
 1

 
 ويکتور کارگونداکرت 

 
 

 دانشکده سياست های جهانی دانشگاه دولتی مسکو
 پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم روسيه

 
 
 
 
 
 

 روسيه و افغانستان
 

تاريخی ريختيابی سيمای روسيه در  سير(
 )افغانستان

 
 
 
 
 
 

 عزيز آريانفر: گزارنده 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نپروفيسور داکرت ويکتور گريگوريويچ کارگو

دفرت مطالعات کشورهای خاور  خبش مطالعات افغانستان دبير
 نزديک و ميانه

 فدراسيون روسيه علومپژوهشگاه  پژوهشکده خاورشناسی
 

 
 
 



 2

 روسيه و افغانستان
تاريخی ريختيابی سيمای روسيه در  سير

 افغانستان
 

 
 
 
 

 عزيز آريانفر: گزارنده
 
 
 

 
بشردوستانه بنياد «اثر پژوهشی دست داشته به ياری مالی 

 »علمی روسيه
تدوين گرديده » سيمای روسيه در جهان معاصر«در چهارچوب طرح 

 .است
 
 

 
 
 

 مسکو
2008 

 
 

 ديباچه
 

اين است  -دو قدرت بزرگ روسيه و انگليسميان افغانستان 
در [مردم اين کشور را که تا حد زيادی سرنوشت تاريخی چيزی 

در اين . است زدهرقم  .]گ-سده نزدهم و نيمه خنست سده بيستم
 ؛شورویروسيه هم سپس و  تزاریروسيه  خنست -، روسيهحال

نقش . ه استهای سياسی در اين کشور بودروندبزرگرتين  بازيگر
 پيوندهای سيمای، اش بر مهسايه جنوبی روسيهنفوذ  نيز مبهم و

يک هر های سياست اولويت های  دگرگون شونده آن ها،پيوسته 
در  سوژه هااين مهه  -ديگر يک قبالدر  کشوراين دو از 

 . گذاشته شده انداين رساله شالوده 
 

يادمان اسناد،  -رنگارنگمنابع  پايهبر نويسنده می کوشد 
 وادم و علمی پژوهش هایعينی، ن شاهداگواهی های آثار،  ،ها

که با (را  دو کشورميان ابط ور سرشت راستين -آرشيوی
ياليستی نيروهای و منافع امپرجيوپوليتيک طالبات خشن م

سر از ؛ )گرديده اند گرانبارگره خورده و  در منطقه متخاصم 
 .بازآفرينی کندنو 



 3

 
در اين کارزار  جهانی گرانازيب ،پسين سدهدو درازای در 

و جای شوروی  روسيه -را روسيه تزاریجای  -نده اتعويض گرديد
و سر اجنام هم کنون  گرفتاياالت متحده  -ی کبير رابريتانيا

) به رهربی امريکا هرچند باز هم(ها را ناتو  مهه آن ایج
 .گرفته است

 
که مهچنان تا به امروز گروگان و افغانستان با اين مهه، 

فراتر از بوده است، هرگز نتوانسته است » بازی بزرگ«قربانی 
هم توانسته است هر  ندچهر . پا بگذارد »ازیب«چهارچوب اين 

اردوگاه های با هم  و زدياب مانور از چند گاهی دست به
بايسته  و با سودجويی های بيندازد با يکديگررا  رويارو

  .به اين بازی بپيوندد حياتی برای خود، سياسی و اقتصادی
 
گرديده است نديشه پرداز به روشنی اين ادست داشته تاب در ک 

» بازيگران بزرگ« راوليت فاجعه افغانستان ومسخبشی از که 
و  »نکوکاران«چونان امروز در گذشته و هم  که همبزرگ، بازی 

اين  خسته از جنگ های بی پايانبه مردم » ياری دهندگان«
 .، بر دوش می کشندنقش بازی کرده و می کنند کشور،

 
 استادان، کارشناسان روابط بين امللل، تاريخدانانکتاب برای 

و مهه  علوم انسانیرشته های آموزشی هنادهای  جويانو دانش
در نظر  روسيه و افغانستان ميان مناسباتتاريخ  انشيفتگ

  .گرفته شده است
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فشرده زندگينامه  

 پروفيسور کارگون
 

زبان های  انستيتوت انرغافاز  ويچ کارگونيويکتور گريگور
است که آن ) لومونوسف(شگاه دولتی مسکو خارجی وابسته به دان

از  1975او به سال . ه استبه پايان رساند 1968را به سال 
حبران اجتماعی و سياسی در «رساله دکرتی خود در موضوع 

دفاع  »در اواخر سال های دهه بيست سده بيستمافغانستان 
 . کرد
 

ام تشکل و حتول نظ«با دفاع از رساله علمی  2000کارگون در سال
علوم تاريخ نايل  به گرفنت دکرتی »سياسی افغانستان معاصر

      . آمد
 

در کارگون نزديک به دو صد اثر علمی به مشول پنج عنوان کتاب 
و کشورهای منطقه خاورميانه و آسيای زمينه مسايل افغانستان 

او در بسياری از کنفرانس ها، سيمينارها و . ميانه دارد
ملللی سخنرانی و در رسانه های گروهی مسپوزيم های علمی بين ا

يده زوها، ميزهای گرد و کناش ها شرکت ورگدر بسياری از گفت
 .   است
 

پژوهشی به گونه منظم از  -برای مقاصد علمی 1966سر از او 
افغانستان بازديد می منايد و با دانشمندان و سياستمداران 

و آسيای  افغانی و نيز با خاورشناسان امريکا، اروپای باخرتی
 .  ميانه متاس هايی دارد

 
دفرت مطالعات کنون گرداننده  ،پروفيسور داکرت کارگون

 خبش کشورهای خاور نزديک و ميانه پژوهشکده افغانستان
  .خاورشناسی پژوهشگاه علوم روسيه است

 



 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سخن گزارنده
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 پيشگفتار
 

دادهای ويرانگر و در واقع انقالبی سال های پس از روي
، روسيه شانه های خود را تکان می دهد و آغاز به 1990دهه

يک قدرت بزرگ که به گونه فزاينده پوياتر  موضعگيری چوناِن
 .بر سياست های جهانی تاثير می دازد، می کند

 
کاميابی روسيه در صحنه بين املللی تا حد زيادی بسته به آن 

چگونه ردانندگان و باشندگان کشورهای بزرگ و کوچک است که گ
در کل، سيمای هر کشوری در بيرون از . حتويل می گيرندآن را 

برای مثال؛ (مرزهای آن بر پايه ارزيابی از خود آن کشور
چونان يک کشور دوست، دمشن، دردسر آفرين، بی ضرر و نيز 

نظام  -آنو مقوالت  مرتين پارامرتهای آن کشور مانند هنادهامه
دولتی آن، ساختار، سرشت رژيم حاکم، سياست های داخلی و 
خارجی اين رژيم، مردم آن و مقوالت گوناگون اجتماعی و حرفه 
يی، شيوه زندگی، فرهنگ، تاريخ روابط با مهسايگان و ديگر 

نظامی، : کشورها، روانشناسی ملی و توامنندی های آن مانند
 .گرددپرداز می ...) اقتصادی، فرهنگی و

 
بنا بر اين، بازتاب سيمای هر کشوری در بيرون از مرزهای 
آن، مکانيسم بس پيچيده، چند وجهی و چند سطحی است که 
مدارها و خصلت خود را در بستگی از دگرگونی روندهای درونی 
و بيرونی توسعه جامعه و اولويت بندی سازه های اصلی اين 

 .مکانيزم تغيير می دهد
 

ميان روسيه و افغانستان تاثير برجسته يی  پيوندهای تاريخی
. بر روند پرداز سيمای روسيه در افغانستان برجا گذاشته اند

اين پيوندها بس نامهوار بودند و پيوسته سرشت خود را در 
پيوندهايی که . مراحل گوناگون توسعه خود تغيير می دادند

ا منوط به اوضاع مشخص بين املللی و نيز تغيير رژيم، نه تنه
در روسيه، بل که نيز در افغانستان و به مهين گونه، مشی 

 .سياست های خارجی هر دو کشور بوده است
 

از آغاز سده نزدهم، .] گ-معاصر و نوين[در درازای تاريخ 
در قبال مهسايه جنوبی اش ) پس از آن هم شوروی(سياست روسيه 

شيد هنگامی که روسيه می کو. به پيمانه بسنده هتامجی بوده است
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با شيوه های گوناگون، تا مرز کارگيری از نيروی نظامی بر 
افغانستان نه تنها نفوذ، بل نيز حتا الگوی توسعه خود را 

 .حتميل کند
 

اين امر روياروی سنت ها و منافع ملی  ،در بيشرت موارد
 -پسانرت(در اين حال، روسيه . افغانستان قرار می گرفت

و گاهی هم در واقع با پيروی گاهی با اعالم نيات نيک ) شوروی
از چند گاهی با افغانستان روابط خوب حسن  راز مهين الگو، ه

با اجنام مهکاری های سودمند دو جانبه ) مهسايگی نيک(مهجواری 
کمک های مهه جانبه ارائه می کرد کشور و به آن برپا می کرد 

و اين گونه مسپاتی و حتا دوستی افغان ها را به دست می 
 .آورد

 
تصور معين افغان ها از روسيه  ،درست تا چند دهه پيش

تنها از ديد گردانندگان افغانستان و پيرامونيان ) شوروی(
يعنی از ديد چند مقام رمسی انگشت مشار که به طور . آن ها بود

رو به رو می شدند و ) شوروی(مستقيم با گردانندگان روسيه 
دليل اين . دندمشی سياست خارجی و افکار عامه را شکل می دا

کار اين بود که متاس ها ميان روس ها و افغان ها تنها از 
طريق منايندگی ها و هيات های ديپلماتيک در چهارچوب مناسبات 
رمسی بين دولت ها اجنام می شد، زيرا اشکال های ديگر متاس ها 

 .را زمان دارازی منی شد با کسی برپا منود
 

 ،هه بيستم سده بيستحتا هنگامی که در اوايل سال های د
آمدند و برای خنستين بار  کابلبه خنستين کارشناسان شوروی 

گروه ، هر دو رفتند به شوروی پيشين یدانشجويان نظامی افغان
منزوی يی را پيش می بردند و تقريبا  بسته و زندگی نسبتا

بنا بر اين، تصور . هيچ ارتباطی با مردم بومی نداشتند
از شوروی بيشرت دارای بار ذهنی بود خنبگان حاکم افغانستان 

که البته هم بر نگرش مردم بومی نسبت به آن و هم بر سياست 
 .تاثير داشت اشکابل در قبال مهسايه مشالی 

 
طيف نسبتا گسرتده يی از جماری  ،به هر رو، در دوران معاصر

که از راه آن ها تصوير يک کشور در بيرون از مرزهای آن  اند
ازديدهای رمسی در مهه ترازها، تبادل هيات های ب -شکل می گيرد

منايندگی، مهکاری های چند سطحی و چند جانبه، مواد رسانه ها، 
از مجله تبليغاتی و روابط شخصی دانشجويان و کارشناسان در 
کشورها، گردشگری، برگزاری منايشگاه ها، راه اندازی جشنواره 

 ...  ها و روزهای فرهنگ و 
 

ه مربوط به روسيه و افغانستان می گردد، مهه آن چ، هم نيبا ا
سال سر از که  یدوم، هنگام یپس از جنگ جهاناين چيزها تنها 

برقرار  دو کشور ميان یو نظام یاقتصاد کي، روابط نزد1955
 یتوده ها برای) یشورو( هيزمان، روس اينتا . شد، ممکن گرديد

در و  یميقدتفکر به دليل عطالت و کمرت آشنا بود مردم گسرتده 
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بزرگ، اما دور  يک کشور –روسيه  ،پادشاهان افغانستانتصور 
می منود و برای بسياری هم يک کشور و ستيزه جو خشن و دست 
  .دمشن
 
کشورهای  غاتيتبل ريتاث زيرمهچنين ، بی ترديد ،تصوری نيچن
 -و اوايل سده بيستم نزدهم سدهدر ) شوروی(با روسيه  صمخما

اين در . شکل می گرفت امريکاآملان و هم انگلستان و سپس 
 .رفتار مهانندی داشت آن ها اب) یشورو(حالی بود که روسيه 

 
داشنت  -يکی ديگر از عوامل مؤثر بر روابط دو کشور با يکديگر

از يک سو، اين مرز . مرز مشرتک دراز ميان دو کشور بود
و از سوی  خبشيدامکانات مراودات و مهکاری ها را تسهيل می 

قربانی  ترس ازنزد افغان ها احساس پريشانی پيوسته و  ،گردي
شدن را سياسی و ايدئولوژيک  -اقتصادی، نظامیهای  گسرته جويی

که می افزود ی يهتديدهانيز به دهلره از و بر می انگيخت 
زمانی با  سياست های استعماری روسيه تزاری زاييده شده و 

و در پی آن  1979ال با هتاجم سپاهيان شوروی در ماه دسامرب س
و مبدل ساخنت آن به ملی در واقع حاکميت  نقضاشغال کشور، 

 .بود پا گرفته ،يکی از ماهواره های شوروی
 

در دو  -ويژگی ديگری هم داشت ،مرز مشرتک شوروی و افغانستان
تاجيک ها، ازبيک ها و ترکمن  -سوی اين مرز، گروه های مهتبار

م شگفتی بر انگيز می منايد، هر چند ه. ها بود و باش داشتند
مگر، اين هم مرز بودن، اين گروه های مهتبار را به هم نزديک 

 . منی ساخت، بل از يک ديگر جدا می ساخت
 

علت آن، از ديد ما، ساختارهای اجتماعی گوناگون، تراز و 
مهمرت از مهه راه و شيوه زندگی و روانشناسی متفاوت ملی بود 

شوار و خشن استقرار حکومت شوروی و با آن که در سال های د
در آسيای ميانه و در پی آن سرکوبگری های استالينی؛ صدها 
هزار نفر از ازبيک ها، ترکمن ها و مشار کمرتی هم از تاجيک 
های شوروی به افغانستان نزد توده های مهتبار و خويشاوند 
خود در هر دو سو مرز گريختند، با آن هم با يک ديگر نزديک 

باشندگان آسيای ميانه از سوی افغان ها به عنوان  :نشدند
برادران مهتبار پذيرفته نشدند، بل که با آنان چونان شوروی 

در سرزمين (» بيخدايان«هايی برخورد می شد که در ديار 
زيسته بودند و با ايشان از ديدگاه روحی  ) شوروی ها -کافران

 . بيگانه بودند
 

-جهانی دوم[دوره پس از جنگ افزون بر اين، سال ها بعد، در 
با آن ها با سوء ظن و بی  ،، بسياری از افغان ها.]گ

. اعتمادی بزرگ نسبت به روس ها و ديگر سالوی ها می نگريستند
زيرا روس ها و ساير سالوی ها به مذهب و ايمان خود خيانت 

 -نورزيده بودند، در حالی که بر خالف، باشندگان آسيای ميانه
 .آيين خود را از دست داده و باخته بودند» ينمسلمانان پيش«
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های آن،  و به حمض اين که شوروی فرو پاشيد و بر ويرانه...
کشورهای مستقل ملی در آسيای ميانه پديد آمدند، روند نسبتا 
تند نزديکی باشندگان اين کشورها با اقليت های تباری 

آغاز خويشاوند شان در افغانستان و به طور کلی با افغان ها 
اين نزديکی، به ويژه تنگاتنگ تر، عمدتا بنا به . گرديد

در . داليل سياسی، ميان تاجيک ها در هر دو سوی مرز آغاز شد
اين باره تراز باالی مهکاری های اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی 

با آن که در افغانستان، تاجيک . ميان آن ها گواهی می دهد
به عادت ديرينه از سر  های آسيای ميانه يی را بيشرت بنا

که به گونه يی با روس ها يکی انگاشته (» شوروی«نيکخواهی 
، می نامند، با آن هم، آن ها مهچون منايندگان يک )می شوند

کشور دوست و مهسايه تباری نزديک، اما باشندگان يک کشور 
 .مستقل پنداشته می شوند

 
به  بر روسيه، که بر خالف دولت ها و مردم آسيای ميانه،

، را بر 1980پنداشت افغان ها، مسووليت تراژدی سال های دهه
.] گ-موقف[دوش می کشد، است که تالش بسياری را برای احيای 

با افغانستان به خرج دهد تا ) حسن مهجواری(مهسايگی نيک 
را که شوروی » دوست مردم افغانستان«حيثيت از دست رفته 

 ،اريخ روابط دو جانبهدر هبرتين دوره های ت نه بی دليل پيشين
مگر با رويدادهای سال های دهه هشتاد سده [مدعی آن بود، 

 .اعاده کند.] گ-بيستم، از دست داد
 

 
 
 
 
 
 
 

 خبش خنست
 »بازی بزرگ«گروگان : افغانستان 

 مرحله خنست: روسيه در برابر انگلستان 
 جنگ دوم افغان و انگليس و سياست روسيه

 یدولت بسته و منزو -افغانستان
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 :مرحله خنست: روسيه در برابر بريتانيا .1.1
 به 1تاريخچه برپايی و توسعه روابط ميان روسيه و افغانستان

خنستين سفارت روس در سده پانزدهم . چندين سده باز می گردد

                                                 
شوروی و کشورهای «کتاب  12. پروفيسور کارگون اين نبشته را از ص.  1

فسکی فقيد وبه ويرايش پروفيسور يوری  گانک» روسيه و افغانستان: خاور
روسيه و کتاب  111-110. منت کامل مجله او که در ص. برگرفته است

، )اريخ مناسبات روسيه با ايران و افغانستانگوشه هايی از ت(خاور
نوشته گروهی از دانشمندان روسی، ترمجه آريانفر، بنگاه انتشارات چاپ 

خنستين « :نيز آمده است؛ چنين است ، پيشاور،2003، »ميوند«انتشارات 
دوره فرمانروايی  -به سده پانزدهم» افغانستان« -متاس های سياسی روسيه

در آن زمان، خبش . بر می گردد -بزرگ ايوان سوم) هشهزاد -سردار( کنياز
بزرگ سرزمينی که اکنون به نام افغانستان ياد می گردد، در گسرته دولت 

در نيمه خنست سال های دهه شصت سده پانزدهم، . تيموريان شامل بود
اين . يکی از شهرهای مهم دولت تيموری آمد -خنستين سفارت روسی به هرات

 -سر آغاز گسرتش مناسبات سياسی و اقتصادی روسيه رخداد را می توان
 ».مشرد» افغانستان«
 

روشن است که تيموريان امپراتوری بزرگی را به ميان آوردن بودند که 
را می پوشانيد و حتا بر سرزمين ) ايرانستان(تقريبا سراسر فالت ايران 

اين  از. نيز فرمان می راندند) بيرون از فالت ايران(» ان ايرانی« های
رو، تاريخ آن برهه هرات را بايد زير داربست تاريخ کل سرزمين ايران 

نه افغانستان که در آن هنگام چونان يک دولت . بررسی کرد) فالت ايران(
 .وجود نداشت

 
پاشی امپراتوری وپيداست، مهين گونه، امپراتوری درانی را که پس از فر

مد؛ نيز منی توان نادر افشار به دو خبش خاوری و باخرتی، پديد آ
در واقع، مرزهای امپراتوری درانی بيشرت با . خواند» افغانستان«

مهخوانی داشت و  -هر چند هم نه به گونه کامل -مرزهای خراسان تاريخی
از سوی ديگر، . تنها خبشی از آن است نه کل آنکنونی کشور افغانستان 

با  ه ابدالیبا بر افتادن زمان شا ،پس از فروپاشی امپراتوری درانی
، سرزمين های برجا مانده از اين کارروايی های انگليس از پشت پرده

بيگ «و  »مير نشين« ،»سردار نشين«و » خان نشين«امپراتوری به چند 
سردارنشين «تقسيم گرديد که در ادبيات سياسی جهان بيشرت به نام  »نشين

ر آغاز از مهين رو، اين تاريخ را س. شناخته می شوند» های افغانی
 .مشردن درست نيست» افغانستان«مناسبات روسيه و 

 
 اين رشته سر درازی دارد و هرگاه سخن بر سر روابط روس و ايران باشد،

و به سپيده دم [به گفته روانشاد مجالزاده پيشينه چند هزار ساله دارد 
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برای به آوردن آگاهی های بايسته در زمينه .] تاريخ مکتوب می رسد

حممد علی  ،»تاريخ روابط روس و ايران«کتاب بی مانند : نگاه شود به
 .   1372بنياد انتشارات دکرت حممود افشار يزدی، هتران، مجالزاده، 

 
) پشتون ها(مگر، هرگاه منظور از خنستين متاس ميان روس ها و افغان ها 

که ) رجل سياسی پشتون(باشد، بايد گفت که به گمان غالب خنستين پشتون 
يدار منوده بود، ميرويس خان هوتکی بود که در سفر اصفهان خود با روس د

 .مذاکره منوده بود سفير روسيه ) يهودی(اسراييل اوری با 
درست روشن نيست که ابتکار اين ديدار با کی بوده است؟ ميرويس خان يا 

مگر چيزی که روشن است اين است که در آن هنگام هم پرت . سفير روسيه
. خان هوتکی برنامه هايی در قبال ايران داشتند کبير و هم ميرويس

روشن است ميرويس خان با توجه به نابه سامانی ها و نا به هنجاری های 
 .حکومت مرکزی ايران می خواست سراسر کشور را به تصرف بياورد

 
سفير روسيه را از برنامه های –اسراييل اوری  ميرويس خان در اين ديدار

وسيه نيز به او در پياده سازی برنامه های که آگاه ساخت و سفير رخود 
  .تسخير سراسر ايران بود، قول مساعدت داد

 
آن چه مربوط به برنامه های پرت کبير می گردد، آقای هوشنگ مهدوی در 

اين باره چنين می  رد 134-133. ص. در ص تاريخ روابط خارجی ايرانکتاب 
ه شده بود، در مقاصد خود پرت کبير که از ضعف داخلی ايران آگا«: نگارد

در قفقاز و ساحل جنوبی حبر خزر مصمم تر مبنی بر دست اندازی به اياالت 
گرديد ليکن شتاب را مقرون به صالح ندانست و قبل از امضای عهدنامه 

اطالعات دقيق کسب و اطالعاتی در باره الزم ديد از وضع داخلی ايران 
به اين جهت، در  .حتصيل منايد اوضاع سياسی، اقتصادی و جغرافيايی ايران

ولينسکی را که مرد باهوش و ) ارتيوم(سفيری به نام آرمتی  1716ژوييه 
دانايی بود، با اختيارات تام برای امضای عهدنامه به اصفهان فرستاد 

 . تا زمينه را برای جتاوزات آينده دولت روسيه مهيا سازد
 

و به حضور شاه حسين بار به اصفهان رسيد  1717ماه مارچ  25ولينسکی در 
آن سال قرار دادی با فتح ) اگست(اوت  12يافت و پس از مذاکراتی در 

علی خان داغستانی امضاء کرد که به موجب آن حقوق گمرکی و نوع جنس 
تعيين شد و دولت روسيه اجازه کاالهايی که جتارتش بين دو کشور جماز بود 

 . يافت در  رشت کنسولگری داير منايد
 

به روسيه مراجعت کرد و گزارش مفصلی در باره  1718سکی در سپتامرب ولين
ضعف داخلی که از جانب افغان ها اين کشور را هتديد می کرد به تزار 

سفير . روسيه داد  که وی را در مورد جتاوز به ايران مصصم تر منود
 : روسيه در گزارش خود نوشته بود

هرگاه سلطان . ران نزديک باشدتصور می کنم نابودی و اضمحالل هنايی اي«
جديدی به ختت سلطنت ننشيند و وضع اين کشور را هببود ندهد در مهه جا 
انقالب و اغتشاش روی خواهد داد و جايی خنواهد ماند که از آتش انقالب 

مشکالتی برای ما توليد می با اين که جنگ فعلی با سوئد . مصوون مباند
يم بدون هيچ ترس خماصمات خود را ولی به علت ضعف ايران می توانکند 

 .عليه آن دولت شروع کنيم
کوچک سرباز برای تصرف قسمتی از خاک ايران و به عقيده من يک گروه 

ضميمه آن به امپراتوری روسيه کافی است ولی برای گرفنت نتيجه مثبت 
بايد از موقعيت مناسب استفاده شود، زيرا هرگاه در آينده تشکيالت اين 

ر مساعی پادشاه جديدی منظم گردد، آن وقت وضع به کلی کشور در اث
 .»تغيير خواهد کرد
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پايتخت تيموريان -در زمان پادشاهی ايوان سوم از هرات
می کنند که اين تاريخنويسان نشاندهی . بازديد کرده بود

آمده بود که از » ابراز مهر و آرزومندی نيک«ماموريت برای 
تاريخدان  -والی هرات که به گواهی مسرقندی -سوی ابو سعيد

سرشناس سده پانزدهم مايل به برپايی مناسبات دوستانه با 
 .  بود، با شکوه استقبال شد 2روسيه

 
به کشور  1490در 3سفيران هراتبا بازديد متقابل  ،اين متايل

هنوز بسرت بايسته يی  ،مسکو حتکيم يافت و هر چند در آن دوره
برای برپايی روابط پايدار ميان دو کشور  مهوار نگرديده 
بود، اين متاس ها را می توان به عنوان تالش هايی برای 
آشنايی و شناخنت يکديگر و گسرتش دادن شناخت خود در باره 

 . ای بازرگانی ارزيابی کردجهان پيرامون، و تنيدن پيونده
 

، 1533تالش های نوی برای برپايی روابط دوجانبه به سال 
و ) اعتماد نامه(با استوار نامه  خواجه حسينهنگامی که 

 -از سوی ظهير الدين حممد بابر» دوستی و برادری«پيشنهاد 
به مسکو آمد،  5اعظم از کابل 4بنيادگذار امپراتوری مغول های

 6.شد به راه انداخته
 

با اين که اين گونه متاس های يک باری، هنوز شالوده زمينه 
برای برپايی مناسبات پايدار آينده را نگذاشته بودند، در 

دو سرزمين ) روشن است نه مردم(حافظه تاريخی گردانندگان
نسبت به يک ديگر می توانستند خاطرات نيک و نيات خوبی را 

ر آن برهه پيوندهای شايد نقش بزرگی را د .بر جا بگذارند

                                                                                                                                                             
می گردد، بايد ياد » افغانستان«آن چه مربوط به مناسبات روسيه با 

آور شويم که در اين جا منی توان با آقای کارگون و مهين گونه روانشاد 
هر . زيرا در نوشته شان خلط مبحث رخ داده است. گانکوفسکی مهنوا بود

نوشته » افغانستان«چند هم گانکوفسکی افغانستان را به شکل مشروط 
 . است

هبرت می بود هرگاه بازديد هيات روسی از  ،به هر رو، از ديد گزارنده
بازديد هيات ديپلماتيک «هرات در نيمه دوم سده پانزدهم را چونان 

شهر هرات، که کنون در سرزمين  -روسی از امپراتوری تيموريان
 .گ-.؛ می نگاشتند»انستان واقع استافغ
 
 . 12. ، ص1989روسيه و افغانستان، مسکو، .  2
چنين بر می آيد که مهين منايندگان هرات، خنستين کسانی باشند که از .  3

سرزمين کنونی افغانستان به روسيه رفته باشند و اين  -خاور ايران
رات در آن برهه زيرا درست ه. بيخی طبيعی هم است که بايد چنين می بود

 .گ-.تاريخ، نزديک ترين شهر بزرگ خاور فالت ايران به روسيه بود
بابر از ترک های آسيای ميانه بود که برای به دست آوردن مشروعيت، .  4

خود را به دروغ از نوادگان امير تيمور کورگانی و به مهين ترتيب 
راتوری از مهين رو هم، امپ. چنگيز خان مغول می خواند و جا می زد

عين ترفند را . بابری هند به امپراتوری مغولی هند شهرت يافته است
نيز زمانی امير تيمور کورگانی با پيوند زنی شجره خود با چنگيز خان 

 . گ-.به کار بسته بود
 .گ-.در آن هنگام پايتخت بابر در کابل بود.  5
 .مهان جا.  6
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بازرگانی ميان دو طرف، به ويژه پس از استيالی راه آبی 
دولت (کسپين و برپايی روابط ميان دولت مسکوی و پارس -ولگا
، که هرات و قندهار در ترکيب آن شامل  بود، بازی )صفوی

در آينده، در سده هفدهم، ميان بازرگانان دو . کرده بود
وشی از راه آسرتاخان و آسيای بازرگانی پر جوش و خر ،کشور

 7.ميانه به راه افتاد
 
و در اين دوره، تالش هايی برای برپايی پيوندهای دائمی ... 

 ، نادر1642در مهين بسرت، به سال. ميان دو کشور صورت گرفت
حاجی فرمانروای بلخ، هياتی را به سرپرستی کسی به نام  -حممد

ئودرويچ در پاسخ تزار ميخائيل ف .به مسکو فرستاد ابراهيم
 .و نيز افزايش بازرگانی منود» دوستی و حمبت«پيشنهاد 

 
به آسيای ميانه، بلخ و ) Pazukhin(پازوخين  سفارتچندی بعد، 

سپس هم متصرفات فرمانروايان مغولی هند گسيل گرديد که در 
، يوسف 1675در سال . ايی گرمی رو به رو گرديدربلخ با پذي

ميخاييلويچ از راه بلخ به سوی هند، سفير تزار الکسی  -قامسف
 8.گذشت

 
با پيشنهاد  ،هبادر قلیسبحان  -در پی او، سفير خان بلخ 

تزار مسکو به اين . برپايی مناسبات دوجانبه به مسکو رفت
 .ايده با گرجموشی برخورد

 
به  ،و جنوبی روابط بعدی مسکو با کشورهای آسيای ميانه

، در عين زمان. دبودنگانی بازر در راستای گسرتشپيمانه بزرگ 
گردانندگان مسکو، با دقت رخدادها را در اين منطقه پيگيری 

جايی که مبازه ميان مغوالن اعظم هند و دولت صفوی  -می منودند
پشتون جنوب و قبايل  ،در آن هنگام. پارس پايان منی يافت

در . شامل بودند یامپراتور دوهر  بيترک درخاور افغانستان 
 یمسکو در منطقه با گسرتش امپراتورامه های برن ،آينده

                                                 
تصرف خان «: ن آمده استچني روسيه و خاورکتاب  111. اين موضوع در ص.  7

هنگام ( نشين های قازان و اسرتاخان، در ميانه های سده شانزدهم
، به مشار مسلمانان باشنده در روسيه )چهارم -فرمانروايی ايوان خموف

افزود و راهيابی مستقيم کشور به دريای خزر و قفقاز مشالی را تامين و 
آسيا و حتکيم متاس های به عمق -برای پيشروی آتيه روسيه به آن سوی ولگا

ه ک(خبش جهان از مجله با افغانستاناقتصادی با کشورهای اين  -بازرگانی
، زمينه )در آن برهه در ترکيب امپراتوری مغوالن و صفويان شامل بود

آسرتاخان به بزرگرتين مرکز بازرگانی و انباشت کاال مبدل . سازی کرد
اگر از ايران، آسيای جايی که هر ساله صدها بازرگان و سود -گرديد

مشار بسياری از سوداگران روسی از . ميانه، افغانستان و هند می آمدند
 .آسرتاخان به اين کشورهای دور دست رهسپار می گرديدند

 
: کتاب روسيه و خاور، چنين آمده است 112-111. ص. اين موضوع در ص.  8
ان نشين پازوخين سفير و بازرگان روسی، از راه خ. ب -1669به سال «

خيوه و امارت خبارا به مقصد يافنت راه های کوتاه، ايمن و آسان 
-».بازرگانی ميان روسيه و مغوالن اعظم از مشال افغانستان بازديد کرد

 .گ
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آن  یجنوب یدر مرزهارا  هيمنافع روسکه به خاور  یعثمان
 .بودمهراه  ،هتديد می کرد

 
و افتادن  1727اشغال خبشی از خاک ايران از سوی ترک ها در 

پرت کبير را بر انگيخت  ،جنوب افغانستان به دست قبايل پشتون
خان پشتون که بر  -گان اشرف هوتکیتا متاس هايی را با منايند

در نتيجه گفتگوهای  .اصفهان فرمان می راند، برپا منايد
را امضاء 10يی) عهدنامهنوعی (روسيه و افغان ها سازشنامه 9

                                                 
 .20. ص....فسکی،ويوری گانک.  9

، نوشته سعيد تاريخ اجتماعی و سياسی ايرانمنت اين سند در کتاب .  10
در چاپ خنست . آمده است 3360-356. ص. ل، ص، جلد او1376نفيسی، هتران، 
آمده است که غبار نيز آن را در  295-292. سند در ص 1355اين کتاب، سال 

تاريخ عقد اين . آورده است تاريخ افغانستان در مسيرجلد اول  331-332
 .است 1729فربوری  13عهدنامه 

 
خبشی از  در منت کتاب، آقای کارگون چنان مناينده اند که گويا اشغال

سرزمين های ايران از سوی ترکيه و افتادن جنوب افغانستان به دست 
قبايل پشتون، پرتکبير را به برپايی متاس هايی با اشرف افغان که بر 

 1727آن هم در !. ختتگاه اصفهان فرمان می رانده است، بر انگيخته باشد
ين ديدگاهی روشن است منی توان با چن) درگذشته بود 1725پرت کبير در (! 

تاريخ نويسان روسی ارائه می گردد، سری از برخی از که پيوسته از سوی 
 .سازگاری تکان داد

 
مشاری . اين تنها آقای کارگون نيستند که چنين چيزی را می نويسند

ی کوشيده اند تا لشکرکشی آزمندانه و ناروای بسياری از پژوهشگران روس
ترکيه و سوءنيت آن کشور نسبت به ناشی از جتاوزات را پرت را به قفقاز 

ايران پس از يورش افغان ها به اصفهان و از هم گسيخنت شيرازه دولت 
به گونه مثال، پروفيسور ولودارسکی در  .شاه حسين صفوی قلمداد کنند

شوروی ها و مهسايه های جنوبی شان ايران و «کتاب  30-29. ص. ص
سرتده شدن «: می نگارد، پيشاور؛ 2001ترمجه آريانفر،  ،»افغانستان

امپراتوری صفوی از نقشه سياسی خاورميانه و نزديک، تعادل قوا در در 
سلطان . منطقه را برهم زد و موج جتاوزات تازه ترکيه را در پی داشت

رای برچيده شدن گليم سلطنت صفوی را به عنوان چراغ سبزی ب ،امحد اول
اشت که اين عامل گسرتش سيطره خود بر سراسر ماورای قفقاز می پند

روسيه تصميم  ،به اين علت. پرتبورگ را به شدت نگران گردانيده بود
جتاوز کرده بود،  آن کشور گرفت به ايران در برابر ترکيه که به غرب

 . کمک نظامی منايد
 

سپاه روس آغاز به لشکرکشی به سوی پارس منود و بر کرانه های دريای 
. رود اترک سلطه خود را قائم ساختکسپين از دهانه رود تريک تا دهانه 

اقدامات قاطعانه روسيه، ترک ها را وادار ساخت از برنامه های گسرتده 
در خاک  1736-1724سال از  12سپاهيان روس . خود در ايران دست بکشند

ايران تا زمانی ماندند که در ايران دولت مرکزی نوی به رياست نادر 
خاور ميانه و نزديک دوباره احيا افشار به ميان آمد و توازن قوا در 

 ».گرديد
 

الرنس لکهارت در فصل های . اين پندار از ريشه ناسخته و نادرست است
به تفصيل  ،»ايام تسلط افغان ها در ايران«هفدهم تا بيست و يکم کتاب 

و با آوندهای استوار، ناروا بودن يورش پرت به ايران را که جتاوزات 
هر چند شيخ االسالم متعصب ترکيه . ت می سازدترکيه را در پی داشت، ثاب
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و مشار ديگر از تندروان و تنگ نگران از مهان آغاز، پس از بازگشت دری 
افندی از اصفهان، هوادار جنگ با ايران و حتا قتل عام مردم آن 

خنست وزير  -بودند؛ مگر موقف شايسته و خردمندانه داماد ابراهيم
و از  داشت تاثير بس بزرگی بر سلطانترکيه که دور انديش دانشمند و 

، زمان درازی جلو آن ها نيک آگاه بود ،پيامدهای سنگين اشغال ايران
 روس هارا گرفته بود و ترکيه تنها پس از آن به ايران جتاوز کرد که 

 .ندبه گونه قطعی پا به کارزار هناده بود
 

کيه به تر«البته، درست است که با آغاز يورش افغان ها بر اصفهان، 
تاثير گذاری خود در منطقه افزوده بود و بسياری از شهروندان قفقاز 

 -در ظاهر حاکميت سلطان ترکيه را به رمسيت شناختند؛ چون سورخای خان
شيروان را اشغال  1721قاضی کرموک و حاجی داوود بيک لزگی که به سال 

. شتندصد بازرگان روسی را که کردند و هنگام تاراج مشاخی نزديک به س
هر از  ،مگر، اين کار يک رويداد طبيعی در قفقاز بود که خان های آن

چند گاهی وفاداری خود را نسبت به روسيه، ايران و ترکيه تغيير می 
 . دادند و اين منی توانست هبانه يی برای لشکر کشی پرت به قفقاز گردد

 
ه با با به پايان رسانيدن جنگ بيست سال 1721به هر رو، پرت به سال 

دستور داد مهه آنچه ) هشرتخان يا حاجی طرخان(سوئدن، به گورنر آسرتاخان
او در ماه جون . آماده سازد ،را که برای لشکر کشی به قفقاز الزم است

مانيفستی را اعالم کرد که در آن به چند  ،با رسيدن به اسرتاخان 1722
مقصد دفاع زبان آمده بود که روسيه در برابر شورشيان پيش از مهه به 

» .از شهروندان روسی و منافع بازرگانی آنان در منطقه برآمد می کند
 )  ، ترمجه آريانفرروسيه و خاورکتاب  67و  66. ص. نگاه شود به ص(
 
سپاهی را با کشتی  22000او. به سوی پارس لشکر کشيد 1722پرت در جوالی «

هی سوار به او سپا 9000مهروند با آن، . ها به مصب رود تريک پياده کرد
 ».در ماه اگست سپاهيان روس در بند را بدون جنگ گرفتند. پيوستند

 
به نقل از کتاب  ايام استيای افغان ها در ايران 207. لکهارت در ص 
» تاريخ روسيه«و جلد هژدهم » تاريخ پرت کبير«، »يادداشت های پرت کبير«

در  1722جوالی  29يا  18پرت و لشکريانش در «: نوشته سولويف می نگارد
کشتی مرکب بود، به  274اين ناوگان که از . هشرتخان به کشتی نشستند

قوای روس از . کل قرار داشت) دريابد( امير البحر -فرماندهی آپراسکين
 5000هزار تاتار و  30قلمق و  22000هزار قزاق و  20پياده نظام و 22000

سوار از قسمت  9000 اندکی پس از عزيمت اين حبريه. ملوان تشکيل می شد
سپاهی داوطلب و تعدادی قزاق حتت فرماندهی جنرال ويتيرانی از طريق 

 . »زمين راهی شدند
 

تاريخ روابط روس با «کتاب  177-175. ص.ترمجه اعالميه پرت از آملانی در ص
 .آمده است 1372نوشته مجالزاده، هتران،  »ايران

 
سرته جويی جغرافيايی و چيزی که روشن است، نه جتاوزات ترکيه، بل گ

و راهگشايی به سوی هند و گسرتش بازرگانی  و جهانگشايی جهانستانی
پيش زمينه اين کار . دليل اصلی لشکرکشی پرت به قفقاز بوده است ،...و

هم هبره برداری ابزاری از وضع نا به هنجار ايران در اثر محله افغان 
 روسيه و خاورکتاب  67. به گونه يی که در ص. ها به اصفهان بوده است

شاه حسين صفوی در آستانه واژگونی، سه بار سفيرانی ...«: می خوانيم
گفتگوهايی هايی  بر پايه. را برای دريافت کمک به روسيه فرستاده بود

که با منايندگان او پيش می بردند، اين کشور می بايست در بدل کمک 
ه های باخرتی کسپين لشکری، مشاری از شهرها و استان ها را که در کران



 17

                                                                                                                                                             
هنوزی که شاه حسين در پايتخت به . واقع بود، به روسيه واگذار می شد

حماصره کشيده در برابر افغان ها مقاومت می کرد، ارتش روسيه نربد را 
 » .با حکمرانان داغستان در گردو بر دربند پيش می برد

 
تماعی و تاريخ اج 113. به گونه يی که روانشاد نفيسی در صبه هر رو، 

پرت کبري به هبانه پشتيباىن از پادشاهی ...«سياسی ايران نوشته است، 
در ماه های می و صفوي، بناى دست اندازى به خاک ايران را گذشت و 

از راه رود ولگا به نيژىن نوگورود و از آن جا به آسرتاخان رفت و  ،جون
و با سپاهی نزديک به صد » از راه خشکى و دريا به شهر دربند محله کرد

و شش هزار نفری پياده و سوار و دريانورد، آن جا را فتح کرد وىل چون 
بيم قحطى مى رفت، به آسرتاخان بازگشت و در بني راه، دژى به نام 

وىل ستوىن از . بنا کرد) چليپای مقدس -صليب مقدس(» کرست ویسويت«
شهر رشت و در  1722رب ريان خود را مامور گرفنت گيالن کرد و در نوامکلش

 . باکو تسليم شدند 1723جوالی 
 

 1722در اکترب «: در زمينه می خوانيم روسيه و خاوردر ادامه، در کتاب 
هنگامی که ديگر خبش بزرگ ارتش روسيه به آسرتاخان بازگشت، پرت از قنسول 
روس در باره آن آگاهی يافت که گيالنی ها خواهش می کنند، که سپاهيان 

دو  ،به دستور پرت. ا برای دفاع از استان از آشوبگران بفرستدروسی ر
گردان به فرماندهی سرهنگ شيپف رشت را گرفتند و با پيروزی های 
متناوب انديشه های جاه طلبانه حاکمان بومی را که به خاطر اداره 

 )68. مهان جا ص(» .در هم کوبيدند ،مستقالنه گيالن می کوشيدند
 
اين رخدادها، پيک سقوط اصفهان و سپردن تاج و ختت تقريبا مهروند با «

. حممود از سوی شاه حسين رسيد –شاهی و کليدهای شهر به سرکرده افغان ها
سفيری را نزد پرت به آسرتاخان با خواهش کمک و  ،شاه در آستانه تسليمی

مگر امپراتور مقارن اين . پيشنهادهايی در باره احتاد لشکری فرستاد
سان پرتبورگ باز گرديده بود و سفير ناگزير گرديد به زمان ديگر به 
قرار داد روسيه و ايران عقد گرديد  1723سپتامربدر ماه . دنبال او برود

که سازگار با آن ايرانيان وعده دادند به خاطر کمک در احيای حاکميت 
شاهان قانونی صفوی و پايان دادن به شورش ها، باکو دربند، و نوار 

ن را با استان های ابريشم خيز گيالن مازندران و کرانه يی کسپي
 )68. مهان جا، ص(» .آسرتآباد به روسيه واگذار گرداند

 
روشن است منظور از قرار دادی است که امساعيل بيگ اعتماد الدوله 

 1723سپتامرب  13در پرتبورگ آن را  در ) نه شاه حسين(فرستاده هتماسب 
و منت  هستى قدمي در سانکت پرت بورگ بسته بود که نسخه يى به زبان روس

 تاريخ اجتماعی و سياسی ايرانپارسی آن را روانشاد نفيسی آن را در 
هر چند روانشاد نفيسی ننوشته اند که اين منت را از کجا . آورده اند

آورده اند، با آن هم می توان گمان برد که شايد از منابع فرانسوی 
 . ترمجه شده باشد

 
دادی است که فشرده آن را لکهارت به نقل از يوسفويچ در اين مهان قرار 

 284. آورده است و در ص ايام استيالی افغان ها بر ايرانکتاب  285. ص
در اين حال، . دانسته است 1723سپتامرب  13يا  12تاريخ امضای آن را 

قدر مسلم «ياد آور می گردد که  ،لکهارت به قول سوئی موتف و بوتکين
مساعيل بيک قرار داد را باالجبار امضاء کرد مگر چون به اين است که ا

گيالن برگشت، متوجه گرديد که قرار داد مرضی خاطر هتماسب نيست و وی 
خود را در  ،از بيم جان ،فردی خيانت پيشه تلقی شده است، از اين رو

عمر  پايانمحايت روس ها گذاشت و در نتيجه به هشرتخان رفت و بيست سال 
 ».جيره خوری دولت روس گذراندخود را به 
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ترمجه رحيم قباديانی، هتران،  ،اسنادی از روابط ايران و روسيهدر کتاب 
هم منت روسی قرار داد و هم منت پارسی آن را آورده  107 -100. ص. ، ص1387
در زير . سپتامرب سپتامرب قيد شده است 12/23تاريخ عقد آن به شکل . اند

 -مشاور و استپانف -صدر اعظم، اوسرتمان -ننام های گولوکي ،قرار داد
 .سفير اعظم و خمتار آمده است -مشاور امپراتور کل روسيه و امساعيل بيک

 
مقارن  با اين زمان، «: در ادامه می خوانيم روسيه و خاوردر کتاب 
) که با خشنودی ناظر تقويت نقش روس ها در منطقه بودند(ترک ها 

ه برهم زدن مناسبات ديپلماتيک هتديد شيروان را تصرف و روسيه را ب
ايران مرکزی مهراه با پايتخت در اختيار افغان  ،در اين هنگام. منودند

افتاده ها که ديگر از ستمديدگان به ستمگران مبدل گرديده بودند، 
 . بود
 

وارث تاج و ختت را تنها در گيالن، مازندران و  -شاه هتماسب دوم
با پشتيبانی سپاهيان روسی و (شناختند آذربايجان جنوبی به رمسيت می

 -قرار داد روسيهپذيرفنت او از  ،با اين هم). دسته های قبايل قاجار
امساعيل بيگ گو اين  –ايران بر اين مبنا سر باز زد که فرستاده ايران

که پا از مرز صالحيتی که به او داده شده بود، فراتر گذاشته است و به 
از آن که ارتش ترکيه ايروان، کرمانشاه و شرايط کمک روس ها تنها پس 

 ) 69. مهان جا ص(» .در مهان سال تفليس را اشغال کرد، موافقت منود
 
سپاهيان  رس رسانی بهپرت ادعاهای ارضی روسيه را با دليل ساده لزوم «

اين کار برای آن الزم است چون هرگاه ما اين استان ها را . توضيح داد
گاه سپاهيان خود را با چه چيز در آن جا  در دست نداشته باشيم، آن
در آن جا درآمدی از استان های برمشرده ... اعاشه و اباته خواهيم کرد

يادداشت های . م .برگرفته از برونفسکی س( ».در باال خنواهيم داشت
 ).72-71. ص(، .)..بيرون نويس شده تاريخی

 
در » ....خارجی تاريخ روابط«کتاب تاريخ  148. آقای هوشنگ مهدوی در ص

روس ها اعطای کمک خود را مشروط به احلاق استان «: اين باره می نگارد 
های ايرانی که تصرف کرده بودند، به انضمام مازندران و اسرتآباد 

 12امساعيل بيک اعتماد الدوله اين شرايط را پذيرفت و در . منودند
سيه امضاء کرد وزير خارجه رو -قرار دادی را با اوسرتمان 1723سپتامرب 

که به موجب آن دربند، باکو، شيروان، داغستان، گيالن، مازندران، و 
روس ها متعهد می  ،و در مقابل. آسرتآباد به قلمرو روسيه منضم می شد

شدند افغان ها را از ايران بيرون منوده، شاه هتماسب دوم را پادشاه 
رار داد را امساعيل بيک که خودسرانه اين ق. قانونی ايران بشناسند

امضاء کرده بود، از ترس جرئت نکرد به ايران بازگردد و در حاجی طر 
 . خان ماندگار شد

 
 1723پرت برای آن که قرار داد را به تصويب شاه هتماسب برساند، در اکترب 

سفير روسيه در فرح آباد ... پرنس بوريس مچرسکی را به ايران فرستاد
رسيد و اصرار کرد وی قرار داد را  .]گ-هتماسب[ مازندران به حضور شاه

مگر شاه زير بار نرفت و وی را با دست خالی به روسيه . تصويب کند
 » .روانه کرد

 
به گونه يی که ديده می شود، ميان آن چه روس ها می نگارند و آن چه 
در آثار چاپ ايران آمده است، تفاوت هايی ديده می شود که نياز به 

س ها می گويند که سر اجنام هتماسب عهدنامه را رو. کاوش های بيشرت دارد
. مگر، ايرانی ها پا می فشارند که او چنين چيزی را نپذيرفت. پذيرفت
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که اگر هتماسب، آن را پذيرفته باشد، پرسشی که مطرح می گردد، اين است 

کسانی که با آيا آن را در کدام سندی هم تسجيل منوده بود يا نه؟ 
آشنايی دارند، نيک می دانند که روس ها در مهچو تاريخ ديپلماسی روسيه 

کاری را بر پايه سازش شفاهی اجنام منی هيچ موارد بدون سند حتريری 
تنها در صورت موجوديت کدام سند در بايگانی های  ،از اين رو. دادند

 روسيه می توان تثبيت کرد که آيا او سازشنامه را پذيرفته بود يا نه؟
  

در منابع ايرانی تا کنون به موردی که دال بر  هر چه است، نگارنده
 286. لکهارت در ص. صحه گزاردن هتماسب به قرار داد باشد، برخنورده ام

پرت پس «: در اين باره چنين می نويسد... کتاب ايام استيالی افغان ها
شاهزاده بوريس مشرسکی را  به رسم ماموريت نزد  ،از امضای قرار داد
اين ماموريت به کلی با . ن را به صحه وی رساندهتماسب فرستاد تا آ
 » .شکست رو به رو گرديد

 
آن چه مسلم است، اين است که اندکی پسانرت روس ها مهين قرار داد را با 

که در هنگام سرير نشين اصفهان (اندکی تعديل با منايندگان اشرف افغان 
قرار . اندنددر رشت به امضاء رس 1729فربوری  24و يا  13به تاريخ ) بود

داد را به منايندگی از روسيه سرلشکر واسيلی ليواچف و به منايندگی از 
افغان ها سپهساالر سيدال خان بيگلربيگی، ميرزا حممد امساعيل، عمر 
سلطان و حاجی ابراهيم امضاء کردند که به ارزيابی مشاری از کارشناسان 

زيرا اشرف . ی باشدايرانی از ديدگاه حقوقی از اعتبار الزم برخوردار من
د افغان د فاکتو تنها بر خبشی از ايران حاکميت داشت و مشروعيت او 

منت قرار داد را روانشاد سعيد نفيسی در کتاب . مسجل نگرديده بودژوری 
که روانشاد غبار نيز آن  اندآورده  »تاريخ سياسی و اجتماعی ايران«

 .اند را در جلد اول افغانستان در مسير تاريخ نقل کرده
 

به نقل  افغانستان در پنج قرن اخيرجلد اول  87. روانشاد فرهنگ در ص
فربوری قيد منوده و نوشته اند که  گويا  14از لکهارت تاريخ معاهده را 

بايد گفت که در اين نقل . اين معاهده به وساطت فرانسه عقد شده باشد
 24يا  13خنست اين که در کتاب لکهارت . قول دو اشتباه رخ داده است

دو . که به گمان غالب اشتباه چاپی بوده باشد 14فربوری آمده است، نه 
عقد سازشنامه تقسيم ايران ميان مربوط به ديگر، مياجنيگری فرانسه 

و ناصری روسيه و ترکيه است، نه عهدنامه رشت که ميان سيدال خان 
 . ليواشف امضاء شده بود

 
نوشته اند که  بط خارجی ايرانتاريخ رواکتاب  153. هوشنگ مهدوی در ص

 . قرار داد را اشرف افغان امضاء کرده است که اشتباه است
 

جلد اول افغانستان در مسير تاريخ نوشته  328. مهچنين آقای غبار در ص
هتماسب که از محايت مردم خود نا اميد گرديد، برای رسيدن به «اند که 
ا هر يک قرار دادی عقد به دولت های خارجی مراجعت کرد و ب ،تاج و ختت

منود و واليات ايران را به مثابه مال و ملک شخصی خويش در معرض خريد و 
فروش گذاشت، و قيمت اين متاع را اخراج افغان ها از ايران و اعاده 

واليات مغربی  ،ماسب در اين قرار دادهت. سلطنت به خويشنت قرار داد
ه سرعت با قوه نظامی ايران به به دولت عثمانی گذاشت و آنان هم ب

دولت ترکيه  ،از ديگر طرف... مهدان و ايروان و تربيز را اشغال کردند
 ».سر تقسيم ايران به موافقه و پيمانی هم رسيدند ،با دولت روس

 
در باره سازش ترکيه و روسيه بر سر تقسيم ايران و اين که با هم به 

کتاب  70. در ص چنان چه .موضوع بيخی روشن استپيمانی رسيده بودند، 
 1724سال  ]جوالی 8به تاريخ [«: در زمينه می خوانيمنيز  روسيه و خاور
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با پا درميانی فرانسه و (به خاطر جلوگيری از جنگ با ترکيه 

برای به دست آوردن اطالعات (ترکيه  -قرار داد روسيه) بريتانيای کبير
به امضاء ) 114. و نيز نفيسی ص 273-244.ص.لکهارت ص: بيشرت نگاه شود به

رسيد که متصرفات روسيه و ترکيه را در ايران حتکيم خبشيد و به روسيه 
امکان خبشيد بدون درد سر به گسرتش بازرگانی با ايران و هند بپردازد و 

 . ترکيه اقدامات رزمی را در برابر افغان ها آغاز منايد
 

 ،1722 هنگام لشکرکشی به سوی اصفهان به سال ،پس از شکست ارتش ترکيه
 ،قرار دادی ميان ترک ها و افغان ها به امضاء رسيد که سازگار با آن

سلطان ترکيه را به عنوان پيشوای مهه مسلمانان و  –وقت افغان ها رهرب
که در وابستگی ار ترکيه (سلطان ترک نيز اشرف را به عنوان شاه ايران 

 در زمينه برای به دست آوردن آگاهی بيشرت(به رمسيت شناخت ) قرار داشت
 .)336-335. ص. نگاه شود به لکهارت ص

 
زيرا به . مقرون به واقعيت نيستغبار، شاد روان خبش خنست ارزيابی  ،مگر

هتماسب با عهدنامه با روس ها موافقت خنست گونه يی که در باال آمد، 
نکرده بود و دو ديگر اين که نه هتماسب، بل که شاه اشرف هوتکی غرب 

تازه . و با آن ها قرار داد بسته بود ها خبشيده بود ايران را به ترک
چنين چيزی را به نقل از روانشاد سعيد  پيوندخود آقای غبار در مهين 

روشن نيست زنده  .نفيسی می آورند که اندکی پسانرت به آن می پردازيم
ياد غبار به استناد کدام مدرکی نوشته اند که هتماسب قرار دادهايی با 

 !ه عقد منوده بودروسيه و ترکي
  

 231. ه غبار در صجالب است اين است ک گذشته از اين ها، چيزی که بسيار
در جنگی که در حمل رودسر بين قوای سيدال خان و جنرال «می نگارد که 

 ،مگر. ».ارلوف واقع شد، قشون افغانی غالب و ارلوف طالب مصاحله گرديد
. ندکدام اثر بر گرفته ا د که چنين چيزی را ازنمتاسفانه ماخذ منی ده

اين رويداد تاريخی، خنستين نربد ميان افغان ها و روس ها هر چه است، 
در منابع روسی  یاست که بايسته است پيرامون آن به بررسی بيشرت

 . پرداخت
 

تنها تصادم واقعی «: کتاب لکهارت در زمينه چنين آمده است 340. در ص
تقريبا در هشت (و ده تيميجانافاغنه و روس ها در حملی بين رودسر 

حتت اغنه اف. رخ داد 1727خر مشرق و جنوب شرقی لنگرود در اوامايلی 
که از سرداران برجسته اشرف بود، .] گ-اصرین[فرمان حممد سيدال خان 

قوای روس که ژنرال لواشف آن ها را از رشت برای مقابله . قرار داشتند
اورلوف نامی قرار داشت  با افاغنه فرستاده بود، حتت فرمان ماژور

و  35. ، ص3و نيز  بروسه، جلد  99. ، ص1نگاه شود به بوتکف، جلد (
 ).139-138. ص. بازيل باتاتزه در کتاب ايران، ص

سيدال در جنگی که رخ داده بود، زمخی شد و او و نفراتش نه تنها جمبور 
نرال ج. به ترک صحنه نربد گرديده بل که الزاما گيالن را ختيله کردند

به قزوين که در آن موقع در تصرف افاغنه  ،لواشوف چند روز بعد از جنگ
رفت و آنان را نرم و سر به راه يافت و در نتيجه با  ،قرار داشت

 . رضايت طرفين پيمان متارکه بسته شد
 

اين تغيير روش افاغنه معلول هتديد روز افزون هتماسب و هواخواهان وی 
فربوری ميان جنرال لواشف و سيدال  14و  13ر پيمان متارکه يی که د. بود

در باره منت روسی قرار . (در رشت منعقد شد، به معاهده صلح مبدل گرديد
 )   193-189. ص. به يوسفويچ ص :نشداد 
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مگر، . بودم جستجومن سال های سال در آثار روسی در اين زمينه سرگرم 

ام در کتابی به نام دردمندانه چيزی دستيامب منی شد تا اين که سر اجن
رازهای جنگی : ستيز بر سر قفقاز در سده های شانزدهم تا بيستم«

مطلبی را در »  100-99. ص. ، مسکو در ص2005 شيشف،. و. ، نوشته آ»روسيه
 دسته جنرال ليواشفسپاهيان فنت الهيجان، رپس از گ...«: اين باره يافتم

طرناک تر و ترسناکرتی تازه از لشکرکشی رشت برگشته بودندکه با حريف خ
 .رو به رو گرديدند

 
که در آن هنگام بر خبش .] گ-)سيدال خان[(سپهدار افغانی سلدان خان 

به  ،بزرگی از خاک پارس فرمان می راند، استان مازندران را گرفته بود
ليواشف پيامی فرستاد و از او خواست تا گيالن را رها منوده و به روسيه 

ود به افغان ها پاسخ فرستاد و از آن ها خواست جنرال به نوبه خ. برود
 . تا طی يک شبانه روز متصرفات روسيه را ترک بگويند

 
ليواشف برای اين که سخن خود را به کرسی بنشاند، دسته کوچکی را 

نفر به فرماندهی يورلف تشکيل داد و آن را در برابر  250متشکل از 
دسته يورلف به الهيجان  1728دسامرب  20به تاريخ . فرستاد سلدان خان

برای خنستين بار در تاريخ برخورد روس ها با افغان رسيد و در اين جا 
مشار سپاهيان افغانی به چهار هزار رزمنده سواره  .های جنگجو رخ داد

افغان ها بنا به . های زرهی پوشيده بودند جامهمی رسيد که سرتا پا 
در يک جا به شکل انبوه مانند پارسيان نبودند که سازمان رزمی خود 

 .باشند
 

ما « :يکی از اشرتاک کنندگان جنگ در حومه الهيجان به خاطر می آورد
سرباز پياده با  250. مهانند يونانی های قديم تعداد دمشنان را منی مشرديم

ريف را در و ح به يورش با تفنگ های خود پرداختيم! سر دادن صدای هورا
تن از افغان  600در ميدان کارزار بيش از . ن نربد خنست در هم کوبيديممها

سه درفش و . راس اسپ را به غنيمت گرفتند 450پيروزمندان . ها افتادند
از سه خان . صدها قبضه جنگ افزارهای سرد و آتشبار به دست ما افتاد

افغانی که فرماندهی سپاهيان را به دوش داشتند، يکی شان کشته شد و 
خود سلدان خان  .گرديده بودند، گريختند دو تن ديگر آن ها که زمخی

توانستند جنات  سربازانشرا که از پا زخم برداشته بود، ] سيدال خان[
    »  .قزوين بربند -بدهند و او را به نزديک ترين دژ

 
گذشته از اين، ويلم فلور نيز در کتاب اشرف افغان بر ختتگاه اصفهان 

روشن نيست  ،از اين رو. تبر شکست افغان ها در نربد اشاره کرده اس
زنده ياد غبار بر پايه کدام سند نوشته اند که افغان ها در اين ستيز 

 .و يورلف خواستار مصاحله گرديده بود پيروز گرديده بودند
 

از  -چه مربوط به افغان ها می گردد، آقای دبير آنبه هر رو، 
در «: يسدمی نودر سايت ديپلماسی ايرانی در زمينه پژوهشگران ايرانی 

تن از  31اصفهان حممود افغان پس از چندى ديوانه شد و در يک شب 
ميالدى  1725پسرعموى او به نام اشرف در سال . شاهزادگان صفوى را کشت

حممود را کشت و به مدت چهار سال بر ايران مسلط بود و به اين اعتبار 
به عثماىن حامت خبشى کرده و براى حتکيم قدرت خود، سراسر غرب ايران را 

 . خبشيد و در مورد سواحل مشال ايران و قفقاز قراردادى با روس ها بست
 
پادشاه «پرت دوم و  -عهدنامه را که مابني منايندگان امپراتور روسيه 

 1729فربوری  13در رشت در تاريخ !) يعىن اشرف افغان(» سعادمتند اصفهان
انده کل سپاهيان از طرف روسيه سرلشگر واسيلى لواشوف فرم ،منعقد شد

روس مستقر در گيالن و فرمانفرماى اياالت ساحلى درياى خزر و از طرف 
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سپهساالر بسيار معتمد و حمرتم حممد ...پادشاه بسيار سعادمتند اصفهان

صيدال خان بيگلر بيگى و عاليجنابان مستوفيان خمصوص، مريزا حممد امساعيل 
در حقيقت نوعى حتديد و عمر سلطان و حاجى ابراهيم امضا کرده اند، 

ذکر شد را شامل مى پيشرت حدود متصرفات طرفني با جزئيات در مناطقى که 
 » .شود
   

آن چه مربوط به سرزمين های غرب ايران که اشرف افغان به ترک ها 
تاريخ سياسی و اجتماعی بر کتاب رويکرد خبشيد، می گردد، غبار با 

اشرف در «: می نويسد تاريخ افغانستان در مسير 330-329. ص.در ص ايران
نامه و سفيری به نان عبدالعزيز به دربار دولت ترک گسيل  1726سال 

داشت و از دوستی و اخوت اسالمی و مذهبی و احرتام نسبت به خالفت مطامع 
اسالمی حرف زد و ضمنا ختيله واليات غربی ايران را از سپاه عثمانی 

 ،چنين پيشنهادی وقعی نگذاشتاما دولت ترک نه اين که به . تقاضاء کرد
بل که به شاه اشرف پيشنهاد ختليه ايران و تسليم ختت به شاه حسين صفوی 
منود، اين پيشنهاد ترک با سوقيات بزرگ نظامی بدرقه می گرديد و شصت 
هزار سواره و پياده عثمانی با هفتاد توپ بزرگ در زير قوماندانی امحد 

موصل و جنرال عبدالرمحان به  پاشا والی بغداد و حسين پاشا والی
 .استقامت اصفهان حرکت کرد

 
هلذا شاه حسين صفوی را بدون  ،شاه اشرف که وارد مرحله قاطعی شده بود

لزوم بکشت و با قشون خمتصر اما حمکم افغانی به مقابل اردوی ترک 
در بين راه اصفهان و يزد واقع  1726تالقی هر دو سپاه در سال . مدآبر

که در تاريخ برای بار اول بين يک قوت افغانی و دولت ترک شد اين جنگ 
عثمانی به عمل آمد، برای دولت هوتکی امهيت حيات و ممات را داشت زيرا 

در حالی که قشون . اگر سپاه افغانی مغلوب می شد، تالفی آن ممکن نبود
جنگ آغاز گرديد و محالت برق . ترک در عقب خود دولت بزرگی ايستاده داشت

توپ  .سواره افغان در طی چند ساعتی آن اردوی بزرگ را درهم شکست آسای
هزار کشته  12عثمانی پنجاه توپ از دست داد و سواره و پياده ترک  خانه

اين شکست به قدری ناگهانی و شديد . در ميدان جنگ گذاشت و فرار کرد
 .بود که متام لوازم و ذخاير و سامان اردوی ترک بر جا ماند

 
تدبير را از دست نداد و بدون  ،با وجود چنين فتح بزرگیشاه اشرف 

م غنائم جنگی را در عقب اردوی شکست خورده ترک فرستاد و ااسلحه مت
به دولت ترک پيام داد  1727توسط اعزام سفيری به نام امساعيل در سال 

که ما با ترک ها برادران هم دين هستيم و مال برادران مسلمان بر ما 
احرتام خالفت اسالمی را بر خود واجب می مشاريم و با ما  .حرام است

اين روش عجيب و غير . برادران ترک جنگ نه بل که صلح دايمی می خواهيم
مرتقبه شاه اشرف فاتح با منايش عملی که از قدرت نظامی افغان ها داه 
بود، چنان تاثيری در سياست دولت ترک منود که آن ها از دعوی تصاحب 

با اعزام  1728منصرف شدند و متعاقبا در سال  نايرا اصفهان و دولت
پاشا دولت هوتکی ايران را به رمسيت شناختند و  سفيری به نام راشد

 . پيشنهاد صلح و عقد معاهده منودند
 

شاه اشرف که از مهه خوبرت موقعيت دولت افغانی و شکل حماصره شده آن را 
در سر دعوی اسرتداد اراضی درک می منود، منی توانست عجالتا خواهش ديگری 

سابقه ايران منايد پس پيشنهاد مصاحله و معاهده دوستانه دولت ترک را 
و برای حتکيم مناسبات حممدخان بلوچ را به رسم سفارت به ترکيه  پذيرفت
اين مناسبات جديد هم منجر به عهدنامه يی در دوازده فقره . فرستاد
 »...گرديد

 
خبشيدن خاک های تاييد خود آقای غبار، به به گونه يی که می بينيم، 

به هر  .کار شاه اشرف افغان بوده است، نه هتماسب ،غرب ايران به ترکيه
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ارضی در  گسرته جويیروسيه به  متايلمنودند که در آن عدم 
منطقه تاييد شده بود و اعالم متايل به توسعه بازرگانی 

هيات های گسيل (هر چه بود، متاس های فزونشمار .گرديده بود
جهانگردان، که منی توانيم در باره بسياری  و رمسی، بازرگانی

در آن سال  ،)از آنان در کتاب دست داشته روشنی بيندازيم
ها، نتوانستند به برپايی کدامين پيوندهای پايدار 

بيشرت به آن دليل که گسرته سرزمين افغانستان  .بينجامند
مستقل دولتی وجود نداشت و  ساختارنی در آن هنگام کدام کنو

در آن جا پيوسته کانفيگوراسيون حاکميت های گوناگون تغيير 
می يافت و گردانندگان بومی امکانات عينی برپايی مناسبات 

  .با آن کشور دوردست روسيه را نداشتند
 

پيوسته يی با امپراتوری  درگيری هایبرعکس، پارس که در 
برای که (های اعظم هند و سپس با قبايل غلزايی پشتون مغول 

، و در پی آن )بر پارس فرمان می راندند 1729 -1725چندی از 
هم در باخرت با ترک ها بودند، هر چه بود، دولت متام عياری 

روسيه توانست با  ،به رغم افت اين دولت در عهد صفوی. بود
 . آن مناسبات پايداری داشته باشد

 
ميان  جسته و گريخته گاه به گاهمتاس های  اوجود، حت نيا با

از  مثبت سيمای پردازبه ستند توان یو افغانستان من هيروس
دوستانه  متايالت ه يمنخنست ب گامافغان ها در  انيدر م روسيه

 یها یرير درگاشرتاک دعدم با در منطقه،  هيروس فرمانروايان
ی مساعدت ارض گسرته جويی هایبه مندی بومی و عدم عالقه 

 .ندننک
 

و البته، نقش بزرگی را منافع بازرگانی مردم دو کشور ...
گردانندگان افغانی منی توانستند درک نکنند که . بازی می کرد

يکم به يک قدرت بزرگ اروپايی با بنيه  روسيه زمان پيرت
اقتصادی بزرگ مبدل گرديده است که برای افغان ها  -بازرگانی

پذير از راه خبارا و خيوه دسرتسی  بيشرته، آسيای ميان راهاز 
 .گرديده است

 
امپراتوری درانی در سال  -پس از تشکيل کشور مستقل افغانی

فرصت های نوی برای برپايی پيوندها ميان روسيه و  ،1747
به  11، سانکت پرتبورگ1765به سال . پديد آمدافغانستان 

                                                                                                                                                             
لکهارت در کتاب خود به تفصيل چگونگی شکست ترک ها از سپاهيان رو، 

اشرف را پرداز منوده است که بسيار جالب و در عين حال خنده آور هم می 
، اين است که  هنگامی که ترک ها بار دوم آن چه شايان توجه است. باشد

به سرکردگی امحد پاشا به سوی ايران لشکر کشيدند، اشرف حاضر به عقد 
 .گ-)کتاب لکهارت 336 -335. ص. نگاه شود به ص( .ه بودمعاهده  گرديد

يکی  -پايتخت قديمی روسيه در کنار رود نيوا -شهر سانکت پرت بورگ.  11
های تاريخی  هرهای جهان است که با داشنت کاخاز زيباترين و بزرگرتين ش

 ،، کاخ پرت)خلوتکده ايکاترينای دوم(موزه های ارميتاژ  مانند کاخ
و کليساهای خود  ، ميدان های تاريخیپل های بازشونده خيابان نفسکی،

در گذشته اين شهر نام های خمتلف داشته است مانند سانکت . شهرت دارد
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. گسيل داشترا 12افغانستان ماموريت ديپلماتيک بوگدان اصالنف
هدف هيات آن بود تا به بررسی وضعيت مربوط به برخورد حمتمل 

بنيادگذار و فرمانروای امپراتوری درانی،  -نظامی امحد شاه
پرتبورگ، که از نزديک بر . بپردازد» تسين«با امپراتوری 

حتوالت منطقه نظارت می کرد، در نظر داشت از افغان ها در اين 
ای اين منظور، تصميم به برپايی جنگ پشتيبانی منايد و بر

روابط سياسی با پيشنهاد به فرمانروای افغان برای گسيل 
 . مناينده خود به سانکت پرتبورگ گرفته بود

 
با اين حال، اصالنف با برآمدن از آسرتاخان و با پشت سر 
گذاشنت حمروميت ها و خطرات بسيار در راه، پاييز مهان سال 

چون امحد شاه در آن هنگام سرگرم . توانست تنها تا هرات برسد
 -جنگ در هند بود، اصالنف نتوانست وظيفه سپرده شده به او

ديدار با امحد شاه و پيشنهاد برپايی روابط ديپلماتيک با 
اين بود . روسيه و گسيل سفارت به سانکت پرتبورگ را اجنام دهد

به هر 13.که از راه آسيای ميانه دو باره به روسيه بازگشت
به دليل اوضاع پديد آمده، او مهچنين موفق به ايجاد يک رو، 

ميان دو پايدار روابط سياسی پايی برای بر استواریپايه 
 14.کشور نگرديد

                                                                                                                                                             
با افزودن (ه آملانی ها آن را سان پرتزبورگ ک -سان پرت بورگ(پرت بورگ 
، پرتوگراد و سر اجنام هم پس از انقالب )می خوانند) »گنيتيف«حرف ز 

دو باره به نام لنينگراد که پس از فروپاشی شوروی پيشين  -اکترب
  گ-.برگردانده شدسانکنت پرت بورگ 

يه زير از ارمنی های قره باغ که در ارتش روس -بوگداسر اصالنيان.  12
را ديده فرمان کپتان سروان سواره نظام قزل يار خدمت می کرد و ايران 

بود و زبان پارسی را خوب می دانست و در جوانی نزد يک سوداگر هندی 
 .گ -.کار می کرد) مباشر(به عنوان فرمان بر 

 .34-29. ، ص1989گانکوفسکی، روسيه و مسکو،. 13
در باره دستاوردهای بازديد ور روسيه و خاکتاب  120-119. ص. در ص.  14

و او با حضور در خاک ايران «: اصالنيان از هرات چنين می خوانيم
هر دو کشور بررسی و اطالعاتی را در وضعيت بازرگانی را در  ،افغانستان

 اصالنف روشن ساخت. افغانستان گردآوری منود -باره مناسبات سياسی ايران
ند از طريق قلمرو ايران و ه –که برپايی پيوندهای مستقيم روسيه

به خاطر دوری راه ( افغانستان در آن برهه امکان پذير تصور منی گردد
ها و يورش های پيهم ترکمن ها بر کاروان های بازرگانی در ايران 

او روشن ساخت که جنگ با چين ديگر در برنامه های شاه افغان ). خاوری
 . ل منی گرددکه سرگرم لشکرکشی اشغالگرانه در هند است، شام

 
به اسرتاخان، گزارش مفصلی را در  1765اصالنيان با بازگشت در تابستان 

باره ميسيون خود ارائه داد که به خاطر حمرميت مدت ها چاپ منی شد و 
گزارش های او کنون در . نادسرتس بودشناسی پژوهشگران افغانستان برای 

» ر افغانستانامو«بايگانی سياست خارجی روسيه امپراتوری و فوند 
 .نگهداری می گردد

افغانستان بسيار  سياسی سفر سياسی بوگدان اصالنيان در) امهيت(ارزش  
او موفق نگرديد با اين کشور دور افتاده مناسبات ديپلماتيک : کم بود

برپا منايد، کدامين سازشنامه را با فرمانروايان آن عقد و آمدن سفارت 
او نتوانست با شاه افغان . هنگ گرداندمهاافغانستان را به سان پرتبورگ 

. پايتخت وقت افغانستان برسد -ديدار منايد و حتا نتوانست به قندهار
نبه ااطالعات مهه جبا اين مهه، ). پايتخت کشور گرديد 1774کابل به سال (
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در آينده، رخدادهای دراماتيک سياسی يی که در پايان سده 

درگيری های خونين مدعيان تاج و (هژدهم در گسرته دولت درانی 
راتوری درانی به سردارنشين های ختت کابل و فروپاشی عملی امپ

رخ دادند، برای مدت ها تالش های روسيه و افغانستان ) مستقل
را برای پيدا کردن راه های برپايی روابط دو جانبه به عقب 

 15.راندند
 

گام های بعدی روسيه و افغانستان در اين راستا، در در سده 
ه که با دگرگونی های بزرگ جيوپوليتيکی در منطق( نزدهم،

روسيه و  -برجسته بود و نتيجه رويارويی دو امپراتوری
 .، برداشته شدند)بريتانيا

 
های مهم گذرگاه موقعيت کليدی افغانستان در چهار راه 

اسرتاتيژيک و جتاری ميان هند، ايران و آسيای ميانه ناگزير 
اين کشور را به ميدان رقابت های سياسی و جتاری ميان دو 

استعمارگران  ،با آغاز سده نزدهم مقارن. قدرت گردانيد
انگليسی در سيمای شرکت هند شرقی که از محايت دولت بريتانيا 
برخوردار بود، قادر به اشغال بنگال و خبشی از نواحی ديگر 
در جنوب خاوری نيمقاره هند و نيز مشار ديگری از خان نشين 

خود ) vassals(های مستقل هند  گرديد که آن ها را به وسال 
 .ديل کردتب

 
اوضاع در منطقه جنوب آسيا در اواخر سده هژدهم و اوايل سده 

که بيشرت به (هند در حمراق توجه ناپلئون هنگامی که نزدهم، 
                                                                                                                                                             
موثق و تازه آورده او به دولت روسيه کمک کرد تا سياست خارجی خود را 

آسيای ميانه ويرايش منايد و امهيت و نقش چين و دولت های در قبال 
امپراتوری درانی را در توازن جيوپوليتيک قدرت در خاور ميانه، 

 . نيمقاره جنوب آسيا و آسيای ميانه ارزيابی کند
روسيه در باره وضعيت سياست اطالعات به دست آمده توسط اين مناينده 

ه هژدهم به سد 60-50داخلی و اقتصادی افغانستان در سال های دهه 
پژوهشگران اجازه می دهد در آينده مناسبات افغان و چين، افغان و 

خبش کوهستانی بدخشان در آن زمان هنوز شامل گسرته دولت ( بدخشان
را ژرفرت بررسی منايند و متاس های درانی ها را با ) افغانستان نشده بود

شت های ما اين اطالعات مهچنان پندا .مسلمانان ترکستان خاوری پی گيرند
ايران و وضعيت اقتصادی  -افغان و روسيه -را در باره بازرگانی روسيه
 سفارت«. و .گانکوفسکی يو: برگرفته از .(دولت درانی ويرايش می منايد

، 1985جمله خاورشناسی شوروی، //1764بوگداسر اصالنف در افغانستان در سال 
 .گ–). 87-82. ص.مشاره دوم ص

پس از «: سيه و خاور در اين باره می خوانيمکتاب رو 120. در ص.  15
تقريبا وقفه هفتاد ساله يی در  ،اصالنف) کپيتان(ناکامی سفارت سروان

 با فرمانروايانتالش های روسيه در زمينه برپايی متاس های سياسی 
امپراتوری درانی و ديگر خان نشين های به ميان آمده پس از فروپاشی و 

دراز را در بر گرفت و منجر به تبارز ن که ساليا(از مهگسيختگی آن 
ک ها به رهربی رجنيت سنگ، در يمشاری از ساختارهای دولتی مهچون دولت س

 و پنجاب و چهار سردار نشين افغانی در پيشاور، کابل، قندهار و هرات
ن درانی به دست مهسايگان ين های پيشيمانند آن و نيز افتادن سرزم

    .گ-».پديد آمد) گرديد
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دنبال تضعيف قدرت امپراتوری بريتانيا در آن کشور بود تا 
 ،قرار گرفته بود ،)آن را به مستعمره خود مبدل منايداين که 

 .شده بوداز اين رو هم پيچيده تر 
 

لئون با ريخنت برنامه هايی برای هند در پايان سده ناُپ
ميسور (هژدهم، با فرمانروايان سردارنشين های مستقل هند 

)Mysore( حيدرآباد، گواليور ،)Gwalior (متاس هايی برپا ...) و
منود و به آن ها وعده فرستادن نيرو برای مبارزه با 

ن زمان، مربيان نظامی مقارن با اي. بريتانيايی ها را داد
 . فرانسوی ارتش اين سردارنشين ها را آموزش می دادند

 
هبانه برای يورش قريب الوقوع فرانسه به هند، درخواست کمک 

حاکم استان ميسور، برای کمک در مبارزه در  -سلطان تپو
، تيپو سفيری 1796در مهان زمان، به سال 16.برابر بريتانيا بود

در برابر ) جهاد(خوان آغاز جنگ مقدس با فرا 17به افغانستان
ناپلئون در آن هنگام به  مگر،18.استعمارگران انگليس فرستاد

سختی می توانست مصر را نگهدارد و يارای پرداخنت به هند را 
به پنجاب محله کرده بود  1798نداشت و شاه زمان که به سال 

؛ نيز ناگزير )سر هم  او چهار بار به هند لشکر کشيده بود(
در نتيجه، انگليسی ها با داشنت برتری . به عقب نشينی گرديد

عددی و فنی بر سردار نشين های پراکنده و از هم گسيخته 
ادامه  اين کشورهند، به گسرته جويی بيشرت استعماری در 

 1807با اين حال، ناپلئون پسان ها با امضای پيمان . دادند
ح های او برای مگر طر پارس به برنامه های خود باز گشت، با

 . محله به هند حتقق نيافتند
 

روسيه نيز تالش می ورزيد از اوضاع پديد آمده در منطقه، هبره 
امپراتور پاول يکم يگان هايی از  1801در سال. برداری منايد

 -زاگورودنيکوا. نيروهای قزاق را به سوی هند گسيل داشت
قزاق پاول يکم، با گسيل «: پژوهشگر معاصر روسی می نويسد

چاپ ، می توانست نقشه های )اکسپديسيون(های ُدن به ماموريت 
مسير و . را تنها تا خيوه به دسرتس آن ها بگذارد هروسي

ژنرال سواره  -اورلف. پ. اقدامات بعدی را می بايستی و

                                                 
 .  413. ، ص1952تاريخ نو کشورهای خاور، مسکو، .  16
روانشاد غبار در جلد خنست افغانستان در مسير تاريخ نوشته اند که .  17

مگر در زمينه . !ناپلئون سفيری را نزد شاه زمان هم فرستاده بودگويی 
ی ارائه نداده اند و هيچ توضيحی هم از چگونگی سفارت و و مدرک سند

و اند بوده چه کسانی اين هيات و اعضای رييس اين که ترکيب آن و 
چه بوده است و گفتگوها در کدام مذاکرات موضوعات گفتگوها و نتايج 

از مهين رو هم مشاری از . نداده اند تاريخ و در کجا صورت گرفته بود؛
خ نويسان ديگر کشور از مجله آقای فرهنگ در آمدن چنين سفارتی تاري

 .کرده اند دادگرانه ابراز شک و ترديد
اين تيپو سلطان بود که . است که درمنت آمده است قضيه مهينواقعيت 

 .گ-نه ناپليون بناپارت .سفيری را نزد افغان ها فرستاده بود
 . 292. ، ص6، جلد 1959جهان، مسکو،  ختاري.  18



 27

فرمانده اين راهپيمايی از روی نقشه های انگليسی يا  -نظام
 . دفرانسوی که در دسرتس داشت، تعيين می کر

 
هند را پيش روی خود قرار داده  تصرف -راهربدیامپراتور هدف 

الکساندر . طرح امپراتور پاول تقدير نبود حتقق بيابد. بود
شده بود، واحدهای تشکل يافته قزاق ها از اويکم که جانشين 

نيمه راه بازگرداند، اما از جايی که آن ها هر چه بود 
وری آغاز منوده بودند، خود را به سوی مرزهای امپرات پيشروی

می توان چنين ارزيابی کرد که اين مارش بدون طرح روشنی به 
 19.»راه انداخته شده بود

 
خاورشناس نامور در باره اين لشکرکشی  -A. Snesarev)(ف سنيسارِي

، 1800مميزه اواخر سال«: می نويسددر اوايل سده بيستم  چنين 
 -جنرال ارلف 1801جنوری  12. گسيخنت ما از انگلستان بود

 -نامه خاصی از پاول يکم -ُدن  20سپاهيان قزاق) Ataman(سرکرده 
امپراتور گرفت که در آن به او فرمان داده شده بود به 
اورنبورگ برود و از آن جا از سه مسير از راه خبارا و خيوه 

به وی پيشنهاد شده بود مهه . به سوی رود سند يورش بربد
ليسی را در هند نابود کند، کارخانه ها و موسسات انگ

ها  یيسلرا آزاد سازد و جای انگ و در بند متصرفات ستمديده
را در آن سرزمين بگيرد و مسير بازرگانی را به سوی روسيه 

 21».بگرداند
 

توپ مارش منوده  24نفر و  22000روشن است که قزاق ها با
مگر هنوز به اورنبورگ نرسيده بودند که پيک  مرگ . بودند
و فرمان پادشاه نو را برای بازگشت به پادگان های  پاول

  22.استقرار دائمی خود دريافتند
 

بودن اهداف هنايی آن،  گنگدر واقع، ناسنجيدگی طرح لشکرکشی، 
ناآشنايی با اوضاع جغرافيايی، تاريخی و ملی منطقه، که از 
راه آن مسير پيشروی نيروهای قزاق می گذشت،  آشکارا آن را 

 روشن است که مارش نيروهای روسی. کست می گردانيدحمکوم به ش
افغان  بود کهراه خاک افغانستان صورت می گرفت و روشن ن از

دادند، به ويژه با می واکنش نشان  چگونه ها به چنين اقدامی
می توان . توجه به آن که موضوع با آن ها مهاهنگ نشده بود

ای درونی تنها گمان زد که حاکمان افغان که درگير کشاکش ه
جويانه امپراتور  گسرتهبودند، بعيد بود از برنامه های 

پاول، درست مانند ناپلئون، شايد . روسيه پشتيبانی می کردند

                                                 
ارتش روسيه، جمموعه » مارش هندی«: ، در آسيای ميانه»بازی بزرگ«.  19

پژوهشگاه علوم فدراسيون .: م. زاگورودنيکوا. ن. ت// اسناد آرشيوی
 .29. ، ص2005روسيه، 

با  . است به معنای سپاهی شبه نظامی  -)به زبان روسی کازاک(قزاق .  20
 .گ-.باشندگان کشور قزاقستان اشتباه گرفته نشود -قزاق ها

 .217، 1921افغانستان، مسکو، . ای. سنيساريف آ.  21
 .مهان جا.  22
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هند و مبدل ساخنت آن به انديشه تصرف  آن هنگام در درهنوز 
به احتمال زياد، هدف نزديک او تضعيف . نبودمستعمره روسيه  
اور و جلوگيری از گسرته جويی توامنند در خ مواضع بريتانيای
 .بودآن استعماری بيشرت 

 
سده نزدهم، دولت افغانی در نتيجه مبارزه بر سر  اوايلدر 

امحد  -تاج و ختت در ميان وارثان بنيادگذار امپراتوری درانی
 -به چندين سردارنشين مستقل تقسيم شده بود ،شاه ابدالی

 24،وست حممد خاند -امير کابل 23.کابل، قندهار، هرات و پشاور
کردن کشور را پيش روی خود گذاشته بود، با  يکپارچهکه هدف 

گسرته جويی نظامی مهاراجه سيک رجنيت سينگ که موفق شده بود 
 25.کنرتل پيشاور را به دست بياورد، رو به رو بود

                                                 
در اين هنگام در بدخشان ميران بدخشان، در مشال ميرهای مهچنين .  23

 .ازبيک و در هزارستان ميرهای هزاره فرمان می راندند
از هم گسيخت و به چند سردار نشين کوچک  1818امپراتوری درانی در  . 24

در آغاز دوست حممد خان به نام حاکم کابل فرمان می . تقسيم گرديد
ور به دست سيک ها، مردم کابل مگر، پس از افتادن پيشا. راند

برخروشيدند و دوست حممد خان حاکم خود را به خاطر آن به عنوان امير 
از مهين رو است که دوست حممد خان . بر داشتند تا اعالم جهاد روا گردد

پس از اعالم جهاد در برابر سيک ها برای بازپسگيری پيشاور به نام 
 .امير دوست حممد خان معروف گرديد

شوری ها و مهسايه های جنوبی پروفيسور ميخاييل ولودارسکی در کتاب .  25
در  ، ترمجه آريانفر،1933 -1917در سال های  ايران و افغانستان: شان

 :  زمينه چنين می نويسد
کشور دور افتاده . داستان ديگری دارد» افغانستان«مناسبات روسيه با «

پايان سده هژدهم در . کوهستانی تقريبا در روسيه ناشناخته بود
بازرگانان خبارا که ساخته های استادان افغانی را برای فروش به روسيه 

در اوايل . بر زبان می آوردند» کابل«می آوردند، سخن هايی در باره 
» افغانستان« سده نزدهم حکومت روسيه تصميم گرفت اطالعاتی در باره 

برای اين . منايد گردآوری منايد و متاس هايی با فرمانروايان آن برپا
کار، در هياتی که به رهربی گراف گولوکين که بايد از چين به کابل می 

 . رفتند، يکاز ديپلمات ها شامل گرديدند
مگر گولوفکين به چين نرسيد و ديپلمات های روسی نتوانستند به کابل 

 . بروند
 

يکی از کارمندان دارايی که دست اندر کار مسايل  1833هنوز در 
:  نی با آسيای ميانه بود، در گزارش ساليانه خود نوشتبازرگا

ارزش آن را ندارد که حکومت به خاطر آن خود را به زمحت «افغانستان 
بايگانی مرکزی دولتی تاريخ در پرتبورگ، فوند دفرتی ويژه (» .بيندازد

فهرست  3/3، کارتن 1833، سال 1وزارت دارايی، خبش حمرمانه، پرونده ويژه 
در مکاتبات دولتی و » افغانستان«پس از ده سال، کلمه  ، مگر،)21

 . ديپلماتيک روسيه بيشرت تکرار می گرديد
 

علت آن بود که گسرتش نفوذ روسيه در خاور ميانه، برداشنت گام های 
جاسوسان انگليس به آسيای . متقابلی را از سوی انگليس بر می انگيخت

را برای تبديل اين سرزمين ميانه رخنه کرده و تالش می ورزيدند زمينه 
که در مهسايگی روسيه قرار داشت و بازار طبيعی فروش کاالهای (هپناور 

، به بازار فروش کاالهای انگليسی و ختته خيز برای اقدامات )روسی بود
با ارزومندی به خاطر برپايی . خصمانه در برابر روسيه فراهم منايند

انه توجه حکومت روسيه به مانع بر سر راه رخنه انگليس در اسيای مي
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 -یبازيگر متجاوز نو ،سياسی منطقهکارزار  در اين اوضاع، در

،که با پويايی راه را برای کمپانی هند خاوری بريتانيايی
گسرتش استعماری بريتانيا، نه تنها در هند، بل به گونه يی 

؛ پديدار که پسانرت آشکار شد، فراتر از آن مهوار می کرد
انگليسی ها با تالش برای تضعيف تالش های وحدت خبش . گرديد

اشغال  هبتا امير کابل، حاکم سيک را زير فشار قرار دادند 
با اين ، اقدام کند یرزمين های پرمجعيت افغانبيشرت ارضی س

د و يا نز ميان بربا خود دولت سيک راکه در آينده  سنجش
 .دنحداقل زير کنرتل خود بياور

 
سياسی و با دست يازيدن به کوشش های چندباره  دوست حممد خان

که انگليسی  متقاعد گرديد ،پيشاوربرای بازگردانيدن نظامی 
گون مانع متحد شدن افغانستان می ها به هبانه های گونا

گذشته از اين، آن ها می کوشيدند خود امير دوست حممد  .گردند
خان را را کنار زده و شاه شجاع امللک سرنگون شده را که به 

                                                                                                                                                             
افغانستان به عنوان طبيعی ترين مانع موجود برای جدا نگهداشنت هند از 

 .  آسيای ميانه جلب گرديد
 

دستور گرفت به .]  گ-سفير روس در هتران[سيمونيچ . او. ای) ُکنت(گراف
مهزمان با آن، . پرتبورگ گزارش هرچه مفصل تری در باره افغانستان بدهد

. گراف و -اطالعات با ارزشی از سوی گورنر ژنرال اورنبورگ به پايتخت
پيروفسکی رسيدن گرفت، که به او ار بازرگانان خبارا و خيوه که به . آ

 . بازارهای مکاره روسيه سرازير می شدند، می رسيد
 

از سوی سپاهدار  1747چنين بر می آيد که دولت نظامی نيرومندی که در 
تاسيس گرديده بود، در آغاز سده نزدهم با امحد شاه ابدالی  -برجسته

از هم » از پشت پرده«رهربان کمپانی هند خاوری بريتانيا » کارگردانی«
در سال های دهه سی سده نزدهم اين سرزمين روی هم . فروپاشيده بود

فئودالی که مراکز آن ها در » سردارنشين«رفته به چهار استان کوچک 
در کابل، . ود، تقسيم گرديده بودکابل، قندهار، هرات و پيشاور ب
بازماندگان امحدشاه  -در هرات  و پيشاور و قندهار بارکزايی ها

پيشاور با توافق مسکوت انگليسی ها از سوی . فرمانروايی می کردند
بنا به [ 1834-1833فرمانروای سيک کشمير در  -متحدان شان رجنيت سينگ

 .تصرف گرديد.] گ-درخاننيای نا -خيانت سردار سلطان حممد خان طاليی
   

سيمونيچ گزارش داد که انگليسی ها متايالت خود را پنهان منی کنند که 
 1836در اپريل : او نوشت. سراسر افغانستان را حتت محايت خود در آورند

سر ايليس سفير انگليس در هتران به او اعالم داشت که انگليس افغانستان 
ی داند و بر آن پافشاری می کند م» امپراتوری هندی ما«را چونان مرز

. »هيچ کشور اروپايی با آن روابط بازرگانی و سياسی برپا ننمايد«که 
را رد کرد م اعالم داشت که » استقالل حمدود افغانستان«سيمونيچ دکرتين 

را به عنوان کشور های مستقل ارزيابی  سردارنشين های افغانیروسيه مهه 
بايگانی سياست . (»وابط عادی برپامنايدو به خود حق می دهد با آن ها ر

، فهرست های 14، پرونده 1836خارجی روسيه، فوند سفارت در ايران، سال 
،  نامه وزير خمتار در هتران گراف سيونيچ به سفير در 52-53

 .گ-»).1836اپريل سال  28بوسيف، تاريخی . ب.آ) قسطنطنيه(کنستانتينوپل
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با مستمری رانده شده و در هند از افغانستان  1818سال 
 .انگليسی ها بسر می برد، به جای او به ختت بنشانند

 
، استعمارگران برای شاه شجاع سپاهيان اجيری را 1834در سال 

مگر،  .گرد آوردند، که او با آن ها به افغانستان محله کرد
در نزديکی قندهار از سوی ارتش دوست حممد خان شکست خورد و 

در واقع  اين اقدام نظامی. بار ديگر دوباره به هند گريخت
گزيری آن مترينی بود برای جنگ آينده انگليس و افغان، که نا

از مشی کلی استعماری بريتانيای کبير که به دنبال گسرتش 
 .متصرفات خود در آسيای ميانه بود، بر می خاست

 
در اين وضاع، امير کابل گام های مهمی در عرصه سياست خارجی 

سفيری به دربار شاه ايران با  1835او در سپتامرب . برداشت
را بامهی تا مساعی  نامه يی فرستاد که او در آن پيشنهاد کرد

والی هرات که خمالف وحدت کشور بود،  -برای مبارزه با کامران
 26.توحيد منايند

 
 -در اکترب مهان سال، دوست حممد خان نامه يی به تزار روس

 27.نيکالی يکم با پيشنهاد ايجاد روابط دوستانه گسيل داشت

                                                 
 1838ست حممد خان به دربار ايران در دومين سفير دو حممد حسين خان،.  26

 . به هتران رسيد و نامه دوست حممد خان را از نظر شاه ايران گذرانيد
نامه حمرمانه يی برای  در آن هنگامحاکم کابل،  -دوست حممد خان .  27

تزار روسيه فرستاده بود که مهين تازگی ها از پرده حمرميت  –نيکالی يکم
با توجه به اين که اين . ه استن قرار گرفتبرآمده، به دسرتس پژوهشگرا

نامه داستان جالبی دارد، بايسته دانستيم در باره آن به تفصيل 
چون تنها يک نسخه . مدت ها کسی از اين نامه چيزی منی دانست :بنگاريم

بود و حتا انگليسی » زندانی«از آن در بايگانی های زيرزمينی روسيه 
ی نداشتند، کار تاريخ دانان و ها هم از چونی و چرايی آن آگاه

برای مثال، روانشاد . پژوهشگران در باره آن به گمانه زنی کشيده بود
جلد اول افغانستان در مسير تاريخ در زمينه نوشت که  522. غبار در ص

حکومت انگليس با چنين هبانه يی برای بار اول در افغانستان هجوم ...«
مکتوبی به زار روس  1836بال در سال منود و گفت که امير دوست حممد خان ق

در حالی که امير . نوشته و به غرض اسرتداد پشاور استمداد منوده است
و اگر می دوست حممد خان قطعا به زار روس نامه يی نفرستاده بود 

 . فرستاد هم حق مسلم او بود
 

در جواب استفسار حکومت انگليس  1838وزارت خارجه روس نيز در اکترب 
. نين نامه سياسی را از جانب امير دوست حممد خان رد کرده بودارسال چ

در آسيا بسيار اسناد دروغی مورد : به مهين جهت بود که فرير نوشت
استعمال قرار گرفته است و انگليسی ها در هندوستان در مطيع ساخنت 

قاضی عطا اهللا .(راجه ها و نواب ها به چنين دستاويزها متسک جسته اند
روانشاد غبار حتا فاکت  ،به گونه يی که ديده می شود. )6 .جلد دوم ص

 . فرستادن نامه از سوی دوست حممد خان را منی پذيرفت
 

قسمت اول جلد اول افغانستان در پنج قرن  235. روانشاد فرهنگ هم در ص
اخير اگر چه فرستادن نامه را تاييد می کند، مگر در باره قصد امير 

دوست حممد «: ين نامه به گمانه زنی می پردازددوست حممد خان از گسيل ا
خان که حاضر نبود به اين سهولت از پشاور صرف نظر کند، با نامه يی 
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به نام پادشاه ايران از او عليه سيک ها کمک خواست و اين نامه را 

مهچنان نامه يی . توسط شخصی به نام غالم حسين خان به هتران فرستاد
و آن را توسط حسين علی نامی به سنت  عنوانی امپراتور روس حترير

مقصد او از ارسال اين نامه ها غالبا اين بود که . پرتزبورگ ارسال منود
انگليسيان را از نزديکی خود با ايران و روسيه هتديد و به وارد منودن 
فشار بر رجنيت سنگ در مورد پشاور وادار منايد يا به عباره ديگر از 

 ».ه هند به نفع خود هبره بگيردنقشه های ايران و روس علي
 

به هر رو، تا مهين چندی پيش هم کسی در باره واقعيت اين نامه چيزی منی 
برای . هر چند هم در بسياری از کتاب ها به آن اشاره شده بود. دانست

در «: کتاب روسيه و خاور در زمينه می خوانيم 128 -126. ص. مثال در ص
ی روسيه گام های استوار نظامی و سده نزدهم از سو 40-20سال های 

مهو در آن . ديپلماتيک برای پيشروی در اعماق آسيای ميانه برداشته شد
دقيق تر  –زمان امپراتوری روسيه برای خنستين بار توانست با افغانستان

مبتکر اين . کابل متاس هايی برپا دارد -با يکی از چهار سردار نشين آن
حاکم کابل و مربوطات آن بود  -ت حممدخاناقدام سياسی نه روسيه، بل دوس

که پسان ها نه تنها نفوذ خود را حتکيم خبشيد، بل در اواخر زندگی کشور 
 -از ديدگاه اقتصادی و نظامی) به استثنای منطقه پيشاور(خود را 

 .سياسی متحد گردانيد
 

که در متصرفات خود از حمبوبيت ) حاکم کابل(دوست حممد خان  1834به سال 
وردار بود، بر آن شد تا زمين های نيايی افغانی منطقه پيشاور را برخ

افتاده بود، واپس ) رهرب دولت سيک در پنجاب(که به دست رجنيت سنيگ 
در برابر پيروان ) جهاد(مگر اين لشکرکشی که به شکل جنگ مقدس . بگيرد

مذهب دارای ريشه هندويستی به ميان آمده در سده (آيين سيکيسم 
 . به راه انداخته شد؛ به ناکامی اجناميد) شانزدهم

دوست حممد خان با عقب نشينی به کابل، انديشه بازپسگيری پيشاور را از 
برای رسيدن به اين هدف، او تصميم گرفت با گسيل . سر دور منی کرد

منايندگان خود به متصرفات بريتانيايی به ياری کشورهای نيرومند تکيه 
رجنيت (اميد چنانی به ياری انگليس نيستبا درک اين موضوع که . کند

، دوست حممد خان فرستادگان ويژه خود را )سينگ خود متکی به انگليس بود
 .مهچنان به ايران و روسيه دور دست فرستاد

 
 -به لنگران 1834که در ماه سپتامرب ) مناينده امير کابل(حاجی حسين علی

وست تا با امپراتور در مرز روسيه و ايران رسيد، اعالم داشت که بر ا
احتاد شوروی و کشورهای «:نگاه شود به(در سان پرت بورگ ديدار منايد

مگر به دليل اين که پيام و نامه ) 39. ، ص»خاور، روسيه و افغانستان
يی از امير در دست نداشت، اختيارات و صالحيت او ترديد بر انگيز می 

 . منود
امپراتور . کم گزارش دادنددر باره رسيدن سفير به امپراتور نيکالی ي

ِنسلرود رهنمود داد مهه . و. ک) ُکنت(به وزير امور خارجه روسيه گراف 
اطالعات ممکنه را در باره افغانستان گرد بياورد و اصولی را تدوين 

 . منايد که بايست در شالوده سياست روسيه در اين کشور گذاشته شود
 :به هر رو، فيصله گرديد تا

اقتصادی روسيه با  –به گسرتش متاس های بازرگانی تا جای امکان،  -1
 .مساعدت گردد» افغانستان«

مناسبات سياسی برپا و تالش گردد تا پيوند های » کشور«با اين  -2
 .سياسی با آن حتکيم يابد

با توجه به حساسيت سياسی يی که انگليسی ها در قبال مهه کشورهای  -3
پنهانی » فغانستانا«مهسايه با هند تبارز می دهند، متاس ها با 

 . برپا شود
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حاجی حسين علی آن گاه ناگزير نه به سان پرتبورگ، بل به دنبال نامه 

. به اورنبورگ آمد1836های بايسته به کابل بازگشت و در ماه اپريل 
فرستاده افغان مهچنان نامه يی به مهراه آورد از سوی رجل برجسته دولتی 

گونه فشرده اوضاع سياسی پديد  عبدالصمد خان که در آن به -افغانستان
 .آمده در افغانستان و پيرامون آن بازتاب يافته بود

 
در پيام دوست حممد خان، برپايی مناسبات ديپلماتيک ميان روسيه و امير 

مهچنان از امپراتور روسيه خواهش شده . نشين کابل پيشنهاد می گرديد
شاه پيشين (ک بود تا در مبارزه در برابر رجنيت سينگ و شجاع املل

که به پنجاب گريخته و با رهرب سيک ها متحد شده بود، کمک ) افغان
با توجه به آن که رجنيت سينگ در آن برهه در نقش متحد هند . منايد

بريتانيايی برآمد داشت، بار انگليسی ستيزانه اين پيشنهاد آشکارا 
 . هويدا بود

 
با ارزيابی پيام  استاندار نظامی اورنبورگ –پيروفسکی. آ. جنرال و

دوست حممد خان و جتزيه و حتليل اطالعات دست داشته ديگر در باره 
افغانستان به اين نتيجه رسيد که با تصرف افغانستان از سوی سيک ها 

اقتصادی روسيه با اين  -ديگر امکان برپايی متاس های سودمند بازرگانی
اه پيشين کشور از دست می رود و مهچنان به قدرت رسيدن دوباره ش

می تواند منجر به اطاعت وی از انگليسی ها با ) شاه شجاع(افغانستان 
تقويت نفوذ انگليس در آسيای ميانه و لرزان شدن پايه های بازرگانی 
روسيه در کشورهای منطقه و پوياشدن تالش های انگليس استوار بر 

 .شورانيدن اين کشورها در برابر امپراتوری روسيه گردد
 

با پذيرايی از سفير افغانی در سان پرتبورگ؛ ارائه کمک به پيروفسکی 
دوست حممد خان را به مقصد مبدل ساخنت او هرگاه نه به متحد، دست کم به 
حاکمی دارای متايالت حسنه نسبت به روسيه و نيز برای جلوگيری از خطر 
اشغال افغانستان از سوی سيک ها با پادشاه شدن دو باره شجاع امللک 

او توصيه منود مهه گام ها در اين راستا بايد . ارزيابی کرد سودمند
پنهانی برداشته شود تا کدامين سوءظن را از سوی انگليسی ها 

سروان -ويتکيويچ . و. ایبرای مهراهی او پيشنهاد کرد . برنيانگيزد
 . گردان پياده دهم اورنبورگ گماشته شود

 
ک که به خاطر اشرتاک در هلستانی االصل فرزند ناحيه ويلنيس -ويتکيويچ

پويايی های زير زمينی جامعه ناسيوناليستی هلستانی چونان سرباز عادی 
به دشت اورنبورگ گسيل شده بود، با آشنايی با چندين زبان اروپايی و 
فراگيری سريع زبان های پارسی و تاتاری، توجه گورنر را به خود جلب 

وريت های مسووالنه دارای کرد که او را هر از چندگاهی برای اجنام مام
ويتکيويچ گفتگوهايی را با خان های . بار ديپلماتيک و سياسی می گماشت

قزاق پيش برده بود و در درگيری های مسلحانه با دسته های کوچی که بر 
پاسگاه های مرزی روسی و مناطق نشيمنی يورش آوردند؛ اشرتاک ورزيده 

 . ری اش برگردانده شده بودبود که به پاس آن به او پسان ها لقب دربا
 

پسانرت ويتکيويچ . يافت نظامیاو به درجه افسری ارتقا داده شد و رتبه 
جايی که پيروزمندانه وظايف خود را اجنام داد و  -به خبارا سياحت کرد

 . پيروفسکی گماشته شد) ياور(در بازگشت از ان جا به مست آجودان
 

انی شبکه های اطالعاتی انگليس ويتکيويچ و سفير افغان برای اين که نگر
را که نه تنها در افغانستان، بل در خود روسيه با پويايی عمل می 
کردند، بر نيانگيزند؛ جداگانه به پرتبورگ رفتند؛ آن هم اين گونه که 

بدون ياداوری از نام کشور و (سفير افغان را به نام سوداگر آسيايی 
از يک ماه پس از رسيدن به  پس(» سوداگر آسيايی«. جا زدند) خاستگاهش
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رييس ديپارمتنت آسيايی وزارت  -رادوفينيکين. ک. از سوی ک) پايتخت

پذيرفته شد که پيش از آن بارها در صالحيت حاجی حسين  -خارجه روسيه
هنگام گفتگوها . علی با هراس از حتريکات انگليس ابراز ترديد منوده بود

کرد که مقارن با اين زمان  ويتکيويچ نقش گزارنده و دبير را بازی می
 . ديگر کار پر مسووليتی را به دوش داشت

حاجی حسين علی به تفصيل پيرامون اوضاع سياسی در  ،در روند گفتگوها
مهچنان خواهش حاکم سردار  افغانستان و در مرزهای آن روشنی افگند و

نشين کابل را استوار بر ارائه کمک به او در صورت بروز پيچيدگی های 
 . کنه از سوی انگليسی ها و دولت سيک در پنجاب سپردمم

 -»کميته آسيايی«مساله افغانستان در نشست  1836در پايان مهان سال، 
ارگان عالی دولت روسيه که به تدوين توصيه ها در زمينه مشی خاوری 

وزيران وزارت های «در ساختار کميته . روسيه می پرداخت، بررسی گرديد
مهان عصر، رييس کل ارتش روسيه و نيز وزيران امور » نظامی و انتظامی

. خارجه و دارايی و رييس ديپارمتنت آسيايی وزارت خارجه شامل بودند
کميته آسيايی با بررسی مهه جانبه اوضاع پديد آمده در افغانستان و 
پيرامون آن پيشنهاد ارائه شده در گذشته از سوی استاندار نظامی 

 . کرد منطقه اورنبورگ را محايت
 

کميته به دليل دوری افغانستان از روسيه توصيه کرد به احتاد سردار 
زير سرپرستی و ) کابل، قندهار و هرات(نشين های دور افتاده افغانی 

مساعدت گردد و کمک منايد ميان ايران و اين سردارنشين ها  محايت ايران
ه، اين گون .به امضاء برسد) در واقع انگليس( پيمانی بر ضد سيک

اقدامات روسيه به پندار آنان به افغانستان کمک می کرد تا در برابر 
گسرته جويی ممکنه سيک ها با تالش های استوار بر بازگردانيدن شاه پيشين 

که سيک ها و انگليسی ها از او پشتيبانی می (شجاع امللک  -افغانی
 .، ايستادگی منايد)کردند
 

آن خبش که ربط می گرفت به  با توجه به پيچيدگی مناسبات روسيه در
فيصله گرديد حتقق اين طرح را به  ،آسيای ميانه، خاور نزديک و ميانه

پروتکل  1836در دسامرب. کنت سيمونيچ بگذارند -دوش سفير روسيه در ايران
که از سوی نيکالی يکم تاييد گرديده بود، آغاز » کميته آسيايی«نشست 

 . به پياده شدن کرد
 

حاجی حسين علی در زمان بازگشت او به کابل کماکان به عنوان معيتی 
حاکم  ،مهان ويتکيويچ پيشنهاد گرديد که می بايست به دوست حممد خان

سردار نشين کابل نامه امپراتور را با ابراز هبرتين متنيات او نسبت به 
افغانستان و مهچنان اطمينان دهی به ارائه مهکاری و دفاع بازرگانان 

 .، برساندروسيه می آمدند افغانی يی که به
 

به حاجی حسين علی از خزانه روسيه مهه هزينه سفر او پرداخت شد و برای 
حاکم کابل سرويس استاندارد هدايا که به گونه سنتی به حکومات 
کشورهای خاور نزديک و ميانه داده می شد، و مشتمل بود بر پوست ها، 

 . های جيبی؛ فرستاده شدآيينه ها، پارچه های زرکار و نقره کارو ساعت 
 

وزير امور  -کارل نسلروددر دستور العمل سری يی که ويتکيويچ از 
ورد، به ويتکيويچ  سفارش گرديده بود نه تنها آ خارجه روسيه به دست

مناينده افغانی را تا هتران مهراهی کند و بکوشد با او به کابل برود، 
ای امکان از نگاه بل نيز اين کشور دور افتاده از روسيه را تا ج

) در واقع اکتشاف(اقتصادی، سياسی و نظامی به گونه مهه جانبه مطالعه 
کند و با منايندگان بازرگانی افغانی در متاس شود و آن ها را به گسرتش 

برگرفته از اسناد کميسيون آرشيوگرافی . (پيوندها با روسيه بر انگيزد
 ).947-944. ، صص1881، تفليس، 8قفقاز، جلد 
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متقاعد ساخنت  ،وظيفه اصلی گذاشته شده در برابر او ،از ديدگاه سياسی
دوست حممد خان به آشتی منودن با حکام سردار نشين قندهار و به ميزان 
معينی پذيرفنت سرپرستی ايران به عنوان يک دولت نيرومند تر بر کابل و 

 . قندهار بود
 

ز سان پرتبورگ به راه ويتکيويچ مهراه با سفير افغانی ا 1837در ماه مه 
مگر سفير افغانی در راه بيمار شد و ويتکيويچ با گذاشنت او . افتادند
در آن جا با رايزنی با . از راه تفليس به پايتخت ايران رفت در مسکو

پيرامون وضعيت امر در افغانستان از شاه  ،کنت سيمونيچ -سفير روس
 شهرهای خاوری ايران ايران هزينه سفر به دست آورد و با پشت سر گذاشنت

 ».به شهر قندهار رسيد 1837در ميانه های 
 

به هر رو، من از مدت ها در انديشه آن بودم تا اين نامه را با ... 
مشاری ديگر از اسناد روسی تازه افشا شده در باره افغانستان، پس از 

در سفری که به  2004خبت يارم بود که در . فروپاشی شوروی به دست بياورم
سکو برای اشرتاک در سی و هفتمين کنگره جهانی خاورشناسان داشتم، در م

در آن هنگام من در کرسی رييس . راس هيات افغانی قرار گرفته بودم
 . مرکز مطالعات اسرتاتيژيک وزارت خارجه کار می کردم

 
با هبره گيری از مهين فرصت، به هبانه مهکاری های دو جانبه با رييس مرکز 

يخ وزارت خارجه روسيه ديدار و در ضمن از موزه اسناد اسناد و تار
تاريخ ديپلماسی روسيه که در ساختمان وزارت خارجه واقع است، بازديد 

در اين ديدار و بازديد، جناب آقای داکرت زيوری هم با من . منودم
هر چه بود، از رييس مرکز اسناد و تاريخ ديپلماسی خواهش . بودند

افشاء شده ... ک رشته اسناد، مدارک، تصاوير وکرديم تا رونوشت های ي
او هم بی درنگ به يکی از کارمندانش رهنمود داد تا . را برای ما بدهد

هر چه بود، هر يک، پرونده بزرگی از . اين خواهش ما را برآورده سازد
 .اسناد ارزمشند را گرفتيم

 
های کاخ مهچنين مهاهنگ شد تا جمموعه يی از اين اسناد در يکی از تاالر

. استور در وزارت خارجه در کابل به منايش گذاشته شود که چنين هم شد
به هر رو، کنون يک رونوشت از نامه در دسرتس من، يک رونوشت هم در 
اختيار داکرت زيوری در لندن و يک رونوشت هم در آرشيف وزارت خارجه در 

اين اسناد امسال در سفری که به هتران داشتم، يک رونوشت از . کابل هست
را برای بايگانی و موزه وزارت خارجه ايران و يک رونوشت را هم برای 

 . موزه کتاخبانه جملس ايران هديه دام
 

و اينک منت نامه يی که بيش از يک سده و نيم در بايگانی های روسيه ...
 :زندانی بود

 
 

 بسم اهللا خير االمسآ
 حضرت امپراطور اعظم حفظ اهللا امللک االکرم

 
کوکب نير اعظم با امر و اراده خالق اکرم مربع نشين چرخ چهارم و تا 

نورخبش عرصه نيلگون طارم است مهواره اريکه عظمت و شوکت و جهانداری و 
جان آسود شهنشاه جم  سده سنيه اهبت و حشمت و شهرياری بوجود مهر منود

 جاه اجنم سپاه مجشيد نظر کيخسرو سرير زمان دارانشان سلطان الربين و
خاقان البحرين مجشيد هتمنت تن کيسخرو و سام آمين اسکندر کسری وش داری 
فريدون فر خورشيد فلک هيبت گردون قضا فرمان نيسان سخا باران دريای 
جهان لنگر السطان ابن سلطان و اخلاقان ابن اخلاقان شهنشاه معظم 
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ه افزون بر آن، امير پيشنهاد کرد؛ .]گ-به پنداشت بلگرامی[

 مساعی افغانستان، روسيه و پارس را به سود جتارت متقابلبود 
ی بريتانيا و هاادعا ابرنيازهای سياسی سه کشور در بر و

 بذر اختالف حاکم سيک که می خواستند ميان افغانستان و پارس
 28.بپاشند، توحيد منايند

 
اوضاع به اين باور شده بود سنيساريف با جتزيه و حتليل جنرال 

در آوردن  و متحد ساخنت افغانستان«ياسی دوست حممد که مقصد س
بايل افغانی زير يک چرت و سپس دوری گزينی از پارس که قمهه 

تالش هايی برای استيال بر کشور وی به مشاهده می در آن جا 
مناسبات با روسيه و  مربوط می گردد بهآن چه  .بودرسيد، 

شن نيست، به بريتانيا، او بنا به داليلی که تا به امروز رو
 بی اعتناسوی روسيه متمايل بود و نسبت به انگليسی ها 

   29».بود

                                                                                                                                                             
 منور و مزين بوده اعلی نشين سرير شاهنشاهی و صدر کزين............

اريکه صاحب کالهی باشند بعد از بزم آرايی ايوان موالفت و وداد و پس 
از اجنمن آرايی شبستان مودت و احتاد مشهود رای جهان ارای خورشيد اخبال 
آنکه چون فيمابين دودمان اين حمبت نشان و سلسله سدوزايی خمالفت و 

در خماصمت کلی و عناد جبلی واقع و سرکار عظمت مدار انگليس هبادر 
پرداخت حال شجاع امللک سدوزايی مايل و رجنيت سنگه که والی ملک پنجاب 
است و بسرکار انگليس هبادر که مملکت هندوستان در قبضه تصرف آهنا است 

ر مربوط و پرورش خمالفان اين گقرب جوار دارد طريقه آميزش با يکدي
ی که دولت را مضبوط دارند و اين بنده درگاه اهللا با سامانه و مجعيت

بفرمان قادر مستعان مرتتب شده است با گروه سکان مقابل و معارض چون 
آن دولت گردون رفعت را با دولت هبيه قاجاريه احتاد کامل حاصل است 

و انتظام سلسله اين دودمان نيز  مملکت افغانهرگاه در پرداخت امور 
ه را که توجه شاهانه مصروف فرمايند ابّا غبحدّا و نسّال بعد نسل اين طبق

از توفيقات پادشاه بی مهتا که قريب بيست لک خانه می باشند مرهون 
 وممنون خواهند ساخت

 
از مکارم اخالق شريف و مراسم افکار لطيف متوقع چنان است که اين  

سلسله جليله را بقرار دودمان عظيم الشان دولت گردون رفعت قاجاريه 
عالی هرگاه از آن جانب انشااهللا ت متصل بدولت فلک مرتبت خود سازند

تقويت رسانی باشد از سلسله افغان متعلقه نيازمند بسا امورات و 
              مطالبات شاهانه خواهدشد فقط

 .گ-» 1250 ?امير دوست حممد غازی  : مهر
 .93. ، ص1982اصغر بلگرامی، افغانستان و هند بريتانيايی، کابل، .  28
 220. ، ص1921، مسکو، »نستانوغاا«، .ای. سنيساريف آ.  29

روشن است جنرال سنيساريف در هنگام نوشنت کتاب خود : يادداشت گزارنده
آشنايی کامل با و نداشنت به دليل در دست نداشنت منابع و مآخد بايسته 

ست اين که خن. ارزيابی خود در زمينه دچار لغزش شده بود دراوضاع کشور 
او هنگامی که پيشاور . نبود نسبت به انگليس بی اعتنا دوست حممد خان

، و در بازپسگيری آن با نيروهای خود نوميد شد به دست سيک ها افتاد
مگر، هنگامی که ديد . به دست آوردن آن به انگليسی ها رو آوردبرای 

که انگليسی ها پش سر سيک ها ايستاده اند و در پی باز آوردن شاه 
چون . و ايران رو بياوردشجاع به کشور هستند، ناگزير گرديد به روسيه 

 .پشت و پناه ديگری نداشت
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آن چه مربوط می گردد به نامه های دوست حممد خان عنوانی دربار ايران، 
نامه يی که امير، عنوانی امير کبير، اتابک اعظم قائم مقام ميرزا 

صدر اعظم ايران، نوشته است، در کتاب  -ابوالقاسم خان فراهانی
 361-360 .ص. در ص، 1383شته داکرت يوسف حقيقی، نو »افغانستان و ايران«

  .، آمده است
 

صدر اعظم  -مهچنين نامه امير دوست حممد خان عنوانی حاجی ميرزا آقاسی
از يگانگی تا :  ايران و افغانستانايران فرستاده بود که در کتاب 

نوشته هبمنی قاجار، چاپ مرکز اسناد و تاريخ  ،تعيين مرزهای سياسی
  .آورده شده است 227-226. ص. وزارت خارجه ايران در ص ديپلماسی

 
حاجی ابراهيم خان که برای بيان وضعيت کابل روانه  -خنستين سفير او

دربار ايران شده بود، نامه دوست حممد خان را از نظر شاه ايران 
  .گذرانيد

 
مهچنين امير دوست حممد نامه يی عنوانی  حممد شاه قاجار نوشته بود که 

به دربار ايران فرستاده او دومين سفير  -حممد حسين خاننامه دست  اين
» افغانستان و ايران«کتاب  213 .ص دراين نامه گوشه يی از . شده بود

 :، آورده شده است که منت کامل آن در کتاب1383نوشته داکرت يوسف حقيقی، 
 - 632 .ص .، ص1348، هتران، خوارزمی، امير کبير و ايران ، فريدون آدميت

آقای پيروز جمتهد زاده در باره اين نامه در کتاب  .آمده است 263
می نويسد که اين نامه در » اميران مرز دار و مرزهای خاوری ايران«

 .آرشيو وزارت خارجه انگلستان وجود دارد
 

دوست حممد خان در آن برهه مناسبات بسيار به گونه يی که ديده می شود، 
نزديکی با بازپسگيری پيشاور،  شت و برایخوبی با دربار هتران دا

 در برابروقايه خود سرداران قندهار که حتت احلمايه ايران بودند، 
درهم کوبيدن کامران ميرزای  بازگشت شاه شجاع به ياری انگليس و

حاکم هرات که از متحدان شجاع امللک و انگليس و از دمشنان  -سدوزايی
 . باخت بود، با ايران نرد دوستی می شسرسخت

 
 :در نامه خود نوشته بودبه هر رو، دوست حممد خان 

قديم، بزرگان خانواده اين بنده به صداقت و از آن جا که از اوقات «
درستی مربوط و متوسل دودمان فلک بنيان اعليحضرت شاهنشاهی بوده اند، 
اين بنده نيز خود را يکی از متمسکين و متوسلين دودمان آن سلطنت 

هم ] کابل و مضافات آن[ه، چنان داشته ايم که اين واليت عظمی انگاشت
سبب عريضه نگاری در اين وقت که اعليحضرت ...تعلق به مملکت ايران دارد

قوی شوکت پادشاه اسالم است، در مجيع اين واليت فتنه و فساد و اغتشاش 
 .عظيم از طائفه شقاوت نژاد سيک است

 
از طوائف حول و حوش و مهسايه  اگر چه چهارصد هزار خانوار از افغان و

ها، آثار و عالمات اطاعت به اين خيرخواه صميمی دارند و ليک به جهت 
عدم قدرت و توانايی من از برای مشغول ساخنت و منظم منودن اين چنين 
گروه عظيم، قشون من منحصر شده است به بيست هزار سوار جرار و رشيد و 

، تا حال مغلوب آن طايفه ...توپ پياده و پنجاه عراده خوب و ده هزار 
ابل اين طايفه جنس و در مقو ليک تا کی می توامن ...بی دين نشده ام

شهر کابل که پايتخت شهر قندهار که اشرف بالد و ...منايم مردار مقاومت
که با خراسان هم سرحد هستند، و مهچنين ، و بالد و نواحی استافغانستان 

است و مفصله فوق جزو ممالک حمروسه ايران  مملکت خراسان و مضافات و اليات
در مجيع ممالک حمروسه شاهنشاهی، نيک و بد  اين واليات نيز از نيک و بد 

دولت ساير اجزای مملکت ايران نبايد جدا و سوا باشد و نبايد از منافع 
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زمان نفوذ نيرومندی در پارس، که در روسيه مقارن با اين 
بنا بر اين، به پشتيبانی . ، داشتواقع متحد آن گرديده بود

واحه حاصل خيز و  -از آرمان شاه ايران مبنی بر تصرف هرات
می پرداخت  پارسطريق ر راه  هند از اسرتاتيژيک بر س گرهگاه

که سعی در قائم کردن کنرتل خود (از حتکيم سيطره بريتانيا تا 
بر آسيای ميانه، جلوگيری کرده  )داشت مهم هراتقه بر منط

 .باشد
 

ترجيح می داد 30.]گ-یبه رهربی گراف نسلرود[ديپلماسی روسيه 
به  را در دست سلسله قاجار پارسی وابسته »کليد هند«اين 

                                                                                                                                                             
بنا به  633 -632مهان جا، صص ...(عليه ايران حمروم و بی نصيب مبانند

زاده، اين نامه در آرشيو وزارت خارجه انگلستان  نوشته پيروز جمتهد
به نقل از جمتهد زاده، اميران مرز دار و مرزهای ايران،  .وجود دارد

 ).284. ص
 

افزوده بود که اگر حممد شاه به  دوست حممد خان در ادامه اين نامه خود
او کمک نکند، و او نيز نتواند از عهده سيک ها برآيد، آن گاه جمبور 

ها خواهد شد و نتيجه آن، چيزی جز سلطه گرفنت از انگليسی  به کمک
وی مهچنين در اين نامه خود، . انگليسی ها بر افغانستان خنواهد بود

متذکر شده بود که بعد سلطه انگليسی ها بر افغانستان معلوم خنواهد 
آن مجاعت تا در کجا و کدام مملکت خواهد  شعله های ظلم و تعدی«بود که 

 .»شد
 

سيمونيچ سفير روسيه نيز در خاطرات خود حمتوای اين نامه را تاييد  کنت
کرده می نويسد که تنها مقصود دوست حممد خان از ارسال نامه و سفير 
دريافت کمک مالی از ايران بود که حممد شاه نيز اين نامه را با نامه 
پر آب و تابی پاسخ گفته و وعده داده بود که نيروهای ايرانی به زودی 
. به قصد جنات افغانستان از چنگ کفار به آن صوب عزيمت خواهند کرد

 )12. سيمونيچ، خاطرات وزير خمتار، ص(
 

زندگانی امير مهچنين ترمجه انگليسی اين نامه در کتاب موهن الل زير نام 
نيز آمده است که از سوی داکرت هامشيان به   امير کابل -ندوست حممد خا

. ص. اين نامه در ص. يکا به چاپ رسيده استزبان دری ترمجه و در امر
 .جلد يکم کتاب آمده است 236-238
 

نامه های امير دوست حممد خان به دربار ايران را می توان در آثار زير 
 :ديد

 .، مشهد1383افغانستان و ايران، دکرت يوسف متولی حقيقی، -1
 .، هتران1386ايران و افغانستان، حممد علی هبمنی قاجار،  -2
 . گ-.1374گزيده اسناد سياسی ايران و افغانستان، نصيری مقدم، هتران، -3

     
تا  1816وزير خارجه روسيه از ) 1862-1780(کارل نسلرود) نتُک(گراف .  30

از . با کار در هيات روسيه در برلين آغاز کرد 1801خدمت را از  1856
مطلق گرايی  او با روحيه ستايش از. عضو شورای دولتی روسيه بود 1856

مهکاری با دولت های . پروس پرورش يافته و شاگرد و هوادار مرتنيخ بود
اتريش و پروس را استوار ترين تضمين در برابر خطر انقالب می دانست و 

 .در مهه پويايی خود از اين انديشه پيروی می کرد
» احتاد مقدس« به خاطر حتکيم و در آتيه به خاطر بازآرايی دو باره  

ا منافع روسيه را با عقب نشينی در برابر اتريش و انگليس در باره
مگر سنجش های او در مهکاری با اتريش و . قربانی کرد» مساله خاور«
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پرتبورگ در حفظ و گسرتش روابط  ،افزون بر اين. روسيه ببيند
هرات و . جتاری سودمند ميان روسيه و افغانستان عالقه مند بود

جا نقش مهمی را به عنوان مرکز عمده ترانزيت بازی  در اين
 .می کرد

 
به هر رو، امير دوست حممد با درک روشن اين که در پشت سر 

مللک و سيک ها بريتانيا هستند، تصميم اقدامات هتامجی شجاع ا
 .گرفت تا از روسيه در خواست کمک منايد

 
مناينده افغانی به پرتبورگ فرستاده  -حسين علی خان1836به سال 

گراف . پاييداو در راه پايتخت روسيه در اورنبورگ . شد
 -ياور خود، فرماندار کل اورنبورگ -پيروفسکی) کنت(

هيات ديپلماتيک افغانی به سانکت ويتکيويچ را برای مهراهی 
در اين حال، فرماندار به اطالع تزار رساند . پرتبورگ گماشت

بايسته است از حاکم کابل محايت کرد، چون اگر به «که 
افغانستان سيک ها بيايند، اميدها برای روابط جتاری با اين 

دست  –کشور نقش بر آب خواهد شد و اگر افغانستان را شجاع
ليسی ها بگيرد، آن گاه افغانستان فرمانربدار نشانده انگ

در يک گامی رسيدن به بريتانيايی ها انگليسی ها می شود و 
ميانه زير نفوذ آن ها خواهد  آسيای. خبارا قرار می گيرند

 آن ها می توانند. بازرگانی آسيايی برهم خواهد ريخت رفت و
ح در برابر آن مسلروسيه را نيز  کشورهای مهسايه آسيايی

را با بارود و ساز برگ و پول جمهز  ها آن و بسازند
   31».بسازند

 
در پرتبورگ تصميم به گسيل هيات ديپلماتيک به افغانستان 

کارشناس مسايل خاور، که با  -گرفتند که در راس آن ويتکيويچ
در دستور العملی . زبان های بومی آشنايی داشت، گماشته شد

شده بود که به آشتی ميان  که به او داده شده بود، نشاندهی
حاکم قندهار،  –دوست حممد و کهندل خان -»حاکمان افغانستان«

 .مساعدت منايد
 

افزون بر اين، فرستاده روسيه می بايستی به آنان توضيح می 
روسيه بنا بر بعد مسافت منی تواند به آن ها  کمک «داد که 

ه می آن ها شرکت صادقان...مگر با اين هم، در. واقعی منايد
ورزد و مهيشه از طريق ايران به ارائه محايت دوستانه به آن 

کابل مبلغ دو  حاکماو مهچنين می بايست به . »خواهد پرداخت

                                                                                                                                                             
پروس و مهچنان تضاد ميان انگليس و فرانسه با شکست رو به رو شد که در 

روسيه در عرصه بين املللی جتريد ) 1856-1853(نتيجه در آستانه جنگ کريما
برگرفته از (نسلرود پس از اين جنگ برکنار و بازنشسته شد . يدگرد

 ).کبير روسيه) دانشنامه(دايره املعارف
 

 . 398. ، ص1952تاريخ نو کشورهای خاور خارجی، مسکو، .  31
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به را ميليون روبل نقد و به ميزان دو ميليون روبل روسی 
 32.دسپرشکل کاال می 

 
ويتکيويچ در راه کابل به قندهار رفت و در گفتگوهای ايرانی 

در آن جا تصميم گرفته شد . خان شرکت کرد ها با کهندل
حاکم هرات که مورد محايت بريتانيا  -پيمانی در برابر کامران

پايتخت دوست  -به کابل 1837در ماه نوامرب . بود، بسته شود
 . حممد خان رسيد

 
بايد گفت که موقف رمسی ويتکيويچ نزد برخی از تاريخدانان شک 

 -يوژاکف. ن. ای مثال؛ سبر. و ترديدهايی را بر می انگيزد
در اين ...«: يکی از پژوهشگران روسی سده نزدهم می نويسد

ويتکيويچ، به کابل رسيد و با بسيار  -هنگام، افسر روسی
او امير . گرجموشی از سوی امير دوست حممد خان پذيرايی گرديد

را متمايل ساخت تا با روسيه مهپيمان شود و حتت احلمايه روسيه 
ويچ مامور دولت روسيه نبود و روسيه به طور ويتکي. درآيد

مگر، نفس مسپاتی به . رمسی با اقدامات او مهبستگی نشان منی داد
خشمگين برآشفته و روسيه در کابل، دولتمردان انگلستان را 

 33».ساخته بود
 

به هر حال، در چهارچوب پژوهش دست داشته بيشرت نه دايره 
دستاوردهای تکاپوهای او، صالحيت های رمسی مناينده روسيه، بل 

آن هم نه تنها به سود روسيه، بل نيز افغانستان مهم 
: پنداشته می شود و در مهين نکته مهه پژوهشگران هم آوا هستند

موفق شد  -ويتکيويچ توانست ماموريت خطير خود را اجنام دهد
در آشتی دادن دوست حممد و حاکم  قندهار که برادر ناتنی اش 

مده بودند؛ مساعدت منايد و آن ها آر به دنيا بود و از يک پد
را متمايل به احتاد دفاعی با ايران در برابر هتديدهای گسرته 

افزون بر اين، مناينده روسيه . بريتانيا گرداندهای جويی 
شايد با پا برون هنادن از دايره صالحيت های خود به دوست حممد 

                                                 
 اتمبارز«: کتاب بابا خواجه يف 41. آقای کارگون اين موضوع را از ص.  32

کلمه  اند که در بازنگاری برگرفته» مردم افغانستان به خاطر استقالل
. است» وعده می سپرد«در واقع  که دچار لغزش شده، اند »می سپرد«

اتوبيوگرافی  108. ص باباخواجه يف به نوبه خود اين مطلب را از
  .ديوگامل نقل قول منوده است

در . ، ويتکيويچ چنين مبلغی را به دوست حممد خان نداده بوددر واقع
بنا به يک رشته «:اب روسيه و و خاور می خوانيمکت 135. ص اين باره در

با دوست حممد خان در زمينه هببود مناسبات بازرگانی مدارک ويتکيويچ 
در اين حال ويتکيويچ به . روسيه و افغانستان به سازش هايی دست يافت

) چيزی که بيرون از گسرته صالحيت او بود( منايندگی از امپراتور روسيه
يی به ميزان دو ميليون روبل نقد و دو ميليون  کمک مادی سپردوعده 

. به او ارزانی منايد -مبلغی که در آن برهه گيچه آور بود -روبل کاال
بدون مهاهنگی با رهربان روسيه در سان پرتبورگ، وعده مهچنين ويتکيويچ 

داد که روسيه به دوست حممد خان در برگرداندن منطقه پيشاور ياری می 
  .گ-.»رساند

، 1885افغانستان و کشورهای مهسايه آن، سان پرتبورگ، . ن. وژاکف، سي.  33
 .36. ص
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. تان را دادخان وعده کمک در بازپسگيری پيشاور به افغانس
تا حد زيادی نتيجه موفقيت آميز  بود که نکته آخرمهين 

 .مذاکرات را تعيين کرد
 

ويتکيويچ ناگزير بود در اوضاع دشواری عمل  ،در اين حال
مناينده يی به [ در آستانه ماموريت او، بريتانيايی ها -منايد
به کابل گسيل داشته  را) برنس(الکساندر برنز  .]گ-نام

به او رهنمود داده شده بود  تا دوست حممد را به  ، کهبودند
سوی خود جلب منايد و با او مساله بسنت پيمان در برابر ايران 

 .و روسيه را بررسی منايد
 
امير، به نوبه خود، بر مساعدت بريتانيا در مبارزه خود  

برای متحد ساخنت افغانستان و بازگردانيدن از سيک ها سرزمين 
، استعمارگران مگر. سنجش داشت ها را های اشغالی افغان

تقاضای دوست حممد را مبنی بر وادار ساخنت سيک ها در 
و خود  قاطعانه رد کردند بازگردانيدن پيشاور به افغانستان

وانگهی امير مذاکرات  .خواستار اخراج مناينده روسيه گرديدند
  .پذيرفت وچ رايويتک با گرجموشیرا برهم زد و  سبا برن

 
ارزيابی تا حدود  ،تاريخ نويس سرشناس افغانی -لیحممد ع

در آن هنگامی که امير سرگرم «: متفاوتی از وضع  دارد
ظاهر در صحنه سياسی بود، بازيگر نوی  سگفتگوها با برن

با ورود اين . افسر روسی با نام خانوادگی ويتکيويچ -گرديد
رسم . قرار گرفت یامير در موقعيت دشوار ،مهمان ناخوانده

صرف (، از مهمان مستلزم استقبال گرم ،همان نوازی افغانیم
 ،برای حفظ ماتقدمامير . بود )نظر از آن که او چه کسی است

انگليس گفت که فرستاده . س مشورت کرددر اين مورد با برن
چنانی که  امير اشتباه خنواهد کرد، اگر فرستاده روسيه را

 وم است،مرس اين کار در ميان ملل متمدن در زمان صلح
، از هيات روسی  اطمينانیپس از دريافت چنين امير . بپذيرد

  34.پذيرايی کرد
 

در مورد » مهمان ناخوانده«کاربرد نا به جای اصطالح 
ويتکيويچ را به وجدان خود نويسنده به دليل عدم آگاهی 
احتمالی وی از حقايق مهم تاريخ کشور خودش واگذار می 

به رفتار امير در قبال  آن چه مربوط می گردد .مناييم
ويتکيويچ، ديدگاه تاريخ نويس افغانی را می توان چوناِن يک 

دوست حممد در آن هنگام زير فشار و تاثير : ورژن پذيرفت
نيرومند انگليسی ها بود که او با آن ها مدت ها بود سر و 

در آن هنگام او هنوز اميدوار بود امتيازات : کار داشت
ت بياورد، چون در آن اوضاع پيچيده، مشخصی از آن ها به دس

 .او تکيه گاهی نداشت و کسی نداشت تا به او اميد ببندد
                                                 
34 . Mohammad Ali. Afghanistan (the Mohammadzai Priod).kabul. 1959.  

کمونيست سرشناس هندی است که سال  -به گمان غالب، سخن بر سر خوشی حممد
رای به دست ب. ها در کابل زيسته بود و حممد علی نام مستعار او بود

 . نربد افغانی استالين، ترمجه مهين قلم: آوردن آگاهی بيشرت نگاه شود به 



 41

 
-حاجی[، او آن کشور را منی شناخت و ماموريت بود روسيه دور 

حسين علی خان، که به پرتبورگ رفته بود، بعيد بود به او .] گ
به جز از اطمينان به دوستی، که . کدام وعده کمک را بياورد

بنابراين، امير .  برخوردار نبودپشتوانه تعهدات مشخص ز ا
شايد در جستجوی زمينه برای متاس های آتی با روسی ها بود و 
ممکن می مشرد در اين پيوند با انگليسی ها به رايزنی 

 .بپردازد
 

به هر رو، ديدگاه تاريخ نويس افغانی مبنی بر حسن نيت 
ترديد بر انگيز به الکساندر برنس نسبت به مناينده روسيه 

چون برنس دستور روشنی از نايب السلطنه هند . نظر می رسد
 .دريافت کرده بود مبنی بر اخراج ويتکيويچ از افغانستان

) حکمران قندهار(خان  کهندلحممد و برادرش  دوست، هر چه بود
با ايران  ،با تضمين روسيهدر نتيجه گفتگوها با ويتکيويچ، 

 . ندقرار داد مهپيمانی بست
 

او با هر دو  :شايد هم امير بازی دوگانه يی را پيش می برد
سود هر چه دست آوردن ه تالش برای ب بازی می کرد باقدرت 

او از  .گذاشته بود دست او بر آنها، که  بيشرت از رقابت آن
برنس هبره می برای اعمال فشار بر  ،کابل آمدن ويتکيويچ به

می وامنود  چنينبريتانيا  همنايندهنگام ديدار با  امير .جست
 او حتنيست کابل  بهروسيه  آمدن هياتعالقه مند به کرد که 
ميل به تنها در بر دارنده ، که را امپراتور روسيهپيام 
 ،بود و دوستیبی آاليشانه  متنيات حاوی و نيز  بازرگانی گسرتش

 35.به او نشان داد
  

خبش  به ،دو قدرت بزرگموازنه ميان حفظ  راهکاردر آينده، 
 . ی مبدل گرديدجدايی ناپذير سياست های حاکمان افغان

 
منايندگان روسيه و انگليس در کابل، رويارويی در مهين حال، 

 ،قندهار به پارسفرستاده شاه : اجناميدروسيه سود به  آشکارا
عدم قرار داد قندهار حکمران و پارس  ميانه او گزارش داد ک

ه جويی گسرتدر برابر بله و مقامداخله در امور يک ديگر 
سيمونيچ به امضاء گراف  -روسيه با تضمين سفيرسوم  هایکشور

 36.رسانده است
 

                                                 
زندگانی امير دوست حممد موهن الل، : برگرفته از( 101. بلگرامی، ص.  35

 ).88. ، ص1846، جلد يکم ، لندن، خان
اين کتاب چندی پيش از سوی استاد داکرت هامشيان در امريکا به : يادداشت
 . ه و چاپ شده استدری ترمج

 .94. مهان جا، ص.  36
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افغانستان  1838 نرسيده بود، در ماه اپريل س که به مقصدبرن
 37.را ترک گفت

 
 پايیبرای بررا  راستينیفرصت  ،ويتکيويچ پيروزمندماموريت 

فراهم افغانستان  روسيه و پايدار ميانديپلماتيک پيوندهای 
مناينده حيطه صالحيت های در چنين وظيفه يی البته، . آورد

يک  پردازه بی ترديد باو پويايی ، اما شامل نبود روسيه
 .مساعدت می کرد یافغان رانانحاکمنزد تصوير مثبت از روسيه 

روزهای ، که به دنبال کمک به افغان ها در یتصوير کشور
 چيزی در عوضظاهر خواستار هيچ  بود و درها  تاريخ آندشوار 

 .نبود
 

ديپلماسی  .ی مساعد حتقق نيافتندبا اين حال، اين فرصت ها
مسائل  هنگامدر آن برای آن که  پرتبورگانکت بريتانيا بر س

که در چهارچوب آن (» خاور«مربوط به حل نشدن مساله نامنهاد 
 درگير شده 38در برابر مصر امپراتوری عثمانیبه نربد روسيه 

با بريتانيا  روسيه می ترسيد .مهم تر بود؛ فشار آورد) بود
تنگه گذرگاه های آبی  مساله زمينهدر به پشتيبانی آن که (

درگير نربد  در خاورميانه )اميدوار بود 39دريای سياههای 
 40.گرددآشکار 

                                                 
ترمجه عزيز آريانفر در زمينه چنين می ، روسيه و خاورکتاب  134. در ص.  37

کسی که از عهده مسووليت چوناِن برنس  1338در پايان ماه مارچ «: خوانيم
بر دوشش برنيامده است، از افغانستان فرا خوانده شد های گذاشته شده 
 .گ-.حممد خان را ترک گفتمهان سال قلمرو دوست  یو در آغاز ماه م

. ترکيه درگير جنگ با حممد علی پاشای مصری بود ،در اين هنگام.  38
در پی به دست آوردن امتيازهايی از  ،روسيه با هبره گيری از فرصت

 .گ-.ترکيه در مساله تنگه های آبی راهربدی آن کشور بود
ر ترکيه است که دريای سياه و سفواهای داردانل و بتنگه منظور از .  39

 .گ–. درياچه مرمر را با دريای مديرتانه پيوند می دهد
يکی از داليلی که سبب عقب نشينی روسيه در اين مساله گرديد، اين .  40

در برابر » احتاد مقدس«بود که روسيه در اين برهه در پی بازآرايی 
ز هم فروپايده ا» حبران خاور«اين احتاد در اثر پاگيری . فرانسه بود

روسيه که فرانسه را بزرگرتين خطر در اروپا می دانست، حاضر بود  .بود
به خاطر تشکيل دوباره اردوگاه ضد فرانسه از بسياری از منافع سياست 

 . خارجی خود چشمپوشی منايد
 

مانع » درد سر افغانستان«بر ترکيه و  ،مسايل بالکان، پيروزی روسيه
 1939مساله افغانستان در پس از آن که . اد بودشکلگيری  دوباره اين احت

در سياست جهانی مطرح گرديد، تنش ها ميان انگليس و روسيه بسيار 
چون روس ها به هيچ رو خواهان جنگ با انگليس نبودند، و . افزايش يافت
رويارويی با خطر فرانسه در اروپا به مهکاری انگليس در  ،از سوی ديگر

دند در برابر انگليس در افغانستان کوتاه نيازمند بودند، بر آن ش
يک رشوه سياسی به انگليس  ،در واقع عقب نشينی در افغانستان.  آيند
 . بود
 

نيکالی يکم حاضر گرديد  1840در . روس ها تنها به اين کار بسنده نکردند
اسکليسک با ترکيه نيز بگذرد  -از سازشنامه سودمند اونکيار

) روسيه، اتريش، انگليس و پروس(چهار کشور  وکنوانسيون لندن با اشرتاک
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به  کوشيد میوزير خارجه روسيه  -ینسلرودگراف کارل فون 

: توضيح بدهدکابل را از  کيويچويت بازديدف اهدا انگليسی ها
که يک افسر  می کنيمصادقانه اعرتاف در برابر انگليس ما «

به کابل برای به دست آوردن اطالعات مربوط به  چندی پيشروسی 
داد و ستد منايد که  تا روشن.. .بازرگانی گسيل گرديده بود

با کشوری که روسيه با آن تا مهين اکنون هيچ رابطه يی 
 داشته در برمی تواند  مای برای بازرگانان سودچه ندارد، 

با نامه مناينده پيشاهنگی را حکومت ما بر آن شد تا  .دارد
به ابتکار خود به ] امير افغان[به آن پيامی که  يی در پاسخ

 41.»گسيل دارد.] گ-به آن جا[ما فرستاده بود، 
 

ی پر سر و صداکارزار پرهنگامه و  ، در انگلستانهمبا اين 
، به راه افتاده بود وزير خارجه -پاملرستونسی به رهربی سيا
کننده که هتديد  در روسيه داشنت انديشه هايی«سخن از که 

   42.، می گفت»اند انگليس در آسيامتصرفات امنيت 
 

يادداشتی  ،سفير بريتانيا در پرتبورگ 1838اکترب بيست و هشتم 
 »عوامل«که  آمده بوددر آن ، که ردپس خارجه روسيهارت وز به

ضد بريتانيايی و يه در روح 43و افغانستانپارس در «روسيه 
 44 .»عمل می کنندمنافع بريتانيا خماصمت با 

 
خود سفير  -)Simonich( سيمونيچ) ُکنت(گراف، دولت روسيه وانگهی

را به پرتبورگ فرا خواند و از پشتيبانی پارس که هتران  در
 مهزمان با آن،. اشتدردست ب ،تالش می ورزيد هرات را بگيرد

شاه به آگاهی که را آرام بسازد لندن می ورزيد پرتبورگ تالش 
ی تواند منروسيه رسانده شده است که  قندهارحکمران ايران و 

 .پارس بدهدافغان و قرار داد تضمينی برای 
 

اسکادران رزمی  يی ها با آوردنبريتانيا مهزمان با آن،
بر هتران فشار  ،کخار جزيره وگرفنتارس پدر خليج دريايی 

به درازا حماصره  زاناگزير گرديد شاه ايران . نظامی آوردند
  .که از سوی روسيه پشتيبانی می شد، دست برداردهرات کشيده 

                                                                                                                                                             
 را که بر پايه آن ترکيه زير کنرتل بامهی اين چهار کشور قرار می گرفت،

 .گ–. بپذيرد
. ، مسکو، صروسيه و افغانستان: شوروی و کشورهای خاورفسکی، وگانک. 41
53.  
. ، ص1967، مسکو، 1838-1832خاطرات وزير خمتار، . او. سيمونيچ، ای.  42

164. 
اين کتاب از سوی داکرت يحيی آريانپور به پارسی برگردان و : يادداشت

 .گ-.در هتران چاپ شده است
نام  چوناِن» افغانستان«به گمان غالب، اين خنستين باری است که .  43

پيش از اين، دست . کشور ما به گونه رمسی در روسيه به کار رفته باشد
  گ-.روسی بر خنورده ام رادر آث »افغانستان«کلمه کم بنده با 

. ، مسکو، صروسيه و افغانستان: شوروی و کشورهای خاورفسکی، وگانک.  44
54. 
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به  ان، شتابرا ترک گفته افغانستان ويتکيويچ، سر اجنامدر 

ارائه به وزارت خارجه شتافت تا گزارش خود را سنت پرتزبورگ 
گراف  و يده بودنکومت تزاری ديگر از او رو گرداح ؛مگر. کند

پويايی های او را ناديده  ،وزير خارجه -ینسلرودکارل فون 
-و چنان نشان می داد که انگار او را منی شناسد[می انگاشت 

 .].گ
 

تاريخچه «: در باره او می نويسد) Snesarev(جنرال سنيساريف 
 اريکی ماندهتا کنون روشن نگرديده است و در ت ويتکيويچ

آغاز به مهان پيمانه تاريک است که زودرس او درگذشت . است
مشی سياسی نيرومندی . .]گ-از نردبان مدارج رمسی[باالروی او 

بود و نا وقت  پيش ازبسيار  ممکن است ،که او پيش گرفته بود
 ويتکيويچ، به گونه يی که روشن است .گسيختاز هم به هنگام 
دست به  ،برخوردن با پذيرايی سرد به پرتوگراد وبا رسيدن 
 45.خودکشی زد

 
گزارش می  نيشخندگونه ،شادمانیخشنودی و با  يی هابريتانيا 

را که خود را  ويتکيويچگويا اين که  ینسلرودکه دهند که 
و دستور داد  معرفی کرده بود، نپذيرفت.] گ-به وزارت خارجه[

نها را منی شناسد و ت ويتکيويچ«که پيام بدهند او به 
شنيده  ويتکيويچبه نام ی يماجراجو در باره کس.] گ-چيزهايی[

در کابل و سرگرم انرتيگ های گوناگونی  در اين اواخر، که است
ی يدر زمينه صالحيت هاکه  بدون آن. بوده استقندهار 

 46.»داشته باشد .]گ-بايسته[
 
 ،پرتبورگ با ضرب صفر منودن پيروزی های ماموريت ويتکيويچ 

را فرو گذاشت و با  در افغانستان.] گ-مواضع خود[يم شانس حتک
هبره گيری از فاکت که با ها را انگليسی دست های  ،اين کار

در  يی هبانهچوناِن کابل به روسيه هيات ديپلماتيک  آمدن
اين  .منودند، باز گذاشتجنگ به آغاز در برابر آن  1838پاييز 

                                                 
درامه يی در «در مقاله » تاريخ نظامی« 1996خالفين در مشاره دهم سال .  45

به تاريخ هشتم ماه مه :  می نويسد] پرتبورگ[» پاريس«اتاق مهماخنانه 
واقع (پرتبورگ  »پاريس«ق های مهماخنانه ويتکيويچ را در يکی از اتا 1839

در يادداشت يافت شده در اتاق . مرده يافتند) در خيابان بزرگ دريايی
تصميم گرفته به زندگی خود پايان بدهد  مهماخنانه نوشته شده بود که او

 . و در آستانه مرگ اسناد و يادداشت های خود را سوختانده است
   ».ه امروزبه سان معمايی مانده استبا اين هم راز کشته شدن او تا ب

 و نيز  220. ، ص1921ای، افغانستان، مسکو، . سنيساريف، آ.  46
Kaye. History of the war in Afghanistan. V. I. p. 209 

... «: می خوانيم روسيه و خاورکتاب  137. ، در صاين پيونددر 
، با آن که از به سان پرتبورگ رسيد 1939ويتکيويچ که در پايان اپريل 

که درست چندی پيش به (رييس نو ديپارمتنت آسيايی  -اوينيسين. گ. سوی ل
به . برکنار گرديد کارپذيرايی گرديد، از  )اين کرسی گماشته شده بود

گمان بسيار گماشنت سينياوين به جای رادوفينيکين نيز شايد زير تاثير 
 . گ-.مهين رخداد داراماتيک رخ داده باشد
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دست جاع امللک را اشغال کردند و شها کابل  بود که انگليسی
نيروهای خود خود را که به زور سر نيزه نيروهای  نشانده 

 .ند، بر ختت نشاندندآورده بود
 

به گريز به « ،فشار نيروهای بريتانيايیزير  ،امير دوست حممد
جايی که  عمال به  -رفتبه خبارا هم شد و سپس ناگزير مشال 

ری روسيه او هنوز به ياهم در آن هنگام 47.مبدل گرديدگروگان 
او به افغانستان  1841در پاييز . اما بيهوده. اميدوار بود

 او حت دست يازيد مجع آوری نيروهای شبه نظامیبه برگشت، 
پس از ، اما را شکست هم بدهد نيروهای بزرگ انگليسیتوانست 

 . و به هند فرستاده شدچندی تسليم آنان شد 
 

                                                 
ناشايست و زننده، زشت، ين جا بايسته است که از رفتار در ا.  47

نيمه مغنيتی ازبيک تبار ! امير املومنين -امير نصراهللا خانناجوامنردانه 
در برابر امير دوست حممد خان در هنگامی که سپاهيان  ديوانه خبارا

بيگانه کشور مهسايه اش را اشغال منوده بودند و در آن کشور اسالمی 
ياد  ،و امير آن به خانه اش پناه آورده بود خون روان بودرودباری از 

 :آور شويم
تاريخ «در کتاب  سفير ايران در دربار امان اهللا خان -به نوشته فرخ

که  را احرتامی...امير نصراهللا خان ...«، 184. در ص» سياسی افغانستان
ی الزمه مقام امير دوست حممد خان بود، به عمل نياورد و ضمنا سوء قصد

نسبت به سردار شير علی خان که هنوز خط جبينش نرسته و وجاهت سيمايش 
امير . او را جزء پيشخدمتان خود قرار داد و به حد کمال بود، منود

هر قدر امتناع منود، موثر واقع نگرديد تا  ،دوست حممد برای حفظ ناموس
 . العالج شبانه با کسان از خبارا فرار منود

 
ادی را به تعاقب او مامور منود و ضمنا دستور داد امير خبارا مجعيت زي

مشاراليه استنباط . امير را غرق منايند ،که در موقع عبور از جيحون
در آن . منوده، از عبور از جيحون امتناع و به طرف خبارا رجعتش دادند

جا نيز به قدری دچار تنگدستی شد که لوازم و مايحتاج خود و کسانش را 
د و امير خبارا هنايت بی شرافتی و بدجنسی و لئامت را به معرض بيع گذار

 . نسبت به امير دوست حممد خان و کسانش اجرا منود
باالخره پسرها و برادر زاده های امير با عده ای از گماشتگان 

 . مشاراليه شبانه از خبارا فرار کردند
 

چراغچی ّا مجعی را به تعاقب و دستگيری آن ها مامور و در دامير خبارا جمد
خباراييان به واسطه کثرت غلبه . به سردارها رسيده زد و خورد شروع شد

سردار سلطان امحد خان و سردار حممد افضل خان و سردار حممد اکرب  .منودند
سردار مسندر خان و سردار جهان گل خان مقتول و خبارايی  ،شده حخان جمرو

ر کرده ، به خبارا ان ها را اسيممه ،ها در هنايت بی شرافتی و بی شرمی
 . معاودت داده و مهه را حمبوس منودند

زاده ها را  رامير دوست حممد بعد از چندی با وسايل، پسرها و براد
مستخلص ساخته و با زمحت زياد از امير خبارا اجازه گرفته روانه 

 ».تاشقرغان و کابل منود
ن با در کدام جايی خوانده بودم که با امير دوست حممد خا: يادداشت

مياجنيگری منايندگان ايران که در اين هنگام در خبارا  به سر می برده 
دردمندانه هر چه انديشيدم، نام کتاب را به .  اند، رهايی يافته بود

  . گ-.ياد نياوردم
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دی در نتوانستند زمان زيا، استعمارگران مهه با اين
يی  مسلحانه خيزشدر کابل  1842 جنوریدر  .بپايندافغانستان 
انگليس رزدنت  -سبرنالکساندر آن روند ، که در آغاز گرديد

رهربان شورشيان  انگليسی ها ناگزير گرديدند با. کشته شد
 . ندواز کشور خارج ش سر اجنامو در منايند گفتگو 

 
 .از کشور بگريزدحاميان خود پيوسنت به شاه شجاع کوشيد با 
افغان به عنوان يک خائن کشته های خان  مگر به دست يکی از

) نفری هزار 16(ارتش  مهههند عقب نشينی به سوی در راه . شد
 .کشته شدنده نظاميان قبايل پشتون انگليسی از سوی شب -هندی

  
جايگاه خود در ها برای اعاده انگليسی تالش دوباره 

 غير نظامی باشندگانکوب گسرتده مهراه با سر که افغانستان
ها دوباره  آن 1842، نيز شکست خورد و در دسامرب سال بود

اين  انگليس و افغان خنستين جنگ. عقب کشيدند نيروهای خود را
 .گونه پايان يافت

 
، از تبعيد دو باره برگشته و قدرت را به دست گرفتحممد  دوست

نيمه ين های خان نش را پی گرفت و که کار متحد کردن کشور
امير که به  48.را تابع خود گردانيد ک مشال هندوکشيمستقل ازب

را دريافت نکرده  روسيهسوی کمک های وعده داده شده از موقع 
 .ی ها به مفامهه رسيده بودسيانگلديگر با ، بود

  

                                                 
در اين دوره دوست حممد خان ديگر به يک دست نشانده و  ،در واقع.  48

او از ادعاهای خود . ه بودعروسک خيمه شب بازی انگليسی ها مبدل گرديد
بر پيشاور دست کشيد و ماموريت يافت برنامه های انگليسی ها را در 

ميان متصرفات هندی ) حايليا  پوشالی(بوفر زمينه ايجاد يک کشور 
 »افغانستان«ای ميانه يی روسيه و ايران به نام يتصرفات آسمانگليس، 
 . پياده کند

و ) تفنگ و توپخانه(جنگ افزار ا انگليسی ها او را ب ،در مهين راستا
وظيفه يافت خاک های خان ها و ميرهای مشال هندوکش پول تامين کردند و 

قندهار و (و نيز قلمرو زير اداره برادران و برادر زاده های خود
ی اين بود که به رغم پشتيبانی ها. را به سرزمين خود وصل منايد) هرات

مروايان ازبيک خلم، ميمنه و و فداکاری های بی دريغ حک جوامنردانه
هزار  8-6در نربد باميان ازبيک ها (در دوره جنگ با انگليسی ها کندز 

سوار را به کمک او گسيل داشته بودند و در نربد کابل به رهربی وزير 
اکرب خان، شش هزار سوار ازبيک بودند که در جنگ تپه بی بی مهرو کمر 

را در برابر آنان به راه  نربد خونباری ،)سپاه انگليس را شکستند
اندخت که منجر به کشته و زمخی شدن هزاران نفر از باشندگان استان های 
مشالی گرديد و اين گونه هسته نفاق و استخوان شکنی و برادر کشی در 

 . کشور هنادينه شد
 

عبدالرمحان خان شايان  -ی های نوه خوخنوار و ددمنش اوبيدادگربه ويژه 
گواهی کاتب هزاره در سراج تواريخ در نربد کندز و  يادآوری است که به

 .گ-.تالقان بيش از پانزده هزار نفر را کشته بود
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شکار آمرحله رويارويی ويتکيويچ آغاز ماموريت با ، واقعدر 
» بازی بزرگ«پسان ها ه، که روسيه و بريتانيا در منطق ميان

 49.درازا می کشدبه  سدهو نزديک به يک نام می گيرد 
 

آسيای  يسی به خان نشين هایعوامل انگل ،اين زمانمقارن با 
مجع آوری اطالعات برای رخنه منوده و به خيوه و خبارا  -يانهم

 ها کنرتل بريتانيا بر آنقائم منودن اقدامات آينده به منظور 
 .می پردازند

 
استعماری لندن،  هپن سازی گسرتهبرنامه های  که ازپرتبورگ 

يانه آسيای منگران گرديده بود، دلچسپی بيخی قابل درکی به 
به  ی راديپلماتيکروسيه هيات  1820سال به: پيدا می منايد

 ،دولت روسيهبنا به دستور  1833گسيل می دارد و در سال خبارا 
ان کميسيون اورنبورگ با ترمج –) Demezon(ديميزون . ای. پ

 انبوهی ازمجع آوری که به  به آن جا می آيديی ماموريت سری 
 .پردازدمی جغرافيايی، سياسی و  اقتصادی  دارای بار اطالعات

خبارا  مهانندی ازبا ماموريت  نيز ويتکيويچ 1835سال به 
 .بازديد می کند

 
ه کبازرگانی بود گسرتش  يانه،هدف اصلی روسيه در آسيای م

ب بالقوه يرقيی چونان فزاينده  گونه به در آن جا بريتانيا 
روسيه  صنعتی نوزاد -بازرگانی بورژوازی .آن تبارز می کرد

خود و يافنت منابع فروش فرآورده های گسرتش بازار برای  به
در اين راستا يانه سيای من آو برای آنياز داشت  مواد خام
 .ی را بر می انگيخترگدلچسپی بز

 
های استبداد قرون وسطايی رژيم در اوضاع سلطه ين حال، با ا

بيگانه ستيزی سنتی  و يانههای آسيای منشين خان بر حاکم 
بازارهای برده هنگام در آن خيوه در (نسبت به خارجی ها 

شايد اغراق  بنا به برخی از داده هایو فروشی برپا بود 
امنيت  ،)نگهداری می شدهزار اسير روسی  سی نزديک بهآميز 

 روسيه کنرتل سياسی و نظامیبرپايی  باتنها ست جتارت می توان
استعمار روسی آسيای اين گونه انديشه  .تضمين گردد بر منطقه

 .يانه زاييده شدم
 
روسيه در گسرته جويی نظامی پويای  استعمار واقعی، يعنی 

. هپن گرديد) 1856-1853( اجنگ کريمپس از منطقه به طور کامل 
 با ماموريتدرست روسيه و انگليس  ميانسياسی  ويیروياراما 

 .آغاز گرديد يتکيويچو
 

                                                 
به پندار گزارنده اين بازی کنون هم با شدت متام ادامه دارد که .   49

)  نئو گريت گيم(در مرحله کنونی می توان آن را بازی بزرگ نو 
  .گ-.خواند
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سياست با افغانستان تا حد زيادی آينده سرنوشت به هر رو،  
با اين حال، . رقم می خوردهای دو رقيب استعماری در منطقه 

هم «رو با هم به هيچ بر افغانستان ها  تأثير هر کدام از آن
دو جنگ با در نتيجه  که انگلستانهنگامی در . نبود» ارزش

را از ميان  پنجابدولت ) 1849-1848و  1846-1845(سيک ها 
را سرکوب منوده بود، شورش گسرتده هند  1859-1857 برداشته و در

 در منطقهبا پويايی مرزهای متصرفات استعماری خود را و 
دولت روسيه پس از چشمپوشی از دستاوردهای  توسعه می خبشيد،

– )نزديک به چهل سال[(درازی برای مدت  ،ويتکيويچ ميسيون
  .افغانستان را بيرون از گسرته منافع خود رها کرده بود.] گ
 

ا بريتانيا ناگزير بود بع، امير افغانستان اوضادر اين 
متايل او مبنی بر کمرنگ  -بالفصل اين کارعلت  .نزديک گردد

 50.دوب به کمک انگليس از سوی پارسهتديد هرات  ساخنت
 

                                                 
 پيش از اشغال کشور از سوی انگليس؛خان در واقع، امير دوست حممد .  50

به خاطر بازپسگيری پيشاور، نه تنها هرات را به شاه پارس خبشيده بود 
ايران باشد تا اين که به دست  به دستزيرا ترجيح می داد تا هرات (

 و» شاه حممود -غصب ختت و تاج پدرش« دمشن خونی اش، که به دليل -کامران
 از مجله کمربند مرصع وی؛ واهرات گرانبهايشو ربودن ج شجتاوز به خواهر

ن بل نيز قندهار و کابل را هم چونا ؛)دمشنی شان آشتی ناپذير بود
کنفدراسيون ايران و سردارنشين های «در چهارچوب  ايران استان های

چيزی که از سوی کنت  .به رمسيت شناخته بود پيشنهادی روسيه» افغانی
 .مسا تاييد شده بودسفير روسيه در هتران ر -سيمونيچ

 
خان نشين های ازبيکی و  اين بار که انگليس در برابر او وظيفه گرفنت

را گذاشته » افغانستان«قندهار و هرات و تشکيل کشور  تاجيکی مشال،
بود، و روسيه و ايران نيز زير فشار انگليس کارزار افغانستان را رها 

سردار کهن دال ود و ديگر دمشن سرسختش کامران زنده نبمنوده بودند و 
و قندهار زير فرمان او  يگانه حريف نيرومندش نيز درگذشته بود -خان
 .؛ ديگر مانعی در برابر  دستيابی او به هرات ديده منی شدبود
 

برادر زاده امير  -از اين رو، در آن برهه که سردار سلطان امحدخان
اريس از عهدنامه پ پايهحکمران دولت مستقل هرات بود، و ايران بر 

هرات دست کشيده بود، ديگر هتديدی از سوی آن کشور بر هرات متصور نبود 
 . که بايد کمرنگ می شد

 
از ديدگاه گزارنده، دو مشکل بزرگ کشور که تا کنون هم گريبانگير آن 

او را  ؛است و در آن هنگام در برابر امير دوست حممد خان هم بود
 :بزرگ خارجی بزند ناگزير می ساخت دست به دامان يک قدرت

نبود توليد در کشور و در نتيجه نبود درآمد کافی برای نگهداری  -1
 .لشکر و دولت

مدعيان بی پايان سيطره فرهنگ قبيله يی که خانه جنگی و درگيری  -2
 .قدرت بر سر حاکميت از ملزومات آن است

 
از  -بود که از مهه چيز گذشت چيزدرست امير دوست حممد به خاطر مهين دو 

دردمندانه چنين روشی تا به امروز . تقالل، آزادی و آبروی کشوراس
 .گ-.ادامه دارد
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يک  وا انگليسی ها توانستند بر 1855با اين حال، در سال  
در را که افغانستان حتميل منايند  را کلیقرار داد دارای بار 

دوست «می سپرد که تعهد  ها در می آوردن آ مهپيمانموقعيت 
، به نوبه خود .شرقی باشدهند کمپانی  »دوستان و دمشن دمشنان

 و عدماميت ارضی افغانستان، ها متعهد به احرتام به مت آن
گرديده اسلحه و پول  او کمک ب آندخالت در امور داخلی 

  .بودند
 

منطقه از مجله  خود زمين های آبايی ،اين حالدر  ،افغانستان
رجنيت سيک ها به رهربی از سوی  پيشرتسردار نشين پيشاور را که 

 1849در سال  يیبريتانياگران استعمارسوی پس از و سسينگ 
 .؛ از دست می دادرفته شده بودگ
  

 )1856-1853(پس از شکست در جنگ کريمه  روسيه ،اين مياندر 
سياست خارجی خود  .]گ-دکرتين[در  بازنگریبه  ناگزير گرديد،

بعدی ه جويی های گسرتبپردازد و نوک پيکان آن را در راستای 
پايه بر  اين کار بيشرت، که نشانه بگيردآسيای ميانه سوی به 

 تازهگيری سياست  ابتکار پيش. استوار بودالحظات اقتصادی م
 . وزير خارجه نو بود) Gorchakov(گورچاکف . م. در دست آ

 
به امير ، روسيه 1857سال  به »نو خاوریسياست « در چهارچوب

 .ن –مناينده ديپلماتيک روسيه«تا پيشنهاد کرد دوست حممد خان 
هيات او از راه . پذيردرا ب خاور شناس با جتربه -51خانيکف. و

حملی پذيرفته  رانبه هرات رسيد و به گرمی از سوی حاکمهتران 
وفادار  بريتانيا بهتعهدات خود ، امير کابل به مگر 52.شد

ه بود ، که هشدار داديیبريتانياهند فشار دولت  زير: ماند 
عمل چوناِن روسيه در کابل پذيرايی از هيات که هرگونه 

از پذيرفنت  ]خان[هد گرديد، دوست حممد ارزيابی خواخصمانه 
 53.خود داری ورزيدمناينده تام االختيار روسيه 

 
و  يی ها اعتماد داشتبريتانيا هم بهامير در اين دوره هنوز 

در اين لندن : داشت آوندهای معينیکار برای توجيه اين 
را پيش ) »یدفاعمشی «( »سياست مرزهای بسته«در منطقه  هنگام

های واقع ی خود به خاک هادر مورد ادعاآشکارا  و گرفته بود
 .سخن منی گفت ،استعماری خود در هندباخرتی متصرفات مشال در 

امير برای  متايل خود ازپشتيبانی انگليسی ها بر اين،  افزون

                                                 
سفرنامه معروف خود را  و پارس، هراتسفر خانيکف پس از بازگشت از .  51

دوره  و نيز نگاشت که در بردارنده اطالعات بسيار مهم در باره آن 
ن اثر مهم  اي. استآگاهی های سودمند فرهنگی، جغرافيايی و تبارشناسيک 

 .گ–. چاپ شده استدر هتران به زبان پارسی ترمجه و  يغمايی داکرت از سوی
چند سردار نشين و امير نشين و به کماکان  سرزمين مادر آن هنگام .  52

بود که امير دوست حممد خان تنها بر کابل و غزنی شده خان نشين  تقسيم 
مران دولت هرات در حک. هزارستان فرمان می راندخبشی از و کوهستان و 

 . گ-.آن هنگام سردار سلطان امحد خان بود که مستقل بود
 .139. بلگرامی، ص.  53
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. پارس بر آن ادعا داشت، پشتيبانی می کردندهرات، که گرفنت 
خبشی از  هرات را چونان رمسّا 1863در سال انگليسی ها 

  54.به رمسيت شناختند افغانستان
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .141. مهان جا، ص.  54


