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چکیده
بازی بزرگ روسیه و بریتانیا که از دهههای نخستین قرن نوزدهم آغاز شده بود ،به رویارویی آن دو
قدرت در ایران طی سالهای آغازین قرن بیستم منجر شد .رقابت روسیه و بریتانیا در ایران در شرایطی
تشدید شد که پس از دور دوم جنگهای ایران و روسیه در قفقاز ،اعادۀ حاکمیت تاریخی ایران بر هرات
در دستور کار دولت ایران قرار گرفت؛ اقدامی که باعث نگرانی سیاستمداران بریتانیایی از بسط نفوذ
روسیه در مرزهای غربی هند شد .در دهۀ 1830م (1245ق) تحرکات نظامی ایران در مرزهای شرقی
که با حمایت روسیه همراه بود ،به محاصرۀ هرات در 1837م (1252ق) منجر شد؛ اما باتوجهبه واکنش
نظامی بریتانیا در خلیج فارس ،عملیات نظامی محمدشاه قاجار به شکست انجامید .یافتههای این
پژوهش نشان میدهد که در این بازی بزرگ ،در شرایطی که حمایت روسیه از دربار ایران و محاصرۀ
هرات ذهن سیاستمداران بریتانیایی را در کلکته و لندن به خود مشغول داشته بود ،واکنش سریع و
لشکرکشی بریتانیا به خلیج فارس ،نتیجۀ کارزار در هرات را به نفع آن کشور رقم زد .از آن پس بود که
موقعیت بریتانیا در افغانستانِ امروزی تثبیت شد .این مقاله برخالف پژوهشهای دیگر که اغلب مسئلۀ
هرات را در چارچوب روابط ایران و بریتانیا ،ایران و روسیه و یا روابط ایران و امیرنشینهای افغان بررسی
کردهاند ،آن را در چارجوب بازی بزرگ روسیه و بریتانیا بررسی و تحلیل کرده است.

واژههاي کلیدي :بازی بزرگ ،ایران ،هرات ،بریتانیا ،روسیه ،هند ،محمدشاه.
* .رایانامۀ نویسندۀ مسئول :
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 /2بازي بزرگ و مسئلۀ هرات (1838-1828م)

 .1مقدمه
بازی بزرگ از چه زمانی آغاز شد؟ اگر به گفتۀ گری اَلدر ( )Garry Alderبازی بززرگ بزه
معنای دفاع از هندوستان بریتانیا باشد ،میتوان گفت که این بازی از هنگامزیآغزاز شزد
که بناپارت ،مصر را اشغال کرد ( .)Ingram, 1980: 162از سال 1800م (1214ق) بزه بعزد،
ترس از نقشهای که در آن روسها یا فرانسویها بتواننزد امنیزت هندوسزتان بریتانیزا را
تهدید کنند ،مقامات سیاسی لندن را بر آن داشت تا روابط سیاسی و تجزاری خزود را بزا
کشورهای واقع بین جبلالطارق تا مرزهای شرقی ایران گسترش دهند ( Darwin, 1997:
 .)22تا سال 1815م (1230ق) که با پایان جنگهای ناپلئونی مصزادف بزود ،رقابزت میزان
روسیه و انگلستان کمرنگ جلوه مینمود؛ زیرا هم لندن و هم سنپترزبورگ بزرای بقزای
امپراتزوریهززای خززود مززیجنگیدنززد .بزهتززدریج ایززن اعتقززاد در میززان سیاسززتمداران و
استراتژیست های انگلیسی پدید آمد که مسزئلۀ دفزاع از هندوسزتان بایسزت بزهصزورت
دائمی مدنظر قرار گیرد؛ لذا بریتانیا تصمیم گرفت که بنزدر عزدن و جزیزرههزای ایرانزی
خلیج فارس همانند قشم ،خارگ و بحرین را تصرف کند .جزیرههزایی هموزون «پزریم»
( )Perim Islandدر دهان زۀ بززابالمنززدب و شززهرهایی هماننززد هززرات ،بززه پایگززاهه زای
نظامیبریتانیا در حیاتیترین مسیرهای دریایی و زمینی منتهی به هند تبزدیل شزدند (
 .)Ingram, 1973:11سیر حوادث در سالهای بعد ،این نکته را بهخوبی هویدا میسازد که
هرزمان هریک از شهرها و جزایر فوق تهدید میشد ،انگلستان از تمامی قدرت سیاسی و
نظامیخود برای دورکردن قدرتهای مستقل استفاده میکرد .در دهۀ نخسزتین پزس از
شکست ایران در جنگهای قفقاز و انعقاد معاهزدۀ ترکمانوزای در 1828م (1243ق) دور
جدیدی از رقابت منطقهای میان روسیه و بریتانیا آغزاز شزد .کزانون ایزن رقابزت ،شزرق
دریای مازندران و امیرنشینهایِ افغانستان و بهویژه شهر هرات بود؛ شزهری کزه اگزر در
دست رقیب روسی یا دولت ایران قرار میگرفت ،میتوانست پایگاه مهمزی بزرای تهدیزد
منافع بریتانیا در مرزهای شمال شرقی هند باشزد .تزالش ایزران بزرای اعزادۀ حاکمیزت
تاریخی خود بر هرات که با تشویق و حمایت روسها مواجه بود ،به شزکلگیزری مسزئلۀ
هرات در سالهای پس از معاهزدۀ ترکمانوزای و نهایتزا محاصزرۀ ایزن شزهر در 1837م
(1253ق) منجر شد .از دهۀ 1820م (1235ق) اهمیت موقعیت جغرافیزایی ایزران و شزهر
راهبردی هرات برای مقامات انگلیسی بسیار حائز اهمیت شزد .لزرد سالیسزبوری ( Lord
 )Salisburyدربارۀ اهمیت راهبردی ایران در بازی بزرگ مینویسد« :اشغال موفقیتآمیزز
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ایران توسط روسیه و تبدیل آن کشور به یک حاکمیت دستنشانده و اسزتفاده از منزابع
سرشار طبیعی آن کشور و تبدیل آن به پایگاهی برای هجوم به سزمت شزرق مزیتوانزد
برای دولت روسیه بسیارجذاب باشد و تهدیدی جدی برای منافع بریتانیا ایجزاد نمایزد»
( .)Greaves, 1986: 93مسئلۀ هرات و لشکرکشی ایران برای اعادۀ حاکمیزت تزاریخی بزر
این شهر در 1837م (1252ق) در شرایطی رخ داد که دامنۀ رقابزت روسزیه و بریتانیزا در
آسیای مرکزی ،مرزهای شمال غربی هند و شمال شرق ایران توسعه مییافزت؛ ازایزنرو
بررسی این رویداد در چارچوب رقابتهای منطقهای و توسعهطلبانۀ دو قدرت رقیب بزین
المللی قابلبررسی است.
 .2بازي بزرگ و اهمیت هرات
بازی بزرگ ،داستان شگفتانگیز مردانی انگلیسی ،ایرانی ،روسی و افغان است که
سیاست و مرزها را در آسیای مرکزی در قرن نوزدهم و حتی تا همین امروز رقم
زدهاند؛ مردانی چون الدرد پوتینگر ( )Eldred Pottingerکه در جریان محاصرۀ هرات از
سوی محمدشاه قاجار از سقوط شهر جلوگیری کرد یا آرتور کانلی ( )Arthur Conollyکه
در سیاهچالههای بخارا بهسربرد و درنهایت گردن زده شد و یا الفینستون ()Elphinstone
که ناکارآمدی و بیلیاقتیهایش در لشکرکشی به افغانستانِ امروزی ،مصائب فراوانی
برای نیروهای انگلیسی پدید آورد ( .)Ingram, 1973: 3شهر هرات یکی از مناطقی بود که
در دوران صفویه به ایران تعلق داشت .از مهمترین اهداف سیاسی قاجارها اعادۀ قلمرو
امپراتوری صفویه بود .از این منظر دارالسلطنۀ هرات که ولیعهدنشین دوره صفویه بود،
میبایست بار دیگر به ممالک محروسۀ ایران بازمیگشت

(2015: 272

 .)Amin,دولت

قاجاریه با پشتگرمی روسها درجهت عکس منویات لندن قدم برداشت و با سرکوب
حاکمان شورشی مناطق شرقی ایران سعی میکرد غرور ملی را که طی جنگهای ایران
و روسیه زخمِ کاری برداشته بود ،التیام بخشد.
اگر در چرایی لشکرکشی عباسمیرزا و محمدشاه به هرات از نگاه فتح سزرزمینهزای
جدید نظر بیفکنیم ،ایران از سه جهتِ شمال ،غرب و جنوب نمیتوانست قلمرو تزاریخی
خود را بار دیگر بهدستآورد و تنها جهتی که باقی میماند ،افغانستان امروزی بود .اعزادۀ
حاکمیت بر هرات برای تهران ضرورت داشت؛ زیرا می توان گفت که ایرانیان نیز هماننزد
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کابلیها خواستار بهدستآوردن «فضای حیاتی» ( )Lebensraumبودنزد .از جهتزی دیگزر،
گسترش نفوذ تهران در امیرنشینهای افغان ،میتوانست برای ایزران از اهمیزت اساسزی
برخوردار باشد؛ چراکه در صورت تصرف هرات نقش ایران در اسزتراتژی رهبزران روسزیه
علیه انگلستان پررنگ جلوه مزینمزود ( .)Brobst, 1997: 197در ربزع اول قزرن نزوزدهم،
ایران چندین بار از طرق نظامیتوانسته بود حاکمیت خود را بر هرات اعمال کنزد؛ بزرای
مثال ،در 1817م (1232ق) شجاعالسلطنه ،فرزند فتحعلیشاه و والزی خراسزان ،توانسزت
اتحادِ ضدایرانیِ فتحخان بارکزایی ،امیر بخارا و امیر خیوه را در نبرد «کافر قلعزه» درهزم
بشکند .در پی این نبرد ،افاغنه بزار دیگزر سزلطۀ فتحعلزیشزاه را بزر شزهرهای کلیزدی
افغانستان (کابل ،قندهار و هزرات) پذیرفتند ( .)Amanat, 2003: 224-219این در شرایطی بود
که در سال های ابتدایی قرن نوزدهم میالدی ،کمپانی هند شرقی مایل به اسزتقرار نفزوذ
ایران در هرات بود؛ اما پس از قرارداد ترکمنوای ،انگلستان سعی کرد تا اسزتقالل هزرات
را در برابر ایران حفظ کند .انگلیسیها در نیمۀ اول دهزۀ 1830م (1245ق) شزاهد بسزط
نفوذ روزافزون روس ها در شزرق ایزران ،ترکسزتان و بخزارا بودنزد .در همزین راسزتا ،در
1832م (1247ق) روسیه سفیر جدیدی به نزام کنزت سزیمونی ( )Count Simonitchبزه
دربار قاجاریه اعزام کرد .وی در دورۀ جنزگهزای نزاپلئونی بزهعنزوان افسزر در خزدمت
حکومت فرانسه بود .تزار نیکالی اول با علم به تنفر سیمونی از انگلیسیها به عمزد او را
به تهران اعزام کرد تا بتواند سیاسزتهزای انگلسزتان را در ایزران و خصوصزا در آسزیای
مرکزی با چالش جدی روبهرو کند .یکی از عللی که فتحعلیشاه و نائبالسلطنه را بزر آن
میداشت که هرات را به انقیاد و اطاعت وادارند ،مسائل اقتصادی بود .هزرات یزک شزهر
مهم ترانزیتی بود و حتی تا آن دوره هم پزس از اصزفهان ،دومزین شزهر ایزران ازلحزا
جمعیتی محسوب میشد و در حدود صدهزار نفر سکنه داشزت کزه مالیزات آن شزهر را
بسیار قابلتوجه میکرد (.)Hambly, 1964: 79-70
شاهان قاجار همواره بر بازگرداندن حاکمیت هرات به ایران تأکید داشزتند و روسهزا
نیز از این مسئله بهخوبی آگاه بودند .به گفتۀ دیپلماتهای انگلیسی ،محمدشاه و بعزدها
فرزندش ناصرالدین شاه ،درگیر نوعی تشزویش خزاطر بزه نزام «بیمزاری هزرات» (Herat
 )Sicknessبودند؛ یعنی دغدغه و فکر و ذکر هر دو پادشاه ،اعزادۀ سزلطۀ ایزران بزر شزهر
هرات بود .هدف روسها در تشویق عباسمیرزا برای اعادۀ حاکمیت ایزران بزر هزرات دو
دلیل داشت :اوال ،دورکردن توجه ایرانیان از سرزمینهای ازدسترفته در منطقۀ قفقزاز و
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ثانیا ،توقف توسعهطلبیهای بریتانیا در آسیای مرکزی .برای خنثیکردن سیاسزت فزوق،
انگلیسیها پس از جنگهای ایران و روسیه تالش کردند تا با منحرفساختن نگاه ایزران
از خاور به باختر ،پدیدآورندۀ جنگ میان ایران و عثمانی بین سالهای 1819م (1234ق)
تا 1823م (1238ق) شوند (پرتو .)29 :1388 ،انگلیسیها از اینکزه جنزگ ایزران و عثمزانی
نگاه تهران را از سرزمینهای شرق به غرب معطوف میداشت ،بهغایت خشنود بودند .تزا
اواسط دهۀ 1830م (1245ق) تزار نیکالی اول دستور داد که نبزرد تمزامعیزار تجزاری و
نظامی علیه بریتانیا آغاز گردد تا از بازشزدن بیشزتر بازارهزای آسزیای مرکززی بزر روی
کاالهای ساخت انگلستان جلوگیری شود .تولید روزافزون محصوالت صنعتی انگلیسزی از
دهۀ 1820م (1235ق) و احتیاج مبزرم بزه بزازارهزای جدیزد و بزه دلیزل اینکزه صزنعت
انگلستان بسیار ماشینیتر از صنایع عقبافتادۀ روسی بود ،روسها نمیتوانستند پابهپزای
کارخانههای بریتانیا تولید داشته باشند و لذا قیمت اجناس روسی دو تا سه برابر گرانتزر
تمام مزیشزد؛ ازایزنرو ،تنهزا گزینزۀ دفزاعی بزرای سزنپترزبزورگ ،اسزتفاده از نیزروی
نظامیخود یزا متحدانشزان (ایرانزیهزا) بزرای جلزوگیری از ورود سزیلآسزای محصزوالت
انگلیسی به حوزۀ نفوذ سنتی روسیه در آسیای مرکززی بزود (1.)Volodarsky, 1984: 69
این تقابل اقتصادی در دهۀ 1830م (1245ق) سزرآغازی بزرای ورود ایزران در کزارزار دو
قدرت بزرگ روسیه و بریتانیا ،در آسیای مرکزی شد .در همین راسزتا ،نزدیکزان عبزاس
میرزا شایعاتی نقل میکردند مبنی بر اینکه تزار به نایبالسلطنۀ ایزران وعزده داده اسزت
که بیستهزار سرباز روس ،ایران را در کارزارش علیه بریتانیاییهزا تزا سزرحد رود سزند
همراهی میکند .)Volodarsky, 1985: 113( ،در 1830م (1245ق) سر جزان مزکدونالزد
( ،)Sir John Macdonaldفرستادۀ کمپانی هند شرقی در تهران ،اصرار داشت کزه روسزیه
مایل به فتح هند از طریق خاک ایران است .عباسمیرزا تا 1833م (1248ق) سیستان و
خراسان را آرام ساخت و سرخس را که کانون خریدوفروش ایرانیان در بند بردگزی بزود،
بازپسگرفت و همۀ ایرانیان افتاده در بندِ ترکمانان را آزاد کرد و سپس راهی هرات شزد.
عباسمیرزا که سعی داشت حاکم نافرمان هرات ،کامران میرزا سَدوزی را تنبیه کنزد ،بزه
آن شهر لشکرکشی کرد؛ اما در اکتبر 1833م (1248ق) در مسیر هرات بیمار شد .طبیبی
که قرار بود از مشهد برای مداوای نایبالسلطنه حاضر شزود ،بزهصزورت مرمزوزی در راه
مرد .ظاهرا حکیم به دست اللهیارخان آصزفالدولزه کزه دارای تمزایالت ضدروسزی بزود
کشته شد ( .)Ibid: 114انگلیسیها اللهیارخان را که بزا عبزاسمیزرزا خصزومت شخصزی
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داشت ،میستودند و وی را خدمتگزار وفادار دولت انگلستان میدانستند (پرتو.)29 :1388 ،
در پی مرگ عباسمیرزا ،محمزدمیرزا کزه توانسزته بزود امیزر هزرات را در چنزد رشزته
درگیری شکست دهد ،مجبور شد با خصم هراتی خود پیمزان صزلح ببنزدد و بزه تهزران
بازگردد (هوشنگ مهدوی.)248 :1377 ،
کامرانمیرزا که پدرش محمود ،توانسته بود چندی در کابل حکومت کند ،تعهد کزرد
که هرساله مبلغ دههزار تومان به دربار ایران بپردازد و قلعۀ غوریزان را بزا خزاک یکسزان
کند؛ اما او پس از عقبنشینی قشون ایران ،به سیستان هجوم برد و تعهداتش را زیزر پزا
گذاشت ( .)Kashani-Sabet, 1997: 218در همین دوران ،یک افسر سوارهنظام سپاه بنگزال
بریتانیا به نام آرتور کانلی ،از مستر مکدونالد خواست تا اجزازۀ اکتشزاف جزادۀ هزرات-
قندهار-کابل را به او بدهد .وی در توصیف مشاهداتش از هرات ،از آن بزهعنزوان «دروازه
یا کلید هندوستان» نام برد .کانلی میافزاید که درۀ هزرات مزیتوانزد بزرای چنزد سزال
خواروبار لشکری بزرگ را تأمین کند؛ بدینجهت انگلیسیها از هرات بهعنوان «انبار غلزۀ
آسیای مرکزی» یاد میکردند .انگلیسیها از این مسئله وحشت داشتند که اگر ایرانیهزا
هرات را تصرف کنند ،ابتدا کنسولگریهای روسیه در آن شزهر و دیگزر شزهرهای افغزان
تأسیس میشود و سپس سروکلۀ نظامیان روس پیدا خواهد شزد (مزارتین.)45-44 :1390 ،
کانلی بهدرستی پیش بینی کرده بود که به دلیل نفوذ گسزتردۀ روسزیه در دربزار ایزران،
روسها میتوانند بهوسیلۀ متحدان ایرانزی خزود سیاسزت «پیشزروی در شزرق» (Drang
 )nach Ostenرا پی بگیرند .انگلیسیها گمان میکردند که این سیاست روسها به دالیزل
زیر میتواند عملی شزود :نخسزت اینکزه هزرات را خانزدان سزدوزی اداره مزیکزرد کزه
بهخودیخود دشمن شمارۀ یک خاندان بارکزایی بود .این خاندان کنترل شهرهای کابزل
و قندهار را در اختیار داشت و متحد افغانی دولت ایران بهشمارمیآمد؛ درنتیجه ،سزقوط
هرات آسیبی جدی به منافع انگلستان قلمداد میشد .دوم اینکه جزادههزای منتهزی بزه
هرات برای عبور نیروهای نظامی رقبای انگلستان بسیار مطلزوب بزود .در اکتبزر 1834م
(1250ق) پس از درگذشت فتحعلیشاه ،دیپلمات ارشد انگلیسی در ایران ،مسزتر کمپبزل
( )Campbellمنابع مالی الزم را در اختیار محمدمیرزا گذاشت تا او بتواند خود را از تبریز
به تهران برساند .همونین یک افسر انگلیسی به نام لیندسی ( )Lindsayفرماندۀ نیروهای
نظامی شاه جوان را برعهدهداشت .فرماندهان و مستشاران نظزامزی انگلیسزی مسزتقر در
ن دیگز ِر
ایران مسئولیت داشتند که از انتقزال نزرم قزدرت در ایزران پشزتیبانی و مزدعیا ِ
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سلطنت را سرکوب کنند ( .)Cronin, 2008: 207انگلیسیها گمان میکردنزد کزه بزا ایزن
خدمات ،نفوذشان در دربار ایران افزایش مییابد و بخت روسها در ایران رو بزه انحطزاط
مینهد ،اما آنها در محاسباتشان اشتباه میکردند؛ زیزرا محمدشزاه بزرای فزتح هزرات ،از
جانب تزار تشویق میشد و قول حمایتهای مزالی و نظزامزی روسزیه وی را مزیفریفزت
(آوری .)250 :1389 ،دیپلماتهای روس بهصراحت بزه دولزت ایزران وعزده دادنزد کزه در
صورت فتح هرات ،سنپترزبورگ قسمت مهمی از غرامت کمرشکن جنگ ایران و روسیه
را از ایران طلب نخواهد کرد (مارکام)123 :1364 ،؛ اما یکی از نقاط بااهمیت در این مقطع،
این است که روسها در حقیقت نیت حمله به هندوستان را نداشتند و صرفا برای حفزظ
منافع تجاری خود در ایران و آسیای مرکزی به محمدشاه فشار میآوردند تا بدینترتیزب
علیه منافع لندن در هرات اقدام کند .بااینحزال ،در ژوئزن 1835م (1250ق) کمپبزل بزه
وزارت خارجۀ بریتانیا چنین گزارش میدهد« :حرکات نظامی و نقشههای دولزت روسزیۀ
تزاری به منظور بسط و توسعۀ نفوذ خود در مشرق ایران ،چنانکه در گزارشهای قبلزی
خود مفصال شرح دادهام ،روزافزون میباشد» (بینا .)86 :1348 ،ازقرارمعلزوم ،در سزالهزای
منتهی به مرگ فتحعلیشاه و رویکارآمدن محمدشاه ،انگیزۀ ضدانگلیسیِ مشترکی بزین
تهران و سنپترزبورگ ایجاد شده بود و ایران قاجار مصمم بود کزه بزار دیگزر حاکمیزت
تاریخی خود را بر هرات بازگرداند .در  20ژوئن 1836م (1251ق) در کمیتهای کزه بزرای
بررسی رویکرد آتی روسیه در آسیای مرکزی به ریاست شخص تزار تشزکیل شزده بزود،
تزار نیکال با پیشنهادهای ژنرال پروسکی ( ،)General Perowskiفرماندۀ نظزامزی پادگزان
مرزی اورنبورگ و آجودان سابقش ،مبنی بر ضرورت جلوگیری از نفوذ بریتانیا در شزمال
ایران و آسیای مرکزی موافقت کرد .در 1834م (1249ق) محمدشاه به سزلطنت رسزید و
قریب به یک سال بعد ،ادارۀ امور ایران از دولت هندوستان به وزارت خارجزۀ بریتانیزا در
لندن محول شد ،که شاید نشاندهندۀ اهمیت خطری بود که تالشهای شاه برای اعزادۀ
حاکمیت ایران بر هرات بهوجودآورده بود .همزمان کنت سیمونی تهدید کزرده بزود کزه
اگر کامران حاکمیت دولت ایران را نپذیرد ،وی خواستار اعزام قشون روس در حمایزت از
شاه خواهد شد (طالع .)29 :1388 ،انگلیسیها بر این باور بودند که روسیه در صورت فزتح
هرات توسط ایران که سقوطش در حکم ناقوس مرگ هندوستان بزود (کزارلوترنزیو:1359 ،
 ،)51می توانست در آن شهر دفاتر خود را دایر کنزد؛ چراکزه طبزق قزرارداد ترکمنوزای،
روسیه حق داشت در هر نقطهای از خاک ایران کنسولگری یا تجارتخانه تأسزیس کنزد.

 /8بازي بزرگ و مسئلۀ هرات (1838-1828م)

انگلیسی ها از این موضوع بهغایت نگران بودنزد کزه روس هزا پزس از اسزتقرار در هزرات
بهتدریج در دیگر شهرهای افغان ،همانند کابل و قندهار ،پیوندهای دیپلماتیک و تجزاری
خویش را با حاکمان محلی مستحکم سازند و عمال همسایۀ هند بریتانیا شزوند (سزایکس،
 .)469 :1380این خطر وجود داشت که روسها در صورت همسایگی با هندوسزتان اتبزاع
مسلمان بریتانیا را در شبهقاره تحریک کنند و پایههای سلطۀ انگلستان را در آن منطقزه
بلرزانند .انگلستان ،ایران را یکی از بزرگترین هماوردگاههزای مبزارزۀ سیاسزی خزود بزا
روسیه میدانست و میکوشید امتیازات و حقوق مشابهی با آنوه که دولزت روسزیه طزی
معاهدۀ ترکمنوای بهدستآورده بود ،از ایران بگیزرد (قاضزیها)39 :1370 ،؛ امزا قزائممقزام
فراهانی ،اولین صدراعظم محمدشاه قاجار ،کوشید تا با اتخزاذ سیاسزت موازنزۀ منفزی در
قبال رقابت و رویزارویی روسزیه و انگلسزتان در مسزائل ایزران ،از تصزمیمات شزتابزدۀ
سیاسی و نظامیمحمدشاه جلوگیری کند (پرتو.)32-31 :1388 ،
 .3اهمیت راهبردي هرات براي بريتانیا
بعد از بهسلطنترسیدن محمدشاه ،انگلیسیها از وی خواستند که حق قضاوت کنسولی
«کاپیتوالسیون» ( )Capitulationرا که طبق عهدنامۀ ترکمنوای به روسها اعطا شده
بود ،به اتباع انگلیسی نیز بدهد؛ اما قائممقام فراهانی از اعطای هرگونه امتیاز به
انگلیسیها و روسها خودداری میورزید .با حذف قائممقام و رویکارآمدن حاجیمیرزا
آقاسی که از موافقان لشکرکشی به هرات بود ،راه برای تحرکات نظامی ایران برای
حرکت به سوی هرات هموار شد .انگلستان سعی داشت تا امیر دوست محمدخان،
فرمانروای کابل و برادرش کُهندلخان ،فرمانروای قندهار را با کامرانمیرزا علیه ایران
متحد کند و ناآرامیهایی در ایران پدیدآورد؛ اما این تالشها هی سودی نداشت و تنها
عزم شاه را به تصرف هرات مصممتر کرد .تنها پس از نُه سال از ارائۀ تئوری هرات به
عنوان دروازۀ هندوستان از سوی کانلی ،دکتر جان مکنیل ( )John McNeillوزیر مختار
جدید انگلستان در ایران ،باتوجهبه تالشهای دولت ایران برای تصرف هرات ،تئوریهای
قبلی کانلی را در کتاب معروف پیشروی و وضعیت کنونی روسیه در شرق
Position of Russia in the East

( Progress and

 )Presentبهگونهای شرح و بسط داد که نهتنها

سیاستمداران در کلکته ،بلکه افکار عمومی انگلستان نیز به نیات توسعهطلبانۀ روسیه
حساس شد .مکنیل اعتقاد داشت که استقالل هرات برای امنیت هند بیاندازه اهمیت
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دارد و نباید اجازه داد که این ایالت به ایران منضم یا وابستۀ ایران شود .او در این باره
هشدار داده ،میگوید« :با همکاری مشترک ایران و روسیه ،حاکمیت محمدشاه که تحت
حمایت روسیه است ،نهتنها در هرات ،بلکه در کابل و قندهار نیز بسط خواهد یافت.
خیوه به یک استان روسیه مبدل خواهد شد و نفوذ روسیه در طول کرانههای آمودریا تا
دامنههای شمالی هندوکش گسترش خواهد یافت»

(1836: 126

 .)McNeill,در این

مقطع زمانی ،سیاست کلی بریتانیا این بود که منافع امیرنشینهای همسایۀ هند به
منافع ایران ترجیح داده شود و لذا از امیرنشینهای نزدیکتر به هند ،هموون هرات که
در قیاس با ایران ،هم ازلحا

جغرافیایی دورتر بود و هم رابطۀ نزدیکتری با روسیه

داشت ،حمایت بیشتری میکرد .درعینحال ،تاآنجاکه امکان داشت انگلستان تالش
میکرد ایران را در سیاستی بینابینی از خود دور ندارد و به دشمن تبدیل نکند .این در
شرایطی بود که سیر حوادث ،محمدشاه را در مقابل منافع لندن قرار داد .براساس
سیاست انگلستان ،اقتصاد امیرنشینهای عضو کمربند امنیتی اطراف هندوستان ،شامل
کابل ،سند و پنجاب میبایست در اقتصاد هند بریتانیا ادغام شود

(Norris, 1967: 42-

)35؛ هدف چنین سیاستی از سوی انگلستان تقویت این امیرنشینها در برابر تهدیدات
روسیه و ایران بود.
(Lord

مکنیل در گزارشزی بزه وزیزر امزور خارجزۀ وقزت بریتانیزا ،لزرد پالمرسزتون
 )Palmerstonمیگوید« :من نمی توانم خود را از این اعتقاد رهزا سزازم کزه اگزر مزا ایزن
فرصت را غنیمت نشمریم و از پیشروی ایرانیان جلوگیری بزه عمزل نیزاوریم و در را بزه
روی توسعهطلبی آنان در افغانستان نبندیم ،باید آماده باشیم که در آیندۀ نزهچنزداندور
در افغانستان هم در مقابل ایرانیان و هم روسهزا بایسزتیم» ( .)Alder, 1974: 189دولزت
هند بریتانیا سعی داشت تا امیر دوست محمدخان ،فرمانروای کابزل و بزرادرش کُهنزدل
خان ،فرمانروای قندهار را با کزامرانمیزرزا علیزه ایزران متحزد کنزد و نزاآرامیهزایی در
صفحات شرقی ایران پدید آورد .این تالشها هی سزودی نداشزت؛ زیزرا شزاه از ابتزدای
سلطنتش در عزم خویش مصصم بود .مکنیل در گزارشی از سلیمانیه مزورخ  27نزوامبر
1837م (1252ق) نوشته است« :محمد شاه آشکارا گفته است کزه تصزرف هزرات او را در
موقعیتی قرار می دهد که دولزت انگلسزتان دیگزر نخواهزد توانسزت بزا خواسزتههزای او
مخالفت کند و تسلط بر هرات قدرتی به او میبخشد تا برای انگلیسیهزا در هنزد ایجزاد

 /10بازي بزرگ و مسئلۀ هرات (1838-1828م)

مزاحمت کند یا هروقت بخواهد به دشمنان انگلیس اجازۀ عبور از خاک ایران را بدهزد»
(تیمزوری .)104 :1381 ،این سخن شاه فقط میتواند یک معنا داشته باشد و آن اینکه شزاه
با حمایت روسها میخواست از برگ برندۀ هرات در برابر انگلیسیها بهره جویزد .گمزان
محمدشاه اشتباه از آب در نیامد؛ چراکه وزیر امورخارجزۀ بریتانیزا ،لزرد پالمرسزتون ،بزه
فرستادۀ شاه اطالع میدهد که اگر قشون ایران دسزت از محاصزرۀ هزرات بکشزد ،لنزدن
حاضر است دو کرور تومان بپردازد و هزینۀ سپاه آذربایجان را بهعنوان عالیتزرین نفزرات
قشون ایران ،هرساله برعهده گیرد (شمیم .)223 :1374 ،شاه که سعی میکرد با انگلسزتان
وارد چانهزنی سیاسی شود ،پیشنهاد پالمرستون را نپذیرفت.
 .4محاصرة هرات و واکنش بريتانیا و روسیه
در نوامبر سال 1837م (1252ق) همراه با پشتیبانیهای علنی سنپترزبورگ ،دولت ایران
قشونی بزرگ را برای محاصره و تصرف هرات بسیج کرد .یکی از عللی که خاطرِ شاه را از
تصرف هرات آسوده کرد ،این مسئله بود که مرزهای غربی بزا عثمزانی آرام بزود (آدمیزت،
 )68 :1356و لذا شاه میتوانست تمام قشون ایزران را بزه شزرق منتقزل کنزد .در آسزتانۀ
جنگ هرات ،رسزیدن افسزر اطالعزاتی روس بزه نزام سزتوان آی .وی .ویتکزووی ( I.V.
 )Vitkovitchبه قندهار و کابل ،در دسزامبر 1837م (1252ق) بزهعنزوان فرسزتادۀ رسزمی
تزار ،بر نگرانیهای لرد پالمرستون نسبتبه منویزات سزنپترزبزورگ دربزارۀ هندوسزتان
افزود .در  19دسامبر 1837م (1252ق) ویتکووی که وارد کابل شده بود ،به امیر دوسزت
محمدخان وعده داد که روسیه به افغانها در نبرد با نیروهزای سزیک کزه شزهر افغزانی
پیشاور را اشغال کرده بودند ،یاری خواهد رساند و هرساله مبلغی بهعنوان کمک مالی به
افغانستان پرداخت خواهد شد .این سخاوتمندیهای روسیه برای بهبود روابزط کابزل بزا
سنپترزبورگ ارائه شد .کنت کارل نسلرود ( ،)Count Karl Nesselrodeوزیر امزورخارجزۀ
روسیه در دستورالعملی که به ویتکووی داد ،سعی کرده بود تا دستورهای صریحی ندهد
و لذا میدان مانور افسر اطالعاتی روس در کابل و قندهار وسزیعتزر شزد؛ لزیکن از سزوی
دیگر ،عدم صراحت و وضوح دستورالعمل نسلرود به ویتکزووی  ،کمزک مزیکزرد کزه در
صورت عدم موفقیت این مأموریت ،نسزلرود خزود را از شکسزت احتمزالی مبزرا بدانزد و
مدعی شود که ویتکووی خودسرانه از خطوط قرمز مأموریتش پا فراتر گذاشته است؛ امزا
در حقیقزت ویتکزووی در شزهرهای افغزان و سزیمونی در تهزران ،بزه دسزتور مقامزات
عالیرتبۀ روسیه باوجود انکارهای مکرر نسلرود ،درصدد بودند تا خصزومت بزین بزرادران
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بارکزایی حاکم در کابل و قندهار را برطرف کنند و اتحادی سهگانه تحتنظر روسیه بین
تهران ،کابل و قندهار علیه حاکم سدوزی هرات و بهتبزع آن ،منزافع بریتانیزا در آسزیای
مرکزی بهوجودآورند ( .)Volodarsky, 1985: 118در نامهای سرّی که به مُهرِ کهندلخان،
سردار قندهاری ،به دربار تهران و با وساطت سیمونی نوشته شده است میخوانیم:
«سردار مهردل خان با یک هزار سزوار بزه خزاک پزای مبزارک مشزرف شزود و بعزد از
شرفیابی حضور و اطمینان قبلۀ عالم از سرداران و اطمینان سرداران از قبلزۀ عزالم ،بزه
غیر از خدمت ،دیگر تکلیفی بر سرداران و بندگان اقدس نداشته باشد .هرگاه احیانا بزه
همین شروط مفصلۀ حضرت ظل اللهی رفتار نکند و از این عهود تجاوز و انحراف نماید،
من که وزیر مختار دولت روسیه باشم ،از عهدۀ آن برآمده به هرنحویکه باشد ،نگزذارم
که محمدشاه از این اقوام و عهود و میثاق خود تجاوز نماید ...هر گزاه تفزاوت فیمزابین
افتد ،کاذب باشم( ».نامه کهندلخان به دولت ایران :1252 ،ک  ،3پ )3 ،19

در این برهه ،دستگاه دیپلماسی دولت ایران بسیار فعال بود .یک ایلوی ایرانی به نزام
قنبرعلی به قندهار رفت تا دربارۀ جزئیات اتحاد میان تهران -قندهار با امیر کُّهندلخزان
گفتوگو و امیران بارکزایی را به حمایت و استظهار ایران دلگرم کند (نصیریمقزدم:1374 ،
 .)31-30همونین در قراردادی که علیه حاکم هرات با وسزاطت ویتکزووی بزین ایزران و
کُّهندلخان ،امیر قندهار امضا شده بود ،محمدشاه تعهد کرده بود که مخارج دوازدههززار
سرباز قندهاری بهعالوۀ  24عراده توپ را بپردازد .ویتکووی عقیده داشزت ایزن قزرارداد
میتواند مبنای قرارداد ضدانگلیسیِ بهمراتب بزرگتزری شزود کزه دیگزر امزرای آسزیای
مرکزی هم بتوانند در آینده بدان بپیوندنزد ( .)Volodarsky, 1984: 75پالمرسزتون کزه از
اقززدامات سززیمونی و ویتکززووی خشززمگین شززده بززود ،از سززفیر وقززت بریتانیززا در
سنپترزبورگ ،لرد دورهام ( ،)Lord Durhamخواست که به دیزدار نسزلرود بزرود تزا از او
دربارۀ سیاست دوگانۀ روسیه استفسار کند و از وی بپرسزد کزه آیزا کنزت سزیمونی در
تهران از حدود اختیارت خود پا فراتر گذاشته اسزت یزا خیزر؟ نسزلرود در پاسزخ ،مزتن
نامهنگاری های خود با سیمونی را به دیپلمات انگلیسی نشزان داد و بزه وی خاطرنشزان
ساخت که به سیمونی دستور داده است تا در هر موقعیت و زمانی شاه را از لشکرکشزی
به هرات منصرف کند.
پیش از جنگ بین ایرانیان و حاکم هرات در تاریخ  25ژوئن 1836م (1251ق) دولزت
انگلستان در لندن به دولت هند بریتانیا هشدار داد که امیر دوست محمدخان ،امیر کابل
به اصرار ویتکووی و بهصورت مخفیانه از طریق پادگان روسها در اورنبورگ نامزهای بزه
تزار فرستاده و از وی در مقابل انگلیسیها تقاضای پشتیبانی کرده است .در ادامه ،دولزت
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لندن به لرد اِدن آکلند ( ،)Lord Eden Aucklandفرماندار کل هندوستان ،هشدار داد کزه
امیر کابل و برادرانش در قندهار با دربار ایران ارتباط تنگاتنگی دارنزد ( Cheshire, 1934:
.)92
به عقیدۀ استراتژیستهای انگلیسی ،امارتهای افغان هموون هزرات مزیبایسزت بزا
حفظ استقالل خزود ،حائزل میزان ایزران و هندوسزتان مزیماندنزد (شزمیم.)146 :1374 ،
اعتراض شدیدالحن دکتر مکنیل علیه اقدامات نظامیایران نتیجهای نبخشید؛ زیزرا شزاه
با خود عهد کرده بود به هرقیمتی هرات را بازپسگیرد (محمود .)372 :1344 ،مکنیزل بزه
لرد پالمرستون نوشت که دیپلماسی در قضیۀ هرات شکست خورده است و الزم است که
اقداماتی جدی علیه ایران صورت پذیرد؛ درنتیجه ،وقوع جنگ اجتنابناپذیر بود .قشزون
ایران به فرماندهی شخص محمدشاه در تاریخ 23ژوئن 1837م (1252ق) به سمت هرات
حرکت کرد و در  23نزوامبر همزان سزال سزپاهیان ایزران هزرات را بزه محاصزرۀ خزود
درآوردند .در کلکته ،لرد آکلند اعتقاد داشت که پیشروی نیروهای ایرانی به سمت هرات،
موضع امیر دوست محمدخان نسبتبه روابط میان کابل-کلکلته را سختتر خواهد کزرد
و امیر میتواند به پشتگرمی ایران ،در مسئلۀ پیشاور 2از موقعیت برتری چانهزنزی کنزد
( .)Honnen, 2013: 38قبل از محاصرۀ هزرات ،قشزون ایزران موفزق شزدند طزی سزه روز
استحکامات امیر هرات را در غوریان فتح کنند .این قشون به فرمان شاه ،دژ غوریان را بزا
خاک یکسان کردند  .کنت سیمونی بالفاصله توسط یک چاپار ایزن موفقیزت را بزه شزاه
تبریک گفت و او را به ادامۀ جنگ تشویق کرد (نصزیریمقزدم .)56 :1374 ،در ایزن جنزگ،
کنت سیمونی مشغول ارائۀ راهنماییهای نظامی ،حتی در جزئی ترین مسائل آن به شاه
ایران بود (قاضیها .)40 :1370 ،او حتی آجودان مخصوص خود ،ستوان بالرنبرگ ( Captain
 )Blarenbergرا در اختیار قشون ایران قرار داد تا فرماندهی عملیات نظامزی را در هزرات
برعهدهگیرد (واتسزن .)208 :1340 ،پزس از فزتح قلعزۀ کلیزدی غوریزان ،حزاجی معتمزد،
امیرتومان سپاه ایران ،در نامهای مستقیما به کنت سیمونی مینویسد« :منزت خزدای را
که از مساعدت بخت بلند شهریاری و حُسن مواحدت دولتین علیتین ،کسان هر دولت از
این فتح محفو است و رونق و انتظام مهام دولتین بهیتزین منظزور و ملحزو اسزت ...
توجهات اعلیحضرت پادشاهی به کمال خوبی خواهزد گذشزت و خبزر مسزرت امزر فزتح
هرات را عنقریب خواهد فرستاد» (نامه امیر تومان به کنت سیمونی  :1253 ،ک ،3پ  .)4 ،19به
نظر میرسید که روسیه در این مقطع زمانی تمزامقزد در برابزر انگلسزتان ایسزتاده بزود.
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انگلیسیها که از سقوط هرات سراسیمه شده بودند ،پزیش از تکمیزل محاصزره از سزوی
نیروهای ایرانی ،حدود بیست نفزر از کارشناسزان و سزربازان ارتزش هنزد بریتانیزا را بزه
سرپرستی افسری به نام الدرد پاتینجر به درون هرات فرسزتادند (هوشزنگ مهزدوی:1349 ،
 .)139پاتینجر هم توانست عملیات دفاع از هزرات را در برابزر قشزون ایزران بزا موفقیزت
سازماندهی کند ()Morgan, 1973: 59؛ بهطوریکه بعزدها مطبوعزات انگلیسزی او را بزه
دلیل نقش بیبدیلش در جلوگیری از سقوط شهر« ،قهرمان هرات» ( )Hero of Heratنام
نهادند .این افسر انگلیسی بهمحض ورود به هرات ،مبلغی معادل دههزار تومان به کامران
میرزا و یارمحمدخان ،وزیر سیاس کامران که قدرت واقعی در هزرات در دسزتان او بزود،
پرداخت و آنان را به مرمت استحکامات شهر و ادامۀ مقاومت علیه ایرانیان برانگیخزت تزا
آنکه در عرض دو ماه نیروی دریایی بریتانیا به خلیج فارس برسد (حسزینی فسزایی ،بزیتزا:
 .)294همزمان ،مکنیل گزارشی دریافت کرد مبنی بر اینکه دههززار نظزامزی روسزی بزه
فرماندهی پروسکی که در اورنبورگ در انتظار پیزروزی محمدشزاه در هزرات بودنزد ،بزه
سمت خیوه حرکت کردهاند .این دست گزارشها نشاندهندۀ میزان باالی هماهنگی بین
تهران و سنپترزبورگ بود.
در مارس 1838م (1253ق) مکنیل با مکر و حیلزه و در ظزاهر بزرای وسزاطت بزین
کامرانمیرزا و محمدشاه وارد هرات شد .مکنیل برخالف وعدهاش ،موفق شد با پرداخت
پول ،کامرانمیرزا را به ادامۀ جنگ تشویق کند .روزها سپری میشد و قشزون ایزران بزه
رغم رشادتهای فراوان نمی توانستند هرات را آزاد کنند .ناکامی در فزتح هزرات حزاجی
میرزا آقاسی را به تهدید مکنیل مجبور کرد .سفیر بریتانیا در نامهای به وزیزر شزاه مزی
نویسد:
«جناب جاللت کفایت نصابا مخلصا استظهارا از قراری کزه از اردوی شزهریاری نوشزته
بودند و عجب هم خبر رسید ،آن جناب در حضور مهرظهور اعلیحضرت پادشاهی اظهار
داشته که چناچه هراتی هزا ایسزتادگی در جنزگ نماینزد و راه اطاعزت پزیش نگیرنزد،
سوگند بسیار یاد کرده بودند که خلق طهران را تحریک نمایند کزه محزب را هموزون
ایلوی سابق دولت بهیۀ روسیه به قتل رسانند .اگر چه این کالم از کل نزاس ،خاصزه از
پیشکار دولت ،غریب و بعید مینماید ،لیکن چون خبر رسید ،واجب آمزد از آن جنزاب
استفسار نماید که این کالم را آن جناب گفتهاند و یا خیر؟ خزواهش دارد کزه صزراحتا
صدق و کذب این سخن را مرقوم دارند .زیزاد مصزدع نگردیزده .ایزام اتحزاد و مؤالفزت
دولتین دائم باد! » (نامه مستر مکنیل به میرزا آقاسی :1252 ،ک ،3پ.)1 ،19
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پس از ده ماه جنگ بیامان ،در  7ژوئن 1838م (1253ق) مکنیل که میدیزد سزپاه
ایران بهزودی خواهد توانست هرات را بزه کنتزرل خزود درآورد ،اردوی محمدشزاه را بزه
بهانۀ استنطاق از چاپار سفارت بریتانیا و بازکردن مراسالت دیپلماتیک از سوی نیروهزای
ایرانی ترک کرد .در پی خروج مکنیل از ازدوی شاه ،روابط سیاسی میان تهران و لنزدن
بهصورت یکجانبه از سوی وزیر مختار انگلسزتان قطزع و بزه تمزام مستشزاران نظزامزی
انگلیسی دستور داده شد فورا خاک ایران را ترک کنند ( .)Cronin, 2008: 208ده روز بعد
ناوگان جنگی بریتانیا که از بمبئی حرکت کرده بود ،به سواحل خلزیج فزارس رسزید .در
یکم اکتبر 1838م (1253ق) لرد آکلند ،فرماندار هندوستان ،به دولت ایران اعزالن جنزگ
داد .در پی محاصرۀ هرات توسط محمدشاه ،در  17ژوئن 1838م (1253ق) یزک تیزا از
تفنگداران انگلیسی که اغلب از سپاهیان هندی کمپزانی هنزد شزرقی بودنزد)Sepoy( ،
وارد خلیج فارس شدند .انگلیس بندر بوشهر را اشغال کرد و در تاریخ  19ژوئزن ،جزیزرۀ
راهبردی خارگ بهوسیلۀ پانصد سپاهی هندی اشغال شد .در لشکرکشی دریایی انگلیس
در این نخستین جنگ هرات بود که برای نخستینبار تکنولوژی جدید کشتی بخزار وارد
خلیج فارس شد3.
در اواسط آگوست 1838م (1253ق) مک نیل از تبریز به مرجع وقت شیعیان آیزتاهلل
شفتی در اصفهان نامه نوشت .او در حقیقت قصد داشت بین شفتی و محمدشزاه شزکاف
ایجاد کند و سعی داشت از اعالم حکزم جهزاد علیزه انگلسزتان از سزوی علمزای شزیعه
جلوگیری نماید (امانت)21:1369 ،؛ اما آن روحانی پرنفوذ از اقدامات شزاه دفزاع و تصزریح
کرد که عملیات نظامی برای سرکوب ترکمانانی که مسلمانان شیعۀ خراسان را به اسارت
و بردگی میبرند ،الزم و ضروری است (ساسانی ،بیتزا .)139-131 :روسیه در مقابزل هجزوم
نیروی دریایی بریتانیا ،بهوضوح موضع انفعالی گرفت؛ زیرا تزار انتظزار چنزین اقزدامزی از
سوی لندن نداشت .بنابراین ،باتوجهبه محدودیتهای راهبردی خود ،بهتزرین واکزنش را
عقبنشینی دید؛ چراکه امکان داشت جنگ بین ایران و انگلسزتان بزه بحرانزی در ابعزاد
بینالمللی تبدیل شود .در  23ژوئن 1838م (1253ق) پس از اینکزه نیروهزای ایرانزی در
آخرین بخت خود برای فتح هرات با شکست مواجه شدند ،محمدشاه به توصیۀ متحزدان
روس خود ،بهناچار به محاصرۀ هرات خاتمه داد و بزه تهزران بازگشزت ( Ahmadi, 2012:
 .)20ظاهرا خبر لشکرکشی قریبالوقوع نیروهای انگلیسی بزه کابزل ،رونزد عقزبنشزینی
نیروهای ایرانی را تسریع بخشید (.)Yaz, 2002: 54
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پس از جنگ ،نیکالی اول که از اقدامات تنبیهزی لزرد پالمرسزتون از «حززب ویزگ
(لیبرالها)» ( )The Whig Partyواهمه داشت ،سیاستی انفعزالی اتخزاذ کزرد و از حمایزت
ایران دست کشید؛ زیرا انتظار چنین واکنش سختی از سوی نیروی دریایی انگلسزتان در
خلیج فارس نداشت .تزار از طریق سفیر روسیه در لندن ،کارل پزوزو دی بورگزو ( Carlo
 )Pozzo di Borgoیادداشتی را به اعضزای دو مجلزس عزوام و اعیزان انگلسزتان فرسزتاد.
محتوای این نامه حاکی از آن بود که روسیه درصدد بزهخطرانزداختن منزافع بریتانیزا در
هند نیست .نسلرود ،وزیر امورخارجزۀ روسزیه ،در نامزۀ  20اکتبزر 1838م (1253ق) بزه
سفیر روسیه در لندن مینویسد« :این برای ما ضروری است کزه در آسزیای مرکززی بزا
انگلیسیها تقابلی نداشته باشیم» .در حاشیۀ این نامه ،تزار به زبان فرانسوی نوشته است:
«عالی» ( .)Cheshire, 1934: 93از سوی دیگر ،تزار شکست امپراتوری عثمانی را آسانتزر
از درافتادن با بریتانیا میدانست .عالوهبراین ،اگزر روسزیه در حمایزت از محمدشزاه وارد
جنگی میشد که عزاقبتش مجهزول بزود ،سزلطه و نفزوذ بزیهمتزایش را در امپراتزوری
عثمانی ازدستمزیداد ( .)Mosely, 1936: 674در پزی جنزگ نخسزت هزرات و در سزال
1838م (1253ق) روسیه مایل به درگیری نظامی جدی با دولت بریتانیزا بزر سزر مسزئلۀ
هرات نبود؛ زیرا جنگ با انگلستان میتوانست هژمونی و سلطۀ لرزانِ تزار را بر تنگههزای
داردانل و بُسفر بهخطراندازد .در واقع در ارزیزابیهزای مقامزات روس مشزخص شزد کزه
روسیه توان بسیج نیروی بیش از هشتاد هزار سرباز را ندارد که این مقدار برای مقابله بزا
تهدیدات انگلستان کافی بهنظرنمیرسید .همزمان ،دولت روسیه به تهران فشار آورد کزه
روابط خود را با لندن بزهسزرعت تزرمیم کنزد .در نامزهای بزین لزرد پالمرسزتون و لزرد
کلرینکارد ( ،)Lord Clanricardeایلوی وقت دولت بریتانیا در روسیه ،چنزین مزیخزوانیم:
«دولت ایران خواهشمند است که دوستی با دولت انگلیس داشته باشد و خاصزه در ایزن
باب رضای دولت روسیه را بهعملآورد و در انجام مطالب مذکورۀ دولت انگلزیس اهمزال
نخواهد شد» (نامه پالمرستون به کلرینکارد :1254 ،ک ،4پ .)11 ،18
در چرایی شکست محاصرۀ هرات ،میتوان به روایتهای شاهدان عینی مزاجرا اشزاره
کرد؛ الدرد پاتینجر عقیده داشت قشون ایران از هی انضزباطی برخزوردار نبزود ،در غیزر
این صورت میشد هرات را در همزان روز نخسزتِ محاصزره فزتح کزرد .سزیمونی نظزر
دیگری داشت؛ او دخالزتهزا و توصزیههزای نزامربوط حزاجیمیزرزا آقاسزی ،صزدراعظم
روسوفیل شاه را دلیل اصلی هزیمت ایران در هرات میدانست .از دیگر علل میتزوان بزه
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ضعف های خطوط تدارکاتی قوای ایرانی اشاره کرد که بیتأثیری توپخانۀ قشزون ایزران و
تعداد کم توپهای جنگی سنگین ،از این جمله است؛ اما بهنظرمیرسید مهمترین دلیزل
شکست ایرانیان در هرات ،پیگیری سیاستهزای جنزگطلبانزۀ پالمرسزتون ،موسزوم بزه
«دیپلماسی ناوچه» ( )Gunboat Diplomacyدر سطح جهانی بزود کزه در هزر دو بحزران
هرات ،یکی در دهۀ 1830م (1245ق) و دیگری در دهۀ 1850م (1266ق) باعث فلجشدن
اقتصاد ایران و توقف تحرکات نظامی محمدشاه و ناصرالدینشاه شد (Wright, 1977: 28-
.)25
مقاومت دهماهۀ هراتیهزا در برابزر قشزونِ تقریبزا صزدهزار نفزری ایزران در 1838م
(1253ق) دو امر مهم را برای انگلیسیها هویدا کرد :یکی سهولت بسزیجکزردن نیروهزای
ایرانی و اعزام آنان به هرات و دیگری مزیت بینظیر هرات ازلحا نظامی بود که بزاوجود
سپاهیان بسیار ایرانی و حضور مستشاران روس و برخورداری از توپهای جنگی مزدرن،
فتح آن شهر را ممکن نکرد .اما در جنوب ایران در دوران اشغال خارگ ،مردم بوشهر کزه
به فروش مشروبات الکلی توسط وابسزتۀ تجزاری بریتانیزا اعتزراض داشزتند و از اشزغال
خارگ خشمگین بودند ،اعتراضات گستردهای علیه انگلیسیها ترتیزب دادنزد .در همزین
راستا میرزا اسداهلل ،حاکم بوشهر ،دستور داد به کشتیهای انگلیسی محمولههزای گنزدم
داده نشود و بدینروی ،محاصرهای علیه خارگ اشغالی اعمال کرد.
در پیامد شکست محاصرۀ هرات باید یادآوری کرد که این رخداد ،بزرگتزرین ضزربه
را به تجارت جنوب ایران وارد کزرد .در خزالل و پزس از مسزئلۀ هزرات ،شزهرهای یززد،
اصفهان و کرمان دچار هرجومرج شدند .در اصفهان نوعی از جنگ طبقاتی رخ داد که در
آن قشری از طبقۀ فرودستِ جامعه موسوم به «لوتیهزا» بزه طبقزات ثروتمنزد هموزون
تجار و کسبۀ بازار حمله کردند ( .)Farmanfarmaian, 2008: 112فشار دولت انگلسزتان بزر
اقتصاد بیمار ایران و حضور نظامی این کشور در خلیج فارس کزه بزهمثابزۀ پاشزنهآشزیل
ایران و گلوگاه اقتصادی این کشور بود ( ،)Standish, 1966: 18باعث بروز ناآرامیهزایی در
شهرها ،بهویژه در بخشهای جنوبی کشور شد .مهمتر اینکه جهت مسزیر تجزاری ایزران
که تا قبل از بحران ،جنوبی-شمالی (بوشهر-شیراز) بود ،به غربی -شزرقی (تبریزز-ترابزوزان)
تبدیل شد ( .)Farmanfarmaian, 2008: 112قابلتوجزه اینکزه در ایزن شزرایط نابسزامان،
شورش آقاخان محالتی ،رهبر اسماعیلی های نزاری در کرمزان ،درسزت هنگزامی رخ داد
که ایرانیان برخالف امیال انگلستان به سمت هرات پیشروی میکردند .دکتر مکنیزل در
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گزارشهای ارسالی خود به پالمرستون ،شورش آقاخان را خنثیکنندۀ اقزدامات نظزامزی
محمدشاه در هرات میدانست ( .)Algar, 1969: 76پس از جنزگ اول ایزران و انگلسزتان،
تهران که متوجه اهمیت حیاتی بندر بوشهر و دیگر استحکامات کلیدی در جنوب کشزور
شده بود ،به تقویت بنیۀ نظامی و تخصیص منابع مالی در این منزاطق همزت گماشزت و
برای نخستینبار بهطور مؤثر ،نیروهای نظامی از مناطق شمالی ایران به جنزوب اعززام و
در آنجا مستقر شدند ( .)Davies, 1987: 131شکست محاصرۀ هرات پیامزدهای متعزددی
در بازی بزرگ روسیه و انگلستان ،سیاست بریتانیا در افغانستانِ امروزی ،خزاور نزدیزک،
ایران و خلیج فارس به دنبال داشت .شکست نظامی ایران در هرات در 1838م (1253ق)
و ناکامی مشابه متحدان روسی در جنگ علیه خانزات خیزوه در 1839م (1254ق) خیزال
انگلیسیها را از خطر قریبالوقوعی که هند را تهدید میکرد ،بزه مزدت دو دهزه آسزوده
کززرد ( .)Crawley, 1929: 67از پیامززدهای دیگززر جنززگ اول ایززران و انگلسززتان ،اقززدام
انگلیسی ها در اشزغال نظزامزی کابزل و تغییزر رژیزم حزاکم بزر کزل حزوزۀ جغرافیزایی
امیرنشینهای افغانستان بود (.)Algar, 1969: 75
 .5نتیجه
چنانکه گذشت ،مسئلۀ هرات ازچندجهت در تاریخ ایزران دورۀ قاجاریزه اهمیزت داشزت:
نخست اینکه این مسئلۀ در چارچوب سلسله رقابتهای بازی بزرگ روسزیه و انگلسزتان
در قرن نوزدهم قابلبررسی است .در این رخداد بهرغم اینکه دولت قاجار ادعای تزاریخی
بر هرات داشت ،اما روسیه از نقشی تعیینکننده در لشکرکشی محمدشاه برخوردار بزود.
روسها به دنبال تصرف شهرهای شمالی قفقاز ،از یک سو در پزی انحزراف توجزه دولزت
ایران از سرزمینهای ازدسترفته بودند و از سوی دیگر ،در عرصۀ رقابتهزای سیاسزی و
تجاری با انگلستان ،سیاست پیشروی در آسیای مرکزی را دنبال مزیکردنزد .دوم اینکزه
واکنش بریتانیا برای دولت ایران غیرمنتظره بود .بریتانیا در واکنش به محاصزرۀ هزرات و
تصرف احتمالی آن از سوی دولت ایران با حمایت روسیه ،هندوستان را در معرض تهدید
میدید که با تصرف خارگ و حمله به بوشهر ،اهمیت هرات و مرزهای شمال غربی هنزد
برای انگلستان آشکارتر شد .سوم اینکه واکنش روسیه در مسئلۀ هرات انفعزالی بزود؛ بزه
ویژه اینکه سیاست پالمرستون دولت انگلسزتان را در خاورنزدیزک و آسزیای مرکززی در
برابر روسیه در موضع تهاجمی قرار داده بود .در چنین شزرایطی بزاوجزود کوشزشهزای
محمدشاه در اتحاد با سنپترزبورگ درجهت بازپسگیری هرات ،پیگیری سیاسزت مهزار
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مداوم روسیه و حفظ اصل «وضع وجود» ( )Status Quoدر دهۀ 1830م (1245ق) از سوی
بریتانیا بود که در عرصۀ منطقهای و جهانی نهتنها مانع پیشروی روسها در خاک ایزران
و عثمانی شد ،بلکه در اروپا نیز درصدد پایاندادن به سلطۀ رومانوفها بر لهسزتان بزود.
عالوه براین ،شورشها و نابسامانی های اقتصادی ،حکومت محمدشاه را در موضع انفعزال
قرار داد.
پينوشت
 .1در این پژوهش از مقاالت میخائیل ولودارسکی که در دهۀ  1980میالدی به نگارش
درآمده ،استفاده شده است .ولودارسکی در این مقاالت از اسناد طبقهبندیشدۀ روسیه
تزاری استفاده کرده است؛ باوجوداین ،نقطۀ منفی این مقاالت رویکرد آن است که
آشکارا از منافع امپریالیسم روسی حمایت میکند .ما در این پژوهش با دوری از این
رویکرد ،صرفا از اطالعات مندرج در مقاالت وی بهره بردهایم.
 .2پیشاور در این دوره در اشغال امیر پنجاب بود که متحد لندن محسوب میشد و
بریتانیا ،باوجود تالشهای سر الکساندر برنز ،منافع پنجاب را بر منافع امیر کابل ترجیح
داد.
 .3کشتی بخار هیو لیندسی ( )Hugh Lindsayبه خلیج فارس وارد شد.
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