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   )تا فتحعلیشاه ناخ دمحم اغآ زا( لوا هرود – قاجارتاريخ 

  

 ایل قاجار پیش از کسب قدرت

پس از حمله مغول به ايـران ، قاجارھـا   . ريشه در عبارت آقاجر به معني جنگجوي جنگل دارد )راجاق ينعي(نام اين قبیله 

در زمان حمله تیمور به اين منطقه ، قاجارھا به اسارت درآمده . نیز به ھمراه چند طايفه تركمان و تاتار به شام كوچیدند 

  . از اين زمان به بعد ، قاجارھا يكي از اركان سپاه قزلباش شدند . سرانجام به خانقاه صفوي بخشیده شدند  و

. قدرت يافتن قاجارھا به عھد شاه عبـاس بـر مـي گـردد    .  در ھنگام شکل گیری قدرت صفویان یکی از قبایل مھم بودند 

مـك ھـاي بزرگـي كـه بـه دربـار صـفوي مـي نمودنـد ، قـدرت           ابتدا در شمال رود ارس ساكن بودند و در آن زمان بدلیل ك

. ايل قاجار در دوره صفويه غالبا به تعھداتي كه در مورد حفظ سرحدات ايران داشتند ، عمل مي كردند . بیشتري يافتند 

) بـاش   اشـاقه ( و عده ديگر در حـوزه سـفالي آن رود   ) يوخاري باش(   عده اي از قبايل قاجار در حوزه علیاي رود گرگان

  . معروف شدند 

سالطین صفويه ھم سـعي مـي   . ، قدرت بیشتري پیدا كردند ) كه بعدھا به قويونلو معروف شدند( دسته اشاقه باش  

امـا بتـدريج سـران دسـته اشـاقه بـاش       . كردند از اختالفات اين دو دسته در جھت حفظ منـافع خـود بھـره بـرداري كننـد      

) معروف به ايل دولو (با دسته يوخاري باش ھا  مین موجب نزاع ھاي خونین آنان توانستند قدرت بیشتري پیدا كنند و ھ

   .آغا محمد خان قاجار ھم از سران اشاقه باش بود . مي شد 

قمري ، شـاه طھماسـب    ١١٣۵پس از شكست ننگین شاه سلطان حسین در مقابل محمود افغان و سقوط اصفھان در 

فراريان قزلباش و ايالت ديگر از جمله قاجـار در صـدد بـازپس گیـري حكومـت       به كمك  )سلطان حسین  فرزند شاه(دوم 

مامور فتح تھران شد و پس از پیـروزي بـه مقـام سپھسـاالر     ) از سران بزرگ اشاقه باش(در اين زمان فتحعلیخان . برآمد 

   . اردوي شاه صفوي منصوب گرديد

افغانھـاي  (  از دسـت محمـود افغـان خـارج كننـد       ودند آنراو سه نیرو در صدد ب. خراسان ھم در اين زمان اھمیت داشت 

در اين نبرد ، فتحعلیخان . اما بین نادر و فتحعلیخان روابط خوبي حاكم نبود ) قواي شاه طھماسب  –قواي نادر  –ابدالي 

كوبي نـادر پـس از فـتح مشـھد و سـر     . در برابر شجاعت ھاي نادر ضعیف بود و قبل از رسیدن به مشھد به قتـل رسـید   

  . از اين زمان به بعد نادر در پي تضعیف قاجارھا بخصوص اشاقه باش ھا برآمد . افغانھا داعیه سلطنت را مطرح كرد 

نادر شاه افشار براي جلوگیري از به قـدرت  . رسید   به رياست اشاقه باش) پسر فتحعیلخان(سپس محمد حسن خان 

ي باش ھا را به حكمراني منطقه خود رسانید تا بدين وسیله بـا  ، يوخار) پدر آغا محمد خان (رسیدن محمد حسن خان 

اما بتدريج آغا محمد خان توانسـت بـا ايجـاد اتحـاد بـین دو      . ايجاد اختالف بین ْآنان ، از مزاحمت ھاي آنان جلوگیري كند 

  . قبیله ، نیروي نظامي خود را مستحكم سازد 

   

، پـس از قتـل نـادر بـه فكـر تصـاحب       ) از ايالت لـر  ( بود به كمك ايل زند  كريمخان زند ھم كه جنگ را در كنار نادر آموخته

( و آزاد خان افغان ) در شمال ايران (وي در اين راه رقباي سرسختي چون محمد حسن خان قاجار . حكومت ايران افتاد 

  .را داشت ) در آذربايجان 

وم ، ادعـاي احیـاي حكومـت صـفوي را داشـت و      در اين زمان يكي از فرزندان خاندان صفوي بـه نـام شـاه اسـماعیل سـ     

و محمـد    در نـزاع بـین كريمخـان زنـد    . كريمخان ھم علي الظاھر ، به قصد حمايت از او در صدد مقابله بـا مخالفـان بـود    

  .حسن خان قاجار ، شاه اسماعیل سوم به اردوي خان قاجار پیوست 
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ن خان به طرف اصفھان حركت كند و پـس از نبـردي   شكست آزادخان افغان ھم از خان قاجار موجب شد كه محمد حس

  . سپاه كريمخان به شیراز عقب نشست. سپاه زند را شكست دھد 

امـا  . پس از مدتي يكي از سران يوخاري باش ، خان قاجار را دستگیر كرده و كشـت وسـرش را نـزد كريمخـان فرسـتاد      

انه وي در قبال قتل محمد حسن خان ، كه نشـان از نیـك   رفتار كريمخان با بازماندگان خان قاجار و عكس العمل جوانمرد

از اين زمان پسران و بازماندگان خان مقتول در دربار كريمخان بـوده و مـورد   . نفسي وي داشت ، در تاريخ به يادگار ماند 

از ( قلي خـان  حسـین . اما اولین نتیجه اين رفتار كريمانه كريمخان بـروز فتنـه جھانسـوز شـاه بـود      . محبت او قرار گرفتند 

، از طـرف كريمخـان ، حـاكم دامغـان و سـپس      ) معـروف شـد     بازماندگان محمد حسن خان قاجار كه به جھانسوز شـاه 

سلطنت بي تاج و تخت جھانسوز شـاه قاجـار مـدت كمـي دوام داشـت و      . مازندران گرديد و در بابل اعالم سلطنت كرد 

  . توسط سپاه زند شكست خورد 

   

آغـا محمـد   . زند ، آرامش نسبي كه در ده سال آخر حكومت وي ايجاد شده بود ، به تشنج گرايید  در پي مرگ كريمخان

دوره . وي مـردي تنـد خـو ، كینـه تـوز و بیـرحم بـود        . كه در شیراز بود به براداران خود در گرگان پیوسـت    خان قاجار ھم

قمري ، يعنـي در طـي ايـن ده     ١٢٠٣تا  ١١٩٣از سال  .حكومت وي را بايد يكي از پر تنش ترين دوران تاريخ ايران بدانیم 

در اين مدت آغامحمد خان تمام تـالش خـود را بـراي اسـتقرار حكومـت بكـار       . سال ، جانشینان زنديه حكومت مي كنند 

تشـكیل سـلطنت قاجـار شـد ، شـايد قـدرت و حمايـت مردمـي جنـوب ايـران از             تنھا چیزي كه موجـب تعويـق  . مي برد 

  . بود  لطفعلي خان زند

اما عوامل مختلف مانند عدم ياري حاجي ابـراھیم خـان كالنتـر شـیراز ، نقـش      . لطفعلي خان يكي از سالطین دلیر بود 

آغا محمـد خـان پـس از يـك     . شیراز به محاصره سپاه قاجار درآمد .موثري در شكست او در مقابل آغامحمد خان داشت 

ومین حمله خود با استفاده از كمـك ھـاي محرمانـه حـاجي ابـراھیم      وي در د. ماه محاصره بي نتیجه به تھران برگشت 

را شـكافت و  ) كريمخـان زنـد   (قبـر وكیـل   .   كالنتر ، علي رغم رشادتھاي لطفعلي خان ، شیراز را فتح كرده و ويران كرد

    .جنازه او را به تھران برده و زير پايه تخت سلطنت خود دفن كرد 

بـا دسـتگیر و كـور شـدن     . وجب شد كه آغامحمد خـان بـا كینـه تمـام بـا آنـان رفتـار كنـد         ياري مردم كرمان به زنديان ، م

سپس حاجي ابراھیم خان كالنتـر  . لطفعلي خان ، بساط سلطنت زنديه برچیده شد و آغا محمدخان به تھران برگشت 

جان ھم تسلیم قدرت قاجاريه پس از سقوط دولت زنديه ، حكام آذرباي. را با لقب اعتماد الدوله به وزارت خود برگماشت 

  . شدند 

بـه  (ھراكلیوس حاكم گرجستان . قمري ، آغا محمد خان عازم لشكركشي به قفقاز شد  ١٢٠٩در اين زمان يعني سال 

  .خود را تابع روسیه مي دانست و نه ايران ) دلیل قرارداد ھمكاري كه با كاترين دوم ، ملكه روسیه داشت 

اما در نھايت آغامحمد خان با نیـروي   . ھم حاضر به ھمكاري با آغامحمدخان نشد ) قراباغحاكم (ابراھیم خان جوانشیر 

آغامحمـدخان ، فاجعـه كرمـان را در تفلـیس     . را فـتح كنـد   ) پايتخت گرجستان (قمري تفلیس  ١٢١٠نظامي توانست در 

  . قاجاريه شروع شد  او پس از بازگشت به تھران در ھمین سال تاجگذاري كرد و رسمًا سلسله. تكرار كرد 

  

  

  

  



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٣ 
 

  

   : آغا محمد خان

قمري در تھران با توجه بـه كینـه شـديدي كـه از نـادر شـاه داشـت ، بـه فكـر           ١٢١٠آغا محمد خان پس از تاجگذاري در 

عمًال تمام مدعیان حكومـت را در سراسـر ايـران از بـین بـرده و        البته او. سركوبي باقي مانده ھاي خاندان افشار برآمد 

آغا محمـد خـان   . مت بودند كه مي خواست اينھا را ھم از بین ببرد فقط شاھرخ شاه افشار و فرزندش تنھا مدعي حكو

وي قصد داشت فتوحـات  . بدون زحمت وارد مشھد شده و حكام محلي خراسان ھم از ترس انتقام با او ھمكاري كردند 

يـد كـرده انـد    خود را در منطقه افغانستان ھم توسعه دھد اما خبر دار شد كه روسھا به دربند رسیده و آذربايجـان را تھد 

اين خبر دربـار روسـیه را عصـباني كـرد چـون ھراكلیـوس ،       . لذا سريعًا به تھران برگشت و سپس به تفلسي حمله كرد 

روسھا با حمايت حكام محلي ،آذربايجان و حتي گیالن را تھديد مـي كننـد امـا در    . حاكم تفلیس ، تحت حمايت آنھا بود 

كـه از  (در ھمین روزھا آغا محمد خان ھم توسـط دو نفـر از زنـدانیان    . ھا شد اينزمان مرگ كاترين موجب توقف حمالت آن

  . ، در بستر كشته شد )محكوم به مرگ شده بوده و امیدي به زندگي نداشتند   خشم سلطان

  

 :فتحعلیشاه 

در . ادامـه دارد  قمـري   ١٢۵٠آغاز مي شـود و تـا   ) برادر زاده آغامحمد خان (قمري ، حكومت فتحعلیشاه  ١٢١٢سال از 

بطـور    اين دوره حكام ايران بدلیل جنگھاي مختلف با روسیه و رقابت ھاي انگلیس و فرانسه در ايران مجبـور مـي شـوند   

جدي وارد عرصه سیاست بین المللي شوند امـا بخـاطر ناشـي بـودن در عرصـه ديپلماتیـك ، اشـتباھات بزرگـي را ھـم          

  . ، لطمات جدي و جبران ناپذيري را به ايران وارد مي كند مرتكب میشوند كه اثرات اين خطاھاي سیاسي

    

يكي از مسائل مھم داخلي در زمان فتحعلیشاه موضوع لشگركشي به شمال شرقي ايـران و فـتح خراسـان و مسـئله     

) بازمانده نادر شـاه  (ھمانگونه كه در دوره آغامحمد خان اشاره شد ، او میخواست حكومت شاھرخ شاه . ھرات است 

مجبـور بـه بازگشـت از    ) كه حملـه روس ھـا بـه قفقـاز بـود      ( ا قلع و قمع كند اما بدلیل حساسیت موضوع شمال ايران ر

  . خراسان شد 

پادشاه دراني (كه به افغانستان گريخته بود ، با كمك زمانشاه ) فرزند شاھرخ افشار( پس از اين واقعه مجددًا نادر میرزا 

نادر میرزا در اين نبـرد  . سپاه فتحعلیشاه براي سركوبي نادر میرزا عازم خراسان شد  .بر مشھد چیره شد ) افغانستان 

  . اما ھنوز زمانشاه در ھرات ، حاكمیت ايران را نپذيرفت و دم از استقالل میزد . تسلیم شده و خراسان فتح شد

را علیـه  ) و به دربار ايران پناه آورده بود  برادر زمانشاه را كه مخالف او بود( فتحعلیشاه براي مقابله با زمانشاه ، محمود 

 ١٢١٨در واقـع او تـا سـال    . نھايتًا ھم محمود با كمك ھاي نظامي ايـران توانسـت برھـرات مسـلط شـود      . او بسیج كرد 

كـه دسـت نشـانده    ( بـین محمـود    ١٢٢۴تـا   ١٢١٨امـا از سـال   . قمري از طرف فتحعلیشاه بر ھرات حكومـت مـي كـرد    

و برادر ديگرش شاه شجاع ، بر سر تسلط بر ھرات جنگ و نزاع بود و نھايتًا به پیروزي محمود و تسـلط  ) فتحعلیشاه بود 

اساسًا مسئله ھـرات يكـي   . قمري ھم ادامه داشت  ١٢۴۵حمايت دربار ايران از او تا . وي بر ھرات و قندھار منجر شد 

  . از مسائل مھم در تاريخ قاجاريه است 

در ھرات كمي تغییـر میكنـد بـدين صـورت كـه فرزنـد محمـود يعنـي كـامران میـرزا بـه حكومـت             وضعیت  ١٢۴۵اما از سال 

وي پس از خاتمـه  . در تبريز است ) ولیعھد (در اين زمان در ايران عباس میرزا . میرسد و از تبعیت ايران سرپیچي میكند 

سـپاه ايـران   . ان میـرزاي يـاغي میشـود    عازم سركوبي كـامر ) كه در جاي خود بدان میپردازيم ( جنگھاي ايران و روسیه 
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در اين زمان براي اولین بار مدافعان افغاني ھرات از حكومـت كمپـاني انگلـیس در ھنـد     . براحتي ھرات را محاصره میكند 

بطور جدي و رسمي در مسئله ھرات با ايران وارد چالش سیاسـي و    تقاضاي كمك میكند و به اين ترتیب انگلیسي ھا

سـالگي مـرد و فرزنـدش كـه ھـرات را در       ۴٨متاسفانه در اين ايام عبـاس میـرزا ولیعھـد ھـم در سـن       .نظامي میشوند 

  .را به كامران میرزا واگذاشت   دست كشیده و شھر  محاصره داشت از اينكار

پســر حســین قلیخــان ( از ديگــر مشــكالت فتحعلیشــاه شــورش ھــاي داخلــي مثــل شــورش بــرادرش حســین قلیخــان  

  . ھمچنین بازماندگان زنديه در جنوب ايران كه البته ھمه را سركوب كرد بود و ) جھانسوز

قمـري ، دوره درگیـري ھـاي داخلـي و تثبیـت       ١٢١٧تـا   ١٢١٢به اين ترتیب پنج سال اول حكومـت فتحعلیشـاه يعنـي از    

  . حكومت است 

  . اينك به سراغ مسائل خارجي و روابط ايران با فرانسه و انگلیس مي رويم 

  علت چیست ؟. زمان سفرا و نمايندگان بريتانیا و فرانسه در دربار ايران رفت و آمد ھايي دارند در اين 

  . براي فھمیدن اين موضوع بايد به شرايط اروپا در اين زمان توجه كنیم 

د كه بريتانیا سعي دار. در اين دوره فرانسه انقالب خود را پشت سر گذاشته و اروپا شاھد كشورگشايي ناپلئون است 

ناپلئون ھم بر آن است كه از طريق امپراتوري عثماني و مسیر ايران به . در مقابل كشورگشائیھاي ناپلئون مقاومت كند 

راه يافته و با مشغول كردن قواي دريايي بريتانیـا در اقیـانوس ھنـد ، بـه بريتانیـا حملـه       ) مستعمره انگلیس (ھندوستان 

. شكست سنگین سپاه ناپلئون در روسیه ، او را از ادامه نقشه ھايش باز داشـت  . اما نقشه ناپلئون كارساز نبود . كند

  . به اين ترتیب ما شاھد ھستیم كه دربار فتحعلیشاه محل رقابت و رفت و آمدھاي سفراي فرانسه و بريتانیا است 

   

  :روابط ايران و فرانسه در دوره فتحعلیشاه 

ه به سمت فرانسويان شد ، تھاجمات روسھا به قفقـاز و شـمال ايـران و    يكي از عواملي كه موجب جلب نظر فتحعلیشا

در اين ايام فتوحات ناپلئون در اروپا و بويژه فتح مصـر و ايتالیـا توسـط    . تالش فتحعلیشاه براي يافتن متحدي قدرتمند بود 

را با ھدف عقـد اتحـاد   میالدي ، نامه اي  ١٨٠۴/ قمري  ١٢١٩وي در سال . فرانسه ، موجب جلب نظر فتحعلیشاه شد 

اين نامه توسط سـفیر فرانسـه در عثمـاني بـه فرانسـه ترجمـه شـده و بـه دربـار نـاپلئون           . با فرانسه به ناپلئون نوشت 

و سپس رومیو ) منشي دربار خود ( ناپلئون پس از دريافت اين نامه براي آگاھي كاملتر از وضع ايران ، ژوبر . ارسال شد 

  . به ايران فرستاد را ) آجودان مخصوص خود( 

وي بـر  . كه يك افسر مھندس بـود    )Bontens(پس از اين مراودات ، مجددًا افراد ديگري از فرانسه آمدند از جمله بن تان

ايـن  . حسب دستور دربار ايران روانه دربار عباس میرزا شد تا در جنگھاي ايران و روس زير نظر عباس میرزا خـدمت كنـد   

تحعلیشاه به كمك ھاي فرانسويان خیلي امیدوار شود بطوريكه وقتـي روسـھا در ايـن ايـام بـا      رفت و آمدھا باعث شد ف

اعزام سفیري تقاضاي صلح میكنند ، فتحعلیشاه عجوالنه و ناشیانه اين پیشنھاد را رد میكند و فورًا يكي از فرزندانش را 

  . رانسه مذاكره كند به سفارت نزد ناپلئون فرستاد تا در مورد انعقاد قرارداد نظامي با ف

مـیالد ي، بـا    ١٨٠٧/ قمري  ١٢٢٢سفیر ايران در اردوگاه فین كنشتاين به حضور ناپلئون رسید و عھدنامه اي را در تاريخ 

  .ماده دارد  ١۶امپراتور امضا میكند كه يك مقدمه و 

  :ظاھر اين عھدنامه فتحعلیشاه را خوشحال كرد زيرا بر اساس آن فرانسه متعھد شد كه 

  .حق ايران را بر گرجستان به رسمیت بشناسد : اوًال 

  .تالش كند تا روسیه خاك ايران و گرجستان را تخلیه كند : ثانیًا 
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  كمك به تامین و تجھیز ايران به توپ و تفنگ :  ثالثًا 

   

  :شده بود كه   در مقابل ايران متعھد

  اعالن جنگ به انگلیس : اوًال 

  اخراج انگلیسي ھا از ايران : ثانیًا 

  اتحاد با افغانھاي ھرات و قندھار براي حمله به متصرفات انگلیس در ھند : ثالثًا

  .در صورتیكه فرانسه بخواھد از طريق ايران براي لشگر كشي به ھند اقدام كند ايران مساعدت كند : رابعًا 

   

آنچه به نفع فرانسه بود بصورت صريح ، ولي آنچـه بـه منـافع ايـران     اگر دقت شود مالحظه مي شود كه در اين عھدنامه 

كه سیاستمداران ايران در عرصه روابط بین الملل چقدر   اين قرارداد نشان داد. مربوط مي شد بصورت مبھم مطرح شد 

  . ضعیف بودند 

  .وي از طرف ناپلئون به ايران به ھر حال قرارداد فین كنشتاين مقدمه اي مي شود براي ماموريت ژنرال گاردان فرانس

ضمنًا بايستي اشاره كنیم كه در ھمین ايام ھم فرمانرواي ھندوستان و پادشاه انگلیس سفیري را كـه ھمـان سـرجان    

پس مالحظه میكنـیم كـه رقابـت شـديدي بـین فرانسـه و انگلـیس در دربـار         . ملكم معروف است ، به ايران اعزام میكند 

  . قاجار بوجود مي آيد 

ر كلي ھدف اصلي ناپلئون از اعزام ھیات نظـامي بـه سرپرسـتي گـاردان بـه ايـران ، مقابلـه بـا تھديـدات روسـیه در           بطو

به ھمین دلیل است كه مي بینیم اين ھیات غیر از آمـوزش نظـامي   . شمال ايران و تھديدات انگلیس در ھندوستان بود 

  . قشه جغرافیايي ايران ھم بصورت جدي مي پردازد و تجھیز سپاه ايران به كار تحقیق و بررسي وضع راه ھا و ن

از ايـران    حتي دستور داد كلیه انگلیسـي ھـا  . فتحعلیشاه ھم ھمه نوع ھمكاري الزم را با اين ھیات به عمل مي آورد 

  . بروند و جزيره خارك را براي ايجاد يك پايگاه به فرانسويان بدھند 

   

كنشـتاين ، و اعـزام ھیـات ژنـرال گـاردان بـه ايـران ، ھمكـاري الزم از طـرف           ھمانگونه كه اشاره شد در پي قرارداد فین

 اما چه اتفاقي افتاد كه طي يك سال ھمه چیز بھم خورد ؟. فتحلیشاه با فرانسويھا انجام شد 

اين حادثه توافق ناپلئون با روسیه بود كه در پي مالقات او با تزار روسیه و عقد معاھده تیلسیت انجام شد و در پـي آن   

فتحلیشـاه وقتـي از ايـن قـرارداد مطلـع شـد خیلـي سـرخورده شـد          . سیاست ناپلئون نسبت به ايران كامال عوض شد 

ال گاردان بر اساس ماموريـت جديـد نـاپلئون تـالش میكـرد بـین       ژنر. بطوريكه رفتارش با ھیات اعزامي گاردان عوض شد 

دربار ايـران تـازه   . اما اينبار روسھا از متاركه جنگ با ايران خودداري مي كردند . ايران و روسیه تفاھم و صلح برقرار سازد 

را انگلیسـي ھـا    متوجه شد كه در مقابل روسھا نمي بايستي به فرانسه اعتمـاد میكـرد در ايـن میـان بیشـترين فايـده      

بردند و به دربار فتحعلیشاه قبوالندند كه نه روسھا و نه فرانسويھا متحد و دوست قابل اطمینـاني بـراي ايـران نیسـت و     

  . بھتر است با انگلیسي ھا مراوده برقرار كنند 

از فتحعلیشـاه اجـازه   میالدي ، رسـمًا   ١٨٠٩/ قمري  ١٢٢٣ھیات اعزامي ژنرال گاردان كه ديگر اوضاع را وخیم میديد در 

  . مرخصي گرفت و فتحعلیشاه ھم كه منتظر چنین فرصتي بود موافقت خود را اعالم كرد 

   

  

  



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۶ 
 

  : روابط ايران و انگلیس در دوره فتحعلیشاه 

ھمانگونه كه در بخش روابط ايران و فرانسه اشاره شد ، در ايامي كه ايران با فرانسه در زمینه قرار داد فین كنشـتاين و  

اولـین  . يت ژنرال گاردان مشغول بود ، در اين ايام ھم ما شاھد اعزام ماموريـت سـرجان ملكـم بـه ايـران ھسـتیم       مامور

  . میالدي ، انجام شد  ١٨٠٠/ قمري  ١٢١۵سفارت سرجان ملكم در 

یـت  زيرا در ھمسايگي ھند ، يعني مستعمره اين كشور بـود و امن . بطور كلي ايران براي انگلیس اھمیت حیاتي داشت 

البتـه  . بنابراين ورود ماموران فرانسوي را به ايران تھديدي بـراي خـود میدانسـت    . اين منطقه براي بريتانیا ارزش داشت 

شواھد نشان میدھد كه انگلیسھا از زمان صفويه ھیچگاه روابط خود را با ايران قطع نكردند و ھمیشه در بوشھر و بصره 

  .كنسول داشتند 

كـه زيـر نظـر    (میالدي ، فرمانفرمـاي كـل ھندوسـتان     ١٧٩٩/ قمري  ١٢١۴ملكم ، ابتدا در سال قبل از ماموريت سرجان 

بـه ايـران فرسـتاد و از فتحعلیشـاه     ) معـروف بـه بھـادر جنـگ     (سفیري را به نـام مھـدي علـي خـان     ) دولت انگلیس بود 

ھمانگونـه كـه در مسـئله    ( فتحعلیشـاه ھـم  . افغانستان به خاك ھند جلوگیري كنـد   خواست كه از حمالت حكام محلي

  . سپاھي را براي محاصره ھرات فرستاد ) ھرات اشاره شد 

از طـرف فرمانفرمـاي ھندوسـتان و پادشـاه     ) Sir Jhon Malkom( پس از سفر مھـديعلي خـان بـود كـه سـر جـان ملكـم        

سـرجان ملكـم   . آمـد   ايـن ھیـات از طريـق فـارس و اصـفھان بـه تھـران       . انگلیس با پانصد نفر ھمراه به ايران مامور شـد  

او طـي انعقـاد يـك قـرارداد بـا      . را به شاه ھديه كـرد  ) مثل الماس ھاي درشت و منسوجات نفیس (ھداياي گرانبھايي 

حاكم (شاه ، بخشي از مطامع استعماري انگلیس را تامین كرد و بر اساس اين توافق نامه مقرر شد كه ايران زمانشاه 

سـرجان  . ضمنًا امتیازات تجاري ھم به انگلیس در خلیج فارس داده شـد  . ھند بازدارد و جانشین اورا از حمله به ) كابل

سـفیر  . به ھنـد برگشـت   ) حاجي خلیل خان قزويني(ملكم پس از سه ماه توقف در ايران ، به ھمراه سفیر فتحعلیشاه 

  . ايران ماموريت داشت پس از مالقات با فرمانفرماي ھند ، براي سفارت به لندن برود 

چون آنان كشـتن حیوانـان   .ھمراھان سفیر ايران در يكي از روزھا كه مشغول شكار بودند ، موجب خشم ھندوھا شدند 

. البته آنان اين موضوع را بھانه كردند زيرا سفیر ايـران را وابسـته بـه انگلیسـھا میدانسـتند      . را گناھي بزرگ میدانستند 

فرمانفرماي كل ھندوستان از طريق كنسول انگلیس در بصـره  . ه شد لذا طي زدوخردي سفیر ايران به ضرب گلوله گشت

  .فتحعلیشاه ھم اين موضوع را يك امر عادي تلقي كرد. نماينده اي به حضور فتحعلیشاه فرستاد و عذرخواھي كرد 

خـان   محمـد نبـي  . را به سفارت به ھند فرستاد ) سفیر مقتول  -خواھر زاده حاجي خلیل خان (شاه ، محمد نبي خان 

به ايـن ترتیـب در   . ماه در بمبئي نبود چون فتحلعیشاه بدلیل برقراري ارتباط با ناپلئون او را به ايران احضار كرد  ۵بیش از 

  . میالدي قطع شد  ١٨٠٣/ قمري  ١٢١٩اين زمان عمًال روابط ايران و انگلیس در سال 

سرجان ملكم در دومین سفر خود به ايران با . سر گیرند  انگلیسي ھا دو سال بعد مجدد تالش كردند روابط با ايران را از

چون در اين زمان ھیات ژنرال گـاردان در ايـران بـود امـا ھمانگونـه كـه در       . مخالفت و بي احترامي فتحعلیشاه روبرو شد 

  . بخش روابط ايران و فرانسه گفتیم بتدريج جريان حوادث به ضرر فرانسه و به نفع انگلیس پیش رفت 

رانسه نتوانست به تعھدات خودش در مقابل ايران عمل كند و ژنرال گاردان ھـم مجبـور شـد ايـران را تـرك كنـد ،       وقتي ف

فتحعلیشـاه ھـم كـه از طرفـي     . تالش خودشان را براي نفوذ در دربار ايران افزايش دادند   انگلیسي ھا با فرصت طلبي

از فرانسويھا مـايوس شـده بـود ، بـا خـروج ھیـات اعزامـي         نسبت به تھاجمات روسھا در قفقاز نگران بود و از طرف ديگر

كه با ھدايايي در بوشھر منتظر بود ، ) Sir Harford Jones( فرانسه موافقت كرد و به سفیر انگلیس ، سر ھارفورد جونز 

  . فتحعلیشاه پیشنھادات وسوسه انگیز سرھارفوردجونز را پذيرفت . اجازه ورود داد 
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ھزار لیره براي مخارج سپاه ايـران در آذربايجـان بـراي مقابلـه بـا       ١٢یس تعھد میكرد كه سالیانه بر اين اساس دولت انگل

  .تھاجم روسیه بپردازد و تدارك توپ و تفنگ الزم و تعلیم سربازان ايراني را انجام دھد 

د ، تبريـز كنسـولخانه   در شـیراز ، اصـفھان ، يـز    انگلیس در مقابل از ايران خواست كه براي اسـتحكام روابـط دو كشـور ،    

  . تاسیس كند و جزيره خارك را براي مقابله با حمالت احتمالي در اختیار بگیرد 

اگرچه با توجه به اينكه ايران قدرت جلوگیري از نفـوذ انگلیسـي ھـا را    . شاه به غیر از درخواست آخري ، بقیه را پذيرفت 

  . در آبھاي جنوبي نداشت ، آنھا خارك را تصرف كردند 

) كه بھتـر از بقیـه انگلیسـي ھـا بـه وضـع ايـران آشـنايي داشـت          (مدت كوتاھي پس از سفر سر جونز ، سرجان ملكم 

پـس در  . البته فقط دو بار توانست به دربار ايران بیايـد  . در واقع اين سومین سفر او به ايران میشد (مجددًا به ايران آمد 

  .براي گسترش روابط با انگلیس تشويق كرد  و ايران را.) واقع اين دومین ماموريت او میشد 

مـیالدي ، در   ١٨١١/ قمـري   ١٢٢۶اما سرھارفورد جونز به تبريز رفت و تـا  . سرجان ملكم پس از دو ماه به ھند برگشت 

خـواھر زاده و دامـاد حـاجي میـرزا     (از طرف ايران ھم حاجي میرزا ابوالحسن خان شـیرزاي  . ايران به سفارت باقي ماند 

به عنوان سفیر به لندن اعزام شد تا ھر چه زودتر قرارداد توافق شـده بـا   ) م خان ، اعتماد الدوله صدر اعظم شاه ابراھی

منشـي  )  James Morrier(به ھمراه ايـن ھیـات ، جیمـز موريـه     . سرھارفورد جونز را به تصويب پادشاه انگلیس برساند 

جیمزموريـه داسـتان مسـافرت    . مـیالدي ، حركـت كـرد     ١٨٠٩/ قمـري   ١٢٢۴ايـن ھیـات در   . سرھارفورد جونز ، نیز بـود  

سفیر ايران يعنـي حـاجي میـرزا    . آورده است " مسافرت حاجي بابا "خودش را به ھمراه سفیر ايران در كتابي با عنوان 

  .نوشته است " حیرت نامه "ابوالحسن خان شیرازي ھم سفر نامه خودش را با عنوان 

علـت ايـن   . میالدي ، ماموريت سوم سرجان ملكم به ايران انجام میشـود   ١٨١٠/ مري ق ١٢٢۵سال بعد يعني در سال 

سـر جـان ملكـم در    . سفر تا حدودي اقتدار بیش از حد ناپلئون در اروپا و نگراني انگلیس از نفوذ فرانسه در ايـران اسـت   

او با زيركـي نیـاز شـاه را بـه     . بود  اين سفر ، به ھمراه خودش مقدار زيادي مھمات جنگي نیز براي تقديم به شاه آورده

  .تجھیزات نظامي براي مقابله با روسھا فھمیده بود 

سـفیر ايـران را بـه ھمـراه     ) جـرج سـوم   (پادشاه انگلـیس  . لندن ھم از سفیر ايران به گرمي استقبال شد   از طرفي در

  .به ايران فرستاد   ) Sir Gore Ouseley(سرگور اوزلي 

ــامًال حســاب شــده و     در خصــوص شخصــیت ســرگورا  ــیس ك وزلي بايســتي گفــت كــه انتخــاب او از طــرف پادشــاه انگل

او فردي مدبر ، و كامًال آشنا به زبانھـاي فارسـي ، تركـي و ھنـدي بـود و بـا چـرب زبـاني توانسـت          . سیاستمدارانه بود 

مشـغول آمـوزش سـپاه ايـران      افسراني كه به ھمـراه او آمـده بودنـد در آذربايجـان    . جايگاه ويژه اي در نزد شاه پیدا كند 

  . شدند 

يك نكته اي كه بايستي به آن اشاره شود موضوع قرارداد محرمانه اي بود كـه سـه سـال پـیش از ايـن جريـان يعنـي در        

میالدي بین روسیه و انگلیس انجام شده بود و بر اساس مفاد آن ايران را به مناطق تحت نفوذ خود تقسیم كـرده   ١٨٠٧

  . نگلیس بطور علني نمي توانست اقدامي علیه روسیه در شمال ايران انجام دھد لذا دولت ا. بودند 

. در آذربايجان و در اردوي عباس میرزا با لباس ايراني خـدمت میكننـد     بھمین خاطر است كه میبینیم افسران انگلیسي

  رد زيـرا روسـھا بـدنبال   البته ھمین حضور انگلیسي ھا در اردوي عبـاس میـرزا بـراي آنھـا ھزينـه سیاسـي سـنگیني دا       

پیروزي ھاي سپاه ايران ، انگلیسي ھا را تحت فشار قرار میدھنـد تـا جائیكـه انگلیسـي ھـا ھـم مجبـور میشـوند اكثـر          

نیروھاي خود را از تبريز احضار كنند و ھمین موضوع موجب رنجش فتحعلیشاه گرديد تا جائیكه فشـار ناشـي از افـزايش    
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  و صـلح بـا روس از طـرف ديگـر ،      طرف و پیشنھاد ھاي انگلیس براي متاركـه جنـگ   ھزينه ھاي سرسام آور جنگ از يك

  . شاه را وادار ساخت كه نھايتًا تسلیم خواسته ھاي روسیه شود 

میرزا شفیع صدر اعظم ھم از انگلیس جانبداري میكرد و نتیجه اين جريان منجر به تحمیل عھـد نامـه گلسـتان بـه ايـران      

  . شد 

  . میالدي ، منعقد شد  ١٨١٣/ قمري  ١٢٢٨نامه با وساطت سرگوراوزلي بین ايران و روسیه در  در واقع اين عھد

بـا توجـه بـه اينكـه انگلـیس از      : زيـرا اوًال  . حقیقتًا انگلیس با اين عھد نامه به مقاصد خود رسید و نفـس راحتـي كشـید    

راه را بـراي پیشـروي مضـاعف روسـھا مـي      توسعه نفوذ روس در آسیاي غربي و مركزي واھمه داشت و اين صلح نامه 

  .گرفت 

ديگر نیازي به مساعدت ھاي نظامي و تجھیـز سـپاه ايـران از طـرف انگلـیس نبـود و بنـابراين مشـكل انگلـیس بـا           : ثانیًا 

  .روسھا ھم حل میشد 

  

  

 : عھدنامه ايران و انگلیس 

اھداف اصلي سرگوراوزلي در ايـران فقـط جنبـه سیاسـي نداشـت بلكـه او بـدنبال كسـب امتیـازات سیاسـي و تجـاري            

ثانیـًا ، انگلـیس از طـرف    . بنابراين الزم بود قراردادي به ايران تحمیل شود كه اوًال تھديد روسیه را نیـز كـاھش دھـد     .بود

بر اين اساس بود كه قراردادي بین انگلیس و . منطقه اثبات شود افغانستان احساس آرامش كند و حاكمیت ايران بر ْآن 

سرگوراوزلي اين قرارداد را با خود به لندن بـرد و پـس از   . فصل امضاء شد  ١١میالدي ، در  ١٨١۴/ قمري  ١٢٢٩ايران در 

  . سفیر جديد انگلیس در ايران به ايران فرستاده شد ) Ellis( امضاء و اصالح توسط الیس 

   

  :ه تعھدات ايران خالص

  قبول حكمیت انگلیس در اختالفات مرزي با روسیه  -١

  به ھند ) خوارزم  -سمرقند  -بخارا (جلوگیري از تھاجم قبايل افغاني و قبايل اسیاي مركزي  -٢

  پرھیز از اتحاد و قرارداد دوستي با كشور ثالثي كه دشمن انگلیس است  -٣

  عبور از خاك ايران براي حمله به ھند  عدم صدور مجوز به كشور ثالثي براي -۴

  عدم دعوت از كشورھاي دشمن انگلیس براي ھمكاري در تعلیم سپاه ايران  -۵

   

  :خالصه تعھدات انگلیس 

  ھزار لیره به ايران جھت نگه داري سپاه دفاعي در مرزھاي شمالي ١۵٠پرداخت سالیانه  -١

  عدم مداخله در امور داخلي افغانستان  -٢

  ھمكاري با مخالفان و ياغیان و شورشیان مخالف حكومت قاجار عدم  -٣

  )در حد مقدورات (كمك دريايي به ايران در خلیج فارس  -۴

  كمك به ايران در حد مقدورات در صورت حمله كشور ثالث به ايران  -۵
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مـواردي كـه بـه تعھـدات ايـران      . اگر دقت كنید مالحظه مي كنید كه اين قرارداد ھم شبیه قرارداد فین كنشـتاين اسـت   

مربوط میشود كامًال شفاف و قطعي است در حالیكه تعھدات انگلیس مبھم و در حد مقدورات است و میتوانست انجـام  

  . نشود 

مـثال  . حتي پس از مدت كوتاھي براي دربـار ايـران بـه اثبـات رسـید       عدم پايبندي انگلیس به ھمین تعھدات ناچیز ھم ،

وقتي دور دوم جنگ ھاي ايران و روس شروع شد ، انگلیس نه تنھا ھیچ كمكي به ايـران نكـرد ، بلكـه حتـي در موضـوع      

  . صلح بین ايران و روسیه ، كامًال بر خالف منافع ايران عمل كرد   حكمیت و نمايندگي ، در قرار داد

ر مسئله افغانستان ھم كامًال بر خالف منافع ايران عمل كردند و با مداخله در امور افغانستان و تھديـد ايـران بـراي دور    د

  . كردن ايران از ھرات و قندھار نشان دادند كه ھرگز به تعھدات خودشان پايبند نیستند 

بپردازد و در اين رابطـه پـولي نداشـت ،     حتي وقتي فتحعلیشاه در ھنگام جنگ با روسیه مجبور شد به روسھا خسارت

ھزار تومان غرامت ايران را تقبل كنند اما در مقابـل از ايـران خواسـتند     ٢٠٠انگلیسي ھا فرصت طلبانه حاضر شدند مبلغ 

ماده پنجم تعھدات خودشان را كه تعھد كرده بودند در صورت حمله كشور ثالثي به ايران كمك میكننـد ، را حـذف كننـد و    

  . قع با پرداخت مبلغي حتي كمترين تعھدات خودشان را ھم از روي كاغذ قرارداد پاك كردند در وا

  

   

  :روابط ايران و روسیه در دوره فتحعلیشاه 

مھمترين مسئله در خصوص روابط ايران و روسیه در دو مرحله جنـگ ھـاي ايـران و روسـیه قابـل تامـل و بررسـي اسـت         

  .جنگھاي ايران و روسیه و نتیجه آن كه عھدنامه گلستان میپردازيم بنابراين ابتدا به دوره اول .

  .قمري را شامل میشود  ١٢٢٨تا  ١٢١٩اين دوره از 

  .قمري طول كشید و منجر به عھدنامه تركمنچاي شد  ١٢۴٣دوره دوم كه تا 

   

  ) :قمري  ١٢٢٨تا  ١٢١٩(دوره اول جنگ ھاي ايران و روسیه 

مبني بر راه يابي روسـیه بـه آبھـاي    ) موسس دولت تزاري روس (ح شده از طرف پطر كبیر در اين دوره ، استراتژي مطر

بر ھمین اساس منطقه قفقاز كه تا اين زمان جـزوي  . آزاد ، موجب نگاه روسیه به جنوب و دست اندازي به ايران میشد 

باكو مسـلمان بودنـد    -طالش  -شیروان  -اكثريت تبعه قفقاز بخصوص گنجه . از خاك ايران بود ، مورد مناقشه قرار گرفت 

  . و حاضر به پذيرفتن حاكمیت دولت كافر را نداشتند بنابراين حاكمیت ايران را ترجیح میداند 

و ھمانگونـه كـه قـبًال ھـم اشـاره شـد ايـن        . اين تعرضات از طرف روسھا ، از دوره آغامحمدخان بطور جدي شـروع شـد   

  . قفقاز و تسخیر تفلیس شد درگیري ھا منجر به لشگركشي ايران به 

دست اندازي به منطقه قفقاز را در ذھن خود پروراند و اين درگیـري  ) جانشین كاترين دوم ( پس از مدتي الكساندر اول 

  . میالدي موجب حمله روسھا به گنجه شد  ١٨٠٣/ قمري  ١٢١٨ھا در سال 

قـاز بـود و ھمـین موضـوع ھـم در شـعله ور شـدن        يكي از اھداف روسھا از اين حمالت ، حمايت از مسیحیان منطقـه قف 

بـه  (بـه ھـر حـال تعرضـات و تھديـدات سـپاه روس در زمـان الكسـاندر اول         . آتش فتنه ھا در ايـن منطقـه نقـش داشـت     

  .موجب شد فتحعلیشاه فرمان تجھیز سپاه را به فرماندھي عباس میرزا بدھد ) فرماندھي سیسیانف 

  .  راكلیوس ، خود را تحت حاكمیت روسھا قرار داده بوددر اين زمان در منطقه داغستان ھم ھ
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صرف نظر از ويژگي ھاي غیـر اخالقـي كـه آغـا محمـدخان      ) توسط افراد سپاه خود (كشته شده آغامحمدخان در قفقاز 

زيـرا  . داشت ، اما در عمل ، موجب وارد آمدن ضربه سنگیني به عملكرد سیاست خارجي ايـران در منطقـه قفقـاز شـد     

  . ي و حمالت ھولناك سپاه آغا محمد خان ، رعب و وحشت در دل روسھا در قفقاز انداخته بود بي رحم

در زمان فتحعلیشاه ، مجددًا ھراكلیوس احساس قدرت كرد و طي تھاجمـات سـپاه روس ، مجـددًا گرجسـتان زيـر نفـوذ       

  . روسیه درآمد 

پـس از مـرگ او در ايـن سـال ،     . وسھا حكومـت كـرد   قمري ، با حمايت ر ١٢١۵پنج سال يعني تا ) ارايكلي ( ھراكلیوس

) الكسـاندر  (در حالیكه فرزنـد ديگـر ھراكلیـوس    . الكساندر تزار روس ، فرزند ھراكلیوس يعني گرگین خان را منصوب كرد 

  . كه با گرگین خان مخالف بود ، به دربار ايران پناھنده شد 

سـپاه روس بـه فرمانـدھي سیسـیانف ، تفلـیس را      . ملـه كننـد   اين موضوع بھانه اي به دست روسھا داد تا به قفقاز ح

. فتحعلیشاه نسبت به گرجستان تعلق خاطر خاصي داشت و لذا تصمیم گرفت به مقابله با روسھا بپردازد . تصرف كرد 

  :عامل خالصه كرد  ٢در واقع دلیل بروز و تشديد دور اول جنگ ھاي ايران و روسیه را میتوان در 

ي گرجستان كه ناشي از درگیري ھاي شاھزادگان گرجي و پناھنده شدن برخي به دربار ايـران میتـوان   تحوالت داخل -١

  .دانست 

  .اھمیت اين منطقه براي روس و ايران  -٢

جـواد  (حـاكم گنجـه   . پس از تصرف تفلیس ، متوقف نشد و بطرف گنجه حركت كـرد  ) فرمانده سپاه روسھا (سیسیانف 

او حتـي  . باكي و شجاعت و مقاومت در برابر روسـھا ، از فتحعلیشـاه ھـم كمـك خواسـت       علیرغم بي) خان زياد اغلي

ھمین بسیج عمـومي شـھر موجـب شـد سیسـیانف      . مسلمانان و علماي شھر را به جھاد علیه كفار روس دعوت كرد 

امنـه شـھر ، دروازه   اما ظاھرًا يكـي از خـائنین داخـل شـھر بـه كمـك ار      . پس از محاصره شھر ، ناامید و مايوس ، برگردد 

شھر . پس از درگیري خونین ، جواد خان و فرزندانش دلیرانه كشته شدند . شھر را شبانه به روي سپاه روس باز كردند 

 . گنجه توسط سپاه روس ويران شده و مردم قتل عام شدند 

  . حكام ايروان و قراباغ ھم مجبور بودند به اطاعت سیسیانف درآيند 

علما حكم به جھاد . تل عام مسلمانان ، غوغايي در دربار فتحلیشاه و در بین مردم و علما برپا كرد خبر سقوط گنجه و ق

قمري از تبريـز بطـرف    ١٢١٩ھزار نفر بسیج شدند و تحت فرماندھي عباس میرزا در سال  ۵۵حدود . علیه روسھا دادند 

اي شديد و دست بدست شدن شـھر ايـروان ، بـین    طي زد و خردھ. ايروان حركت كردند و در نزديك اين شھر اردو زدند 

  . سپاه ايران و روسھا ، روسھا مجبور به عقب نشیني به طرف تفلیس شدند 

از اين مرحله از جنگھا ، نتیجه كاملي براي . در میانه اين جنگ ھا ، حتي فتحعلیشاه ھم به سپاه عباس میرزا پیوست 

  .ماه طول كشید  ۴اين آتش بس موقتي حدود . روسھا بود زيرا ھنوز تفلیس در تصرف . ايران حاصل نشد 

   

باز ھم فتحعلیشاه به كنار . قمري ، در پي تعرضات مجدد روسھا ، باز ھم درگیري ھا شروع شد  ١٢٢٠سال بعد يعني 

د ، در حالیكه عباس میرزا توانسـت گنجـه را فـتح كنـ    . رود ارس آمد و سپاه عباس میرزا ھم تصمیم به فتح گنجه گرفت 

حتي پـس از ورود  . روسھا از طرف ديگر ، كشتي ھا ي جنگي خودشان را در درياي خزر بطرف بندر انزلي حركت دادند 

آنـان را  ) میزرا موسي (اما حیله جنگي حاكم رشت . تا رشت ھم پیش روي كنند   به منطقه بندر انزلي ، قصد داشتند

  . كرد مجبور به عقب نشیني و فرار به سمت كشتي ھاي خود 
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با اين شكست روسھا در گیالن و از آن طرف ھم حمله عباس میرزا به گنجه ، سپاه روسھا بـه فرمانـدھي سیسـیانف    

  . به باكو عقب نشست 

اين پیروزي ھاي ايران مصادف با ورود و شروع كار ھیات ژنرال گاردان فرانسوي است كـه موجـب آمـوزش سـپاه ايـران و      

  . تقويت آنان شد 

  . قمري ، تحويل سپاه ايران شدند  ١٢٢٢ن آموزش ديده كه در خدمت عباس میرزا بودند ، در اين سپاھیا

از اين زمان به بعد ، سرداران سپاه روس ، طي مكاتباتي با ژنرال گاردان از او میخواھند ايران را به متاركه جنـگ و صـلح   

ه بدلیل اعتماد زياد بـه فرنسـويھا و از طرفـي احسـاس     اما ھمانطوريكه قبًال ھم گفتیم ، فتحعلیشا. با روسیه وادار كند 

  .غرور ناشي از پیروزيھا ، شرايط صلح را نپذيرفت 

و اين سال ما شاھد قطع ھمكاري ايران با فرانسه و نفـوذ انگلیسـي ھـا بـه دربـار      . مي رسیم  ١٢٢۴به سال   تا اينكه

  .)كه قبًال توضیح داده شد . (ايران ھستیم 

در ھمین سال مجـدًا  . ، افسران انگلیسي ، بجاي افسران فرانسوي در تعلیم سپاه ايران نقش دارند  يعني از اين زمان

ھـزار ، و فرزنـد ديگـر شـاه محمـد       ٢٠ھزار نفر، عباس میـرزا بـا    ٢٠فتحعلیشاه با . تعرضات روسھا به ايروان شروع شد 

  . ھزار حركت كردند  ٢٠ھم با   علي میرزا

 ١٢٢٧اين درگیري ھا تـا  . میرزا به طرف تفلیس و عباس میرزا ھم به طرف گنجه حركت كند قرار شد سپاه محمد علي 

يعنـي سـرگوراوزلي بـر خـالف تعھـدات خـويش تصـمیم گرفتنـد افسـران            ادامه يافت و در اين سال سفیر انگلیسي ھا

  .انگلیس را از سپاه ايران احضار كنند 

رتب شكست میخورد و از آن طرف ھم سفیر انگلیس دربار ايـران را بـراي   سپاه ايران در اين سال از سپاه روسھا بطور م

 ١٨١٣/ قمـري   ١٢٢٨در   عقد پیمان صلح بـا روس تحـت فشـار قـرار میدھـد و نھايتـًا منجـر بـه عھدنامـه گلسـتان شـد           

  .میالدي

میرزا ابوالحسن خـان  ( ايران نماينده -اين توافق نامه در منطقه اي بنام گلستان از توابع قراباغ ، با حضور سفیر انگلیس 

  .فصل و يك مقدمه  ١١، بسته شد در ) نیكوال( و نماينده تزار -) شیرازي 

يعنـي ھنگامیكـه   (به غیر از موادي كه مربوط به جدايي قفقاز از ايران میشود ، بقیه موارد بعدھا توسـط دولـت شـوروي    

  .عھدنامه كه براي ما مھم است را اشاره میكنیمفصل سوم و چھارم اين . لغو گرديد ) دولت تزاري سرنگون شد 

  : فصل سوم 

ايران ، واليات قراباغ ، گنجه ، شیروان ، دربند ، و باكو و تمام اين مناطق را كه در تصرف روسیه است و تمـام داغسـتان   

  . و گرجستان را متعلق به روسیه میداند 

  : فصل چھارم 

  . دشاه كه ولیعھد است ، كمك خواست مضايقه نكندروسیه تعھد میكند كه ھر يك از فرزندان پا

   

باطني ، چاره اي   مردم قفقاز علیرغم میل.سال موجب توقف تعرضات روسیه در قفقاز شد  ١٠عھدنامه گلستان حدود 

البتـه در ايـن عھدنامـه بـاز ھـم بطـور دقیـق ، تكلیـف حـدود مـرزي بـین دو دولـت             . جز تمكین در مقابل تزارھا نداشـتند  

  . نشده بود بنابراين بروز جنگ ھاي بعدي محتمل به نظر میرسید  مشخص
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  :دوره دوم جنگ ھاي ايران و روس 

درحالیكـه دولـت تـزار روس از ايـن     . شرايط ننگین تحمیل شده در قرارداد گلستان بر دربار ايران كـامًال احسـاس میشـد    

تصمیم گرفت حاجي میرزا ابوالحسن خـان شـیرازي را    به ھمین خاطر فتحعلیشاه. قرارداد كامًال راضي به نظر میرسید 

تـزار روسـیه پـس از شـنیدن دعـاوي      . به دربار تزار روسیه بفرستد تا در مورد واليات از دست رفته با روسھا مذاكره كند 

  . ايران گفت كه حكام اين مناطق با میل و رغبت حاكمیت روسیه را پذيرفته اند و درخواست ھاي ايران را رد كرد 

  ) میالدي ١٨١٧/ قمري  ١٢٣٢(سپس تزار سفیر خود را به ھمراه سفیر ايران به تھران فرستاد 

  :پیشنھادھايي به ايران داد مبني بر اينكه ) يرمولف (سفیر روسیه 

  . چون روسیه با عثماني در جنگ است ايران با روسیه علیه عثماني متحد شود  -١

  .طريق خاك گرگان ياغیان منطقه خوارزم و بخارا را سركوب كندايران به دولت روسیه اجازه دھد از  -٢

  . روسیه در گیالن كنسول دائمي داشته باشد  -٣

  .افسران روسي براي تعلیم سپاه ايران به خدمت گرفته شوند  -۴

   

مبھمـي دادنـد   پیشنھادھاي روسیه ھیچ يك از طرف ايران با جواب مثبت روبرو نشد و دربار ايران در مورد ھر يـك پاسـخ   

  .بنابراين سفیر روسیه بدون نتیجه بازگشت 

. مشخص نبودن حدود مرزي در منطقه قفقاز ، موجب بروز مشكل و اختالفات و بعضًا درگیـري ھـاي پراكنـده اي میشـد     

 البته در اين سال ھا روسیه درگیر نزاع با عثماني بود ايران ھـم در ايـن دوره بـه مرزھـاي غربـي خـود بـا عثمـاني مـي         

  ) كه روابط ايران و عثماني را جداگانه بررسي میكنیم (   انديشید

طي اين سال ھا ، رفتار ظاھرًا صلحجويانه روسیه نسبت به ايران باعـث شـد كـه ايـران نسـبت بـه تحركـات روسـھا در         

  . شمال غافل شوند در حالیكه در اين مدت روسھا در قفقاز مشغول تحكیم نفوذ سیاسي و نظامي خويش بودند 

روسھا عمًال محدوده نفوذ و تسلط خود را از حدود تعیین شده در عھدنامه گلستان ھم فراتر بردند و تا ايروان و كنـار رود  

ايـن در حـالي بـود كـه انگلیسـي ھـا و سـفیر ايـن كشـور در ايـران ، شـاه را بـه اتخـاذ روش              .ارس ھم گسترش دادنـد  

در (روسھا عمًال آتش بس ايجـاد شـده بعـد از عھـد نامـه گلسـتان       قمري ،  ١٢۴١در سال . مسالمت آمیز دعوت میكرد 

و به اين ترتیب سلسله درگیري ھايي شـروع شـد كـه بـه جنـگ ھـاي دوم       . سال نقض كردند  ١٣را پس از ) ق  ١٢٢٨

بـود و  ايران و روسیه معروف شد و نھايتًا به عھدنامه تركمنچاي منجر گشت البته اين مرحله از جنگ ، مانند مرحله اول ن

البتـه تھیـیج   . علت آن شايد ضعف نیروھاي نظامي ايران و كمبود تجھیزات نظامي در مقابل روسـھا بـود   . طوالني نشد 

احساسات مذھبي مردم ، در اين مرحله از جنگ ، بعضًا موجب پیروزي ھـايي بـراي سـپاه ايـران و فتوحـاتي گرديـد امـا        

. آنھا قصد داشتند حتي پايتخـت ايـران را ھـم تھديـد كننـد      . كردند  روسھا حتي با عبور از ارس به سمت تبريز پیشروي

. تالش ھاي عباس میرزا ولیعھد ، نتیجه نمیداد و لذا فتحعلیشاه چاره اي جز قبول شرايط صلح از طرف روسھا نداشـت  

  .میلیون توماني  ۵شرايط روسھا بسیار سنگین بود بخصوص درخواست غرامت 

شاه را براي پذيرش شرايط روسھا تحـت    پیشروي روسھا به داخل ايران ھراسناك شده بود ،كه از ) مك دونالد (سفیر 

شاه چھار میلیون تومان به تبريز فرستاد و به وساطت سفیر انگلیس ، مجلسي در روستاي تركمنچـاي  . فشار قرار داد 

القاسـم قـائم مقـام ، آصـف الّدولـه ، و حـاجي       با حضور فرمانده روسھا ، عباس میرزا ، میرزا ابو) بین راه میانه به تبريز (

 ١٢۴٣فصـل در   ٩فصل و يك قـرارداد تجـاري الحـاقي در     ١۶میرزا ابوالحسن خان شیرازي تشكیل شد و عھدنامه اي در 

 .م ، به امضاي نمايندگان ايران و روسیه رسید  ١٨٢٨/ ق 
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زيرا عالوه بر امتیـازات كسـب   . و استثنايي بود  منافعي كه در اين عھدنامه نصیب روسھا شد ، بي ترديد منحصر به فرد

  : شده در عھدنامه گلستان 

  .ايروان ، نخجوان و بخشي از دشت مغان را ھم مالك شد 

  )حق كاپیتوالسیون (ضمنًا اتباع روسیه در ايران از مصونیت قضايي برخوردار شدند 

  .كشتي راني در خزر به آن دولت منحصر شد 

  . قفقاز را تصاحب كرد ، پنج میلیون تومان غرامت ھم گرفت  ضمن اينكه غنايم جنگي

مـاه   ١۵پیش بیني شده بود كه چنانچه ايران اقساط غرامت را حد اكثر تا ) متمم قرارداد تركمنچاي ( در قرارداد الحاقي 

  . پرداخت نكند ، تمام آذر بايجان از ايران جدا شده ، و به روسیه ملحق شود 

ركمنچاي ، روسیه سفیر فوق العاده اي را به نام گريبايدوف را كه از نويسـندگان دراماتیـك معـروف    پس از عقد معاھده ت

  . روسي بود، براي اجراي مقررات عھدنامه تركمنچاي و حل اختالفات مرزي به تھران فرستاد 

پس از مـدتي او از دولـت   . روضة الصفاي ناصري ، از خصائص و رفتارھاي غرور آمیز گريبايدف در ايران سخن رانده است 

بـه بھانـه اينكـه ايـن دو زن از     (ايران خواست كه دو نفر ارمني را كه مسلمان شده و در خانهَ آصف الدوله مقـیم بودنـد ،   

پـس از تحويـل ايـن دو زن بـه     . تحويل دولت روسـیه دھنـد   ) اھالي ايروان ھستند و ايروان ھم به تصرف روسیه در آمده 

اين مسائل . محافل مذھبي ھم از اين حادثه متّاثر بود . وله علیه روسھا دست به تبلیغات زد سفارت روسیه ، آصف الد

گريبايدف به ناچـار دو زن را تحويـل مـردم    . موجب تھییج احساسات مردم و حركت گروھي به طرف سفارت روسیه شد 

دازي ، يكـي از مـردم معتـرض كشـته     در اين حین ، كشمكشي بین مردم و افراد سفارت پیش آمد كه در پي تیرانـ . داد 

  . شد و اين ھم خود بر تاّثر مردم و روحانیون افزود 

اثر زخم روحي ناشي از شكست ھاي ايران از روسیه و تحمیل قرارداد ننگین تركمنچاي به اندازه كافي مردم را نسبت 

در حمله مـردم عصـباني گريبايـدف بـه     . بود به روسھا متنفر كرده بود و حوادثي مانند قضیه قتل گريبايدف دور از انتظار ن

  . نفر ديگر از ھمراھان او كشته شدند  ٣۵ھمراه 

در ايـن  . را براي عذر خواھي به دربار روسـیه فرسـتاد   ) ولیعھد  –فرزند عباس میرزا (فتحلیشاه ، شاھزاده خسرو میرزا 

ن ناصر الدين شاه به میرزا تقـي خـان امیـر كبیـر     كه بعدھا در زما(سفر ، افرادي مثل میرزا تقي خان فراھاني وزير نظام 

  . ھم ھمراه اين ھیات بود ) معروف شد 

كه پس از آگاه شدن از اين حادثه به تحقیق پرداخته و جريان حادثه را مطلع بود ، پس از ورود ) نیكالي اول (تزار روسیه 

  . ھیات خسرو میرزا ، از آنان به گرمي پذيرايي كرد 

تیجه قرارداد تركمنچاي ، امتیازات سرشاري كسب كرده بود و حاضر بود براي آن ھزينـه ھـايي را ھـم    دولت روسیه در ن

لـذا ضـمن پـذيرفتن عـذرخواھي ايـران ، حتـي       . ضمن اينكه در اين روزھا سـرگرم درگیـري بـا عثمـاني بـود      . انجام دھد 

  .  بخشي از غرامت جنگ را ھم بخشید

   

  :روابط ايران با عثماني 

مرزھاي ايـران  . روابط ايران و امپراتوري عثماني از دوره صفويه ، يكي از مسائل مھم در تارخ سیاست خارجي ايران بود 

  . و عثماني پس از يك سلسله جنگھاي فرسايشي ، در دوره شاه طھماسب اول تعیین گرديد 

آورده بـود در خصـوص تعیـین مـرز بـا      پس از صفويه ، نادر شاه ھم طي درگیري ھاي نظامي و پیروزي ھايي كه بدست 

  . عثماني ، توافقات قطعي حاصل نكرده بود 
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در اين دوره يكي از مسائل مھم براي ايـران در مرزھـاي غربـي ، مسـئله زّواري بـود كـه بـه عتبـات مـي رفتنـد و حكـام            

يكـي از منـاطق مـورد مناقشـه     . عثماني و عوامل آنھا ، بدلیل تعصبات مذھبي ، زائران ايراني را مورد آزار قـرار میدادنـد   

ظاھرًا حكام سلیمانیه اغلب از جانب پاشاي . بین ايران و عثماني در اين ايام مسئله حكمراني بر منطقه سلیمانیه بود 

بغداد و با موافقت دربار قاجار تعیین مي شدند و بعضًا دراين خصوص بین پاشاي بغداد و مامورين رسمي ايران در غـرب  

  . دربار عثماني ھم در اين میان از حكام بغداد حمايت مي كردند . پیش مي آمد ، اختالف نظر 

با رفتارھـاي  ) كه بدون موافقت فتحعلیشاه از طرف سلطان عثماني منصوب شده بود (عبداهللا پاشا ، حاكم جديد بغداد 

) نـدھي محمـد علـي میـرزا     بـه فرما (بگونه اي كه شـاه سـپاھي را   . غیر دوستانه خود ، خشم فتعلیشاه را برانگیخت 

عبـداهللا پاشـا بـا توسـل بـه حیلـه و بھـره بـرداري از احساسـات مـذھبي و اينكـه دو ملـت             . بطرف بغداد گسیل داشت 

مسلمان نبايد با ھم بجنگند ، موجب شد سپاه ايران دست از محاصره بغداد كشیده و موقتـًا آرامـش بـر منطقـه حـاكم      

  . شد 

گرفته بـود ، باعـث میشـد كـه عثمانیھـا در منـاطق غربـي ايـران مـداخالتي را داشـته            اما غروري كه سپاه يني چري را

نخسـتین تعرضـات ايـران از دو    . ق اتفـاق بیافتـد    ١٢٣۶باشند و ھمین مسائل موجب شد جنگ بین ايران و عثماني در 

یرزا بود كـه شكسـت ھـايي را    فرماندھي سپاه ايران در آذربايجان با عباس م. ناحیه يعني ارمنستان و بین النھرين بود 

  . فتوحات او در نواحي ارزروم ، بايزيد و مالزگرد بود كه غنايم زيادي را ھم بدست آورد . به سپاه عثماني وارد ساخت 

سپاه دوم ايران در غرب به فرماندھي دولتشاه ، تركان عثماني را تا كركوك عقـب رانـد و پـس از فـتح سـلیمانیه بطـرف       

  . بغداد حركت كرد ند

نھايتًا لشكركشي ھاي سپاه ايران و پیروزي ھاي نسـبي كـه بدسـت آورده بودنـد ، منجـر بـه عھدنامـه ارزنـة الـروم در          

در ) نماينـده عثمـاني   (و محمد امـین پاشـا   ) نماينده ايران (اين عھد نامه توسط میرزا تقي خان فراھاني . گرديد  ١٢٣٩

  . ي امضا گرديد ارزروم امضا و سپس توسط سالطین ايران و عثمان

اھمیت زيارت عتبات براي مردم ايران موجب شد كه موضوع امنیت اين منطقه و تجارت ايران در بین النھرين نیـز در عھـد   

اما مسئله تعیین دقیق حدود مرزي بـین ايـران و عثمـاني ھمچنـان در ايـن عھدنامـه مـبھم مانـد         . نامه ارزنة الروم بیايد 

  .ن موضوع مي رفتبگونه اي كه ھمیشه بیم شروع درگیري بر سر اي
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   )ناصرالدين شاهمحمد شاه تا  زا(مود هرود – قاجارتاريخ 

  

  

  )ق  ١٣١٣تا  ١٢۵٠: (دوره دوم سلطنت قاجاريه 

پـس و   ۵٣(ق وفات يافت و فتحعلیشاه پس از مرگ او ، با اينكه پسـران زيـادي داشـت     ١٢۴٩در ) ولیعھد (عباس میرزا 

فتحعلیشـاه در  . را به ولیعھدي برگزيد و او را از خراسان بـه تبريـز فرسـتاد    )  محمد میرزا(، فرزند عباس میرزا ) دختر  ۶٠

  . ق در اصفھان مرد و در قم دفن شد  ١٢۵٩

) محمد میرزا(با اينكه تكلیف ولیعھد .س از انتشار خبر مرگ فتحعلیشاه ، شاھزادگان مختلف مدعي تاج و تخت شدند پ

قبًال مشخص بود ، ولي چون در تھـران حضـور نداشـت ، شـاھزاده ظـل السـلطان پـس دھـم فتحعلیشـاه در تھـران ، و           

   .ھمچنین حسنعلي میزرا در فارس ، ھر يك مدعي پادشاھي شدند 

البتـه در ايـن   . به ھرحال محمد میرزا با عنوان محمد شاه با تالش ھاي میرزا ابوالقاسم قائم مقـام بـه سـلطنت رسـید     

 ١٢۵٠روز در تھران با عنوان شاه سلطنت مي كرد تا اينكه محمـد میـرزا در اوايـل سـال      ٩٠فاصله ظل السلطان ، حدود 

  . وارد تھران شد )  كه از او حمايت كرده بودند (و انگلیس به ھمراھي قائم مقام ، رجال دربار ، سفراي روس 

وي نبز به پاداش آن خـدمات ، بـه   . بقیه مدعیان سلطنت ھم يكي پس ازديگري با تالش ھاي قائم مقام مغلوب شدند 

  .محمد شاه تقريبًا كلیه امور كشور را به او سپرده بود . مقام صدر اعظمي رسید 

م ، مردي اديب ، مدير و باھوش بود و در تحكیم و ثبات حكومت محمد شاه صادقانه تالش كـرد  میرزا ابوالقاسم قائم مقا

قـائم مقـام بـه ھـیچ يـك از      . در عین حال مردي خود راي بود و لذا حتي در امور خصوصي شاه ھـم دخالـت مـي كـرد     . 

نمونه اين اتھامات . كار نمي نشستند آنھا ھم بی . درباريان اعتماد نداشت لذا دشمنان زيادي در دربار و حكومت داشت 

ببینیـد كـه قـائم مقـام را مـتھم بـه       ) كه خود جزو شاھزادگان يـاغي بـود   ( را میتوانید در تاريخ نو ، نوشته جھانگیر میرزا 

  . داشتن روابط محرمانه با ظل السلطان براي سرنگوني محمد شاه مي كند 

میتوانید جريان دستگیري و قتل قـاوم  . مان قتل قائم مقام راصادر كرد باالخره اين توطئه ھا كارساز شد و محمد شاه فر

  . مقام را در جلد دوم ناسخ التواريخ اثر لسان الملك سپھر بخوانید 

در واقع جريان قتل حاجي میرزا ابراھیم خان كالنتر ، صدر اعظم آقامحمد خان و فتحعلیشاه ، مجددًا تكرار شد و پـس از  

و ايـن موضـوع بـاز ھـم ثابـت كـرد كـه        . و بستگان قائم مقـام دسـتگیر و برخـي ھـم كشـته شـدند        آن ھم اكثر فرزندان

خطرناكترين منصب در طول تاريخ ايران منصب صدر اعظم يا وزارت است و در اكثر مواقع ، وزرا و صدر اعظم ھـا در تـاريخ   

  . ايران عاقبت خوشي نداشته اند 

با توجه به اينكـه  . يخ ايران برمي گردد كه ھمان ماھیت شخصي قدرت است دلیل اين موضوع به ساختار حكومت در تار

اكثر سالطین با تالش ھاي خاص يك فرد به سلطنت مي رسند و پـس از شـروع سـلطنت ھـم ، بیشـتر امـور را بـه آن        

ذا لـ . فرد مورد نظر ھم از اين فرصـت بـراي قـدرت طلبـي اسـتفاده مـي كنـد        ) كه مديون او ھستند (شخص مي دھند 

اين جريان بارھا در طول تـاريخ ايـران   . اطرافیان شاه به سخن چیني علیه او پرداخته و شاه راعلیه وزير تحريك مي كنند 

  . از قبل از اسالم تا دوره معاصر اتفاق افتاده است 

آقاسـي  به ھر حال ، محمد شاه پس از قتل قائم مقام ، معلم ، مـراد و مرشـد دوران كـودكي اش يعنـي حـاجي میـرزا       

يكي از مسائل مھم در تاريخ قاجاريه ، رفتارھاي سیاسي آقاسي است كه . را به صدر اعظمي انتخاب كرد ) آغاسي (

  . الزم است در مورد ايشان صحبت شود 
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 :شخصیت آقاسي

  :براي شناخت شخصیت حاجي میرزا آغاسي به منابع زير مراجعه كنید 

  روضةالصفاي ناصري از رضا قلي خان ھدايت  -

  میرزا تقي خان امیر كبیر از عباس اقبال -

  ٢ناسخ التواريخ از لسان الملك سپھر ، ج  -

 تاريخ قاجار تالیف سر رابرت واتسن  -

 مسافرت به ايران ، سولتیكف  -

 

حاجي میرزا آقاسي كه از نظر روحي و معنوي ، در محمد شاه نفوذ فوق العاده اي داشت و حتي ظـاھرًا از پـیش ، بـه    

گرچـه آغاسـي بـا حیلـه گـري ايـن پیشـگويي را در مـورد تعـداد زيـادي از           ( او را پیشـگويي كـرده بـود    سلطنت رسیدن 

رابطه او با شاه ، رابطه خادم و  مخدوم يا وزير . روابط ويژه اي با شاه داشت ) شاھزادگان بطور جداگانه انجام داده بود 

جائیكه وقتي در نامه شاه به او مشـاھده مـي كنـیم كـه بـا       تا. با سلطان نبود بلكه بیشتر شبیه رابطه مراد و مريد بود 

  . و يا روحي فداك به او خطاب مي كند ) فدايت شوم (عبارت جعلُت فداك 

سال صدارت حاجي ، پادشاه ايران در حقیقت حاجي  ١٣در طي ) در كتاب میرزا تقي خان امیر كبیر (بقول عباس اقبال 

اين رفتار او را تالفي " ولي خدا " حاجي میرزا آغاسي ھم با بیان عباراتي مثل  گرچه. میرزا آغاسي بود نه محمد شاه 

  . مي كند 

  :شايد اين جمله كوتاه از وزير مختار فرانسه در مورد شخصیت حاجي میرزا گوياي واقعیت باشد كه مي نويسد 

  ... حاجي میرزا آغاسي پیرمردي است كه تمام قدرت ايران و تمام بي كفايتي دولت در وجود او خالصه شد ه 

  

  :محاصره ھرات 

ھمانطوريكـه در دوره  . يكي از مسائل مھم در تاريخ حكومت محمـد شـاه ، مسـئله ھـرات و موضـوع محاصـره آن اسـت        

مـامور فـتح ھـرات شـده بـود ،      ) ھد ولیعھدي پدرش عباس میرزا در ع(فتحعلیشاه ذكر شد ، محمد شاه كه در آن زمان 

  . پس از شنیدن فوت عباس میرزا ، محاصره ھرات را رھا كرده و بازگشت 

در زمان حكومت محمد شاه و صدارت آغاسي ، منطقه خراسان ناامن شده و حكـام محلـي طغیـان میكننـد لـذا محمـد       

  . ھزار نیرو عازم خراسان شد  ٨٠شاه با 

در كابـل ھـم دوسـت محمـد     . حاكم اسـت  ) پسر محمود میرزا از خاندان دراني (اين زمان ھم در ھرات كامران میرزا در 

او به دربار ايران متمايل است و بنابراين محمد شاه میتوانـد بـا   . خان  بر بخش وسیعي از شرق افغانستان حاكم است 

انگلیسي ھـا تمـام ايـن مسـائل را زيـر نظـر       . تان از بین ببرد كمك او نفوذ انگلیسي ھا را در ھرات يعني شمال افغانس

  . دارند 

  

ھم از حمله ايران به ھرات حمايت مي كرد زيرا از نظر روسھا ايـن حمـالت عمـًال    ) تزار روس ( در اين حین ، نیكالي اول 

  . حوزه نفوذ بريتانیا را در اين منطقه تضعیف مي كرد 

  فتح ھرات نتیجه نداد؟اما چرا تالش ھاي محمد شاه براي 
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و برخـي رجـال در ھمراھـي بـا انگلـیس ، صـعب العبـور        ) حكمران خراسان (خیانت صدر اعظم ، كارشكني آصف الدوله 

  . بودن منطقه ، ضعف توپخانه ايران و تجھیزات و بويژه تالش ھاي بريتانیا در اين شكست موثر بود 

از تھران عازم منطقه شده و محرمانه بـه  ) سرجان مكنیل( انگلیس  بعد از تصرف قلعه غوريان توسط سپاه ايران ، سفیر

  .كامران میرزا قول مساعد داد كه در صورت مقاومت در برابر ايران ، بريتانیا از او حمايت خواھد كرد 

محاصره ھرات يكسال طول كشید و طي اين يكسال ھم سفیر انگلیس براي انصراف ايران از محاصره ھرات تالش مـي  

  . كرد

كـامران میـرزا چـاره اي جـز تسـلیم      . باالخره بخشي از برج و حصار شھر فرو ريخت و سپاه ايران بـه ھـرات نفـوذ كردنـد     

در حالیكه دولت بريتانیا از طريق سفیر خود به دولت ايران اعالم كرد كه بريتانیا تصرف ھرات را توسط ايران بـه  . نداشت 

  . قي مي كند منزله يك اقدام خصومت آمیز علیه خود تل

محمد شاه كه از مساعدت روسـھا ناامیـد شـده    . انگلیسي ھا جزيره خارك را تصرف كرده و عازم اشغال بوشھر شدند 

  . بود از تصرف ھرات چشم پوشید و به تھران برگشت 

رد نفـوذ و  پس از بازگشت نیروھاي ايران از ھرات ، بريتانیا از طريق به خدمت گرفتن حكام محلي افغانسـتان ، تـالش كـ   

سلطه خود را بطور كامل بر افغانستان اعمال كند تا ايـن منطقـه بـه عنـوان حصـار دفـاعي در برابـر ھندوسـتان محفـوظ          

    .بماند

مـثًال ھنگامیكـه   . از اين زمان ما شاھد سیاست ھاي استعمارگرانه انگلیس بطور علني در امور داخلـي ايـران ھسـتیم    

از شاھزادگان در اصفھان ، كاشان ، و گرگان شورش كردنـد كـه نقـش بريتانیـا در      شاه گرفتار مسئله ھرات بود ، برخي

  . تحريك اين طغیانھا موثر بود 

ھمچنین برخي شورش ھاي داخلي كه در اين زمان علیه حكومت مركزي اتفاق افتاد و نقش انگلیس در آن عیان بـود ،  

ست و ديگري ھـم شـورش سـید علـي محمـد بـاب اسـت در        در كرمان ا) رھبر فرقه اسماعیلیه (قیام آقا خان محالتي 

  .جنوب ايران ، و يا قیام ساالر در خراسان ، كه مختصرًا به ھريك از اينھا اشاره مي كنیم 

  

  

  :قیام آقا خان محالتي 

قبل از تشكیل سلسله قاجاريه و در زمان زنديه ، رھبري فرقه اسماعیلیه با سید ابوالحسن خان كھكي قمـي بـود كـه    

پـس از مـرگش ، فرزنـدش شـاه خلیـل اهللا بـه       . وي پس از عزل به محالت رفته و در آنجا ساكن شـد  . كم كرمان بود حا

مريدان او از ھمه جاي ايران ، ھند و تركستان براي زيارت و دادن زكات بـه محـالت مـي    . مقام امامت اسماعیلیه رسید 

  . آمدند 

يجـاد تشـكیالتي بـراي خـود ، حساسـیت و دشـمني روحـانیون يـزد را         شاه خلیل اهللا پس از مـدتي بـه يـزد رفـت و بـا ا     

برانگیخت تا انكه روزي بر اثر منازعه چند تن از مريدان امام با مردم ، و احتماًال به تحريك مالحسین يزدي ، به خانه امـام  

ن از مسّببین اين حادثـه  حكمران يزد ، مال حسین و چند ت. ھجوم برده و پس از كشتن او ، خانه وي را ھم غارت كردند 

فتحعلیشاه ، مالحسین را به زندان انداخته دستور به چوب بسـتن و وصـول خونبھـاي    . را دستگیر و به تھران اعزام كرد 

  . مقتول را از آنھا صادر كرد 
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ثمره . آورد سپس شاه ، فرزند خلیل اهللا يعني اقاخان را مورد عطوفت قرار داده و حتي يكي از دخترانش را به عقد او در

بـا عنـوان   ) آقاخان اول (بود كه پسرش به نام علي شاه ، پس از مرگ آقاخان ) دو دختر و يك پسر ( فرزند  ٣اين ازدواج 

  . آقاخان دوم به رھبري فرقه اسماعیلیه رسید

ق در بـم قیـام    ١٢۵٣او بـا مريـدانش در   . به ھر حال اقاخان اول ، امامت و رھبري فرقه اسماعیلیه را از پدر بـه ارث بـرد   

  . كرد اما با سركوبي محمدشاه روبرو شد 

در اين سالھا اقاخان با كمك مريدانش در منطقه شھر بابك ، سیرجان ، كرمـان ، الر و جیرفـت بـه گسـترش حـوزه نفـوذ       

  . خود مي پردازند و جاسوسان انگلیسي ھم در اين منطقه به تحريك و تشويق اين كار دامن مي زنند 

اما نھايتًا در پي شكست ھاي شديد اقاخان ، وي مجبور شد به طرف قندھار و سپس بطرف ھندوستان برود و بـه ايـن   

تحقیقًا نقش جاسوسان انگلیسي در تحريـك ايـن   . ترتیب اين شورش كه بیش از يك سال طول كشید ، سركوب گرديد 

  . شورش قابل توجه است 

  

 :فتنه سید علي محمد باب 

علیه حاكم خراسـان شـورش مـي كننـد و     ) نقشبنديه(در دوره محمد شاه ، در شمال شرقي خراسان ، طايفه قادريه  

سـید علـي   . ھمزمان در جنوب ايران ھم سید علي محمد باب در لباس روحانیت و با ھدف ھدايت مردم قیام مـي كنـد   

او ابتدا ظھور امـام زمـان را نويـد میـداد     . ران مي دانست محمد باب به عنوان بنیانگذار فرقه ضاله بابیه ، خود را مفسر ق

  . او اين كار را در ھزارمین سال غیبت امام انجام داد . اما پس از مدتي خود را امام مھدي معرفي كرد 

، البته در تداوم اين جريان انحرافي الزم است نقش افراد ديگري ھم مانند يك زن كه او ھم از يك خـانواده روحـاني بـود    

مـثًال روز  . او فاطمه بیگم معروف به قرة العین است ھدف اصلي قرة العین خروج از شريعت اسالمي بـود  . اشاره شود 

  . عاشورا تعمدًا با لباس ھاي رنگي و شاد در میان مردم حاضر مي شد 

نكته توجه داشته باشیم كه  البته بايد به اين. ھنگامیكه قرةالعین در كربال بود موجب بروز بسیاري از درگیري ھا میشد 

در واقـع او جسـارت الزم را بـراي    . حضور يك زن با آن ويژگي در جامعه و مسائل اجتماعي آنروز ايران قابـل تامـل اسـت    

قرةالعین خیلي عالقه داشـت در مجـامع عمـومي بـا مـردان بـه مجادلـه و بحـث         . ورود به بحران ھاي اجتماعي داشت 

او انديشه ھاي فمینیستي و ضديت با مردان را داشـته ، بگونـه اي كـه از شـوھر خـود ھـم       برخي معتقدند كه . بپردازد 

  . جدا شد 

بطور كلي بايستي ريشه ھاي پیدايش حركت ھاي انحرافي در شیعه را در اين زمان در تحوالت فقھي جامعه روحانیـت  

دد اصولي گرايان در حـوزه ھـاي علمیـه و    زيرا اين زمان عصر زوال اخباريگري و ظھور قدرت گیري مج. ھم جستجو كنیم 

علماي اصولي در حال شكل دادن يك نوع تمركز قدرت در میان روحـانیون دوران قاجاريـه ھسـتند    . میان مجتھدان است 

به نظر مي رسد كه بابیه ھم سعي میكنند با ايجاد يك شخصیت محـوري  . لذا سعي دارند نقش اجتھاد را تقويت كنند 

  . ھي ، به موازات جامعه روحانیت و در تقابل و رقابت با آنھا حركت كنند به عنوان مظھر ال

يكي ديگر از كارھاي برنامه ريزي شده قرةالعین كه رسمًا اعالم كرد ، كشف حجاب بود و بدينوسیله خروج از شريعت را 

كتـاب  . ه مظھر الھي اسـت  او حتي بعدًا اعالم كرد ك. گرچه شخص باب ھم عمًال ھمین مسیر را طي كرد . اعالم كرد 

او قوانین عجیبـي وضـع مـي كـرد حتـي بـراي خـوردن يـك تخـم مـرغ ھـم قـانون خـاص              . بیان حاصل ھمین تحول است 

  . گذاشته بود 
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از جنبه فلسفي ، برخي معتقدند كه فرقه بابیه يك نوع تفكر سورئالیستي است يعني رويكردي كه بیشـتر بـه تصـورات    

  . مربوط مي شود 

شـايد بتـوان گفـت پیـروان او از     . جواناني بودند كه بعضًا طلبه ھم بودند يعني از طبقه مجتھدان و علما نبودنـد   پیروان او

اينھا عمًال دين خودشان را تغییر دادند و نھايتًا ھـم مفـاھیمي خیـال انگیـز و     . جوانان ظاھرًا مذھبي تشكیل مي شدند 

نھايت كمال ھر پديده سخن مي گفتند كه البتـه ايـن موضـوع از نظـر      ھمیشه در باره. سورئالیستي از دين ارائه كردند 

  .فلسفي ، مفاھیمي پیچیده است و در عالم مادي دست نیافتني 

  . از درون جريان باب ، دو گروه ازلي و بھايي شكل گرفتند 

  . ازلي ھا بعدھا در جنبش مشروطه نقش فعالتري دارند افرادي مثل آقاخان كرماني ، ازلي بودند 

در اينجا براي اينكه به چگونگي پیدايش اين فرقه بپردازيم ، بايسـتي از شخصـیت سـید علـي محمـد فرزنـد سـید رضـا         

يعني شخصیتي كه مدتي در عتبات در درس سید كـاظم رشـتي حاضـر مـي شـد و سـپس بـه        . شیرازي شروع كنیم 

. ، چھل روز در آفتاب سوزان به ذكر مي پرداخت  بوشھر رفت و به رفتارھاي رياضت آمیز پرداخت مثًال براي تسخیر ارواح

وقتي بـه بوشـھر برگشـت جمعـي از مـردم را دور خـود جمـع        . سپس به كوفه رفته و چھل روز ھم در آنجا معتكف شد 

  . كرده و خود را مظھر امام زمان و باب علم الھي معرفي كرد 

علي محمد بويژه در دوران اقامـت در عتبـات مـي پـردازد ،      يكي از منابع اولیه بابیان كه به شرح ادعاھا و اعتقادات سید

است كه فردي بنام حاجي میرزا جاني با مقدمه اي كه ادوارد بـراون بـر آن زده اسـت و در    " نقطة الكاف " كتابي به نام 

  )مقام ذكر و فؤاد باالترين مراحل سلوك است (آن آمده كه باب ابتدا ادعاي بابیت و سپس ادعاي ذكريت كرد

در . مجلس مباحثه اي بـا علمـا تشـكیل گرديـد     ) حاكم فارس (پس از دستگیري باب توسط حسین خان آجودان باشي 

  . اين مجلس ، علما باب را بخاطر اعتقاداتش مورد تمسخر قرار دادند 

ور تـا اينكـه محمـد شـاه دسـت     . باب سپس به اصفھان گريخت و در آنجا ھـم دسـت بـه فعالیتھـاي انحرافـي خـود میـزد        

  . دستگیري و حبس او را در قلعه اي در آذربايجان داد 

به نظر میرسد كه در ھنگام اقامت باب در اصفھان ، مورد حمايت معتمدالدوله ، حاكم اصفھان بود و اين امـر بـه توسـعه    

  . افكار وي كمك فراواني مي كرد 

و در پي يك مجلس مباحثـه بـا علمـا ، ھنگامیكـه      ق در زمان ولیعھدي ناصرالدين میرزا در تبريز ١٢۶۶به ھر حال باب در 

بخشي از اين مناظره بین علما . علنًا ادعاي مھدويت میكند ، به ارتداد محكوم شده ، به دار آويخته و تیرباران مي شود 

  .و باب را در تبريز میتوانید در ناسخ التواريخ بخوانید 

حتي توطئه ھايي از طرف آنھا براي قتل شاه و امیـر كبیـر   . دارد  فعالیت طرفدارن باب در عھد ناصرالدين شاه ھم ادامه

يكي اينكه برخي از افـراد منحـرف فكـري كـه از     . از اين زمان به بعد ، جريان فكري باب دو وجه پیدا میكند . صورت گرفت 

بـه بعـد ، دربـار و     دوم اينكـه از ايـن زمـان   . لحاظ مذھبي دچار انحراف ھستند به سمت اين تفكر گرايش پیدا مي كننـد  

حكومت و برخي از جريانھاي فكري ، از وجود اين تفكر انحرافي براي متھم كردن دشمنان خود استفاده میكنند تا جايي 

  . كه اتھام بابیگري براي سركوب و تكفیر يك فرد يا جريان مخالف ، حربه اي مناسب محسوب مي شد 

نید مالحظه میكنید كه حتي قصد دارند از اين شخصیت چھـره اي اصـالح   ھنگامیكه به منابع مطالعاتي بھائیان مراجعه ك

حتي آنھـا معتقدنـد كـه ناصـرالدين شـاه ھـم بـه        . گر بسازند كه قصد داشت دين اسالم و مذھب تشیع را پااليش كند 

در ايـن خصـوص    گرچـه داليـل ارائـه شـده    . افكار بابیه گرايش داشت اما از ترس علما ، علنًا نمي توانست آنرا بیان كند 

  .كامًال غیر مستند و جعلي است 
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تالیفـاتي را در ايـن زمینـه منتشـر     ) سـاكن در امريكـا  (اخیرًا يكي از مولفین كه گرايش به بھائیان دارد بنام عباس امانت 

  :از جمله . كرده است 

  كتاب قبله عالم ناصرالدين شاه قاجار و پادشاھي ايران  -١

  ختار جنبش بابیه در ايران سا: كتاب رستاخیز و تجديد حیات  -٢

 مقاله اي با عنوان زمینه ھاي فكري انقالب مشروطیت  -٣

 

برخي از محققین ھم گفته اند كه باب از تلفیق تصوف با اخبار و روايات مربوط به غیبت و ظھور امام زمـان و روايـاتي كـه    

آئـین و  ) يتي كه در اعیان الشـیعه آمـده  مثل روا(امام زمان را احیاء كننده اسالم و دشمن فقھاي مقلد معرفي مي كند 

  . روش تازه اي را ابداع كرد و برخي از طالب جوان را به خود جذب كرد 

يكـي ديگـر   . نفر از شاگردان او به باب ايمان آوردند كه قرةالعین يكي از آنھا اسـت   ١٨پس از مرگ سید كاظم رشتي ، 

  . مال حسین بشرويه اي ملقب به باب الباب است 

اينھا ھر يك از مدعیان و مرّوجان تفكر بابي میشوند و يكي از بحرانھاي زمان ناصرالدين شاه شورشھاي پراكنـده بابیـان   

  .در نقاط مختلف ايران است 

  

  :قیام ساالر در خراسان 

بـه   در دوره سلطنت محمد شاه ، آصف الدوله كه حكمران خراسان بود ، به علـت كھولـت سـن ، اداره امـور خراسـان را     

در حالیكه يكي ديگر از پسرھايش ھم به نام محمد قلي خان در دربـار  . پسرش حسن خان مشھور به ساالر بار سپرد 

وي طـي مكاتبـاتي بـا پـدرش ، او را از بـي كفـايتي دولـت بـويژه میـرزا آقاسـي و امكـان شـورش آگـاه              . منصب داشـت  

  .نیروھايش تھران را ھم فتح كند  میساخت تا آنجا كه حسن خان تصور میكرد كه حتي میتواند با

محمدشاه براي سركوبي اين شورش ، محمد حسین خـان نردينـي   . در اين ايام تركمانان ھم به خراسان ھجوم آوردند 

  . را فرستاد و به پاس خدماتش ، وي را حاكم واليات شمالي خراسان كرد 

شت ، نسبت به موفقیت ھاي محمد حسین خان آصف الدوله و پسرش ھم كه با حاجي میرزا اقاسي رابطه خوبي ندا

ايـن شـورش   . حسادت مي ورزيدند و حكام محلي را علیه او تحريك مي كردند كه منجر به قتل محمد حسین خان شد 

) پسر آصف الدولـه  (اين كار باعث شد حسن خان ساالر . ھا موجب شد محمد شاه آصف الدوله را به عتبات تبعید كند 

  . كمان علیه حكومت مركزي طغیان كنند با ھمراھي سران تر

در ابتداي تالش ھاي محمدشاه و سپاه او براي سركوبي اين شورش ، نتیجه اي نداد تا جائیكه محمد شاه ناچـار شـد   

. سپرد و وي را با سپاھي كافي عازم خراسان كـرد  ) كه مردي شجاع بود ( حكومت خراسان را به برادرش حمزه میرزا 

ق ، خبر مرگ محمـد شـاه ، موجـب     ١٢۶۴كه سپاه حمزه میرزا مشغول فتح خراسان بوده كه در سال به نظر میر سید 

توقف اين لشگر كشي شد و حسین خان ساالر ھم تصمیم گرفت از اين ھرج و مرج پیش آمـده بـراي تسـلط كامـل بـر      

  . خراسان بھره گیرد 

ان ساالر قصد داشت بـا ھمدسـتي يارمحمـدخان    پس از مرگ محمد شاه و در زمان حكومت ناصرالدين شاه ، حسن خ

مجددًا خراسان را زير سلطه بگیرد اما حمزه میرزا موفق شد ايـن اتحـاد را بـرھم    ) جانشین كامران میرزا و حاكم ھرات (

سپس عموي ناصر الدين . سپس امیر كبیر ، حمزه میرزا را به تھران فراخوانده و حكومت آذربايجان را به وي سپرد . زند 
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اين سپاه باالخره شورش حسن خان ساالر را سـركوب  . را با سپاه كافي عازم خراسان كرد ) سلطان مراد میرزا (شاه 

  . وي دستگیر و به فرمان ناصرالدين شاه كشته شد . كردند 

وله بـه  از اين زمان سلطان مراد میرزا با لقب حسام السلطنه  به حكمراني خراسان و يارمحمد خان ھم با لقب ظھیرالد

  . حكومت ھرات منصوب گرديد 

  

 )ق  ١٣١٣تا  ١٢۶۴: (سلطنت ناصرالدين شاه 

پس از انتشار خبر مرگ محمد شاه ، در حالیكه خراسان دستخوش آشوب ساالر خان بود ، میرزا تقي خان امیـر كبیـر ،   

او بـه  . دين میـرزا فـراھم كـرد    سپاھي را در آذربايجان تدارك ديد و ھمزمان تمھیدات الزم را براي شروع سلطنت ناصـرال 

شـاه ھـم بخـاطر كفـايتي كـه از      . ھمراه سفراي روس و انگلیس كه به تھران آمده بودند ، شاه جـوان را بـه تھـران آورد    

. لقب امیر كبیر پس از مـدتي بـه او داده شـد    . میرزا تقي خان ديده بود ، او را با لقب اتابك به صدر اعظمي انتخاب كرد 

در انتخـاب میـرزا آقاخـان نـوري بـه      . آقاخان نوري را به معاونت امیر كبیر و با لقب اعتماد الدوله برگزيد  سپس شاه میرزا

  . اين سمت ، سفیر انگلیس دخالت داشت و او ھم تا پايان عمر خود را وفادار به انگلیسي ھا نشان داد

  .ابتدا الزم است در خصوص شخصیت امیر كبیر صحبت كنیم 

در خـدمت خانـدان   ) يعني پدر و پسر ( امیر كبیر ، پسر مشھدي قربان ھزاوه اي فراھاني بود كه ھر دو  میرزا تقي خان

بعد از مرگ محمد شـاه  . میرزا تقي خان پس از منشي گري به وزارت نظام آذربايجان رسید . قائم مقام فراھاني بودند 

امیر كبیر قبل از صدارت سه وظیفـه خـارج   . به تھران آمد ، با در دست داشتن وزارت آذربايجان به ھمراه ناصرالدين شاه 

يكي ھمراھي با ھیاتي كه از طرف فتحعلیشاه براي عـذر خـواھي از دولـت روسـیه     . از كشور را بخوبي انجام داده بود 

، و  بابت قتل گريبايدوف پیش آمده بود ، دوم رياست ھیات ايراني جھت مذاكره با دولت عثمـاني و عقـد معاھـده ارزروم   

سوم مالقات با تزار روسیه در ايروان به ھمراه ناصرالدين میرزا ولیعھـد بـود كـه در ھـر سـه ايـن ماموريـت ھـا بادرايـت و          

ضمن اينكه اين ماموريت ھاي سیاسي خارجي در شكل گیري شخصیت سیاسي و نیز شـناخت  . موفقیت عمل نمود 

  . وي از سیاستھاي جھاني موثر بود 

  : وزیر مختار انگلیس از امیر کبیر گله داشت که . ضد استعماری امیر کبیر مشخص بود  از ھمان ابتدا موضع

  . امیر مردم را با تھدید و تنبیه از ارتباط با سفارت انگلیس منع میکند 

در مقابل اینھـا ھـم   . در اواخر سلطنت فتحعلیشاه بواسطه نفوذ عباس میرزا یک عده رجال اذربایجانی مصدر کار شدند 

  . رفته رفته این مخالفت ھا اھمیت پیدا کرد . ه ای رجال درباری تھرانی بودند که مخالف رجال اذربایجانی بودند عد

عمـال دولـت   .دوره رجـال آذری سـپری شـد    ) کـه حـامی رجـال آذربایجـانی بـود      (بعد از مرگ میرزا تقی خان امیـر کبیـر   

  . ی تھرانی یا بقول خودشان رجال فارسی زبان بود انگلیس ھم در این مدت سر و سّرشان با دسته رجال دربار

رجال آذربایجانی و قشون اذربایجان عالوه بر جنگھای عباس میرزا با روسیه و یا در افغانستان ، در جنگھای یزد ، کرمـان  

وره تفـوق  پـس از مـرگ فتحعلیشـاه ، د   . و خراسان و در فتنه بابیه که به تحریک انگلیس بود ، فداکاریھای زیادی کردنـد  

از این پس ، ھمه جا حاکم ترک زبان به ھمراه عده .رجال فارسی زبان جای خود را به نفوذ و اراده رجال اذربایجانی داد 

شروع به ایجاد   با حمایت انگلیسی ھا) یعنی رجال تھرانی (در نتیجه جناح رقیب . ای نظامی آذربایجانی مامور میشد 
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یاری از این شورش ھا در زمان ناصرالدین شاه و با درایت امیر کبیر سرکوب شـدند  بس. اشوب در مناطق مختلف کردند 

حمایت انگلیسی ھا از این شورش علنی . از جمله اینھا شورش ساالر خان در خراسان بود که قبًال به آن اشاره شد . 

    .ق عزل و سپس کشته شد  ١٢۶٨با توطئه مشترک میرزا اقاخان نوری و ملکه مھد علیا در  باالخره امیر کبیر. بود 

از مھمترین اصالحات انجام شده در زمان امیر کبیر میتوان به اصالحات اداری ، تاسیس روزنامه وقایع اتفاقیـه ، تاسـیس   

  . چاپخانه ، تکمیل پستخانه ، نشر کتاب ، تعمیم بھداشت ، اصالح وضع قضایی و حذف القاب و عناوین زائد اشاره کرد 

  :ست امیر کبیر در ھنگام صدارت در دوره ناصرالدین شاه حول محورھای زیر بود بطور کلی سیا

  کاھش نفوذ درباریان بویژه خاندان درباری در امور مملکت  -

  قطع مستمریھای فوق العاده درباریان  -

  . تمرکز امور اداری و مالیاتھا و درامدھای دولت و تنظیم بودجه ، که تا آنزمان در ایران سابقه ندشت  -

  ایجاد تعادل بین درآمد و ھزینه دولت و تشکیل سپاه منظم و مجھز -

  از میان بردن ملوک الطوایفی و روسای ایالت  -

و انتشـار روزنامـه وقـایع    ) که معلمان اتریشی در آن تدریس میکردنـد  (توسعه مراکز علمی و فرھنگی بویژه دارالفنون  -

  اتفاقیه 

  جلوگیری از نفوذ سفارتخانه ھای خارجی در امور دولت و مبارزه با جاسوسان داخلی -

و ) جلـد دھـم  (ان ھـدایت در روضـه الصـفای ناصـری     رضا قلـی خـ  . جریان قتل امیر کبیر را بسیاری از منابع ذکر کرده اند 

امـا بـه   . لسان الملک سپھر در ناسخ التواریخ ، ھر یک نسبتًا با توضیحاتی حادثه عزل و فوت امیر کبیر را ذکر کـرده انـد   

ل محمد حسن خان صنیع الدوله معروف به اعتماد السلطنه در منتظم ناصری در باره عز.   حقیقت واقعه اشاره نمیکنند

ظاھرًا تنھا منبع دست اول کـه حقیقـت   . و قتل امیر کبیر تنھا به چند سطر اکتفا میکند و بدون ذکر حقیقت از آن میگذرد 

البتـه مولفـان   . را عیان میکند میرزا جعفر حقایق نگار در کتابش حقایق االخبار ناصری ، این قضیه را بی پرده نقل میکند 

پس از تحقیـق و مقایسـه روایـات مختلـف جریـان حادثـه را       " رزا تقی خان امیر کبیر می" بعدی مثل عباس اقبال در کتاب 

  . بصورت واقعی شرح میدھد 

و اما در خصوص شخصیت میرزا اقاخان نوری محرک اصـلی در قتـل امیـر کبیـر ، بایسـتی گفـت کـه وی در واقـع مجـری          

  ضربه شالق خورده بود ٢٠٠به جرم جاسوسی  در زمان محمد شاه به دستور وی و. سیاستھای انگلیس در ایران بود 

امـا در زمـان ناصـرالدین شـاه بـا      . وی حتی روابط نامشروعی با زنان درون دربار داشـته و بـه کاشـان تبعیـد شـده بـود       .

  . و حمایت انگلیسی ھا به تھران آمده و مجددًا در مناصب دولتی وارد شد ) مادر ناصرالدین شاه(وساطت مھد علیا 
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اخان نوری در واقع به نوعی رھبر جناح رجال فارسی زبان دربار بود که مورد حمایت انگلیس بوده و از طرف رجال میرزا اق

از طریـق    برخی از منابع ذکر کرده اند که امیر کبیر تصـور میکـرده کـه   . اذربایجانی بویژه امیر کبیر مورد نفرت قرار داشت 

ا در دربار آرام نگه دارد ولی ھمین اعتماد امیر کبیـر بزرگتـرین اشـتباه او    نوع دوستی و دمکراسی میتواند آقاخان نوری ر

جریان این رقابت ھا را میتوانید در کتاب صدر اعظـم ھـای سلسـله قاجـار تـالیف پرویـز افشـاری و ھمچنـین کتـاب          . بود 

  . سیاستگذاران دوره قاجار تالیف خان ملک ساسانی مطالعه کنید 

از دیگـر خیانتھـای   .م ، پانصد ھزار لیره اسـترلینگ رشـوه گرفـت     ١٨۵٧مضاء معاھده پاریس در میرزا اقاخان نوری برای ا

در واقـع ھمـان قـرارداد ترکمنچـای ، اینبـار تحـت       . نوری ھمکاری با انگلیس در جدایی کامل و رسمی ھرات از ایران بود 

سـال بعـد در    ٢۵قفقـاز از ایـران جـدا شـد ،     اگر در قرارداد ترکمنچای . عنوان معاھده پاریس به انگلیسی ھا ھدیه شد 

  . معاھده پاریس ، افغانستان از ایران جدا شد 

  .حال به اوضاع زمان ناصرالدین شاه برمیگردیم 

محمد امین خان حاکم خوارزم از ناامنی ھای ایجاد .یکی از بحرانھای این دوره مسئله جنگ آق دربند در سرخس است 

ابتـدا تـالش   . الر خان بھره برداری کرده و پس از تصرف مرو تا سرخس ھم پـیش آمـد   شده در نتیجه شورش و قیام سا

در ایـن میـان   . محمد امین خان خود را پادشاه خـوارزم میدانسـت   . ھای دولت برای انصراف او از این حمالت نتیجه نداد 

روھای شورشی ، محمـد امـین خـان    باالخره ھم طی نبردی بین سپاه ایران با این نی. روسھا ھم از او حمایت میکردند 

این نبرد و شکست نیروھای شورشی بخصـوص در نـواحی دور از مرکـز ، از نظـر روحـی در تحکـیم       . اسیر و کشته شد 

  . نفوذ و قدرت سیاسی حکومت مرکزی موثر بود 

نظامی و سیاسی بھـره  متاسفانه وجود نیروھای فاسد در دربار ناصرالدین شاه ، مانع از آن شد که ایران از این پیروزی 

روسھا پس از این حادثه ایران را تشویق به حمله به ھرات کردند و وقتی نیروھای نظامی ایران از خراسان . برداری کند 

شمالی و مرو و بخارا برای حمله به ھرات فراخوانده شدند ، روسھا از این خال پیش آمـده در منطقـه جیحـون و خـوارزم     

و ھمین موضوع مقدمه اشغال ترکستان غربی و از دسـت  . را بر این مناطق برقرار ساحتند  استفاده کرده و تسلط خود

  .رفتن متصرفات ایران در کنار جیحون شد 

  

  :مسئله ھرات در دوره ناصرالدین شاه 

بود و انگلیسی ھا در ھمانگونه که قبًال ھم اشاره شد ، تا زمان محمد شاه ، ھرات عمًال از زیر سلطه ایران خارج شده 

مخـالف سـلطه   ) دوسـت محمـد خـان    (بر این اساس در این زمـان حـاکم قنـدھار    . پی تسلط کامل بر افغانستان بودند 

و   انگلیسی ھا ھم یکی از عمال خود بنام شاه شجاع را برای فتح قندھار کمک. طلبی انگلیس و متمایل به ایران بود 

  . ندھار ، دوست محمد خان را از انجا بیرون کند یاری کردند و او توانست ضمن فتح ق

بـرای ایـن کـار دوسـت محمـد خـان را کـه از        . انگلیسی ھا سپس توسط عّمال خود ، کابـل را ھـم زیـر سـلطه گرفتنـد      

انگلیسی ھـا حتـی او را بـرای    . کمکھای ایران ناامید شده بود ، مجددًا تطمیع و جذب کرده و به حکومت کابل رساندند 
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ھرات ھم یاری کردند و به این ترتیب انگلیسی ھا توانستند از طریـق زور و تطمیـع بـر کـل افغانسـتان مسـلط        تسلط بر

  . شوند 

حمله سپاه ایران در دوره ناصرالدین شاه برای فتح ھرات ھم نتیجه ای نداد زیرا انگلیسی ھا در استانه پیروزی ایـران ،  

غال بخش ھایی از جنوب ایران ، دولت ایران را وادار به عقب نشـینی از  یعنی با اش. مانند زمان محمد شاه عمل کردند 

، اھـواز و حتـی منـاطق دیگـری را ھـم      ) خرمشـھر (انگلیسی ھا بر این اساس ، خارک ، بوشھر ، محّمـره . ھرات کردند 

  .شد ) م ١٨۵٧(ق  ١٢٧٣این درگیری ھا منجربه عقد قرار داد پاریس در . اشغال کردند 

ناصـرالدین  ) علیرغم مقاومـت دلیرانـه مردمـی بـویژه در بوشـھر و تنگسـتان       (روھای انگلیسی در جنوب خبر پیشروی نی

شاه را ھراسان و ناامید ساخت و او را به قبول شرایط صلح و عقد معاھده ای که تمام آنـرا انگلیسـی ھـا تنظـیم کـرده      

  .بودند ، ساخت 

ی متارکه جنگ و انعقاد صلح بـا سـفیر انگلـیس در پـاریس مـذاکره      دولت ایران به سفیر خود در پاریس دستور داد که برا

فصل به امضای طرفین و سپس برای امضای نھایی به لندن  ١۵این معاھده که معروف به معاھده پاریس است در .کند 

  .و تھران ارسال شد

از نیروھا خود تخلیه کنـد و از ھـر    این معاھده ایران تعھد میکرد که ھرات و افغانستان را  ،  ٧  ،  ۶  ، ۵بر اساس فصول 

  . ادعایی دست بردارد و از مداخله در این امور بطور کلی دست بردارد 

از آنجا که قبًال انگلیسی ھا بخاطر بحران ھرات و عدم ھمکاری کامل میرزا آقاخان نوری با آنھا خواستار عـزل وی شـده   

ا آقاخان نوری دید که انگلیسی ھا برخالف قبل دیگـر از موضـوع   بودند ، وقتی متن معاھده پاریس به تھران رسید و میرز

  .عزل او دست برداشته اند ، خدا را شکر کرد که انگلیسی ھا او را سرنگون نمیکنند 

و از جھـت شـرم آور   . در مجموع عھدنامه پاریس ضربه شدیدی بر حیثیت سیاسـی و فرھنگـی ایـران محسـوب میشـد      

  .از این زمان به بعد ، ما شاھد گسترش نفوذ و دخالت ھای انگلیس در ایران ھستیم  .بودن کمتر از ترکمنچای نبود 

  

 :سفرھاي اروپايي ناصرالدين شاه 

البتـه  . آشنايي ناصرالدين شاه با تحوالت جھاني بويژه پیشرفتھاي اروپا ، او را براي سفر بـه فرنـگ وسوسـه مـي كـرد      

اما سـفر اول او بـه اروپـا بـه     . اولین سفر خارجي ناصرالدين شاه ، سفر او به عتبات و زيارت كربال ، نجف و كاظمین بود 

بـود كـه نخسـتین سـفر يـك پادشـاه ايرانـي بـه اروپـا          ) م  ١٨٧٣(ق  ١٢٩٠دعوت پادشاه فرانسه و در ربیـع االول سـال   

  . بحساب مي آمد 

مسـیر ايـن   . و چند شاھزاده ھـم ھمـراه شـاه بودنـد     ) صدر اعظم (در اين سفر ، حاجي میرزا حسین خان سپھساالر 

بلژيـك ، لنـدن ، پـاريس ،    ، بـرلین ،  ) پايتخـت روسـیه   (سفر از طريق رشت ، درياي خزر ، رود ولگا ، مسـكو ، پترزبـورگ   
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در بـرلین بـا امپراتـور آلمـان و     . شـاه در پترزبـورگ بـا تـزار الكسـاندر دوم مالقـات كـرد        . ايتالیا ، اتـريش ، و عثمـاني بـود    

در بروكسل با پادشاه بلژيك مالقات كرد و در لندن ھم با ملكه انگلیس . بیسمارك صدر اعظم قدرتمند آلمان مالقات كرد 

ناصرالدين شاه در لندن با پیشرفتھاي انگلیس مثل كارخانه ھاي اسـلحه سـازي ، پارچـه بـافي ،     . يدار كرد د) ويكتوريا(

در پاريس با مارشال رئیس جمھوري فرانسـه مالقـات   . نیروي دريايي آشنا شد و سپس از طريق دريا عازم پاريس شد 

و مالقـات  (بعد از طريق اتريش ، . امانوئل دوم مالقات كرد  سپس از راه سوئیس با ايتالیا رفت و در ايتالیا با ويكتور. كرد 

عـازم اسـتانبول شـده و پـس از مالقـات بـا سـلطان عبدالحمیـد ، از راه دريـاي سـیاه ،           ) مجارستان  -با امپراتور اتريش 

  .ق به تھران رسید  ١٢٩٠تفلیس و درياي خزر به ايران برگشت و در ماه رجب سال 

به ھمراه حاجي میرزا حسین خـان سپھسـاالر صـدر اعظـم و امـین السـلطان و       ) م  ١٨٧٨(ق  ١٢٩۵سفر دوم شاه در 

مسیر اين سفر از راه تفلیس ، قفقاز ، مسكو ، پترزبورگ ، برلین و پـاريس رفـت و   . چند نفر از شاھزادگان صورت گرفت 

  .از راه اتريش و روسیه برگشت 

وپاي مركزي و غربي ديدن كرد و در اين سفر ھم امـین السـلطان   بود كه از ار) م  ١٨٨٩(ق  ١٣٠۶سومین سفر شاه در 

  .ھمراه او بود 

  
  

  :روابط خارجي ايران در دوره دوم سلطنت قاجاريه 

   

  روابط ايران و عثماني

در دوره فتحعلیشاه اشاره شد كه اختالفات مرزي و سیاسي بین ايران و عثماني ، پس از يك سلسله نبردھا بـه عقـد   

  . و از آن پس در مرزھاي ايران و عثماني آرامش برقرار شد ) ق  ١٢٣٩در (معاھده ارزروم منجر شد 

عاھده فقط اشـاره شـده بـود كـه حـدود دو دولـت       معاھده ارزروم از لحاظ تعیین حدود مرزي واضح نبود و در مقدمه اين م

بـه ايـن ترتیـب عثمـاني ھـا      . ق در دوره نادر شاه تعیـین شـده بـود     ١١۵٩ھمان حدودي باشد كه در در عھدنامه سال 

  . میتوانستند براي تجاوز به خاك ايران بھانه ھايي بدست آورند 

در بصره شده و پاشاي بغداد را به موضع گیري علیـه  رونق گرفتن بازار تجارت محمره موجب كاھش درآمدھاي تجاري بن

اما روابط حسنه ايجاد شده بین ايران و عثماني ، پس از معاھده ارزروم ، مانع از بـروز تـنش میشـد ،    . ايران وا میداشت

  . بويژه اينكه سفراي ايران و عثماني در كشورھاي طرف خود در احترام كامل بسر میبردند 

. مشغول محاصره ھرات بود ، پاشاي بغـداد فرصـت را غنیمـت شـمرده و بـه محمـره ھجـوم بـرد         ھنگامیكه محمد شاه 

محمد شاه مشیرالدوله سـفیر ايـران در عثمـاني    . سپاه عثماني سپس شھر را غارت و مردم را قتل عام و اسیر كردند 

مـذاكرات  . تنبیه پاشاي بغداد بـود   ايران خواستار پرداخت غرامت و. را مامور مذاكره با سلطان محمود دوم عثماني كرد 

  . نتیجه اي نداد زيرا عثماني ھا محمره را جزوي از امپراتوري عثماني میدانستند 

در اين زمان سپاه عثمـاني ،  . ق جانشین او شد  ١٢۵۵كمي بعد ، سلطان محمود عثماني وفات يافته و عبدالمجید در 

ھم نسـبت بـه ايـران    ) كه دست نشانده ايران بود (مران سلیمانیه در اين ايام ، حك. از پاشاي مصر ھم شكست خورد 

  . تبعیت نداشت و ھمه عوامل فوق ، زمینه بروز درگیري جديد بین ايران و عثماني را نويد میداد 
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  بـه عـدم درگیـري موجـب تشـكیل كمیسـیونھاي      ) آقاسـي  (اما تالش ھاي ديپلماتیك انگلـیس و تشـويق صـدر اعظـم     

  . و عثماني گرديد  مشتركي بین ايران

پس از توافق محمد شاه و سلطان عثماني براي حل اختالفات ، اينبار به دلیـل بیمـاري مشـیرالدوله ، میـرزا تقـي خـان       

  . وزير نظام كه در خدمت ناصرالدين شاه ولیعھد بود ، براي انجام اين مذاكره و ماموريت سیاسي عازم ارزروم شد 

درايت میرزا تقي خان موجب شد كه عثماني ھا نتواننـد  . جلسه برگزار گرديد  ١٨ي اين مذاكرات بیش از سه سال و ط

يـك سـال پـس از    (ق  ١٢۶۵ماده منجر شـد و در   ٩مذاكرات به عقد معاھده دوم ارزروم در . ھیچ امتیازي از ايران بگیرند 

. اظر و ضـامن اجـراي آن بودنـد    به امضاي طرفین رسید و نمايندگان روسیه و انگلیس ھم به عنوان نـ ) مرگ محمد شاه 

طبق ماده دوم اين عھد نامه گرچه ايران از دريافت خسارت صرف نظر كرد اما دولت عثماني نیز از ادعاي خود بر محمره 

ايران ھم از ادعاي خود بر سلیمانیه دست كشید و با تقسیم زھـاب بـین ايـران و عثمـاني ، مرزھـاي      . دست برداشت 

  . ق تعیین گرديد كنوني بین ايران و عرا

اگرچـه ايـن موضـوع    . مسئله كشتیراني ايران در شط العرب ھم بر اساس حقوق مساوي با عثمـاني ھـا تعیـین گرديـد     

  . ھمچنان به عنوان يك مسئله مورد مناقشه باقي ماند و تا زمان ما ادامه داشت 

ي كه عازم عتبات میشوند دست بـردارد و بـه   طبق ماده ھفتم اين عھدنامه ھم مقرر شد دولت عثماني از آزار زوار ايران

  . زوار ايراني احترام بگذارند 

بـر  . پس از مدتي نمايندگان روس و انگلیس تصمیم گرفتند كار نقشه برداري از مرزھاي ايران و عثماني را انجـام دھنـد   

داري كرده و نسخه ھايي تا مصب شط العرب در خلیج فارس را نقشه بر) آرارات كوچك (اين اساس از كوه آغري كوچك 

  . از آن را به ايران و عثماني دادند 

در اين سال ھا ، روسیه خود را براي جنگ با عثماني آماده مي كرد لذا تزار روسیه ، ايران را ھم براي تشكیل يك اتحاد 

ني تقبـل مـي   حتي دولت روسیه ھزينه ھاي جنگي ايران را در صورت درگیري بـا عثمـا  . علیه عثماني تشويق مي كند 

از ) كه با پیشنھاد اتحاد با روسھا مخالف بود(اما ناصرالدين شاه پس از مشورت با صدر اعظم ، میرزا آقاخان نوري . كند 

  .   اختالفات مرزي بین ايران و عثماني تا اواخر سلطنت مظفرالدين شاه باقي بود. قبول پیشنھاد روسھا امتناع ورزيد 

    

 :روابط ايران و انگلیس 

. محمد شاه ھیات سیاسي را به سرپرستي حسین خان آجـودان باشـي بـه دربـار ھـاي انگلـیس و فرانسـه فرسـتاد         

( حسین خان ماموريت داشت كه ضمن تبريك جلوس ملكه ويكتوريـا در انگلـیس ، نارضـايتي ايـران را از مداخلـه مكنیـل       

زمـان مقـارن حملـه ايـران بـه ھـرات و اعتراضـات سـفیر         ايـن  . در امور داخلي ايران ابـالغ كنـد   ) سفیر انگلیس در تھران 

حسـین خـان بـه اتـريش رسـیده بـود كـه انگلیسـي ھـا از پـذيرفتن           . انگلیس به تھران است كه قبًال به آن اشـاره شـد   

لرد پالمرستون ، وزير خارجه انگلیس به حسین خان پیغام داد كه اگر محمد شـاه دسـت از   . سفارت او خودداري كردند 

ھزينه سپاه آذربايجان را ھم تقبل   تومان طال ،) يك میلیون (ھرات بردارد ، دولت بريتانیا ضمن پرداختن دو كرور محاصره 

  . میكند 

جزيره خارك را اشغال كـرده و سـپس   ) ھمانگونه كه قبًال ھم اشاره شد (اما اين پیشنھاد قبول نشد ، و دولت انگلیس 

  . تصمیم گرفت بوشھر را ھم اشغال كند 
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حسین خان آجودان باشي كه از روند حوادث در ايران بي اطالع بـود ، بـا تھیـه يـك گذرنامـه عـادي بـه لنـدن رفتـه و بـه           

، دولـت ايـران تعھـد      بر اساس ايـن يادداشـت  . مالقات وزير خارجه انگلیس رفت و يادداشت تفاھمي را با او امضاء كرد 

  . سي عذر خواھي كرده و ھرات را تخلیه كند میكرد كه بخاطر توھین به مقامات و نظامیان انگلی

تـا  . پس از اين زمان ، عھد نامه بازرگاني بین ايران و انگلیس امضاء شده و روابـط سیاسـي بـین دو كشـور برقـرار شـد       

  . اينكه در زمان ناصرالدين شاه مجددًا بخاطر مسئله ھرات ، روابط بین ايران و انگیس تیره مي شود 

نیروھـاي  . سط ايران در عھـد ناصـرالدين شـاه ، مجـددًا جنـگ بـین ايـران و انگلـیس را باعـث شـد           تصرف مجدد ھرات تو

، توسـط سـربازانش و نیروھـاي بـومي ھنـدي مجـددًا جزيـره خـارك را اشـغال كـرده و           ) ق  ١٢٧٣(م ١٨۵۶انگلیسي در 

انع انگلسي ھا شود ، و بوشھر بـه  مقاومت دلیران تنگستان ھم نتوانست م. نیروھايشان را در جنوب ايران پیاده كردند 

نیروھاي انگلیسي و سربازان ھندي آنھا ، سپس با استفاده از توپ ھاي جنگي ، محمـره  . تصرف انگلیسي ھا در آمد 

  .را ھم اشغال كردند و پس از آن ھم اھواز را تسخیر نمودند ) خرمشھر(

بر اين اسـاس معاھـده اي كـه    . افغانستان نداشت ناصرالدين شاه چاره اي جز پذيرفتن شرايط صلح و عقب نشیني از 

بـین سـفیر ايـران و    ) ق  ١٢٧٣(م  ١٨۵٧معاھـده پـاريس در   . معروف به معاھده پاريس است بین دو كشور امضـاء شـد   

  . انگلیس در پاريس به وساطت امپراتور فرانسه و وزير خارجه فرانسه امضاء شد 

ران ، ھرات و كل افغانستان را تخلیه كرده و از ھر ادعايي نسبت به ايـن  اين معاھده ، اي ٧و  ۶و  ۵به موجب فصل ھاي 

  . منطقه دست كشید 

م  ١٨٩١بطوريكـه در  . نفوذ سیاسي و اقتصادي انگلیس در ايران بعد از معاھده پاريس ، افـزايش چشـمگیري پیـدا كـرد     

از اتباع انگلیس داده شد و ھمـین موضـوع    در دوره ناصرالدين شاه ، انحصار فروش دخانیات در ايران به يكي) ق ١٣٠٩(

  . مقدمه ظھور نھضت ھاي مذھبي و مردمي گرديد 

ھمچنین انگلیسي ھا با حمايت از قیام آقا خان كرماني ، مقدمات جدايي بخشي از بلوچسـتان را از ايـران ھـم فـراھم     

با ھدف اتصال ارتباط بین لندن تـا ھنـد ، خـط تلگـراف از بوشـھر و بنـد عبـاس را        ) ق  ١٢٨٧(م  ١٨٧٠انگلیس در . كردند 

  . ف داخل ايران را بدست آورد تاسیس كرده و به تبع آن كلیه امور مربوط به تلگرا

امتیاز خط آھن ، استخراج معـادن و  ) صدر اعظم (احتماًال به تشويق مشیرالدوله ) م  ١٨٧٢(ق ١٢٨٩ناصرالدين شاه در 

به ھمین خاطر است كه در تـاريخ معاصـر ايـران ، عصـر     . امتیاز تاسیس بانك شاھنشاھي را ھم به اتباع انگلیسي داد 

  . عصر اعطاي امتیازات به بیگانگان مینامند  ناصرالدين شاه ، را

   

   

  روابط ايران و روسیه 

در اين دوره ، روسیه تزاري كه بر اساس تحمیل دو عھدنامه گلستان و تركمنچاي به بسیاري از اھـداف خـود در شـمال    

يعني دست اندازي به نواحي بین آرال و درياي خزر و . شد غربي ايران رسیده بود ، متوجه نواحي شمال شرقي ايران 

دولت تزاري ھمزمان با نفوذ در دربار ايران ، دولـت  . حوضه علیاي جیحون يعني خوارزم و خراسان شمالي را شروع كرد 

رابـر  ناصـرالدين شـاه كـه در ب   . ايران را براي منحرف كردن از نواحي شمال شرقي ، براي حمله بـه ھـرات تشـويق كـرد     

انگلیسي ھا ، تن به معاھده پاريس و عقب نشیني از افغانستان داده بود ، و در مرزھاي شمال شرقي نیـز از روسـیه   

تسـلط روسـھا را بـر سراسـر     ) م  ١٨٨١(ق  ١٢٩٩شكست خورده بود ، مجبـور شـد، طـي توافقنامـه اي بـا روسـیه در       

  . مرزھاي از دست رفته شمال شرقي خراسان به رسمیت شناسد 
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تركمانھـاي سـاحل چـپ اتـرك ، بـا قـايق       . يكي از مناطق مورد مناقشه با روسھا در اين دوره ، منطقه آشورا ده اسـت  

رفـت و آمـد میكـرده و گـاھي ھـم بـه بنـادر اطـراف         ) در دھانـه خلـیج گرگـان    (ھاي خودشان اغلب از جزيره آشورا ده ، 

با توجه به اينكه ايران طبـق عھدنامـه تركمنچـاي از      نطقه بود اماايران مايل به استقرار امنیت در اين م. دستبرد میزدند 

كمـك    حق كشتیراني در خزر محروم شده بود ، بناچار محمـد شـاه بـراي تنبیـه تركمانـان سـاكن آشـوراده ، از روسـھا        

دن ايـن  اما قبل از رسی. تزار روسیه ھم تصمیم گرفت دو كشتي جنگي براي كمك به نیروھاي ايران بفرستد . خواست 

كشتي ھـاي جنگـي روسـیه نـه تنھـا در ايـن مـاجرا كمكـي         . كشتي ھا ، نیروھاي ايراني ، تركمانان را سركوب كردند 

حتي در جزيره آشوراده لنگر انداخته و آنجـا را  . نكردند بلكه پس از رسیدن به منطقه ، به دادوستد با تركمانان پرداختند 

   .بصورت پايگاه دريايي روسیه در آوردند 

تا اينكه در زمان ناصرالدين .بتدريج مجددًا تركمانان دست به غارت و دست اندازي زده و با نیروھاي روسي درگیر شدند 

اين موضوع مدتي موجب بروز تـنش در  . شاه به دستور امیركبیر نیروھاي ايران ، روسھا را از جزاير آشوراده بیرون كردند 

مسئله آشوراده تا دوره پھلوي ھمچنان الينحل بود تا اينكـه ايـران توانسـت بـه     روابط سیاسي بین ايران و روسیه شد و 

از مھمتـرين امتیـازات اقتصـادي روسـھا در     . استناد قراردادھاي موجود ، حاكمیت خود را بر اين جزاير بـه اثبـات برسـاند    

داث خط تلگراف بین روسیه به تبریز به سپس امتیاز اح. امتیاز بھره برداری از مراکز صید ماھی در دریای خزر بود , ایران 

که به انگلیسی ھا داده شده بـود  (تاسیس بانک اسقرار روسی برای رقابت با بانک شاھنشاھی . روسھا واگذار شد 

, ھمچنین روسھا در عھد ناصرالدین شاه با اعزام مستشاران نظامی و تشکیل بریگارد قزاق . نیز به روسھا داده شد ) 

سپس ایران امتیاز احداث خط شوسـه بـین بنـدر انزلـی و قـزوین را بـه       . ران را تحت کنترل خود درآوردند نیروی دفاعی ای

  .روسھا داد 

  
  
  

  

   


