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Abstract:

Purpose: This paper investigates the different tchniqueses employed by the Russians to 
implement their policy of annexing Iranian territory on the southeast of the Caspian 
Sea following in the late 19th Century until the October Revolution of 1917.

Method and Research Design: This study is based on archival and published docu-
ments.  

Findings and Conclusion: The Russian emperialism long dreaming to extend its ter-
ritory southward to outreach to the open sea in rivalary to the British influence in 
southern Asia, trried ways to expand its presence in the southeast Caspian Sea Iranian 
territory by calining ownership of bitas a pieces of lands. This took place by, for exam-
ple, changing the borders, launchimg territorial clains after capturing Turkmen region, 
provoking Turkmen tribes to call for Russian citizenship, capturing farms, as well as 
buying real estates.
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هدف: هدف این پژوهش بررسی سویه های توسعه طلبی روسیه از خلیج حسین قلی در شمال تا 

سرخس در شمال شرق ایران در محدودۀ زمانی انعقاد قرارداد آخال تا پایان دولت ترازی است.

روش/رویکرد پژوهش: روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی و برمبنای اسناد آرشیوی و چاپ شده و 

هم چنین منابع کتاب خانه ای است.پرسش اصلی این پژوهش این است که چگونه روسیه پس از انعقاد 

قرارداد آخال به توسعه طلبی ارضی خود در مناطق پیرامون مرزهای مشخص شده در این قرارداد ادامه 

داد؟فرضیه های پژوهش عبارت اند از: 1. روس ها برای انتزاع اراضی ایران در منطقۀ شمال و شمال شرق 

رویه های موازی را دنبال می کردند. 2. طرح روس ها برای انتزاع اراضی ایران در هر دوره ای متفاوت، 

ولی مستمر بود.

یافته ها و نتیجه گیری: روسیه که همواره برای رسیدن به آب های آزاد و تهدید منافع انگلیس، به 

سرزمین ایران چشم داشت، پس از تصرف مناطق ترکمن نشین و انعقاد قرارداد آخال نیز به روش های 

مختلف، تغییر خطوط مرزی و توسعۀ ارضی به سمت ایران را دنبال می کرد. تغییر خودسرانۀ خطوط 

مرزی، تحریک ترکمانان به پذیرش تابعیت روس و ادعای مالکیت براساس محل زندگی این طوایف، 

تصرف زمین های کشاورزی، و خرید مستغالت ازجمله روش های روس ها برای رسیدن به این هدف بود.

ڪلیدواژه ها: 

توسعه طلبی ارضی؛ روسیه؛ قاجار؛ آخال؛ مرز.
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مقدمه
آرزوی رسیدن به آب های آزاد گرم و تهدید منافع انگلیس در هند، روسیه را برآن داشت 
تا به بهانۀ ایجاد امنیت و با استفاده از خأل قدرت و تسلط نداشتن ایران بر سرزمین های 
ترکمن نشین خود در شرق دریای خزر، سرزمین های وسیعی از ایران را در این منطقه 
تصرف کند. دولت ایران ناچار به خواسته های همسایۀ قدرتمند خود تن داد و بدون 
هیچ گونه رویارویی با روسیه و برای جلب رضایت آن کشور قرارداد آخال را در سال 
1299ق/1881م امضا کرد. این قرارداد اگرچه امید دولت ایران را به برقراری امنیت در 
شمال و شرق کشور زنده نگه می داشت، ولی مانع از تمایالت توسعه طلبانۀ روسیه نشد. 
ازآنجاکه تصرف هرات به عنوان دروازۀ هند، همیشه در برنامۀ بلندمدت روسیه قرار داشت، 
عهدنامۀ آخال نتوانست مانع چشم داشت روسیه به استرآباد و خراسان شود. موقعیت 
استراتژیک و نقش مهم تدارکاتی این ایاالت در حملۀ احتمالی به هرات از سویی و آبادانی 
و حاصلخیزی آن ها از سویی دیگر، این ایاالت را در تیررس برنامه های توسعه طلبانۀ 
روسیۀ تزاری قرار داده بود. روسیه کوشید تا با روش های گوناگون، زمینه را برای تغییر 
مرزهای موردتوافق فراهم کند. از زمان انعقاد قرارداد آخال تا پایان دولت تزاری روسیه، 
آن دولت از هر فرصتی برای انتزاع بخش هایی از شمال و شمال شرق ایران استفاده می کرد 
و به روش های مختلف می کوشید تا شرایط را برای توجیه توسعه طلبی خود فراهم آورد. 
تغییر خودسرانه و گام به گام خطوط مرزی، تحریک ترکمانان به ایجاد آشوب در ایاالت 
مرزی ایران و حمایت از ترکمانان غارتگر، جلب توجه طوایف ترکمان به منافع حاصل از 
پذیرش تابعیت روس و دادن تابعیت به آنان و درنتیجه ادعای ارضی برمبنای محل زندگی 
این طوایف، گسترش دامنۀ زمین های زیر کشت اتباع خود به داخل ایران و تمّلک آرام 
این مناطق، و اجاره و خرید اراضی و مستغالت و اسکان اتباع خود در این اراضی ازجمله 
طرح هایی بود که روسیه در بازۀ زمانی قرارداد آخال تا پایان دولت تزاری به طور مستمر 
و موازی در مناطق شمال و شمال شرق ایران اجرا کرد تا با توجیه حضور خود در داخل 
مرزهای ایران، زمینه را برای گسترش متصرفاتش آماده کند. در سال 1313ق/1896م 
»ادارۀ اسکان مجدد« در روسیه تأسیس شد. رئیس این اداره، »کریوشکین«1، در یادداشتی 
با عنوان »ترسیم سیمای آتی آسیای غربی« برای وزیر امور خارجۀ کشورش نوشت که 
والیت استرآباد باید ضمیمۀ روسیه شود. ازآن پس برنامه هایی برای خرید و تصرف زمین ها 
و مزارع حاصلخیز استرآباد به اجرا گذاشته شد و کنسول گری روسیه کوشید تا کشاورزان 
ایالت بکوچاند و در مزارع  روسی را که »مالکان« یا »مالقان« نامیده می شدند، به این 

متصّرفی اسکان دهد. این سیاست تا پایان عمر دولت روسیۀ تزاری ادامه یافت. 1.  Krivushkin
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تحرکات مختلف روس در سرزمین های سرحدی را در مجموعه نامه ها و گزارش هایی 
که عوامل مختلف دولتی و مخصوصاً کارگزاری های ایران در مناطق استرآباد و بجنورد 
نگاشته اند می توان پیگیری کرد. این مجموعه اسناد از رفتارهای دولت روسیه در این مناطق 
پس از انعقاد قرارداد آخال، پرده برمی دارد و تصویری از سیاست این دولت در سرحدات شمال 
خراسان و استرآباد ارائه می کند. بخش هایی از این اسناد و مکاتبات در قالب مجموعه های 
چاپ شده دردسترس قرار دارد که از آن جمله می توان به مجموعه مجلدات مختلفی اشاره 
کرد که ابراهیم صفایی، محمدحسن کاووسی عراقی، فاطمه قاضیها و هم چنین مصطفی نوری 
به همراه اشرف سرایلو گردآوری کرده اند. بخش عمده ای از این اسناد هم در بایگانی های 
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران و ادارۀ اسناد و تاریخ دیپلماسی و وزارت امور خارجه 
موجود است. در بین پژوهش های چندی که دراین باره انجام شده است، برجسته ترین نمونه 
پژوهشی است که نورائی و آندریوا )1388( با عنوان »مهاجران روس و اسکان آن ها در ایران 
اوایل قرن بیستم: مرحلۀ دیگری از استعمار« انجام داده اند که به دلیل استفاده از منابع روسی 

منحصربه فرد است.
در پژوهـش حاضر سعـی شده  است تا با تکیه بر مجموعـه  اسناد در دستـرس و 
پژوهش های مذکور به بررسی سیاست توسعه طلبانۀ روس پس از قرارداد آخال، پرداخته 

شود و واکنش دولت ایران به این رفتارها بررسی شود.

توسعه طلبی ارضی روسیۀ تزاری در شامل و شامل رشق ایران بعداز قرارداد آخال
دولت روسیه پس از انعقاد قرارداد آخال نیز همچنان در تالش بود تا به شیوه های مختلف، 
مرزهای خود را به داخل خاک ایران بکشاند. این دولت از دو منظر به گسترش مرزهای 
به  نزدیکی  یکی  می نگریست:  آخال  قرارداد  در  تعیین شده  این سوی خطوط  در  خود 
هندوستان و دیگری توسعۀ سرزمینی خود به داخل ایران و بهره مندی از منابع طبیعی 
کشور ایران. از هر دو زاویه، دولت روسیه معتقد بود که ضعف دولت ایران مانع از آن 
خواهد شد که دربرابر فشار روسیه مقاومت کند و شرایط آن را دارد تا در خاک روسیه 
مستحیل شود )نورائی و سعادت، 1389، ص202(. منظر نخست که یکی از استراتژی های 
مهم دولت روسیه نیز به شمار می رفت، نزدیک شدن به هرات و سایر قسمت های افغانستان 
و تهدید منافع رقیب بین المللی خود )انگلیس( در هند بود. این سیاست در شمارۀ اول 
دسامبر 1888 روزنامۀ »نوورمیا«ی روسیه انعکاس یافت. کرزن در کتاب ایران و قضیۀ 

ایران از قول این روزنامه چنین می آورد:
»توجه ما چنان که بایدوشاید به لزوم انقیاد1 خراسان که با استان ماوراءِ بحر خزر 

مطیــع شـــدن؛   :/enqiyād'/ انقیـــاد   .1

فرمان برداری: خوار و رام شدن.

سویه های توسعه طلبی ارضی 
روسیه از خلیج حسین قلی در...
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ارتباط نزدیک دارد و از جهات اقتصادی و صنعتی به این ایالت متکی است، معطوف 
شده است. در این حدود، منطقۀ نفوذ انحصاری روسیه ازمیان خراسان جادۀ مطلوبی به 
هرات است و درصورت پیش آمدن عملیات جنگی برعلیه هندوستان، خراسان پایگاه 
خواربار ما جهت اقدامات مقدماتی نسبت به آنجاست. به عالوه ازاین جهت نیز اهمیت 
سرشار دارد که از داخل این ایالت، رودخانه هایی سرچشمه می گیرد که اراضی آخال 
و اتک ما را سیراب می کند و جمع وجورکردن آب های آن ها برای آبادانی و ترقی ایالت 

جدید ماوراءِ بحرِ خزر ضروری است« )کرزن، 1380، ص708(.
در راستای این سیاست بود که روسیه دو سال بعداز انعقاد قرارداد آخال به سمت 
سرخس کهنه متمایل شد و با تصرف این شهر خود را به دهانۀ ذوالفقار رساند. سرخس 
کهنه برای روسیه اهمیتی سوق الجیشی داشت؛ زیرا این شهر در مسیر جاده ای قرار داشت 
که عشق آباد را به هرات وصل می کرد. این جاده از مسیری مسطح و حاصلخیز می گذشت 
و به دلیل داشتن قلعه هایی نزدیک به هم در سرحد ایران، برای تأمین مایحتاج ارتش روسیه 
در حملۀ احتمالی به سمت هرات، می توانست مفید باشد )میرنیا، 1373، ص149(. شاه 
ایران که پیش ازاین، قرارداد آخال را پایان توسعه طلبی روسیه در ایران می پنداشت، دربرابر 
طمع دولت روسیه به سرخس کهنه موضعی بسیار سخت گیرانه اتخاذ کرد؛ به این امید که 
شاید بتواند روسیه را از پیشروی به سمت سرخس کهنه منصرف کند. او در حاشیۀ نامۀ 
مورخۀ 1300ق وزیر امور خارجه دربارۀ سرخس کهنه چنین نوشت: »جناب وزیر خارجه: 
امروز صریح و در کمال سختی به وزیرمختار بگو -البته به همین عبارت که می نویسم 
بگو- البته شاه می گوید من می توانم از سلطنت خود بگذرم، لیکن نمی توانم از یک وجب 
خاک و متعلقات سرخس بگذرم؛ این حرف آخر است« )قاضیها، 1380، ص237، سند 
94(. ولی این حرف آخر نیز نمی توانست روسیه را از دنبال کردن سیاست نزدیکی به هرات 

بازدارد و ازاین رو در 1301ق/1884م سرخس کهنه را تصرف کرد.
سیاست روس ها در نزدیکی به هرات با تصرف سرخس و رسیدن به دهانۀ ذوالفقار 
پایان نیافت و شاید اگر حوادث داخلی و بین المللی، روسیه را درگیر نکرده بود، در 
سال های بعد، حوادث به گونه ای دیگر برای خراسان رقم می خورد. در تأیید این احتمال، 
نگاهی به نظرات »کلنل زاالطارف1« می تواند راهگشا باشد. او کتابچه ای محرمانه دربارۀ 
مناسبات ایران و روس و سازمان نظامی، بنیۀ دفاعی و راه های سوق الجیشی ایران تهیه کرده 
بود و آن را در جمع سران ارتش روسیه قرائت کرد. در این کتابچه، زاالطارف به بررسی 
راه های حمله به ایران و شیوه های تصرف خراسان پرداخته بود. این کتابچه را عالءالملک، 
سفیر ایران در پترزبورگ، در تاریخ چهارم جمادی اآلخر 1306ق به ایران فرستاد. در این  1. ZalataRov
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کتابچه، زاالطارف دربارۀ تصرف خراسان و حملۀ احتمالی به هرات چنین می گوید:
»ما هم چنین می توانیم درپی تصرف اماکن حاصلخیز مشهد و شیروان و بجنورد و 
مرکز مشهد باشیم که ثروت آن جا را مخصوص خود نماییم و برای این فقره اشکاالت 
زیادی نیست. راه خوبی که حاال در ماوراء خزر هست راه »گوک تپه«1 و شیروان و قوچان 
و مشهد است... یک راه شوسه در میانۀ عشق آباد و خراسان از معبر »کوکالن« و »دوز 
الوم«2 و »امام قلی«3 و »زادران« ساخته می شود ]که[ کم تر عرض این راه پنج متر و سی 
سانتی متر خواهد بود... این راه برای رفتن به هرات خیلی اهمیت دارد« )صفایی، 1362، 

سندهای صص 70-68(.
تاکتیک دیگر روسیه تغییر قدم به قدم مرزهای خود به داخل ایران و گسترش سرزمینی 
خود بود. روسیۀ تزاری با هر بهانۀ ممکنی، می کوشید روستا، رودخانه و یا قطعه زمینی 
را از خاک ایران جدا سازد. از نخستین بخش های جداشده از ایران، روستاهای »گرماب« 
و »غلغالب« بودند. این دو روستا، اگرچه طبق فصل سوم قرارداد آخال به روسیه تعلق 
گرفت، ولی اخراج ساکنان این دو روستا و تحویل آن به روس، یکی داستان است پر آِب 
چشم. دولت ایران موظف شد ظرف یک سال پس از تاریخ مبادلۀ قرارداد آخال، آن دو 
محل را تخلیه کند و ساکنانش را به ایران کوچ دهد. مقرر شد تا تمام کسانی که پس از 
تاریخ یک سالۀ مشخص شده در این دو محل بمانند، تبعۀ روس محسوب شوند. دستور 
تخلیه به شجاع الدوله حاکم قوچان داده شد و مقرر شد اهالی این دو منطقه به مشهد 
غالمان4 کوچ کنند )استادوخ، مکمل، 278 و 268 و k56-126). در مراسله ای از حکومت 
خراسان به وزارت خارجه در 9ذی قعدۀ1301ق چنین آمده است که این خانواران به کلی 
گرماب و غلغالب را تخلیه کرده اند و به داخل ایران کوچ کرده اند )استادوخ، مکمل، 
126k -99). صد و پنجاه خانوار از اهالی غلغالب نیز به میان تخته و رباط کوچ کردند و 

به زراعت گندم و جو مشغول شدند )استادوخ، مکمل، k66-108). به اهالی این دو روستا 
فقط این حق داده شد که پس از اخراج از مناطق خود، در فصل برداشت محصول با داشتن 
نامه ای ازسوی دولت، مدت سه هفته به زادگاه خود برگردند و پس از برداشت محصول 
خود، چهارپنجم آن را با خود به ایران بیاورند و یک پنجم باقیمانده را نیز آماده کنند و 
 .(k66–44 و HG1323-k65 –78 ،56 ،54 ،51 ،تحویل نمایندۀ روسیه دهند )استادوخ، مکمل
در مجموعه اسناد مکمل وزارت خارجه، سندی موجود است که بر نقش شجاع الدوله، 
حکمران قوچان در کم اهمیت نشان دادن گرماب و توجیه واگذاری این محل به روس ها 
داللت دارد: »شجاع الدوله ازباب تعارفاتی که از روس ها به او می رسید، خدمت اولیای 
دولت عّلیه وانمود کرده بود که گرماب، قلعه ای است شکسته و خراب و بی قدر، و 

است  محلی  نام  گؤگ دفه  یا  گؤگ تپه   .1

در نزدیکی عشق آباد، پایتخت ترکمنستان 

امروزی و نزدیکی مرز ایران که در ژانویۀ 

1881م به ترصف روسیه درآمد.

2.  douz oloum

3. روستایی است از توابع بخش باجگیران 

شهرستان قوچان.

4. نام قدیمی شهر غالمان
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روس ها فقط برای آب تنی کردن در آب گرمِ طبیعی آن طالب هستند و اگر دولت ایران 
واگذار نماید، می توان روس ها را ممنون نمود. نوشت تا دولت را راضی به واگذارنمودن 
کرد که اجازه رسید؛ ]ولی[ مردم قلعه و آن محل راضی نبودند ]به[ رعیتی روس ها تا آن که 
مجدداً حکم رسید جمهوراً اهالی را بیرون کرده، قلعه را به تصرف روس بدهید و آن طور 
شد. الحال آن محِل گرم آب، بهترین نقاط آن صفحات است و اکثر فواکه و سبزی آالت و 

.(k65-232 ،خوراکی عشق آباد از محل گرم آب می رود« )استادوخ، مکمل
بخش دیگری که بعداز عقد قرارداد آخال و با فشار دولت روسیه از ایران جدا 
شد، قصبۀ فیروزه بود. دولت روسیه از همان روزهای نخستین انعقاد قرارداد، به فیروزه 
چشم طمع بسته بود. نزدیکی قصبۀ فیروزه به خط مرزی باعث شد تا دولت روسیه، 
راحت تر به اعمال فشار بر رعایای ایرانی و دولت ایران دست یازد. در تعیین خطوط 
مرزی ای که کمیسیون سرحدی خراسان انجام داد، قسمتی از زمین های مردم فیروزه در آن 
طرف خط حدود ایران و روس واقع شد )استادوخ، مکمل، k65-104). کارگزاری بجنورد 
که اوضاع فیروزه را رصد می کرد و شکایات اهالی را بررسی می کرد، در پیشنهادی به 
وزارت امور خارجه در 15ربیع الثانی1301ق، تنها راه محافظت از حقوق اهالی فیروزه 
و فراهم کردن امنیت و آسایش زارعان این قصبه را ایجاد قراول خانه در خط سرحدی 
می دید )استادوخ، مکمل، k65-171)؛ پیشنهادی که هیچ گاه جامۀ عمل نپوشید. روسیه که از 
ابتدا قصد فراهم شدن شرایط برای تصرف فیروزه را داشت، عالوه براینکه به اذیت و آزار 
اهالی این قصبه ادامه می داد، در سال 1301ق بناها و قلعه هایی را هم در حدود اراضی 
فیروزه ساخت. رعایای فیروزه در عریضه ای که در تاریخ 4محرم1302ق به شجاع الدوله 
حاکم قوچان نوشتند، از ممانعت سواره های دولت روسیه بر عبورومرور اهالی فیروزه در 
آن منطقه شکایت کردند و از اقدامات آن دولت در ساختن قلعه ها و بناهایی در اراضی 
آنان خبر دادند )استادوخ، مکمل، k65-66). وزارت امور خارجه در 24صفر1302ق طی 
نامه ای به سفارت روس در تهران به این عمل دولت روسیه اعتراض کرد: »آن جناب، 
تصدیق خواهند نمود، بنایی که ازطرف کارگزاران آخال در اراضی فیروزه شده، خواه 
قراول خانه یا اتاق خشتی، هرکدام بوده باشد، قبل از مسئلۀ تحدید حدود، مناسب نخواهد 
بود« )استادوخ، مکمل، k66-194). روس ها در سال های بعد عماًل به احداث قالع نظامی 
در نزدیکی فیروزه دست زدند و پادگان نظامی خود را از گرماب به فیروزه منتقل کردند. 
عالوه براین، آب رودخانۀ فیروزه را نیز تقسیم کردند و بخشی از آن را به پادگان نظامی 
خود بردند و بخشی را به زراعت اختصاص دادند: »... روس ها قریب به مدینۀ فیروزه خیال 
احداث قلعه دارند. به قرار اطالعات مجدده، قریب به محل باقر که نزدیک به درۀ فیروزه 
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است، خشت و مصالح زیادی جمع آوری کرده اند و قشونی که مرکب از شش هزار نفر 
است و همه ساله آن را به گرماب می آورده اند، امساله در آن جا اردو زده؛ و قلعۀ مزبوره 
]را[ برای سکنای قشون آماده و احداث خواهند کرد و رودخانۀ فیروزه را هم قسمت 
کرده اند« )استادوخ، مکمل، k66-78). ولی شاه ایران پس از گذشت یک دهه از انعقاد قرارداد 
و مضایقۀ بسیاری که بر اهالی فیروزه رفت، به این فکر افتاد که جویای اوضاع فیروزه 
شود. او در سال 1310ق در دست خطی به صدراعظم نوشت که: »جناب صدراعظم! یک 
نفر مهندس قابْل الزم است که به چاپاری به قوچان رفته و وضع فیروزه را و احواالت 
آن جا را نوشته، به زودی معاودت نماید. به مخبرالدوله اطالع دادم که فردا یک نفر مهندس 
بیاورد، دستورالعمل بدهم برود... به هیچ وجه از آن جا بصیرتی نداریم« )صفایی، 2535، سنِد 
ص45(. انگیزۀ شاه از اطالع یافتن از اوضاع فیروزه درپی درخواست رسمی روسیه از ایران 
برای واگذارکردن این قصبه به آن کشور، به بهانۀ ایجاد ساخلوی نظامی بود. سرانجام در 
همین سال، پوتزوف وزیرمختار روسیه در تهران، با صدراعظْم امین السلطان وارد گفت وگو 
شد و طی قراردادی در 23ذی القعدۀ1310ق برابر با 27می1893م فیروزه را با پنج برابر 

زمین بایر و خالی از سکنۀ خراسان متعلق به روس، معاوضه کردند.
دولت روسیه به هر طریقی می کوشید تا خط مرزی را به سمت داخل ایران تغییر دهد 
و بخشی از ایران را به نفع خود مصادره کند. یکی دیگر از شیوه های مرسوم روسیه، تغییر 
خط مرزی در روی نقشه هایی بود که مهندسان روسی تهیه می کردند. روسیه از غفلت 
مسئوالن ایرانی و تسلط نداشتن آنان به خطوط مرزی استفاده می کرد و پس از تغییر خطوط 
در روی نقشه، آن ها را به تأیید دربار ایران می رساند. سپس مناطق مذکور را تصاحب 
می کرد و خطوط جدید را مطابق خطوط نقشه های تأییدشده تعیین می کرد. یکی از این 
مناطق، قریه های حصار و قاتالن از دهات قزلباشیۀ ایران در حوزۀ سرحدی درگز بود. 
باآن که در مذاکرات مرزی، روسیه صرفاً ادعای حاکمیت بر روستاهای ترکمن نشین را 
داشت و سخنی از دهات غیرترکمن به میان نیامده بود و عالوه برآن هیچ بحثی نیز مبتنی بر 
تشکیک مالکیت ایران بر دو قریۀ حصار و قاتالن مطرح نشده بود، ولی »مهندسین روس 
در وقت کشیدن نقشۀ اتک ]این مناطق را[ در آن طرف خط انداخته اند و جزو دهات 
تراکمه نشین محسوب داشته اند. حاال هم می خواهند حکم تراکمه را به حصار که تقریبًا 
 .(k65-281 ،نود خانوار و قاتالن که بیست خانوار است جاری کنند« )استادوخ، مکمل
دولت روسیه نقشه را به تأیید دربار ایران رساند و در »وقت امضاء نقشه هم رعایت این 
معنی یا از خاطره ها رفته یا تسامح دیگر رفته است... حاال که چنین شده است، اهالی دو 
ع1 و الرغبِت مرکْز رعیتی روس را قبول  1.  میل و رغبت؛ داوطلبانه.دِه در تکلیف خودشان حیران اند. می گویند با تََطوُّ
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نمی کنیم... اگر ناچار باید محل زندگانی را روس تصاحب کند، در نقطۀ دیگرِ دره جز به ما 
جا بدهند... مثل سایر رعایای دره جز خدمت کنیم و اگر چارۀ دیگری دربارۀ ما بیچارگان 
می نمایند، بفرمایند« )استادوخ، مکمل، k65-281(. سرانجام دولت ایران به خواستۀ روس تن 
داد و در سال 1301ق با حضور امین نظاْم رئیس هیئت امور مرزی، محمدعلی خاْن حاکم 
دره جز، قراخاِن قلمروِ اتک، و میرزا احمدخاِن سرهنْگ نایب کارگزار دره جز، روستای 
حصار تقسیم شد. برطبق این توافق یک پنجم اراضی و یک پنجم آب رود حصار به ایران 
تعلق گرفت و مابقی به روس ها داده شد. بخش عمده ای از سکنۀ حصار نیز در زیر بیرق 

روسیه قرار گرفتند و تنها سی وپنج خانوار از بخش فقیرنشین آن به ایران تعلق گرفت.
در سواد گزارشی که میرزااحمدخاْن کارگزار سرخس، در 16ذی حجۀ1310ق به 
وزارت امور خارجه نوشته است، نمونه ای دیگر از تالش روس ها برای تغییر خطوط مرزی 
ذکر شده است. در اسناد مربوط به این دوره از وجود خط زردی در نقشه های روسی سخن 
به میان آمده است که از چهچهه تا سرخس ناصری به سمت سرزمین های ایران کشیده شده 
و بخش هایی از خاک ایران را در محدودۀ قلمرو روس قرار داده است. روس ها پس از 
انتشار این نقشه تصمیم گرفتند آن را پیاده کنند. آن ها قسمت های بین مرز اصلی و خط زرد 
ترسیمی در نقشه هایشان را نقشه برداری کردند و ضمن ایجاد مزاحمت برای تردد رعایای 
ایرانی، اتباع خود را برای زراعت به این نواحی گسیل کردند. میرزااحمدخاِن کارگزار، در 

گزارش مذکور موضوع را چنین شرح می دهد:
»قریب یک ماه قبل چهار نفر روس به همراه دو نفر ترکمان آمده، سه روز در برج 
خرابۀ دربند و دهنۀ اُلَن تو توقف نموده، همه روزه به کوه های اطراف رفته، نقشۀ کوه و 
اراضی دربندات را کشیده، از همین خط جاده که به طرف چهل کمان1 و اراضی سه پنجه2 
می رود، رفتند. بعداز رفتن آن ها، ُمکاری کرمانی که همیشه از این کوه ها هیزم بریده به 
شهر و توابع آن جا می رود، آمده، بیشتر بارهای خود را بارگیری کرده، دو نفر سوار پستچی 
ترکمان آمده او را گرفتند و مال را ضبط کردند که این جنگل و کوه ها متعلق به خاک دولت 
روس است و او را نزد پریستاو3ِ قهقهه4 بردند. چند روز است پریستاو قهقهه آمده مزاحم 
رعایا می شود... از این حرکات روس، یعنی فرستادن زارع به چهل کمان و منع هیزم آوردن 
از کوه های خواجه و اُلَن تو و برداشتن نقشۀ آن نقاط و مسیر مهندسین آن ها در جاده و 
کوه منتهی الیۀ درۀ چهل کمان، معلوم می شود که خیال دارند خط سرحدی را از چهچهه5 
به طرف جنوب میل بدهند؛ به طوری که اراضی سه پنجه و اُلَن تو و دربند چهل کمان و دّرۀ 
آن را که پنج فرسنگ امتداد دارد به جلگۀ اتک، با مراتع اطراف و اراضی خان گیران با 
اراضی قابل زرع و جنگل یسار َهری رود داخل خاک خود نمایند. از روی نقشه لفاً نفاذ 

1. روستایی است در جنوب غربی درگز.

زاوین  بخش  توابع  از  است  روستایی   .2

شهرستان کالت.

3. کالنرت

آخال  استان  در  است  شهری  اکنون   .4

ترکمنستان و در نزدیکی مرز ایران.

و  ترکمنستان  در  است  شهری  اکنون   .5

نزدیکی مرز ایران. منطقه ای هم به این نام 

در شهرستان رسخس وجود دارد.
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داشت، مالحظه خواهید فرمود ]که[ اگر خط سرحد را از نقاط فوق بگذرانند، اراضی 
محصور، بین خط زرد و سرحد مخفِی خاک دولتین است و خط نقطه چین شده، جزو 

.)66k-57 ،خاک روس محسوب می شود« )استادوخ، مکمل
تغییر عالمات سرحدی نیز یکی دیگر از روش های روس ها در پیشروی به داخل 
خاک ایران بود. در موردی از تغییر عالمات سرحدی، در عریضه ای که در 12محرم1318ق 

از لطف آباد به تهران نوشته شده، چنین آمده است:
»... دیروز عصر از شلنگان1 خبر رسید که امروز یک نفر استاد و سه نفر عمله ازطرف 
خاک روس به طرف شلنگان، میخ به زمین کوبیده، متجاوز از هزار قدم از عالمت سرحدی 
پیش آمده اند. از آن ها سؤال شده، گفته اند ما حکم داریم و رئیس ما هم خواهد رسید... 
چون چند نمره از میخ ها در میان زراعت مردم کوبیده شده، اسباب تزلزل خاطر اهالی 

.)HG1318-k11-p11-8 شده است« )استادوخ
کارگزاری بجنورد نیز به تاریخ 5ذی حجۀ1325 در مراسله ای به حکومت بجنورد، از تغییر 
دیگری در خط مرزی توسط روس خبر داد. »از قراری که مسموع گردید خط سرحدی دولتین 
ایران و روس در دوآیینه تغییر و تبدیل یافته؛ به این معنی که رعایای روس قریب نیم فرسخ به 
داخلۀ خاک ایران تجاوز کرده و نهری تقریباً به طول سه فرسخ احداث نموده، آن را حد قرار 
داده اند و عالوه براین در اراضی این طرف نهر حالیه نیز که خود رعایای روس به تعلق داشتن 

.(HG1326-k24-p2-6 ،آن ها به دولت عّلیه معترف هستند، زراعت کرده و می نمایند« )استادوخ
از دیگر روش هایی که روسیه برای گسترش سرحدات خود به داخل ایران به آن 
متوسل می شد، حمایت از طوایف سرحدی و جذب این ایالت و سپس اعمال فشار 
برای تعیین خطوط مرزی براساس محل زندگی و کوچ این طوایف بود. طوایف سرحدی 
بعداز انعقاد قرارداد آخال نیز هم چون گذشته، مسیرهای کوچ فصلی سنتی خود را حفظ 
کرده بودند و در ماه هایی از سال برای چرای احشام خود به آن سوی مرزهای مقرر 
در قرارداد می رفتند. روس ها برآن بودند تا از این فرصت بهره بجویند و با حمایت از 
طوایف سرحدی، آنان را اتباع خود بنامند و سپس مرزهایشان را براساس محدودۀ زندگی 
این ایالت تعیین کنند. مسئوالن روسی نیز در برخی از اظهارنظرهای خود به وضوح بر 
این سیاست تأکید می کردند. لسار2 که مأمور تحقیق و بررسی متصرفات و راه های ادارۀ 
وسایل حمل ونقل عسگریه بود، در سخنانی در مجلس جغرافیای روسیه صراحتاً به این 
نقشۀ روس ها در خراسان، اعتراف کرد. سخنان او به تاریخ 23اکتبر1884م در روزنامۀ 
»نوورمیا«ی روسیه چاپ شد. ِسر ثور فطن در مراسله ای که به تاریخ 22دسامبر1884م، از 
پترزبورگ به ارل گرانویل3، وزیر امور خارجۀ انگلیس نوشت، محتوای سخنرانی لسار را 

1. در یک فرسخی لطف آباد دره گز.

2. lsar

3. Earl Granville
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چنین جمع بندی کرد: »کلیۀ مضمون آن این است که باید برحسب لزوْم تمایِل ایِل تراکمۀ 
سالور و ساروق را دولت روس تحت اقتدار خود درآورد و موافق این تفصیِل سرحدی 
که معین می شود، باید سرحد طبیعی از روی طوایف آن صفحات باشد« )کاووسی عراقی، 

1373، ص151، سند 289(.
این نوع نگاه دولت روسیه به توسعه طلبی در ایران، دربارۀ ترکمانان یموِت رعیت 
دولت ایران که در حوزۀ اترک و گرگان پراکنده بودند، شدیدتر بود. از همان آغازیْن 
روزهای انعقاد قرارداد آخال، دولت روسیه برآن بود تا ایل یموت را جزو اتباع خود 
به شمار آورد. در مذاکراتی که وکیل الملک، مأمور وزارت امور خارجۀ ایران، با زینویوف 
انجام داد، نمایندۀ روسیه، ایل یموت را رعیت دولت روسیه می دانست )استادوخ، مکمل، 
155 و k66-153(. کارگزاری استرآباد نیز که از همان ابتدای حضور روس ها در استرآباد 

پس از قرارداد آخال، پی به نیت روس ها دربارۀ یموت برده بود، نگرانی خود را دراین رابطه 
به وزارت امور خارجه اعالم کرد و بر تالش برای حفظ رعیتی این طایفه تأکید کرد: 
دام  همه طور  یموت  جلِب  به جهت  روسیه  مأمورین  ]که[  برساند  به عرض  »محرمانه 
گسترده اند. ازجمله این است که هر کس ادعا و گفت وگویی دارد، خود را تحت حمایت 
ما ]روسیه[ بشناسد، همراهی می کنیم. به این جهت بعضی از ترکمان های ... متوسل به 
آن ها می شوند« )استادوخ، مکمل، k126-256(. یکی از کسانی که آن روزها درزمینۀ نیت 
روس ها دربارۀ یموت بسیار حساسیت به خرج می داد، میرزاجوادخان، مسئول کارگزاری 
استرآباد بود. برطبق اسناد موجود به نظر می رسد که او فردی بسیار وطن پرست و دقیق 
بوده و دفاع محکم او از منافع ایران عصبانیت روس ها را برانگیخته بوده است؛ به گونه ای 
که در سال 1303ق سفارت روس در یادداشتی به وزارت امور خارجۀ ایران خواستار 
خودداری از اعزام او به مأموریت رسیدگی به دعاوی طرفین شد )استادوخ، مکمل، 28-
k65). میرزاجوادخان حمایت روس ها از ایل یموت را مداخله در امور ایران می دانست و 

ضمن تأکید بر لزوم احقاق حقوق رعایای دولت ایران توسط مأموران کارگزاری، از وزارت 
خارجه می خواست که کنسول روس را از مداخله در امور ترکمن های رعیت ایران بازدارد 
)استادوخ، مکمل، k126-258). کنسول گری روس بالفاصله پس از انعقاد قرارداد آخال شروع 
کرد به حل وفصل مسائل ترکمانان رعیت دولت ایران و تالش کرد که با استفاده از قدرت 
خویش کنسول گری کشورش را به مرجع رفع اختالفات و احقاق حقوق ترکمانان تبدیل 
کند و بدین وسیله آنان را به پذیرش تابعیت روسیه متمایل گرداند. میرزامحمدقلی کارگزار 
قوچان و بجنورد نیز که از مداخالت روس ها در امور یموت نگران شده بود، در مراسله ای 
به وزارت امور خارجه در تاریخ 28ذی حجۀ1300ق، مداخالت آن کشور در امور یموت 

مجید نصرآبادی 
علی اکبر جعفری |مرتضی نورائی



59
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت اول، بهار 1399، شامرۀ پیاپی 117

را برشمرد و ضمن تأکید بر تابعیت و تعلق یموت به دولت ایران، اظهار کرد که به هیچ وجه 
به مداخالت روس ها توجه نخواهد کرد: »... و مداخلۀ روس ها را به اسم یموت به محل 
مذاکره با احدی نخواهد گذاشت« )استادوخ، مکمل، k126-324). در سال 1301ق مجدداً 
میرزاجوادخان، از اولیای دولت ایران خواست که برای حفظ طایفۀ یموت و قطع دست 
متجاوزانۀ روسیه اقدامی بکنند. او در این مراسله به وزارت امور خارجه توصیه کرد که 
دستورالعمل های مشخصی دراین رابطه به کارگزاری ها ارسال کنند: »اقتدار مأمورین روسیه 
درباب یموت واضح است. برای حفظ یموت و قطع دست اقتدار همسایه تدبیری الزم 
 .(k127-202 است که از اترک به این طرف نتوانند دخالت نمایند« )استادوخ، مکمل، 228 و
در سال بعد نیز میرزاجوادخان فهرست عرض محرمانه ای به وزارت امور خارجه نوشت و 
به مراسالت رسمیه ای که کنسول روس دربارۀ یموت می نوشت، اعتراض کرد )استادوخ، 
مکمل، k126-294). در همان سال سفارت روس از کارگزاری استرآباد دررابطه با اموالی که 
از رعایای یموت ایرانی به سرقت رفته بود، بازخواست کرد و خواستار بازگرداندن این 
اموال شد )استادوخ، مکمل، k126-481). در تابستان سال 1306ق دولت ایران پیشنهاد کرد 
که چنانچه روس ها یموت را رعیت خود می دانند، آن ها را به آن سوی مرز کوچ دهند؛ ولی 
روسیه در حمایت از ترکمانان هدف دیگری داشت. ژیرس1 وزیر امور خارجۀ روسیه، از 
سفیر ایران در پترزبورگ درخواست کرد که نماینده ای از روسیه در ایران حضور یابد تا 
به امور ترکمانان بپردازد که با مخالفت وزیر با این درخواست زیاده خواهانه روبه رو شد: 
»... گفتم دولت عّلیه این تکلیف را در تابستان به شما کرد و گفت اگر می خواهید بردارید 
و دیگر نگذارید به خاک ما بگذرند؛ وااّل نگذارید که به خاک شما بگذرند. گفت: ما جا 
و مرتع نداریم آن ها را حفظ کنیم؛ باید در خاک شما مأموری داشته باشیم که وارسی به 
امور آن ها بکند. گفتم: هیچ دولتی به مأمور خارجه به کارهای خود مداخله نمی دهد« 
)استادوخ، مکمل، 342 و k127-341). بااین حال، روسیه در هر فرصتی به جذب ترکمانان 
ادامه می داد. در سال 1312ق، کارپردازی ایران در عشق آباد از حضور شش صد و پنجاه 
نفر از افراد طایفۀ یموت در مراسم جلوس نیکالی در روسیه خبر داد. این افراد از سران 
یموت بودند که به دلیل حضور خود در کوچ فصلی به روسیه، می بایست هر خانوار 6 
منات پرداخت می کردند. دولت روسیه از آن ها خواست که در این مراسم سوگند یاد کنند 
و تابعیت روسیه را بپذیرند. سیزده نفر از آن ها سوگند یاد کردند و مابقی اعالم کردند در 
صورتی تابعیت روس را خواهند پذیرفت که مالیات دیگری عالوه بر این 6 منات به روسیه 
نپردازند و در قشون نیز نام نویسی نشوند )استادوخ، مکمل، k126-526). در سال 1312ق نیز 
Giers .1کارگزاری استرآباد به وزارت امور خارجه گزارش داد که یموت ها با شارژدافر روِس مقیم 
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استرآباد قرار گذاشته اند که برای حل وفصل مسائل مربوط به خودشان به او رجوع کنند. 
کارگزاری از وزارت امور خارجۀ ایران خواست که در مذاکره با روسیه زمان معینی را مقرر 
کنند تا یموت ها برای انتخاب ملیت روسی یا ایرانی خود تصمیم بگیرند )استادوخ، مکمل، 
k127-247(. در 11شوال1313ق کارگزار استرآباد برای حل مسئلۀ یموت و قطع کردن 

دست مداخله گر روس ها ازسر ناچاری به صدراعظم پیشنهاد داد که انتخاب تابعیت یموت 
را به خودشان واگذار کنند؛ کسانی که در خاک ایران تابعیت روس را پذیرفتند به آن سوی 

مرز کوچانده شوند و روس حق مداخله در امور اتباع ایرانی را نداشته باشد: 
»... این طور قرار بدهید که یک نفر مأمور ازجانب دولت عّلیۀ ایران و یک نفر ازجانب 
دولت روس در میان تمام یموت که در خاک ایران و خاک روس سکنا دارند، اعالن 
می کردند که هر کس میل به رعیتی روس دارد، از گرگان کوچیده آن طرف اترک برود و 
ابداً کسی ممانعت نخواهد کرد. بعداز دو ماه هر کس در خاک ایران می ماند به اسم ورسم، 
از روی ثبْت رعیت دولت علیۀ ایران بود و هر جا می رفت به رعیتی دولت عّلیه می رفت 

.(k127-247 ،و معاودت می کرد...« )استادوخ، مکمل
ناصرالدین شاه با پیش بینی این نکته که ممکن است درصورت چنین توافقی ترکمانان 

رعیت ایران نیز به تابعیت روسیه درآیند، در حاشیۀ این نامه نوشت:
»...شناختن ترکمانان در خاک ایران به ِسمِت رعیتی روس و مداخلۀ مأمورین روس 
در کار آن ها ُمَورِّث هزارگونه حرارت و خسارت و خالف صحیح بود« )استادوخ، مکمل، 

.(k127-247

ورود زارعین روسی به داخل خاک ایران و کشت وزرع در سرحدات ایران نیز از 
روش های دیگری بود که درنهایت به تصرف سرزمینی روسیه در خاک ایران منجر می شد. 
روس ها در مواردی با درخواست از حاکمان ایران و در مواردی بدون درخواست، در 

زمین های متعلق به ایران کشاورزی می کردند.
کارگزاری بجنورد در گزارشی به کارگزاری خراسان در 2ذی حجۀ1325ق بر تداوم 
این روش تأکید می کند: »اواّل اتباع روس مدتی است، به اختالف روایات از هفت هشت 
سال قبل تا حال، در اراضی متعلقه به دولت علیّه در سرحدات معروضه، زراعت کرده و 
می کنند و ثانیاً مقداری از خاک دولت ایران را هم تصرف کرده اند.« این سند به تحقیقات 
از افراد گوناگون اشاره می کند و چنین نتیجه می گیرد که روس ها در مواردی که اتباع آن ها 
در زمین های ایران زراعت می کرده اند، به تصرف قسمت هایی از خاک ایران اقدام کرده اند: 
»نتیجۀ همه این تحقیقاْت زراعت کردن روس ها در خاک ایران و تصرف قسمتی از آن 
خاک است... در بجنورد بیشتر از این تحقیقات ممکن نیست... حکومت هنوز جواب 
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کارگزاری را ننوشته است؛ ولی شفاهاً فرمود که مّدتی است این کار اتفاق افتاده« )استادوخ، 
HG1326-k24-p2-15(. در همان سال مرتضی قلی خاْن نایب کارگزاری بجنورد نیز در پاسخ 

سؤال کارگزار بجنورد دربارۀ تصرف اراضی ایران توسط روس ها، از مشاهدات خود در 
سفر به سرحدات می گوید: »در وقتی که بنده با مرحوم عمیدالوزراءِ کارگزار به محل دانیه 
رفت]یم[، سیدحسیْن کدخدای مشهد غالمان در آن جا اظهار داشت: پاره ای از اراضی 
متعلق به ایران را روس ها داخل اراضی خود نموده]اند[؛ سابقاً یعنی دو سه سال قبْل این 
اراضی را من زراعت می کردم. بعد به اتّفاق کارگزار و سیدحسین رفته، آن اراضی را که 

.(HG1326-k24-p2-16 ،روس ها داخل خاک ]خود[ کرده]اند[، نشان داد« )استادوخ
در سال های آخر دولت تزاری روسیه، شیوۀ دیگری از توسعه طلبی در دستور کار 
روس ها قرار گرفت. در این سال ها روس ها برآن شدند تا ازطریق خرید اراضی ایرانیان 
و یا تصرف به عنِف اراضی و سکونت دادن اتباع خویش در این زمین ها، شرایط مساعدی 
برای تسّلط بر بخش های شمالی کشور فراهم آورند. این رویه که از آن به کلنی سازی 
روسیه در ایران نیز تعبیر می شود، پس از توافق روسیه و انگلیس بر سر مناطق نفوذ در 
ایران، در دستور کار روس ها قرار گرفت )نورائی و آندریوا، 1388، ص307(. در این 
شیوه، روسیه با آوردن اتباع خود به خاک ایران و تحریک آنان به مهاجرت دسته جمعی 
به ایران، زمین های خریداری و یا غصب شده را در اختیار آنان می گذاشت تا با زراعت 
در این زمین ها، زمینۀ تمّلک آن اراضی را برای خود فراهم آورد. در گزارشی از رئیس 
گمرک چاتلی1 به رئیس گمرک استرآباد آمده است: »حاال که تقریباً هزار خانوار ترکمن 
تبعۀ روس در گنبد و کوکالن هستند، دیناری مالیات به ایران نمی دهند و متّصْل رمۀ 
ترکمِن تبعۀ ایران را غارت می کنند و رمۀ خود را در خاک ایران می چرانند... عالوه براین ها 
ماشین قّزاق ها و سربازهای روسی ]را[ که در چاتلی و چاقشلر2 هستند، وارد کرده و آن 
زمین ها را شخم زده و درو می کنند و حاصل را برای مصرف اسب خود انبار می کنند. 
جای تعجب است که دولت ایران ابداً در فکر جلوگیری نیست« )ساکما، 1095، 14429-
240، سند 16(. دولت روسیه با تشویق اتباع روسی برای مهاجرت کردن به دشت گرگان 

می کوشید تا با افزایش تعداد مهاجران، سرزمین های بیشتری را به تمّلک خود درآورد. در 
شمارۀ 288 روزنامۀ »زاقانفارسکی رچ« چاپ تفلیس، در سال 1913م شرحی از گزارش 
ژنرال لدورف3، کمیسر سرحدات ایران و روس در ماوراءِ خزر، چاپ شد. ژنرال مزبور 
در این گزارش اطالع داد که در آن سال، هفت صد خانوار از داخلۀ روسیه و ترکستان و 
والیت های روس به ایران مهاجرت کرده و در کنار رودخانه های گرگان و اترک سکنا 
گرفته اند. لدورف متذکر شد که خوانین ایرانی این اراضی را به قیمت هر دستین4 یک منات 
می فروشند و پیش بینی کرد که چون این اراضی حاصلخیز است و برای زراعت مناسب 

سکنای  مواضع  از  یکی  نام  چاتلی   .1

در  واقع  است؛  گرگان  در  یموت  طایفۀ 

پنجاه هزارگزی چکشلر و پنجاه هزارگزی شامل 

غربی گنبد قابوس.

2. چاکشلر یا چکشلر نام شهری در کنارۀ 

در  که  است  خزر  دریای  رشقی  جنوب 

ترکمنستان امروزی واقع است.

3. Ledorov

4.  دستین یا دسیاتین واحد سطح روسی و 

اندکی بیش از یک هکتار است.
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است، در بهار سال بعد، جمع کثیری از اهالی و دهاتی های روسیه به این مناطق مهاجرت 
خواهند کرد. او در این گزارش از حکومت تاشکند خواست که مأموران مخصوصی را 
برای سرکشی و جابه جاکردن مهاجران تعیین و اعزام کند. حکومت تاشکند هم گزارش 
لدورف را مهم تلقی کرد و مسیو ساخارف1 را که مدیر مهاجران در ترکستان بود، مأمور 
 .(HG1332-k51-p94-3 ،کرد به رسیدگی و سرکشی به امور مهاجران در ایران )استادوخ
روزنامۀ »روسکی اسبو« مورخۀ 28دسامبر1913م نیز ضمن ارائۀ گزارش ژنرال لدورف، بر 
حاصلخیزی اراضی دشت گرگان و اترک تأکید کرد: »اشجار و نباتات این نقاط، اشجار و 
نباتات مناطق حاره است و حاصْل فوق العاده خوب و فراوان است.« این روزنامه سپس اثر 
گزارش لدورف در بین اتباع روس را بسیار مهم تلقی کرد و از کوچ دسته جمعی روس ها 
به ایران پس از ارائۀ گزارش لدورف خبر داد: »این اخبار ازحیث حاصلخیزی این اراضی 
و ارزانی فوق العادۀ آن، موجب معامالت مهم در تاشکند گردید و در بهار، چندین دسته 
از مؤسسین روس برای خرید زمین به ایران خواهند رفت و برای همین مقصود، یک 
کمپانی مخصوص تشکیل شده است. این اخبار در دهات منتشر گردیده رعایا فریفته شده، 
به قیمت های خیلی ارزان دارایی خود را فروخته، دست از مکان و منازل خود کشیده، 

.(HG1332-k51-p94-4 ،می روند« )استادوخ
کارگزاری مهام2 خارجۀ بجنورد در گزارشی به وزارت خارجه در 5صفر1332ق 
ضمن شرح گزارش لدورف دربارۀ مهاجرت روس ها به ایران و ایجاد هیجانی که در 
اتباع روس برای مهاجرت به ایران به وجود آمده بود، از اسکان هفت صد خانوار روسی 
در منطقۀ استرآباد خبر داد و از وزارت امور خارجه درخواست کرد تا برای جلوگیری 
از ادامۀ روند مهاجرت، ضمن مذاکره با دولت روسیه، ترتیب بازگرداندن مهاجران را به 
کشورشان بدهند تا نایرۀ3 طمع سایر اتباع روس به اراضی ایران فروکش کند )استادوخ، 
HG1332-k51-p94-21). گزارشی هم که ادارۀ گمرک گمش تپه در 2میزان1331ق به وزارت 

امور خارجه فرستاد، از تالش عوامل روسیه برای خرید زمین از اتباع ایرانی و تغییر خط 
مرزی خبر می دهد. این گزارش، حاکی از آن است که پریستاو حسین قلی و چکشلر به 
نزد »چودور«نام از ریش سفیدان تراکمه و ساکن سنگرتپه رفته بودند و از او برای فروش 
منطقه ای به نام »قربان قاز« درخواست کرده بودند. چودور از فروش این اراضی خودداری 
کرده بود و اعالم کرده بود که زمین ها متعلق به دولت ایران است و اگر زمینی می خواهند، 
باید از دولت ایران تقاضا کنند. روس ها پانصد منات به چودور پیشنهاد دادند؛ ولی او زیر 
بار نرفت. عوامل روسیه تصمیم گرفتند تا عالمت های سرحدی را در منطقۀ مذکور نصب 

کنند؛ ولی چودور مانع شده بود و به آن ها گفته بود:

1. Sakharov

به  قدیم(  )در  ُمِهم(  )جمِع   mahām  .2

اطالق  دشوار  و  بااهمیت  بزرگ،  کارهای 

می شد.

3. نایره: آتش؛ شعله.
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»خاک این زمین را اگرچه شما شور حساب می نمایید، اما برای صاحبش شیرین 
است. بخواهید عالمت نصب نمایید یا پست قرار دهید، از دولت ایران اجازه بگیرید« 

)ساکما، 1095، 91922-240، سند 11(.
در همین سند و در گزارشی که رئیس گمرک گمش تپه به رئیس کل گمرکات و 
مفتّش مالیات استرآباد نوشته است، تحلیل چودور دربارۀ هدف روس از این تالش ها را از 

قول خود او چنین نقل می کند:
»...پریستاو تالش می کرد تا با خرید این زمین، سرحد را از بگون باش به قربان قاز 
انتقال دهد. از بگون باش الی محل قربان قاز تقریباً چهار فرسخ می شود؛ تقریباً از گمش تپه 
الی کردمحله است. اگر روس ها بخواهند در قربان قاز پست قرار دهند، قریب چهار فرسخ 
تجاوز به خاک ایران کرده اند و تراکمۀ سرحدنشین البد باید از سرحد بکوچند و فراری 
باشند که روس ها کم کم به مقصود خودشان برسند و خودشان جلوتر بیایند« )ساکما، 1095، 

91922-240، سند 8(.

چودور ترکمن، هدف تحّرکات روسیه در شمال ایران را درست تشخیص داده بود. 
روس ها به هر شیوه ای برآن بودند تا مرزهای خود را به داخل ایران بکشانند. در سال 
1914م تصاحب شمال ایران به عنوان استراتژی ای مهم، در سیاست روس به رسمیت 
شناخته شد و دو مقام بخش مهاجرت آن کشور برای تسهیل مهاجرت اتباع روسی، 
به کنسول گری استرآباد و کمیساریای مرزی روس مستقر در گنبد قابوس اعزام شدند. 
دراین بین، بانک استقراضی روس نیز برای تأمین اعتبار خرید امالک به میدان آمد. تأمین 
بودجۀ الزم، ساخت بیمارستان و مدرسه و کلیسا و نقشه برداری از اراضی و حل موضوع 
و  )نورائی  قرار گرفت  کنسول گری  کار  دستور  در  اراضی خریداری شده هم  مالکیت 

آندریوا، 1388، صص 30-28(.
امور  وزارت  به  گزارشی  در  در 23صفر1332ق  استرآباد  مهام خارجۀ  کارگزاری 
خارجه، دربارۀ مهاجران روس می نویسد: »این خانوار و مهاجرینی که گفته اند از ترکستان 
به خاک ایران آمده اند، دو قسم هستند. یکی طایفۀ مالکان یا مایقاْن رعایای روس هستند 
که تمام آن ها زارع و دهاقین می باشند که یک عّده از خانوار آن ها چند سال قبل در 
قره سو و مالکله که زیر کردمحله است، سکنا کرده که مکرر درباب آن ها با قونسول گری 
مذاکره و سواد و سؤال وجواب و راپرت آن به وزارت خارجه تقدیم شده... یک عّده 
از همین مالکان ها در دهات و اراضی و امالکی که مأمورین و اتباع روس خریداری 
و اجاره کرده، یا با اهالی شریک شده اند، ازقبیل سنگ دوین و شیرنگ و جهان آباد و 
غیره مشغول زراعت هستند... و حول وحوش گنبد قابوس پراکنده شده، رعیتی می کنند« 
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)استادوخ، HG1332-k51-p94-8). گزارش دیگری که در تاریخ 29دلو1333ق از کارگزاری 
مهام خارجۀ بجنورد به وزارت امور خارجه ارسال شده است، مواردی از تّصرفات مالکانۀ 
اتباع روس را برمی شمارد: »موافق اطالع صحیحی که درخصوص استمالک مأمورین 
روس، در گنبد قابوس رسیده، معروض می دارد: اشخاصی که به زور شخصی و تهدید به 
رعب از کمیساری روس، دست روی امالک و مراتع اتباع دولت عّلیه انداخته و استمالک 
غیرقانونی می کنند، ازجمله سردار اورازیام تکه صاحب منصب جکیت روس که آب و 
ملک قرناوه از دیمی و آبی و مراتع کوه و جنگل آن جا را به هر حیله بوده از ید تصرف 
طغان دردی نام از طایفۀ بوقغاجا درآورده؛ نه فقط تصرف مالکانه در این نقاط می نماید، بلکه 
از محصوالت اوبه بیولی و اوهندر و یانبالغ که جزو سرحد بجنورد است و در حوالی 
آن نقاط زراعت کرده اند، عشریه مطالبه و یک صد تومان به اسم برداشت حاصل امساله، 
گرفته است. هم چنین فشتیق نام تکه، آب و ملک و چشمۀ ملکی حسن خان ازگدلو را 
غصباً تصاحب نموده است. قره گوزنام، مترجم کمیساری روس، آب و ملک چنار را که 
حدود شمال بجنورد است به اسم این که از عوض قولدق نام خریده، تصاحب نموده، ملک 
و باغ و آبادانی راه انداخته است. چند نفر دیگر از نوکرهای روس، آب و ملک چیتلق و 
لوندرویان بالغ را به وسایل ستمکارانه می خواهند از دست حسن مالنامِ طایفۀ بوقغاجا 
بیرون بیاورند... همین قدر می گویند به حکِم رئیس قزاقان مأمورین کمیسیون ایران است. 
هرگاه از این تجاوزات عاجالنه جلوگیری نشود، عن قریب تمامی اراضی یموت و گرگان 

.)HG1332-k51-p94-17 ،را تصاحب خواهند نمود« )استادوخ
دست اندازی عوامل روس به اراضی ایران، در گوشه وکنار مناطق شمالی ادامه داشت. 
یکی دیگر از قسمت هایی را که مأموران روس خریدند، مراتع نوکنده بود. این مراتع را 
اَگنِت روس در سال 1914م از شخصی به نام »سیدمحمدتقی فرنگی« به قیمت هشت صد 
تومان خرید. فروشندۀ این مراتع هیچ مدرکی دال بر مالکیت آن مناطق نداشت؛ به همین دلیل 
صاحبان اصلی این زمین ها به دولت شکایت کردند و فروش اموال غیر به توسط محمدتقی 
فرنگی، معلوم شد. اّما در این زمان او به عتبات متواری شده بود. بااین حال کنسول گری 
روس تصمیم گرفت، این مناطق را تمّلک کند. علمای بندرجز در تلگرافی به وزارت 
امور خارجه به تاریخ 7ثور1333ق، شرح وقایع را به اّطالع دولت رساندند و اعالم کردند 
که: »این اوقات اگنت قونسول گری به معیت »ُمکُلف« خبرنگار روزنامۀ »اسکی ایلو«، تمام 
مراتع و جنگل و آب قنوات را مقطوع کرده و در اطراْف بیرق نصب و زراعت خشک و 
مانع هیزم و زغال. رعایا طبیعتاً متزلزل، در تلگراف خانه متحّصن، مستدعی است، احقاق 
حق و منتظر جواب« )نوری و سرایلو، 1390، سند 67(. نمونۀ دیگری از معامالت ملکی 
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اتباع روس در استرآباد، واگذاری خالصه جات به مدت 90 سال توسط سپهدار به پاتایف1 
روسی بود. پاتایف از عوامل بانک استقراضی روس بود و با توصیۀ سفیر روس به قونسول 
روسیه در استرآباد، این امالک را اجاره کرد و سپس، با کمک نظامیان روس، خالصه جات 
را به انضمام بلوکات فندرسک کوهسار در اختیار گرفت )نوری و سرایلو، 1390، سند 
68/2(. پاتایف عوامل روسی را بر این دهات گماشته بود و از پرداخت هرگونه مالیات 
به دولت خودداری می کرد. هم چنین به دلیل این که این خالصه جات در تمام بلوکات 
استرآباد پراکنده بود، دهات هم جوار خالصه جات نیز »ازدست تعدیات و ظلم های اعضای 
پاتایف در عذاب بودند و فریاد آن بیچارگان بلند بود. نه حکام و نه هیئت دولت عالجی 
نمی کردند« )ساکما، 1095، 1102-210، سند 13(. متصرفات پاتایف تا سوادکوه گسترش 
یافته بود و اعتراضات اهالی این مناطق، راه به جایی نمی برد )نوری و سرایلو، 1390، سند 
68/1(. حکام استرآباد درمقابل این زیاده خواهی های عوامل روسیه واکنش نشان نمی دادند 
و برای حفظ خودشان و کسب منافع، با عوامل روسیه و به ویژه ایوانف، قونسول روس، 
همدست شده بودند و فریاد رعیت بیچاره به جایی نمی رسید. سردار رفیع در الحاقیۀ 
شمارۀ 2 نامۀ خود به دولت ایران در تاریخ سلخ ذی حجۀ 1335ق در توصیف شرایطی 
که ایوانف بر استرآباد حاکم کرده بود، می نویسد: »... درواقع، استرآباد را کلیتاً از خاک 
ایران مجزا ساخته، جزو خاک روسیه نموده بود. عموم مردم این جا را روس فیل2 نموده، 
امالک جهت مالقان و موژیک3 خریده... تمام عمارات و ابنیۀ دولتی را محل سکنای قزاق 

و سالدات4 روس نموده بود« )ساکما، 1095، 210-1102، 4(.
اعتراضات دولت ایران به این زیاده خواهی های روسیه هیچ گاه سودی نبخشید. وزارت 
امور خارجه در تاریخ 20ربیع الثانی1332ق ضمن نامه ای رسمی به سفیر روسیه، دراین باب 
اعتراض کرد و صراحتاً متذکر شد که: »نمی توان تصور کرد این رفتار مغایر عهود و مخالف 
حسن هم جواری، به اطالع اولیاِی دولت متبوِع آن جناِب جاللت مآِب دوستان استظهار 
نمی باشد« و از سفیر خواست که »وسایل الزم را برای منع مهاجرت دهقان های روس به 
خاک ایران و برای رجعت دادن مهاجرین حالیه به اوطان خود اتخاذ فرموده« و تهدید کرد 
که درصورت اقدام نکردن روسیه برای بازگرداندن مهاجران »اولیاِی دولِت متبوع دوستدار 
حق خواهند داشت، خانوارهایی را که فعاًل از روسیه به ایران مهاجرت کرده اند، در ِعداد 
رعایای دولت ایران به شمار آورده، آن ها را در محلی که صالح بداند، مسکن دهند.« ولی 
این درخواست ها و تهدیدها، هیچ گاه مانع از دولت روسیه در خرید اراضی و تحریک اتباع 
خود برای مهاجرت به ایران نشد و دولت ایران نیز نه توانست و نه ارادۀ آن را داشت که 

.(HG1332-k51-p94-16 ،تهدیدات خود را عملی کند )استادوخ

1.Patayov

که  گویند  را  کسی  سیاسی  اصطالح  در   .2

طرفدار نفوذ روس ها باشد.

3. مرد روستایی روسی.

4.  رسباز؛ به ویژه رسباز روسی.

سویه های توسعه طلبی ارضی 
روسیه از خلیج حسین قلی در...
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دست اندازی روس ها بر اراضی ایران تا پایان حکومت تزاری ادامه یافت و مخالفت 
گاه وبیگاه دولت ایران نتوانست مانعی بر سر راه سیاست های توسعۀ ارضی آن کشور شود.

نتیجه
دولت روسیه پس از انعقاد قرارداد آخال هم همچنان به توسعه طلبی ارضی خود در مناطق 
پیرامون مرزهای مشخص شده در این قرارداد ادامه می داد. انگیزۀ عمدۀ روسیه از این 
تحرکاْت نزدیکی به هرات و دراختیارگرفتن مسیر حملۀ احتمالی به افغانستان و هم چنین 
گسترش حوزۀ سرزمینی خود بود. طرح انتزاع خاک از ایران پس از انعقاد قرارداد آخال تا 
پایان عمر دولت تزاری در بازه های مختلف به صورت مستمر و با رویه های موازی دنبال 
شد. اشغال سرزمینی، تغییر قدم به قدم مرزهای مشخص شده، تغییر عالمات سرحدی، 
حمایت از طوایف مختلف ترکمان و سعی در جلب و تحت الحمایه قراردادن آنان و 
درنتیجه، ادعای ارضی دربارۀ سرزمین های محل زندگی این طوایف، خرید زمین های 
زراعی توسط عوامل روسی و درپی آن تشویق اتباع روس برای کوچ به ایران و تشکیل 
ازجمله  محلی  متنفذ  افراد  و  استقراضی  بانک  به کمک  استرآباد  در  کلونی های روسی 
روش هایی بود که پس از قرارداد آخال به طور هم زمان ازطرف دولت روسیه برای انتزاع 
بخش هایی از سرزمین ایران در شمال و شمال شرق کشور انجام شد. این تالش های 
دولت روسیه تا پایان عمر دولت تزاری روس ادامه داشت؛ به گونه ای که سرزمین هایی که 
درمعرض انتزاع ارضی روس در شمال و شمال شرق ایران قرار داشت، درحدودِ یک پنجم 
سرزمین هایی بود که در قرارداد آخال به روسیه تعلق گرفته بود. حدود تقریبی مناطق 

جداشده در قرارداد آخال در جدول شمارۀ 1 آمده است:

مساحت به کیلومرتمربعرسزمین های جداشده

447٬100ترکمنستان

488٬100ازبکستان

141٬300تاجیکستان

100٬000بخش های ضمیمه شده به قزاقستان

50٬000بخش های ضمیمه شده به قرقیزستان

1٬226٬500جمع کل رسزمین های جداشده در قرارداد آخال
   

جدول  1
حدود تقریبی مناطق جداشده در 
قرارداد آخال
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نمایۀ سویه های توسعه طلبی ارضی روسیه در شمال و شمال شرق ایران پس از قرارداد 
آخال در تصویر شمارۀ 1 مشخص شده است:

منابع
الف: اسناد

سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران )ساکام(

سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران )ساکما(: کارتن 1095، پروندۀ 1102-210، سند 4.
 سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران )ساکما(: کارتن 1095، پروندۀ 1102-210، سند 13.
سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران )ساکما(: کارتن 1095، پروندۀ 14429-240، سند 16.
سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران )ساکما(: کارتن 1095، پروندۀ 91999-240، سند 8.

سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران )ساکما(: کارتن 1095، پروندۀ 91922-240، سند 11.

مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجۀ ایران )استادوخ(

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران )استادوخ(: 1318، کارتن 11، پروندۀ 11، سند 8.
مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران )استادوخ(: 1326، کارتن 24، پروندۀ 2، سند 6؛ سند 

15؛ سند 16.
مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران )استادوخ(: 1332، کارتن 51، پروندۀ 94، سند 3؛ سند 

4؛ سند 8؛ سند 12؛ سند 16؛ سند 17.

   

تصویر  1
منایۀ سویه های توسعه طلبی ارضی روسیه 
در شامل و شامل رشق ایران پس از قرارداد 

آخال

سویه های توسعه طلبی ارضی 
روسیه از خلیج حسین قلی در...

سویه های توسعه طلبی ارضی 
روسیه در شمال و شمال شرق ایران 

پس از قرارداد آخال

مبتنی بر قرارداد آخال: روستاهای گرماب و غلغالب

منجر به قرارداد جدید: قصبة فیروزه

با استفاده از حمایت ایلی و اعطای تابعیت: ایل یموت
     در استرآباد، و سالور و ساروق در سرخس     

با تصرف سرزمینی: خطوط مرزی شمال و شمال
    شرق ایران

بااستفادهازکلنیسازی:سراسراسترآبادوبخشهای
ازخراسانومازندران
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