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 )دوره قاجار(نقش لرد کرزن در جلوگیري از نفوذ روسیه در خلیج فارس 
  

   1عباس سرافرازي
  

  چکیده 
السلطنه هند و بعد وزیر امور خارجه ها به عنوان نایبکار انگلیسی مدتلرد کرزن یکی از سیاستمداران کهنه

 تبدیل آن به یک دریاي وي یکی از کسانی بود که در خصوص خلیج فارس و. انگلیس انجام وظیفه نمود
انگلیسی تعصب بسیار شدیدي داشت و اقدامات بسیاري را براي جلوگیري از نفوذ ایران و روسیه در خلیج 
فارس انجام داد وي دو مرتبه به ایران و خلیج فارس مسافرت نمود و اطالعات بسیاري را در خصوص نواحی 

ها کشتی و اي با ده م یک مسافرت گسترده1903سال جنوبی و جزایر و بنادر ایران جمع آوري نمود و در 
ناو جنگی به خلیج فارس انجام داد که بسیاري از حکمرانان محلی و شیوخ مناطق جنوبی خلیج فارس براي 

الدوله الحمایگی خود صحه گذاشتند اما عالءاظهار ادب و اعالم تابعیت وارد کشتی وي شدند و بر تحت
. عباس به مالقات وي نرفتبودن بندرورود به کشتی کرزن نگردید و به بهانه دورفرمانرواي فارس حاضر به 

هاي مختلف کرزن در خلیج فارس و هدف اصلی وي دخالت در امور ایران و نظارت بر خلیج فارس و سیاست
قباي آوردن پایگاه در بنادر و جزایر خلیج فارس توسط رها و به دستحفظ هندوستان و جلوگیري از فعالیت

هاي کرزن در خلیج فارس و نقشی که ایرانیان ایفا کردند باعث دو نتیجه مهم شد یکی اروپایی بود سیاست
ها و براي جلوگیري از شدن به روسآمد با نزدیککه چون عالءالدوله به حضور وي نرفت وي در صدد براین

م عملی شد را اجرا 1907 که در قراردادنفوذ روسیه در خلیج فارس طرح تجزیه ایران را به مناطق تحت نفوذ
چه بسا که اگر ، ها به خلیج فارس جلوگیري نمودشدن روسکند نتیجه دیگر آن بود که او از ورود و نزدیک

رسیدند راندن آنان توسط ایرانیان کاري هاي گرم جنوب میها از طریق قهر و غلبه و تصرف به آبروس
  .اي است مطالعه تاریخی با استناد به منابع معتبر اسنادي و کتابخانهروش تحقیق در این. گردید دشوار می

  
  .روسیه، خلیج فارس، ایران،  لرد کرزن:کلید واژگان

                                                                                                                   
    ab.sarafrazi@ feadowsi.um.ac.ir علمی دانشگاه فردوسی مشهد،هیأت دانشیار گروه تاریخ و عضو - 1
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  مقدمه 
هاي آزاد و گرم خلیج فارس بود و از ابتداي یافتن به آبیکی از مقاصد پطرکبیر تزار روسیه دست

آوري تا اسماعیل اوري ارمنی را براي جمعکوشید وي در همین راسسلطنت خود در این راه می
حسین صفوي سلطانپطر وقتی از اوضاع داخلی دربار و حکومت شاه. اطالعات به ایران فرستاد

- آگاهی یافت درصدد برآمد در گام اول به ایاالت ایران در قفقاز و ساحل جنوبی بحر خزر دست
 ژوئن 15اي خطاب به اهالی قفقاز در میهاندازي کند که با حمله محمود افغان به ایران پطر اعال

-صادر کرد و عنوان نمود هدف وي توسعه ارضی نیست بلکه منظور از لشکر، ق1134/ م 1722
 : 1364، هوشنگ مهدوي(کشی حفظ منافع و جان اتباع روسیه است بنابراین به ایران حمله کرد 

ن حمله دو اساس قانونی نیز یافته و اولین قدم براي رسیدن به خلیج فارس برداشته شد ای) 132
بیک سفیر شاه طهماسب دوم که براي درخواست کمک به بود اول قراردادي تحمیلی براسماعیل
ها از طریق  روس، )ق1135ذي القعده 30 / 1723 اوت 21(روسیه رفته بود و اختیاراتی داشت 

، نوائی(اه طهماسب قبول نکرد قراردادي با وي ایالت گیالن را از خود دانستند که هرگز شانعقاد 
 ژوئن 24اساس دیگر قرارداد تقسیم ایران توسط روسیه و عثمانی بود که در تاریخ ). 242 : 1377
گیر ایرانیان را بخت خوش در این زمان نفس). 286 : 1368، لکهارت(ق انجام شد 1134/ 1742

مشکالتی بوجود آمد و از طرف  م فوت کرد و بین جانشینان وي 1725بود که پطر در هشتم فوریه 
یکی از مسائلی ، دیگر نادرشاه افشار ظهور کرد که کمر همت براي خروج بیگانگان از ایران بسته بود

نامه پطر کبیر بود هاي زیادي را براي ایران از پایان دوره صفویه به بعد رقم زد وصیتکه مصیبت
 1795در سال ، ایران مشکالتی را بوجود آوردنامه ساختگی باشد باز هم براي که اگر هم این وصیت

نامه  وصیت«سندي را جعل نمودند با نام ، مهاجران لهستانی براي تحریک مردم فرانسه علیه روسیه
بر اساس این . اعتقاد به درستی این سند به سرعت در میان ایرانیان ضّد روس شایع شد. »پطرکبیر

و دیگري ، آوردن اروپایکی تحت کنترل در: کرد ل میروسیه دو هدف را مخفیانه دنبا، نامه وصیت
  ).(Ashraf, Ahmad ,1993 : 137هاي خلیج فارس یابی به آبفتح ایران و دست

پس از نادر در دوره زندیه ، ها از ایران نقشه آنان را غیر عملی ساختنادر افشار با اخراج روس
ها در مورد خلیج فارس تا مدتی د روسها در خلیج فارس حضور بیشتري پیدا کردنچون انگلیسی

ها در خلیج فارس فراهم آمدن قاجارها شرایط بهتري را براي اهداف روسمنفعل بودند اما روي کار
/ م1827 اکتبر 15بین ایران و روسیه دو دوره جنگ بر سر قفقازیه بوجود آمد که در . ساخت
ها که انگلیسی،  شهر تبریز سقوط کردها شکست خورد و هـ ایران در جنگ دوم خود از روس1243

مکدونالد ، ها به طرف قزوین و تهران نگران شده بودند در صدد وساطت برآمدنداز پیشروي روس
چاي با عجله و بدون مطالعه و دقت نظرامضاء نامه ترکمنوزیر مختار انگلیس مداخله نمود و عهد
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نامه دکتر جان مک نیل پزشک و عقاد این عهددر ان. باري براي ایران داشتگردید که نتایج مصیبت
نفوذ )  ق1243/م182(چاي بر اساس عهدنامه ترکمن. مامور دیگر سفارت انگلیس نیز نقش داشت

هاي ماوراء رود ارس براي همیشه از ایران جدا اي یافت و سرزمینسابقهها در ایران افزایش بیروس
به خلیج فارس و تهدید هندوستان مستعمره انگلیس شدن ها گام بزرگی را براي نزدیکشد و روس

ها را به مرزهاي شرقی کشور نگهداشتن ایران از مرزهاي غربی درگیريآنان براي دور، برداشتند
جا که تسلط ایران بر از آن، هایی بر سر هرات آغاز شدکشاندند و مسئله هرات اهمیت یافت و جنگ

آمدند براي ساخت آنان در صدد بره مرزهاي هند نزدیک میها را بروس، هاهرات از نظر انگلیسی
بنابراین ، شکست ایران نواحی جنوبی ایران و جزایر خلیج فارس را مورد تهاجم و تهدید قرار دهند

جزایر جنوبی و برخی بنادر ایران دو مرتبه ، آمدنددر صدد تحکیم موقعیت خود در خلیج فارس بر
تصرف شد و ) م1837/ق 1273صفر(شاه و ناصرالدین)  م1837/ ق125(شاه در دوره محمد

ترتیب روابط سیاسی موقت ایران و ها در خلیج فارس بیشتر تثبیت گردید؛ به اینموقعیت انگلیسی
هاي دولت) عثمانی(انگلیس تبدیل به روابط دایمی گردید و به خاطر مسأله روسیه و مسأله شرق 

دعواي ، )222 : 1342، شمیم(به ایران معطوف گردید بزرگ اروپاي غربی و مرکزي توجهشان 
/  م 185(شاه با انعقاد معاهده صلح پاریس ایران و انگلیس بر سر هرات عاقبت در دوره ناصرالدین

در این . رفتن هرات و استقالل ظاهري افغانستان به پایان رسیدبه ضرر ایران با از دست)  ق1273
هاي انگلیسی بر سر هرات در خلیج فارس بوقوع پیوست  نیروهاي شدیدي بین ایران ودوره جنگ

طلبد اما در نهایت هاي مردم جنوب ایران شرح مفصلی میگذشتگیها و از خودکه داستان رشادت
 م در هند توسط سپاهیان 1857خارك و بوشهر و نواحی دیگري تصرف گردید در همین سال قیام 

این قیام آن قدر ، ت به خوبی از آن استفاده کند که نکردندتوانسهندي بوقوع پیوست که ایران می
ها مجبور بودند بوشهر و جنوب ایران را تخلیه خبر و غافل که انگلیسیها از آن بیمهم بود و ایرانی

: نویسدلرد کرزن می، شد و یا باج کمتري به انگلیس بدهندبسا معاهده پاریس انجام نمیکنند و چه
ها که الاقل نگهداري بوشهر را از ناحیه ما انتظار داشتند از خود ایرانی، ی نبودگشایهدف ما کشور

اند نرمش و مالیمت ما حیران ماندند و بعد چنین وانمود کردند که با قدرت و زور ما را از آنجا رانده
  ).737 :2ج، 1367، کرزن(

ها در  حضور انگلیسیقیام سپاهیان در هند اثرات زیادي بر ایران داشت چون باعث افزایش
تالش براي ایجاد خط تلگراف دریایی و زمینی از خلیج فارس و نواحی جنوبی ایران و تجزیه ، ایران

ها م در هند انگلیسی1857بعد از قیام . ها شدبلوچستان به قسمت شرقی و غربی توسط انگلیسی
نشانده که از لندن هاي دستاي را از مناطق و حکومتگسترده» کمربند امنیتی«آمدند در صدد بر

شنوي داشته باشند از نپال و برمه آغاز کنند و آن را تا افغانستان و بلوچستان و خلیج فارس حرف
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-به دنبال به دست، ادامه دهند و یک دیوار حایل و حیاط خلوت بزرگ در اطراف هند ایجاد نمایند
 اقتدار سیاسی نظامی و تجاري خود را ها سلطه ونامه پاریس انگلیسیآوردن موفقیت بزرگ در عهد

آمدند با استفاده از ضعف نفوذ نظامی ایران در در خلیج فارس به شدت ادامه دادند آنان در صدد بر
طلبی برخی شیوخ عرب ساکن آن نواحی جنوب و جزایر خلیج فارس استفاده نموده به استقالل

یابی به این هاي دستالبته زمینه، گردانندکمک نمایند و آنان را تابع سیاست خود در خلیج فارس 
ها افزایش نامه پاریس این دخالتها قبل تدارك دیده بودند اما پس از انعقاد عهدسیاست را از سال

بر اثر هوشیاري موقت دربار ایران مجبور شدند حاکمیت ایران بر بحرین و سایر بنادر و جزایر . یافت
ها متوجه شدند براي کامروایی بیشتر باید در خلیج انگلیسی، جنوبی ایران را به رسمیت بشناسند

بر . تر و بیشتري از بنادر و الرستان و بلوچستان و خلیج فارس داشته باشندفارس مطالعات دقیق
هاي مختلف سرازیر ایران همین اساس عده کثیري از مامورین زبده سیاسی انگلیسی در لباس

ها نفر دیگر در سرپرسی سایکس و ده، لرد کرزن، ل کریستیژنرا، سرهنگ هنري پاتینجر، شدند
شناس و غیره وارد جنوب مهندس و زمین، شناسگیاه، عتیقه شناس، تاجراسب، لباس خبرنگار

بر اثر . ها انجام دادندبرداريایران و خلیج فارس شدند و مطالعات دقیق و گسترده را همراه با نقشه
سایکس از لیارد یک ،  امتیازات مهمی را در ایران به دست آوردندهامساعی این مأمورین انگلیسی
کرده و هاي علمی گردش میها به نام کاوشبرد که در بین بختیاريمامور برجسته انگلیس نام می

حتی مامور دیگر انگلیسی به نام الرد ). 286: 1363سایکس (اي به انگلیسی نوشته است سفرنامه
ق یکی از این 1287/  م 1870در سال ). 390: همان(ان به قتل رسید  در سیست1841که در سال 

کش و مأمورتلگراف به نواحی جنوبی ایران و مأمورین به نام ژنرال گلداسمید که به نام سیم
. بلوچستان آمده بود موفق به تجزیه بلوچستان به دو منطقه بلوچستان شرقی و غربی گردید

در همین . ها شد بندري و پسابندري حوزه فعالیت انگلیسیهاي مهمی از نواحی ساحلی وقسمت
اي سال گلداسمید سیستان اصلی را از نیزار واقع در شمال آن ایالت تا ملک سیاه کوه یعنی ناحیه

 هزار جمعیت به ایران داده شد و 45 کیلومتر مساحت و 1500که در غرب رود هیرمند قرار دارد با 
 که در شرق هیرمند واقع است را به افغانستان واگذار نمود ايسیستان خارجی یعنی ناحیه

شخص دیگري به نام هنري پاتینجر سفرهایی را از هند آغاز کرد ). 296: 1364، هوشنگ مهدوي(
  ).مقدمه: 1387پاتینجر (مطالعه قرارداد  و نواحی بلوچستان و بنادر و شهرهاي جنوبی ایران را مورد

تري در مورد جنوب ایران و خلیج فارس داشتند عبارت تهدو مأمور سیاسی که نقش برجس
ها و اقداماتی را بودند از لرد جرج ناتانیل کرزن و سرپرسی سایکس که نزدیک به زمان هم فعالیت

، هاي متفاوت سفر کردندکرزن دو مرتبه و سایکس شش مرتبه به ایران با ماموریت، انجام دادند
رنامه و کتاب منتشر نمودند گرچه هرکدام به نوعی در مطالعات آنان مطالعات خود را در قالب سف
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هاي محرمانه هرگز هاي آنان در قالب گزارششناسی کمک کردند اما بسیاري از گزارشخلیج فارس
این دو با . گردید تري از اقدامات آنان در خلیج فارس آشکار میچاپ و منتشر نشد و گرنه ابعاد مهم

اي در خلیج فارس شدند که بسیاري از اجرا کردند باعث تغییرات عمدههاي متفاوتی که سیاست
  . مسائل امروزه خلیج فارس ناشی از اقدامات آنان است

  
  معرفی لرد کرزن 

به عنوان خبرنگار /  م 1889لرد جرج ناتانیل کرزن دو مرتبه به ایران آمد وي اولین مرتبه در سال 
سیاستمداران انگلیسی است که افکار سیاستمداران قرن او جزو آخرین . به ایران مسافرت نمود
این گروه سیاسیون انگلیس اعتقاد به استعمار کهن از طریق سلطه ، کردهجدهم را دنبال می

کرزن داراي القاب ، هاي نامدار انگلیس بودزاده و پدرش از اسقفوي اشراف. مستقیم نظامی داشتند
بارونو ارل بود این القاب از جمله القابی بود که به صاحبان ، میسکونت، مارکی، زیادي از قبیل لرد

کرزن دوران کودکی خود را تحت آموزش آموزگاري «گرفت قدرت اقتصادي و سرمایه تعلق می
این تجربه گرچه وي را دچار حقد و کینه ساخت اما از وي شخصیتی ، گیر سپري کردسخت
بوغ وي نیز به همان اندازه مؤثر بود و از همان طلب بار آورد و در عین حال در شکوفایی نقدرت

وي ). 18: 1380، نیکلسون(آموز و دانشجویی اهل مطالعه و کوشا تربیت کرد را دانشابتدا وي
هاي ترقی را پیمود و یکی از کارگزاران کار انگلیس بود و خیلی زود پایهوابسته به حزب محافظه

ز اعضاي فعال فراماسیونري انگلیس بود که در جذب برجسته دولت انگلیس در هند گردید وي ا
هاي ماسونی در دوره دهی به نخستین هستهمردان انگلیس به لژهاي ماسونی و شکلدولت

  . شاه نقش فعالی ایفا کرد وي در نهایت چندین سال فرمانروا و نایب السلطنه هند گردیدفتحعلی
  

  نظرات کرزن در مورد ایران
کرزن ، ان دولت انگلیس هیچ یک به اندازه لرد کرزن دشمن ایران نبودندمداردر میان سیاست

مداران ظالم و جابر و متعدي قرن نوزدهم انگلستان بود و همیشه در نماینده پر و پا قرص سیاست
هایی بود که سیاست کوشید ایران را ذلیل و بیچاره کند وي از گروه انگلیسیدوره زندگانی خود می

 سال که از قرن 25بقایاي این رجال با همان فکر جهانگیري تا . کردندعقیب میجهانگیري را ت
فقط جنگ جهانی اول و بروز افکار جدید باعث ، کردندبیستم گذشت در انگلستان حکومت می

هدف کرزن فقط ایران و خلیج فارس نبود بلکه وي آرزوي سیطره بر تمامی آسیا را . تحوالتی شد
و عالقه مفرطی به هندوستان داشت و براي بقاي سلطه انگلیس در آن کشور ا. پرورانددر سر می

از دماغه امید نیک در جنوب «چنین تعریف نمود وي سرحدات هند را این، اقدامات بسیاري نمود
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از نانکینک تا ، الطارق تا نانکینک در ساحل شرقی چیناز جبل، الطارق در شمالآفریقا تا جبل
 ,FaletineChirol)ا تا دماغه امید این سرحد فرضی هندوستان انگلیس است جاسترالیا و از آن

کرد که اگر بال و کرزن ایران را از نظر حفظ هندوستان سرزمین خطرناکی فرض می. ( 24: 1903
وي در مورد ایرانیان نیز نظر ، هجوم و حمله زمینی به هند صورت پذیرد از این ناحیه خواهد بود

 م کرزن در سفر دوم خود با ناوهاي متعدد جنگی به 1903انی که در سال زم، مساعدي ندارد
خلیج فارس وارد شد از لندن به هاردینگ وزیر مختار انگلیس در تهران دستور داده شد که در 

بعد از مراجعت به . خلیج فارس با کرزن مالقات کند او نیز در سفر خلیج فارس همراه کرزن بود
رفتار من با : نویسد م به لرد لنزدئون وزیر خارجه انگلیس می1904ریه تهران در گزارشی در فو

ها دروغگویان آسیایی هستند و باید خیلی ها خیلی مؤدبانه است اما کرزن عقیده دارد ایرانیایرانی
متمدن ها متفاوتند و ما با سیاستمدارانی نیمهها با هندوستانیتند و خشن با آنان رفتار کرد و ایرانی

هاي شرقی کرزن اعتقاد داشت قسمت). 6/288ج ، تابی، محمود(ادعا سروکار داریم  پر غرور و پرو
ها بلوچستان و خراسان باید تجزیه شوندکه در نهایت این عمل توسط انگلیسی، ایران؛ سیستان
ن از ها به علت همجواري با ایرااو اعتقاد داشت روس، وي در صدد تقسیم ایران بود، صورت پذیرفت

نفوذ سنتی در ایران برخوردارند و اگر ایران را ضعیف ببینند دوباره حمله خواهند کرد و از طرفی 
براي ایجاد توازن قدرت باید ایران به «امکان تسلط یکپارچه ما بر ایران نیز وجود ندارد بنابراین 

 و حکومتش رو به مناطق نفوذ و کنترل و نظارت تقسیم شود چون این ملت وامانده و فرسوده است
به این ترتیب وي طرح تقسیم ایران را در ، زوال است و زوال آن در آینده غیر قابل اجتناب است

و عاقبت این طرح در سال ) 39 / 1: 1368، ذوقی( به دولت متبوع خود ارائه داد 1899سال 
  .دیدم عملی و ایران به سه منطقه تحت نفوذ روسیه و انگلیس و بی طرف تقسیم گر1907

زنی کرد اي که کرزن براي بدبختی ایران در بریتانیا چانه در بین سیاستمداران انگلیس به اندازه
که مردان انگلیسی اقدام نکردند وي پس از اینکدام از دولتو مشکالت براي ایران بوجود آورد هیچ

رجه انگلیس شد و هاي بعد و در دوره پایانی جنگ جهانی اول وزیر امور خااز هند رفت در سال
 م میالدي بود که 1919الدوله موسوم به قرارداد بار وثوقیکی از طراحان اصلی قرار داد مصیبت

آمد و روس و فرانسه و آمریکا علیه آن به چه قیام مردم ایران علیه این قرارداد بوجود نمیچنان
یر سلطه بریتانیا قرار خاستند براي مدت طوالنی ایران را بصورت غیر رسمی زمخالفت بر نمی

، با خروج نیروهاي روسی از ایران و شکست نیروهاي محور«چون پس از جنگ جهانی و ، داد می
خصوص لرد  بریتانیاي استعمارگر و به، بریتانیا تبدیل به یگانه قدرت نظامی و اقتصادي در ایران شد

هاي د که سلطه خود را بر کشورکرزن که در این زمان وزیر امور خارجه آن کشور بود امیدوار بودن
 ش انگلستان به مذاکره درباره عقد قرارداد 1298/  م 1919الحمایه گسترش دهند در سال تحت
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الدوله و صارم(و دو وزیر دیگر ) وثوق الدوله(وزیر ایران دادن به نخستپرداخت که با رشوه
کننده مستشاران و افسران ه یگانه تأمینامضاء شد که بریتانیا را تبدیل ب) الدولهمیرزا نصرت فیروز

ساخت و در آن وعده تجدید نظر در حمل ونقل و وام به ایران می، ارتباطات، اسلحه، خارجی
این قرارداد با توجه به پرداخت وام دو میلیون پوند . ها به سود بریتانیا داده شده بود تعرفه

، آوري(ان از سوي بریتانیا تفسیر شود شدن ایرالحمایهاسترلینگ باعث شد که به عنوان تحت
داد به سرانجامی نرسید و ملغی شد و به دنبال آن بریتانیا براي ولی در نهایت قرار). 265: 1387

 1299نظامی و اقتصادي خود در ایران دست به طراحی کودتاي سوم حوت ، ادامه حیات سیاسی
  . دم ایران اعمال نمودخان زد و به نوعی دیگر سلطه خود را بر مرش توسط رضا

  
  ها نظر کرزن درباره روس

را به روسیه اختصاص داده و روابط روس ) ایران و قضیه ایران(ام کتاب خویش لرد کرزن فصل سی
وي اعتقاد داشت عواملی . ها بیان نموده استو انگلیس را بررسی نموده و نظر خود را درباره روس

روسیه در ایران ، دهد ما در شرق مورد اصطکاك قرار میها را بدون تردید با مصالحمنافع روس
، وضعی ممتاز دارد و قدرت سرشار و ابهت بسیار در دربار ایران براي خود دست و پا کرده است

ها را با آنان سرزمین ایران را قطعه قطعه و بعضی، کنندها در ایران مقاصدي را دنبال میروس
وي عنوان ). 700: 2، 1367، کرزن(آوردند شار به دست میجنگ آشکار و بعضی را با تهدید و ف

هاي سرزمین) 1828(چاي و ترکمن) م1813(ها با دو قرارداد گلستان که روسکند با اینمی
داد هنوز ادامه دارد و اندازي بر اراضی با عقد قراراند اما جریان دستبسیاري در ایران به چنگ آورده

آنان به خاطر موقعیت ممتاز خود ، ها ادامه دارد و رخنه تدریجی روستا این لحظه قطع نشده است
گاهی آن ، کندروسیه ایران را وجودي محتضر تلقی می، کننداي را دنبال میکارانههاي تجاوزنقشه

روسیه تجزیه ایران را ). 706: همان، کرزن(دهد اما طالب بقاي وي نیست را مورد نوازش قرار می
پندارد که سرنوشت لهستان نشان داده است و از قرار مان نحو و روالی مقدور میدر آینده به ه

معلوم عزم خویش را هم جزم کرده که در صورت تجزیه چند قسمت کالن و مغتنم ایران را به 
مازندران و خراسان هستند ، گیالن، آذربایجان، آنان دنبال الحاق سراسر شمال ایران، دست آورد

  ).711:همان، کرزن(که مقدمه تصرف هرات است خصوص خراسان  به
شود و چون بحد اشتهاي حکومت تزاري در کار جهانگیري فقط به همان سامان محدود نمی

نظري هم به جانب جنوب دارد و ، اندازي بر نیمی از غنایم ایران خشنود نیستکافی از دست
هایی را که سابقاً در امتداد جوشآرزومند یافتن راهی به خلیج فارس و اقیانوس هند است جنب و 

مرزهاي جنوبی و شرقی خراسان نموده و نمایندگان آنان در خارج از حریم مشروع نفوذش در 
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در واقع . هایی که بر سبیل امتحان در پیشرفت به جانب سیستان نموده استشمال ایران و آزمایش
یتانیا را در جنوب ایران سست و هاي قدرت برتوجیهی جز این ندارد که روسیه در صدد است پایه

این ، در کار دریاهاي جنوبی اعمال نفوذ کند و پایگاهی براي عملیات بحري خویش فراهم سازد
منظور هم به یکی از دو طریق قابل حصول است؛ یا باید روس با عثمانی گالویز شود و بغداد را 

ه از این دو شق دومی بیشتر مایه ک، تصرف کند و یا از راه ایران خود را به خلیج فارس برساند
هایی از این جانب کار هست که پیوسته و به صورت امیدواري است و خطر کمتري دارد و جذبه

براي اثبات این مسئله که ). 712: همان، کرزن(ها است غیرقابل مقاومتی موجب جلب توجه روس
کند خوب ن سد شود عنوان میاندازي بر خلیج فارس را دارند و باید جلوي آناها قصد دستروس

کردن نقشه محرمانه پطرزبورگ تحقیق شود که آیا در موقع طرحاست از وزارت خارجه در سن
آسیاي میانه و ، فرمانده روسی ناحیه ترکستان که نقشه سري در مورد نفوذ به هند(کوروپاتکین 

 با پادشاه ایران امضاء و یا نامه محرمانه او نیزو عهد)  م مطرح نمود1885خلیج فارس را در سال 
عباس به روسیه مذاکره نشده بود که بعد از پیشروي نیروي روس در خراسان که قرار بود بندر

آوردن آن در تهران تالش واگذار شود و آیا امتیاز اخیر خط آهن که نمایندگان روس جهت به دست
حل بلوچستان ایران نبوده بهار بر سایابی بر مخرجی بحري در چاهداشتند متضمن شرط دست

  ).712: همان، کرزن(است؟ 
م در بصره اولین 1881/ ش 1260ها با تأسیس کنسولگري به سال الزم به ذکر است که روس

تا 1884هاي در سال، قدم اساسی را براي توسعه و گسترش نفوذ خود در خلیج فارس برداشتند
ترین یکی از جالب. دهنداتی را انجام میشود و علناً اقدامها بیشتر میم فعالیت روس1888
نامبرده از افسران . شیراز و بوشهر است، از اصفهان» فونبلومور«ها بازدید کاپیتان هاي روس فعالیت

اولین نشانه ). 114: تابی، جناب(گروه قزاق بود که به عنوان بازرس از منطقه بازدید به عمل آورد 
س بازدید یک مهندس ورزیده روسی بود که از طریق کرمان ها به استراتژي خلیج فارتوجه روس

جا گزارش م قدم به جزیره هرمز گذارد و از آن1895/ ش 1274عازم بندرعباس شد و در بهار 
ها از این زمان عالقه زیادي به دهانه خلیج فارس و جزیره هرمز روس. جامعی تنظیم و ارائه کرد
، هاي پزشکی متعددي به بوشهربارزه با طاعون گروه به بهانه م1896پیدا کردند و در سال 

آنان به فکر ، ها تنگه هرمز استبندرعباس و هرمز گسیل داشتند و مشخص بود که مرکز توجه آن
بودند که در اولین فرصت ممکن در بوشهر نیز یک گروه قزاق مستقر و به تأسیس یک اردوي 

  . )298: 1366، ویلسن(دائمی ضد طاعون اقدام کنند 
ها براي توسعه نفوذ خود به فکر ایجاد ها همزمان با سایر فعالیت میالدي روس19در اواخر قرن 

آهن سراسري روسیه به این یک پایگاه دریایی در خلیج فارس بودند و حتی طرحی براي اتصال راه

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


39  نقش لرد کرزن در جلوگیري از نفوذ روسیه در خلیج فارس 

ررسی گروهی در پوشش هیات جغرافیایی براي ب، بهار باشد داشتندبندر که ممکن بود بندر چاه
به ، ها به ایراندادن روسوام). 75: 1382، الهی(آهن نیز از روسیه به ایران گسیل شدند مسیر راه

هاي قرنطینه و بهداشتی و ایجاد آوردن و ایجاد پستبه دست، آهنآوردن امتیاز احداث راهدست
بحرین و کویت از ها در عمان و مسقط و توجه آنان به هاي متعدد در ایران و نفوذ روسکنسولگري

  .هاي دیگري بود که روسیه در منطقه خلیج فارس در این دوره انجام داداقدامات و کوشش
هاي دور ها نقشهها اعتقاد دارد که آنوي در مورد روس. این مسائل کرزن را بسیار ناراحت کرد

ه این اهداف دست و درازي در مورد ایران در سر دارند و با وضعیت مستحکمی که در ایران دارند ب
مآبانه دارند و ترس و هیبت تولید نمایندگان و ماموران روسی در ایران لحن دیکتاتور، یابندمی
که دولت ایران را در جریان حتی سرکنسولی براي شهر مشهد انتخاب نمودند بدون این، کنند می

هاي خود در مورد ایران ر نظرها در اظهاروس. اي از دولت ایران صادر شده باشدقرار دهند و روانامه
شود و این رفتارهاي دهند و غالبا مشت آنان باز میآمیزي انجام میاعمال تحریک، باکندپاك بی
باکانه آنان امروزه در ایران با قبل قابل پیشرفت بی. رساندآمیز به منافع آن دولت لطمه میتحریک

هاي در مقابل بسیاري کارها و فعالیت، استها در ایران زیاد امروزه مداخله روس، قیاس نیست
آمدن پست توسط جلوگیري از بوجود، گیرند از قبیل مخالفت با اصالحات اروپائیان موضع می

توانم مخالفت با تأسیس بانک شاهی در ایران و می، المللی در ایرانها خصوصاً پست بیناتریشی
یران براي اصالح اقتصادي و مادي به میان بگویم در بیست سال اخیر هیچ طرح و پیشنهادي در ا

نیامده که روسیه با آن مخالفت ننموده باشد و یا در اثر سرسختی دولت تزاري ازبین نرفته باشد 
  ).716 و 715همان ، کرزن(

ها با بسیاري از اقدامات گر آن است که روسها از جانب لرد کرزن بیان این اظهار نظر
ها نجات هدف روس: کنداند به این خاطر وي عنوان میده و جلوگیر بودهنموها مخالفت می انگلیسی

که ایران تر برگردن ایران هستند نه اینایران نیست بلکه در صدد انداختن زنجیر انقیاد هرچه سخت
هدف آنان کارشکنی در امور مربوط به . همدستی نافع باشد بلکه باید راه انحطاط و انقراض بپیماید

 تا راه خود را به خلیج فارس باز کنند و تجارت قدیمی حوزه شرق نزدیک و مدیترانه را ایران است
به هر صورت کرزن نسبت . هاي جهان است پیش بتازنداحیاء کنند و به سوي هند که که انبار گنج

لرد کرزن در دوره نیابت سلطنت : نویسدپیتر آوري می، به نقش آنان در آسیا بسیار مظنون بود
  ).254، 1ج :1369، آوري(نسبت به نقش روسیه مشکوك بود )  م1889ـ 190(برهند خود 
  

  نظرات کرزن در مورد خلیج فارس 
یکی از دالیل نگاه . نامیداي داشت و آن را دریاي انگلیسی میلرد کرزن به خلیج فارس توجه ویژه
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ها عیت افزایش نفوذ آلماناو به خلیج به جهت جلوگیري از نفوذ فرانسه و روسیه و در نهایت ممنو
شد و یک بندري ها محسوب میدولت فرانسه روزگاري دوست و متحد روس، در مراحل بعدي بود
هاي خود از حکومت مسقط در سواحل آن مملکت به سنگ براي سوخت کشتیبراي بارگیري ذغال
 در مسقط را هاي اروپایی حق مداخلهیک از دولتکرزن اعتقاد داشت هیچ. دست آورده بودند

دهد ها مقرري میندارند حکومت مسقط در تحت اوامر دولت انگلستان است و دولت انگلیس به آن
یک از کند و دولت انگلیس اجازه نخواهد داد هیچو سیاست خارجی آن دولت را انگلیس معین می

یک فرمانده چون ). 718/ 2ج، همان، کرزن(جا قدم گذارند دول اروپایی به قصد استعمار در آن
، نیروي دریایی فرانسه وارد مسقط شده بود این مسئله باعث اختالفات انگلیس و فرانسه شد

ها به خلیج فارس واهمه زیادي داشتند امام مسقط را وادار کردند ها که از ورود فرانسويانگلیسی
اخت و باعث توجه س ها را نگران میمسأله دیگري که انگلیسی. که قرارداد با فرانسه را ملغی کند

مضاعف کرزن به خلیج فارس گردید بحث کویت بود که در طرف غربی خلیج فارس واقع شده بود 
قرار داشت هم کرزن و هم سالزبوري هر دو مایل بودند که ) العربشط(رود راه بزرگ اروندو بر آب

که از اي اینبر)  م1915تا نوامبر 1896(آورند و شیخ مبارك جا تحت حمایت انگلیس درآن
ها راه ورود وي به البته انگلیسی، ها خالصی یابد با هر پیشنهاد دولت انگلیس موافق بودعثمانی

  . قدرت را با مرگ مشکوك برادرش هموار کرده بودند
نوشت و ایران را کرزن دشمن اصلی حضور ایران در خلیج فارس بود وي دائماً به لندن نامه می

کردن ایران در خلیج ود و راهکارهاي متفاوت و مختلفی را براي محدودنمدشمن اصلی معرفی می
ها به رهبري فریقاي جنوبی و شورش بوئرکه موضوع ترانسوال در نمود حتی زمانیفارس ارائه می

اي به لندن نوشت و عنوان نمود مسأله کروگر چندان قابل اهمیت بوجود آمده بود وي نامه» کروگر«
مسأله اصلی ایران و خلیج ، ر حکم حبابی در دریا است و بزودي محو خواهد شداین شخص د، نیست

  . کند گذرد این مسأله اهمیت بیشتري پیدا میفارس است و هر روز و ماه و سال که می
ها کرزن اعتقاد هاي ایران با روسها در ایران و خلیج فارس و همکاري در رابطه با حضور روس

ها کابل و خلیج فارس استیال خواهند یافت و نبایستی به روس، ر استانبولها دداشت به زودي روس
کابینه لندن بایستی به استفاده از ، هایی که فعالً در اختیار دارند بیشتر جلو آینداجازه داد از محل

اي به لندن نوشته و عنوان کرده که مسأله ایران بایستی اصل مسلم وي نامه. اسلحه متوسل شود
ها بلکه به هیچ دولت تنها به روسپادشاهی انگلستان شناخته شود و دولت انگلیس نهسیاست 

مال نموده خود را به خلیج فارس اروپایی اجازه نخواهد داد نواحی شمالی و مرکزي ایران را لگد
که هیچ نوع برساند و یا بخواهد تسهیالتی براي بحر پیمایی خود در خلیج فارس قائل شود ولو این

سیاست کرزن در خلیج فارس آن بود که از نفوذ هر دولتی جلوگیري . ر استعماري نداشته باشدنظ
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وي اعتقاد داشت نه تنها خلیج فارس بلکه ممالک اطراف آن نیز که تا سرحد هندوستان ، کند
  . امتداد دارد باید از نفوذ خارجی دور بماند

البته حق هم داشت به هر صورت ، داشتکرزن را همیشه ناراحت می، ها به هندفکر هجوم روس
پذیر ها از طریق خراسان و تنگه خیبر یا نواحی جنوبی مانند سیستان امکانهر تهاجمی از جانب روس

جا دست به ها بخواهند مشهد را تصرف کنند یا در آناگر روس: نویسدبه همین خاطر می، بود
ان عمل کرده و فوري یک عده قشون فرستاده تصرفات بزنند من نیز کامالً حاضرم که در جنوب ایر
بلکه هرسه نقطه را به تصرف خود ، )خرمشهر(بندرعباس را تصرف خواهم نمود یا بوشهر و محمره 

گویا دربار لندن اعتقاد داشتند در ). 206، 2ج: کرزن(شود خواهم گرفت آن وقت مسأله ایران حل می
دارد من به کرزن اذعان می، قسمت صورت پذیردبندي قسمت به رابطه با خلیج فارس بایستی سد

سیستان را بایستی در دست داشته باشیم براي حفظ ، اصول سدبندي قسمت به قسمت عقیده ندارم
که به خلیج فارس برسند بعد ها کرمان یا اصفهان را در دست بگیرند براي اینبعد روس، خلیج فارس

ام ما باید تمام جنوب همانطور که تکرار کرده، عربدولت انگلیس دزفول را بگیرد براي حفظ شط ال
کند واگذاري یکی از وي اشاره می، که دست از بازي کشیده کنار برویمایران را مسدود نمائیم یا این

خواهد باشد من این واگذاري از طرف هردولتی که می. بنادر خلیج فارس به روسیه اشتباه بزرگی است
فرض خواهم نمود که نسبت به بریتانیاي کبیر شده است و یک آن را یک توهین بزرگ عمدي 

خواهد اوضاع را برهم زده آتش جنگ را قصدبه عمل آمده میتحریکی است که از روي عمد و سوء
نه تنها خلیج فارس بلکه ممالک اطراف آن تا سرحد هندوستان باید از نفوذ خارجی ، مشتعل کند

ها وزیر امور خارجه بریتانیا در طی صحبت خود در مجلس لرداین همان سخنی است که ، ایمن بماند
گویم که ما تأسیس یک ایستگاه دریایی یا یک بند من بدون تأمل می«: بیان نموده و اظهار داشته بود

دار را در خلیج فارس به وسیله هر دولتی باشد باید یک تهدید جدي براي منافع بریتانیا محصون و بارو
، سایکس(اي که در دسترس داریم از وقوع آن جلوگیري نماییم  با تمام وسایل ممکنهبدانیم و بایستی

حاجت به بیان نیست که در زمان تصدي مقام نیابت سلطنت هند توسط لرد ). 544 : 2ج، 1370
هاي جدیدي در ایران به همین سبب کنسولگري، دادکرزن ازدیاد منافع را در ایران تحت نظر قرار می

وده و یک میسیون بازرگانی به جنوب شرقی ایران فرستاد و با تمام وسایل ممکنه تجارت تأسیس نم
نمود و به وسیله همین اقدامات بود که حیثیت و اعتبار بریتانیا را ترویج نمود و از آن پشتیبانی می

  ). 545: همان (بریتانیا در ایران را به تدریج عودت نمود 
 م تالش داشتند 1900 را در خلیج فارس افزایش داده و از سال هاي خودها فعالیت البته روس
آهن که به برداري براي راهسنگ در بندرعباس به دست آورند و در همان سال نقشهیک انبار ذغال

و سواحل ایران را آغاز کرده ) بندرعباس و چابهار، خرمشهر، بوشهر( بندر مهم خلیج فارس چهار
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باره هاي روسیه نیز مقاالتی را در اینر این باب آماده شده بود روزنامهافکار روسیه نیز د. بودند
در ، العرب گردید و تا بصره پیش رفتها در خلیج فارس داخل شطیک کشتی جنگی روس، نوشتند
عباس سفر کرد و کشتی بوشهر و بندر، بندرلنگه،  نیز یک کشتی روسی به مسقط1901سال 

هاي روسیه نیز در نواحی که کنسولگريعالوه بر این، ج فارس پیدا شدهاي خلیفرانسوي نیز در آب
کرزن مخالف ) 421: 5ج، محمود(جنوبی ایران افزایش یافت و تجارت آن دولت رونق گرفت 

ها داده سیاست سکوت و ترس بود و اصرار داشت در مقابل هریک از این نمایشات که از طرف روس
هایی به اقدامات متقابل به عمل بیاید و بایستی به طور دائم کشتیشود از طرف انگلیس هم باید می

این اعمال صورت پذیرفت و . جا برقرار گرددخلیج فارس اعزام شود و کنسولگري انگلیس در همه
، هاي جنگی به تردد کامل مأمور شدندکشتی، ها انجام شدها و جزایر و بندرگاهبرداري راهنقشه

البحري در خلیج فارس هاي تلگراف تحتجا بوجود آمد و کابلظامی در همههاي ن)پادگان(ساخلو 
  . ها از جمله کارهایی بود که لرد کرزن انجام داداین. زیاد گردید

  
  مسافرت جنگی کرزن به خلیج فارس 

لرد کرزن اصرار داشت که براي افزایش نفوذ دولت انگلیس در خلیج فارس با یک ، م1901از سال 
هاي جنگی به خلیج فارس مسافرت کند و بنادر و سواحل آن را با جالل و شکوه گردش اوگروه از ن

دادهایی حکام و شیوخ خلیج فارس را تابع کند و قدرت انگلیس را استمرار بخشیده و با انعقاد قرار
دانست و موافقت لندن این مسافرت را براي سیاست انگلستان خطرناك می. کامل دولت خود کند

ها برکنار شد و که اتابک صدراعظم ایران با دسیسه انگلیسی م پس از این1903در سال . کردنمی
ها تمام شد و همچنین لرد سالزبوري که مخالف برخی ها در آفریقا براي انگلیسیمسئله بوئر

 به صدارت رسید 1902اقدامات لردکرزن بود به علت بیماري استعفا کرد و لرد بالفور در سال 
با جدیت کرزن در اعالمیه مشهور بالفور به خلیج فارس اشاره شد ، هاي کرزن افزایش یافتیتفعال

دولت پادشاهی انگلستان برقراري یک بندر بحري در سواحل خلیج فارس را باالترین «و قید شد که 
تجاوزي خواهد شناخت که نسبت به منافع دولت انگلستان شده است و از این تجاوزات با تمام 

  ). 286: 6ج، محمود(ایل خود که در اختیار دارد جلوگیري خواهد نمود وس
کشیدن و ترساندن شیوخ حول خلیج هدف کرزن از مسافرت دریایی و جنگی به خلیج فارس به رخ

وي بسیاري از شیوخ عرب منطقه را به کشتی خود دعوت . کشیدن براي دولت ایران بودو خط و نشان
ما امنیت را ، امن و مغشوش بودهها همیشه نایراد کرد و عنوان نمود این آبکرد و در آن مجلس نطقی ا

اینک در هربندر از بنادر این خلیج اتباع پادشاه انگلستان ساکن و مشغول ، جاها برقرار کردیمدر این
هاي شما قرار داریم و شماها را از محو و زوال که همسایگان شما - ما پشت دروازه، باشندتجارت می
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ما استقالل شما را از بین نبردیم بلکه آن را ، براي شما تهیه دیده بودند نجات دادیم) ایران و عثمانی(
ایم و امروز سال کشیده و تحمل نمودهالعاده را در عرض یک صدما این زحمت و رنج فوق، حفظ کردیم

اید تأمین گردد و نفوذ ها بامنیت و صلح و سالمتی این آب، نخواهیم گذاشت به رایگان از دست برود
  ).314: 2ج، کرزن(دولت انگلستان در خلیج فارس باید باالتر از هر نفوذي قرار گیرد 

  
  طلبانه کرزن در خلیج فارس هاي تجاوزسیاست

هاي منطقه از جمله حکومت ایران باید ـ وي اعتقاد داشت تمامی شیوخ و حکومت1
  .لت انگلیسی هند باشندهاي انگلستان و دونشانده و تابع سیاست دست
چه با ها و دیگر اروپائیان هیچ حقی در خلیج فارس ندارند و چنانـ وي اعتقاد داشت روس2

ها فشار نظامی خواسته باشند به جنوب ایران نزدیک شوند باید نواحی شمالی ایران را به روس
با انعقاد قراردادهایی با واگذار نمود تا به جنوب ایران چه به صورت نظامی و چه به صورت قانونی 

 م روسیه و انگلیس صورت 1907عملی که در قرارداد ، دولت ایران نتوانند دسترسی پیدا کنند
 1907پذیرفت و ایران را مناطق تحت نفوذ خود تقسیم کردند یکی از افرادي که در انعقاد قرارداد 

  . تجزیه ایران نقش بسیار مهمی داشت لرد کرزن بود
سازي حکومت قاجار بود که در صدد رسوا) ایران و قضیه ایران(تن دو جلد کتاب ـ وي با نوش3
طور هم شد و بعد از انتشار این کتاب ایران اعتبار سیاسی خود را در بین ملل جهان در آن همین

  . زمان از دست داد
له نفوذ ـ وي در صدد بود که ایاالت جنوبی ایران کال از تصرف ایران خارج شود و به این وسی4

  . م با روسیه این اتفاق افتاد1907ایران در خلیج فارس بکلی از بین رود که عمالً با قرارداد 
آهن قرار بود از بوشهر در این راه،  خرمشهر گردید- آهن هندوستان ـ کرزن مانع از ایجاد راه5

، اه بوشهر بندر لنگهاز ر، جنوب ایران در مرحله اول آغاز شود و از راه خشکی تا کراچی ادامه یابد
جا به کراچی کشیده شود که کرزن اعالم نمود این راه مفید جاسک و گوادر و از آن، عباسبندر

این راه مخارج ، که این ناحیه فاقد تمام وسایل حیاتی است و مناسب ناستفایده نخواهد بود چون
ترتب نیست و به حال ایران اي از آن مآهن از آن عبور کند و فایدهزیادي نخواهد داشت که راه

  ).61: 5ج، محمود(مفید نخواهد بود و براي انسان نیز از حیث سالمتی مضر و خطرناك است 
  

  آفرین کرزن در خلیج فارس هاي تنشسیاست
که رهبران برخی قبایل و زمانی، هیمنه خود به خلیج فارسدبدبه و پرلرد کرزن در زمان مسافرت دریایی پر

وي شرحی از رابطه ، ا به کشتی خود دعوت نمود درباري با تجمالت تمام بر پا داشتشیوخ منطقه ر
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بین هند و مسقط که متجاوز از یک قرن برقرار است بیان نمود و عنوان نمود بین هند و ) سیاسی(پلتیکی 
اند و هاي محکم به هم وصل کرده معاهده بسته شده که تمامی آن معاهدات دو مملکت را با عقده9عمان 

نیز در مواقع بسیاري از عمان حمایت به عمل آمده است و همیشه از حمایت ما بر خوردار خواهد بود و 
- محمود محمود می، نشان درجه اول ستاره هند را به نام پادشاه انگلیس سلطان عمان دریافت خواهد نمود

در آن ایام ، ایمروي خود را نشان دادهها در ایام اخیر ما بیش از هرکس در این آب: نویسد کرزن عنوان نمود
این جاها نا امن بود ما امنیت برقرار کردیم در آن تاریخ تجارت ما و زندگی شما مورد تهدید بود و این 
مسئله محتاج به ایجاد امنیت بود اینک در هربندري از بنادر این خلیج اتباع پادشاه انگلستان ساکن و 

ري معظم هندوستان که حفظ آن بر ما واجب است در مجاورت شما و امپراطو. باشند- مشغول تجارت می
براي ) منظور ایران و عثمانی(ما شما را از محو و زوالی که همسایگان شما ، هاي شما واقع استپشت دروازه

ما استقالل ، هاي تمامی ملل مفتوح نمودیمها را بر روي کشتیشما تهیه دیده بودند نجات دادیم ما این آب
کرزن با این سخنرانی و دادن ). 5:447ج، تابی، محمود. (..ا را از بین نبرده بلکه آن را حفظ کردیم وشم

هاي انگلیس در نمودن آنان به سیاستشمار و نشان و مدال ستاره هند به شیوخ منطقه و وابستههدایاي بی
در . یع حکام منطقه انجام دادهاي بسیاري در جهت تطموي حیله. صدد ایجاد تفرقه بین مردم منطقه است

خانه انگلیس در مسقط رفت و در جواب اهالی هند ساکن مسقط از رونق همین سفر کرزن به کنسول
وي پس ، تجارت هند در عمان که به صدي هشتاد و پنج در کلیه امور بازرگانی با عمان ذکري به میان آورد

هایی که با تمام تالش، وار به پشتگرمی انگلستان نمودآنان را امید، نشیناز آن عازم کویت شد و درآن شیخ
الدوله عالء، الدوله فرمانفرماي فارس را وادار سازد که به کشتی انگلیس وارد شودانجام داد نتوانست عالء

گونه مالقاتی عنوان نمود وي به کاخی در بوشهر وارد شود تا به مالقاتش برود این مسئله باعث گردید هیچ
 30گونه که براي کرزن  ها در خواست کرد همانکه حکمران فارس از انگلیسیتر اینیرد جالبصورت نپذ

 گلوله 19اند براي او نیز چنین کنند ولی ناخداي انگلیسی حاضر به شلیک بیش از تیر توپ شلیک کرده
ایران در مقابل الدوله نبود لذا مالقات صورت نپذیرفت و این امر نشان از اقتدار دولت توپ براي عالء

حکمرانان منطقه کرزن را بزرگ داشته بودند اما ایران وي را نپذیرفت و به . ها و شیوخ منطقه دارد انگلیسی
نمود و به اعتبار هاي او در خلیج فارس معترض بودند چون دیدار وي از خلیج از اعتبار ایران کم میسیاست

ایرانیان بسیار ناراحت بود در مجموع وي توانست با برخی کرزن از رفتار . افزودحکام منطقه و انگلیس می
حکام قراردادهاي جدیدي به امضاء برساند و دایره تجارت خود را گسترش دهد و شوکت دولت انگلیس را 

خواست آنان شمار میاو با توزیع هدایاي بی. در بنادر خلیج فارس به چشم مردم منطقه و حکام جلوه دهد
  .ل انگلیس دلبسته نموده و فریب دهد که در این کار توفیقی نیز حاصل نمودرا به هدایا و تمو
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  ها در خلیج فارس سیاست ایران در رابطه با نقش روس
تازي کردن دست روسیه در خلیج فارس از یکهسیاست ایران نیز در دوره قاجاریه آن بود که با باز

براي تسلط بر جنوب ایران داشتند جلوگیري ناپذیري ها در خلیج فارس که اشتهاي سیريانگلیسی
ها در نواحی جنوبی روس و انگلیس را از دادن به روسدولت ایران در صدد بود با میدان. نمایند

ها به کردند با آمدن روسمردان ایرانی فکر میدولت، یکدیگر بترساند و در مقابل یکدیگر قرار دهد
ها در جریان بود تغییرخواهند داد چون به نفع انگلیسیخلیج فارس تغییري در الگوي آن دریا که 

ناك بود بنابراین دولت ایران سعی در حضور یک قدرت بدون رقیب در خلیج براي ایران خطر
ها در سیاست ایرانی. ها داشترفته خود در خلیج فارس با کمک روستجدید حاکمیت از دست

شاه و اتابک صدراعظم ایران در آن د ناصرالدینها که خودادن به روسخلیج فارس و تمایل نشان
این ، ها برخورد داشتند و ارتباطشان را کم کرده بودندنقش نبودند و مدتی به سردي با انگلیسیبی

اي که قاجارها در خلیج فارس و نواحی جنوبی ایران ایفا کردند اقدام خوبی بود که بازي دو گانه
توانست  به جنوب ایران و خلیج کشیده شده بودند و ایران نمیهاانجام دادند چون به هر حال روس

شده و واگذاري مناطقی توسط دولت قاجار در ها کاري انجام دهد اما سیاست اتخاذدر مقابل آن
شدن خلیج فارس به شدت ایستادگی ها در مقابل طرح روسیها باعث شد انگلیسیجنوب به روس

استه یا نا خواسته به ایران کمک نمودند چون ممانعت از نفوذ ها خوکنند و با این عمل انگلیسی
ها در دوره اگر روس، رفتن امنیت ملی ایران شدها در خلیج فارس باعث جلوگیري از از بینروس

شدند دیگر هرگز حاضر انداختند و داراي نفوذ میقاجار از طریق زمینی و ایران به خلیج دست می
. دریاي آزادي که به دریاهاي جهانی راه داشت به سادگی دست بردارندشدند از راه زمینی و نمی

شاه به گرجستان و قفقاز خواستند در دوره فتحعلیها در زمانی که میسرو، دهدتاریخ نشان می
طهماسب دوم در حمله کنند چند قرارداد نافرجام را پیش کشیدند یکی در زمان سقوط صفویه شاه

ها فرستاد اوسترمان یک را به عنوان سفیر براي کمک خواستن از روس م اسماعیل ب1723اوت 
نماینده روسیه در مذاکرات تمام پیشنهادات خود را ازجمله واگذاري تمامی شهرهاي قفقازیه و 

گرچه این قرارداد را نماینده ، گیالن و مازندران را در قراردادي قصد داشت به ایران تحمیل کند
، تاجبخش(داري کرد د به ایران بازنگشت اما شاه طهماسب از امضاي آن خودایران امضاء کرد و خو

در دوره زندیه نیز علی مراد خان زند . دانستنداالجرا میها آن قرارداد را الزماما روس) 477: 1372
ها او را به چه روسها تقاضاي کمک کرد و قبول کرد چناندر مقابل آقامحمدخان قاجار از روس

ها ها بهانه الزم را به روساین. شناسند وي تمام ایاالت ماوراء ارس را به روسیه واگذار کندرسمیت ب
نشینی هاي شفاهی براي عقبکه وعده و وعیدکه این نواحی را تصرف کردند با اینداد که در زمانی

تصرف . نکردندگاه عملی چاي دادند ولی هیچنامه ترکمنهاي ماوراء رود ارس بعد از عهداز سرزمین
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ها حاضر نیستند به سادگی هاي اول و دوم جهانی نشان داد که روسنواحی شمالی ایران در جنگ
 28/  ش 1322ششم آذر (که در جنگ جهانی دوم در کنفرانس تهران ایران را تخلیه کنند با این

 را تخلیه که سران سه کشور متفقین امضاء کرده بودند که پس از جنگ ایران)  م1943نوامبر 
ها حوادث زیادي را رغم زدند نموده و استقالل و تمامیت ارضی ایران را به رسمیت شمارند اما روس

تا آذربایجان و کردستان را جدا کنند و به خلیج فارس نزدیک شوند اما با وعده امتیاز نفت شمال و 
عقب نشستند به هر ها بود السلطنه که مستظهر به پشتیبانی آمریکاییهاي خاص قوامسیاست

یافتند هرگز حاضر به تخلیه هاي گرم خلیج دست میها به آبصورت در دوره قاجار اگر روس
شده و از روي تدبیر و چه بنابراین اعمالی را که دولت ایران انجام داد چه حساب. شدند نمی

ها به خلیج ناخواسته باعث شد که لرد کرزن نهایت تالش خود را براي جلوگیري از نفوذ روس
ها انجام توانست انجام دهد توسط انگلیسیفارس انجام دهند و کاري را که دولت ایران هرگز نمی

خورد اما خالی از گرچه تمامی اقدامات کرزن در اطراف حفظ مستعمره بزرگ هند رقم می. پذیرد
ي برخی از مظاهر فایده براي ایران نبود و به خاطر حفظ هندوستان ایران اهمیت پیدا کرد و دارا

  . تمدنی فرهنگ غرب از جمله خط تلگراف و غیره گردید
  

  گیري نتیجه
السلطنه انگلیس در هند بود اقدامات بسیاري را در جهت حفظ هندوستان در ها نایبلرد کرزن که مدت

راضی شدن ایران شد ناایران انجام داد گرچه ایرانیان از اقدامات وي در خلیج فارس که منجر به ضعیف
خواسته اقداماتی که وي در جهت منافع کشور متبوع خود انجام داد به نفع ایران بودند اما خواسته یا نا

ها در جهت اي که روسسیاست خزنده، ها را از خلیج کوتاه نمایدوي توانست دست روس. نیز تمام شد
ها گاهاً با آنان رساندن انگلیسیمردان ایرانی نیز براي تنفوذ در جنوب ایران پیش گرفته بودند و دولت

شدند با انعقاد قرارداد یا با زور و قدرت ها موفق میاگر روس. کردند بسیار خطرناك بودهمکاري می
هایی در پذیر نبود و چه بسا سرزمین راندن آنان هرگز امکان- اسلحه به جنوب ایران دست یابند عقب

هرگز به ایران مسترد ، ماوراء رود ارس به دست آوردندهایی که در غرب و جنوب ایران مانند سرزمین
اقدام لرد کرزن . هایی دیگر از خاك ایران را بر دل داشتیمکردند و ما امروز داغ جدایی قسمتنمی

 میالدي گردید ولی باعث شد نواحی جنوبی و ساحلی ایران 1907بار - هرچند منجر به قرارداد مصیبت
  .  که این خود شانس مهمی بود که ایرانیان به دست آوردندها نیفتددر جنوب به دست روس
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