد
متعاق

اين وضع ،نامهاي از امپراتور روسيه رسيد كه بـه خـط خـود او و

حاكي از رله از پادشاه ايران و شكايت از صدراعظم بود كه بدينرونه از برقراري
روابط بازرراني بين دو دولت جلوريري ميكنند و ضمناً اضاته كـرده بـود «يـك
چنين وضعي براي دولت روسيه نميتواند قابل تحمل و قبول باشـد و حكومـت
ايران بايد در رتع يا ادامة آن زودتر تصميم قاطع اتخـاو نمايـد و بعـالوه دولـت
روسيه انتظار دارد هرچه زودتر معلوم شود كه آيا دولت ايران با دولت امپراتوري
روسيه حالت و وضع دوستي دارد و ميخواهد مانند يك دوست رتتار نمايد و يا
مثل يك خصم و دشمن اوست»

()12

محمدشاه كه از اين پيشآمد سخت نگـران و مضـطرب شـده بـود ،نامـة
امپراتور را برحس

معمول و هميشه ،به دست حاجي داد و حاجي ميرزا آقاسـي
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بهجاي آنكه دربارة موضوع و حقانيت ايران رفتگو كند ،اظاار كرد« :رتتار مـأمور
ايراني كه مانع ورود كشتي روسـي بـه بنـدر خلـيج و ايـران شـده اسـت بكلـي
خودسرانه و بدون اطالع دولت بوده است و دولت ايـران بـراي جلـ

رضـايت

خاطر امپراتور روسيه و بـه عنـوان عـذرخواهي از ايـن پيشآمـد حاضـر اسـت
روشااي مأمور خاطي را براي امپراتور بفرستد »( )13ولي در جوابي كه از امپراتور
رسيد ،نوشته شده بود «برخالف اظاارات آن دولـت مـأمور مزبـور نـهتناا هـيچ
تقصيري نداشته بلكه او برطبق دستور و حكمي كه درياتت داشته بود رتتار كرده
است و برخالف نظر آن دولت او را كه از خدمتگزاران وتـادار و درسـتكار شـاه
است بايد تشويق نمود »
پس از اين صحنه سازي ها ،سفير روسيه ،نزد صدراعظم رتت و از دولـت
ايران خواست توراً دستوري برخالف دستور سابق صـادر شـود مبنـي بـر اينكـه
ورود كشتي هاي جنگي روسيه به خلـيج انزلـي و سـاير بنـادر ايـران آزاد اسـت
وررنه او دستور دارد توراً ايران را ترک رفته و به سن پطرزبورگ باز رردد

()14

پس از هشت روز محمدشاه و حاجي ميـرزا آقاسـي بـا يكـديگر شـور و
رفتگو كردند ،سرانجام به پيشنااد روساا تن دردادند و ترداي آن روز بـه پـرنس
خـواهش امپراتـور روسـيه،

دالگوروكي اطالع داده شد كه دولت ايران برحسـ

اجازه ميدهـد كشـتيهاي جنگـي روسـيه در بنـادر ايرانـي دريـاي خـزر پالـو
بگيرند

()15

اين امتياز چون به روساا وارذار شد ،دالگوروكي از موقع اسـتفاده كـرد و
درخواست وارذاري دو امتياز ديگر را نمود كه عبارت بودند از:
1ـ تجديد امتياز صيد ماهي در درياي خزر

()16
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2ـ وارذاري امتياز استخراج و يا تروح معدن زغالسنگي كه در زميناـاي
ساحلي نزديك استرآباد (ررران) قرار داشت

()17

درمورد امتياز صيد ماهي ،روساا پيشنااد كرده بودند كه ساليانه مبلغ بيست
هزار تومان خواهند پرداخت اما چون عوايد شيالت از سالاا پيش ،از طرف شـاه
به صدراعظم اعطا شده بود و حاجي ميرزا آقاسي ميدانست درآمد شيالت خيلي
بيشتر از مبلغي است كـه روسـاا پيشـنااد كردهانـد ،پاسـر را بـه امـروز و تـردا
ميانداخت و قصد او از اين كار اين بود كه شايد بتوانـد الاقـل نيمـي از درآمـد
شيالت را از روساا بگيرد

()18

و اما معدن زغالسنگ ررران (استرآباد) بـه محمدشـاه تعلـق داشـت و او
براي جل

رضايت روساا امتياز آن را به آناا وارذار نمود

بدينرونه روساا در صحنة رقابتااي خود بـا انگليسهـا در ايـران و آسـيا
مباني نفوو و قدرت خود را مستحكمتر كردند و با به دست آوردن پايگاههايي در
كرانههاي جنوبي درياي خزر ،اشغال خطة تركسـتان را كـه مقدمـة دسـتيابي بـه
هندوستان ميبود تسايل نمودند چنان كه لشكركشـيهاي اساسـي و عمـدة آناـا
براي تصاح

تركستان از همين سال آغاز شد

يادداشتها:
 1معاهدات تركمانچاي شامل دو عادنامه و دو قرارداد بوده است كه همه به يك تارير و بـه ايـن
شرحند :الف ـ عادنامة صلح و مرزي ب ـ عادنامة بازرراني پ ـ قرارداد تشريفات ت ـ قرارداد
غرامات و كرورات
 2يال :هند و مسألة روس و انگليس ،صص 115-114
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 3سايكس در جلد دوم كتاب خود به نام «تارير ايران» مينويسد« :وقتي كه دربـارة ايـن مـاده در
تاران مذاكره ميشد ،حاجي ميرزا آقاسي كه بعدها وزير محمدشاه شد اين مطل

را خالصه كـرده

چنين ترياد كرد :ما از آب شور چه ميخواهيم» ترجمة تارسي ،ص 456
 4براي نمونه ميتوان موضوع مااجرين را وكر كرد كه در تصل چااردهم عادنامـة صـلح بـهطور
وضوح و قاطع بيان نشده بود و در سال  1260هـ ق (ژوئيه  )1844قـراردادي بـهمنظور تفسـير و
توضيح آن بين ايران و روسيه بسته شد (ر ک مجموعة معاهدات ،تأليف مؤتمنالملك ص _ 142
 )143و همچنين تصحيحاتي را كه با انعقاد قرارداد سال  22( 1299محرم =  21دسامبر  )1881در
تصل چاارم آن عادنامه مربوط به خط مرزي دولتين و تعويض قطعه زميني واقع در ساحل راست
ارس در محل قلعة عباسآباد با آبادي سرحدي تيروزه و نواحي آن صـورت ررتـت بايـد يـادآور
ررديد (ر ک همان كتاب ص  147تا  153و ص  158تا )164
 5مدارک اصلي ما اسناد وزارت خارجه ترانسه است
 6دربارة اشغال آشوراده نك :سايكس ،ج  ،2ص 495
 7اسناد ايران در آرشيو وزارت امور خارجة ترانسه ،جلد  ،21سري مكاتبات سياسي ،رزارح كنت
دو سارتيژ ،برگ 231
 8همان مدرک ،برگ  232ـ لرد كرزن درمورد اهميت نظامي استراباد تصل هشتم از كتاب «ايران و
مسألة ايران» زير عنوان «دليل كوشش روسيه در باب استراباد» مينويسد« :نبايد چنين خيـال نمـود
كه چون استراباد نزديك درياست ،روسيه ميخواهد آن را تصرف نمايد بلكه ارر خطي از بادكوبـه
به هرات بكشند ،استراباد در آن خط واقع ميشود و به همين مالحظه ناپلئون و پل ميخواستند اين
مكان را متصرف شوند تا اينكه از روي خشكي بتوانند با هند جنگ نمايند عالوه بر اين هر قشوني
كه ميخواسته از اروپا به مشاد و هرات برود البد از استراباد عبور مينمود» (ترجمـة تارسـي ج 2
نسخة خطي متعلق به كتابخانة مجلس شوراي ملي)
 9اسناد ايران :مكاتبات سياسي ،جلد  22برگ 24
در اين زمان هيأتي انگليسي به اسم تجسس و تحقيق دربارة يـك اتسـر انگليسـي كـه از ده
سال پيش در راه خيوه مفقود شده بود ،درحدود ررران (استراباد) بودنـد و درحقيقـت امكانـات و
راهااي آن ناحيه را كه به هندوستان منتاي ميشد بررسي و شناسايي ميكردند (رزارح كنـت دو
سارتيژ مورخه  31مارس  1846جلد  11برگ  232مكاتبات سياسي)
 10اسناد ايران :مكاتبات سياسي جلد  22برگ 24

رقابتهاي روس و انگليس در ايران در زمان محمدشاه
 11همان مدرک ،بررااي  36و 37
 12اسناد ايران :مكاتبات سياسي جلد  22برگ 38
 13همان
 14همان
 15همان ،برگ 39
 16همان
 .17سايکس ،ج  ،1ص .256
 .18همان مدرک ،ج  ،2ص .593
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