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با در نظر گرفتن واقعيات . هاي نزديكي داراي روابط دوجانبه هستند روسيه و ايران همسايه
تحقيقات در . سياسي معاصر، ادامة روابط دوستانه ميان اين دو كشور مورد ترديد قرار گرفته است

هاي مشترك روابط متقابل  تواند جنبه  اين استدالل كه روسيه ارتودوكس نميةسياسي بيش از هم
  .شود كار گرفته مي با ايران مسلمان را بيابد، به

 به عقيدة سياستمداران، ٢١بدين ترتيب، عامل اصلي واگرايانه در روابط ايران و روسيه قرن   
د اين استدالل بررسي تاريخ روابط متقابل ايران و روسيه در براي ر. تفاوت ديني و فرهنگي است
شماري براي  اين تاريخ حاوي نكات آموزندة بي. رسد نظر مي طول قرون اخير ضروري به

  .گسترش روابط دوجانبة كشورها در دنياي امروز است
 عنوان كشوري با اهميت سياسي و اقتصادي فراوان از دورة حكومت توجه به ايران به  

گرچه . امپراتور روسيه، پتر اول، يعني همزمان با اعزام هيئت سياسي به ايران در روسيه ايجاد شد
تجزيه و تحليل تاريخ روابط . هاي مختلف داشتند تا آن زمان روسيه با ايران روابطي در زمينه

  .ستديپلماتيك دو كشور نمايانگر اين است كه در آن هم نكات منفي و هم مثبت وجود داشته ا
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نظر  روابط متقابل ايران و روسيه در آسياي مركزي در عصر حاضر موضوعي مهم به  
در ) آسياي ميانه(بايد در نظر داشت كه مطالعة روابط متقابل ايران و روسيه در اين منطقه . رسد مي

  . حائز اهميت است١٩نيمة دوم قرن 
واضح است كه، در اين دوره . تانگيز و بسيار سخت در تاريخ ايران اس اين قرن، قرني مالل  

نقشة سياسي جهان و آسياي ميانه گونة ديگري بوده است و حكومت بخارا، خانات خيوه و 
ي كوچكي همچون كاراتگين، درواز و شوگنان وجود ها خاقند و همچنين مجموعه حكومت

  .اند داشته
اي وجود  فارتخانهشكل س در دورة مورد بحث ميان آسياي ميانه و ايران مبادالت دائمي به  

  .اند مسائل مرزي مورد بحث معموالً با توسل به زور و روش نظامي حل گشته. نداشته است
هاي سياسي خارج  اي هيئت گرچه روابط ثابت و ديپلماتيك، هم از حدود مبادالت دوره  
  .اند نشده
تيك خود را بخارا و خيوه با كشور دوردست تركيه و نه با همساية خود ايران روابط ديپلما  

  .نمودند اند گرچه هيئت سفرا از طريق ايران به تركيه آمد و رفت مي حفظ نموده
آقا از طريق ايران به تركيه ...  سفير حاجي شكرا۱۸۵۳كه در سال  عالوه بر آن، هنگامي  

كه هنگام عبور سفرا از هر  رهسپار شد، وي براي ابراز احساسات دوستانة دولت خود چنان
  .گرفت، در دربار شاه ايران حاضر نگرديد ميكشوري صورت 

هاي آنها وامبري خاطر   درخصوص روابط تيره ميان آسياي ميانه و همسايهضمن صحبت  
ندرت تبادل سفير   ترين همسايه است و با بخارا و خيوه به نشان ساخت كه گرچه ايران نزديك

شدند وظايف  گاهي اعزام مي  گاهاند، الزم به يادآوري است كه براي سفراي هر كشوري كه داشته
مشخصي وجود داشته است مانند حل اختالفات و مسائل ارضي، مسئلة امكان گاه به گاه 

تمامي مسائل .  و استفادة آب در مناطق مرزيها مهاجرين درخصوص جبران در زمان يورش
 ايران از يها شد، زيرا حاكمان خراسان برخالف حاكمان ديگر استان معموالً در مشهد حل مي

  .جانب شاه اختيار حل مسائل را داشتند
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نشينان  نام خود به خان نكتة شايان توجه اينكه حاكمان خراسان بعضي اوقات سفيراني به  
 بدين صورت فرستادة ۱۸۴۶الدوله، در سال  حاكم خراسان، صوفي. نمودند آسياي ميانه اعزام مي

  .نوازي پذيرفتند م نمود و او را با مهمانخود را به همراه هدايايي ارزشمند به خيوه اعزا
اي ميان  دليل وضعيت سياسي حساس و بحراني، روابط ديپلماتيك خصمانه ليكن همواره به  

تدريج موجب هرگونه اختالفي  اين روابط به. ي آسياي ميانه وجود داشته استها ايران و خان
اختالفات  اين موضوع سبب .شد جويانه حل مي ندرت از طريق مذاكرات صلح  شد كه به مي

خان ملقب به خوارزمشاه براي ارسال   محمد امين۱۸۵۱در آغاز سال . گشت نظامي مداوم مي
از او استقبال خوبي در . تبريكات، سفير و خويشاوند خود آتا نياز محرم را به ايران اعزام كرد

ي خود را كه در رأس آنها به همراه بازگشت سفير خيوه، شاه ايران هيئت سفرا. عمل آمد تهران به
پس از . خان الالباشي قرار داشت را به خيوه فرستاد فكرترين مردم ايران رضا كولي يكي از روشن

داري، يورش  حضور در تهران مذاكرات وي با خان خيوه در مورد مسائلي از قبيل پايان برده
  .وال آنها برگزار شدفروشي و غارت ام نشينان تركمن براي اسير كردن مردم براي برده كوچ
معناي روشن شدن موقعيت طرفين در رابطه با منطقة مرو و مناطق مرزي ايران  واژة آالما به  

دولت ايران . اي نداشت مذاكرات هيچ نتيجه. اند، است كه قبايل تركمن را در آنجا اسكان داده
ولي در . وه اميدي نداشتدليل مفيد واقع نشدن هيئت ديپلماتيك به روابط ديپلماتيك آتي با خي به

گونه تالش جدي براي برقراري روابط تنگاتنگ با   هيچ۱۹رابطه به بخارا در آغاز نيمة دوم قرن 
  .ايران صورت نگرفت

در حقيقت، سفير ناصرالدين شاه، نورمهدي، در بازگشت از تركيه به بخارا از راه ايران از   
ه باخبر شد و تمايل خود را براي همراهي تدارك سفر هيئت سفراي رضاكولي الالباشي به خيو

ي بخارا ها ي خونين ميان خانها اما پس از اطالع از جدال. سفير ايران در خيوه و بخارا اعالم نمود
و خيوه تصميم گرفت از طريق خيوه به بخارا بازنگردد، بدين ترتيب روابط ديپلماتيك ميان ايران 

  .و بخارا برقرار نشد
هاي ديني ظاهر شدند تأثير اساسي بر روابط  اي مذهبي كه در خصومته هاي جريان تفاوت  
كردند به هر نحوي شهرت  علماي بخارا تالش مي. ي آسياي ميانه و ايران برجاي گذاشتها خان
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در چنين . محكم شود» هاي اسالم روي زمين پايه«و » مركز دنياي اسالم«عنوان  و افتخار بخارا به
اگرچه . هاي بخارا با ايران شيعه بود رقراري روابط ديپلماتيك سنيتوان منتظر ب وضعيتي نمي

ي مكرر به ها ي خيوه به برقراري روابط با ايران تمايل داشتند ولي اين موضوع مانع يورشها خان
 به ۱۸۴۹ در سال ها يكي از اين لشكركشي. شد سرزمين ايران، يا جهاد عليه مرتدين اعتقادي نمي

  .خراسان صورت گرفت
يي در ايران صورت گرفت كه تا حد زيادي وضعيت سياسي و ها  جنگ۱۹در نيمة دوم قرن   

آن دنبال    و به۱۸۵۶ركشي ارتش ايران به هرات در سال كلش. اقتصادي كشور را تضعيف نمود
سوي شكست كامل سوق داد و آن  ، ايران را به۱۸۵۶ -۱۸۵۷هاي  جنگ ايران و انگليس در سال

ايران براساس .  هميشه از ادعاي خود نسبت به منطقة هرات صرفنظر كندرا مجبور كرد براي
 پذيرفت كه در صورت بروز هرگونه اختالف با ۱۸۵۷ مارس سال ۴نامة پاريس مورخ  موافقت

  .گري به دولت انگليس مراجعه نمايد افغانستان براي ميانجي
يي از جانب ها ، يورش۱۸۶۱اما پس از پيروزي قبايل تركمن بر ارتش منظم ايران در سال   

ساكنين مازندران و طبرستان در مورد . نشين تركمن به ايران صورت گرفت سران قبايل كوچ
  .داري بود هدف اصلي غالمان اسير كردن مردم و برده. مسئلة مالكيت اترك دچار ترديد شدند

عه بنابراين به شواهد روشن و مشخص مراج. ابعاد جنايات غالمان قابل تصور نيست  
ي خود در مورد سفر از حوزة درياي ها سرهنگ ارتش روسيه، گرادكف، در يادداشت. كنيم مي

روستا دارد تا زمان سفر او  ۳۶۰كه » پشتي جامه«خزر به هرات نوشت كه تنها در منطقة كوچك 
اند و بقيه در  دليل نزديكي به مشهد باقي مانده  روستا فقط به۱۰ -۱۵كمتر از ) ۱۸۸۲سال (

  . نابود شدندها ي تركمنها يورش
دفاع  كامالً بي) روستاها (ها ي فارس در مورد آباديها آرتامانف خاطر نشان كرد كه حكومت  

هستند و به حضور دائم در استرآباد و تحكيم ارتش خود در آخالكان توجهي ندارند، همچنين 
تند و در كشور  به سختي در عذاب هسها هاي مرزي از جانب تركمن نشين گروه جمعيت تخته

  .سر برند متمول و مجلل مجبورند كه در نهايت فقر و نكبت به
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آوري ماليات در مناطق ذكر شدة ايران صرفنظر نمايد، چرا كه  شاه مجبور بود از جمع  
  . باقي ماندند) ساكنين(ها بدون اهالي  سياست آنها رو به انحطاطي كامل گذاشته بود و قريه

ي غالمان به اسارت گرفتن مردم براي سيستم ها ف اصلي يورشطور كه ذكر شد، هد همان  
دادند  اعتنا نبودند، اما ترجيح مي ها نيز بي غالمان نسبت به غارت شهرها و قريه. داري بود برده

اين بيانگر اين حقيقت .  هزار نفر برسد۳ تا ۲كاالي زنده يعني شمار بردگان در هر يورش به 
 ها طور كلي ايراني  به۱۹ي آسياي ميانه در نيمة دوم قرن ها اناست كه شمار بردگان را در خ

 تيل، ۵۰بهاي كاالي زنده در بازارهاي بخارا و خيوه متغير بود و به . دادند تشكيل مي) ها فارس(
هاي بخارا از ميان بردگان ايراني كه به  اميرنشين. رسيد واحد پول بخارا، بابت هر مرد سالم مي

كردند و اغلب آنها را براي  متمايز بودند، گاردهاي خود را انتخاب و كامل ميلحاظ فهم و قابليت 
يعني تا درجة » درجات مشخصي«كردند، در عين حال بسياري از آنها به  مشاغل اداري معرفي مي
درست پيش از ورود ارتش روسيه به بخارا امير موافار نه تنها در . رسيدند باالي كارمند دولت مي

ب خود بلكه در گروه محافظ نيز داراي بردگان ايراني بود كه اين موضوع موجب ملتزمين ركا
تجارت آشكار انسان در بخارا و خيوه تا پيش از ورود . نارضايتي اتباع مؤمن را فراهم كرده بود

را ممنوع واضح است كه اسالم خريد و فروش مسلمان . شد  امري عادي تلقي ميها روس
  .داند مي

شد از اين حكم  روحانيت آسياي ميانه آنجا كه امر مربوط به مسلمانان شيعه ميبا اين حال،   
خاطر حاكميت سياسي مبارزة سختي ميان  كه به در قرن پانزدهم، زماني. كردند ديني تبعيت نمي

الدين فتوايي صادر كردند كه در آن  شيعه و سني درگرفت، علماي بخارا به رهبري شيخ شمس
خود گرفته    بدين ترتيب، غالمان رنگ مذهبي به.ها داده شده بود شيعهاجازة خريد و فروش 

  .كردند عنوان حاميان اصول اسالم دعوت مي سوي غالمان به روحانيان مردم تركمن را به. بودند
نمودند چرا كه از فروش هر برده در بازار خيوه  ي خيوه، غالمان را تشويق ميها خود خان  

ي غالمان تجارت ميان ايران ها تا افزايش يورش. كرد نة دولت را پر ميسهم معيني داشتند كه خزا
. دائمي تا حد زيادي اين تجارت را كاهش دادندي ها و آسياي ميانه حالت فعالي داشت اما يورش

  .در نيمة دوم قرن نوزدهم رقابت انگليس و روسيه در آسياي ميانه شدت يافت
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كشور مبادله شد، انگليس بر به رسميت شناختن شماري كه ميان دو  هاي بي در يادداشت  
كه روسيه، در  طرف روسيه پافشاري داشت، در حالي ي آسياي ميانه توسط سرزمين بيها خان

  .مورد افغانستان چنين ادعايي داشت
روابط ميان روسيه و انگليس درخصوص آسياي ميانه جنبة : مارتنس نوشت. كه ف چنان  

  .هاي ديپلماتيكي كمتر شكل دوستانه داشت داشتتري گرفت و زبان ياد خصمانه
. تشديد اعمال حكومت تزاري در جهت پيشروي به عمق آسياي ميانه شداين امر موجب   

.  سرزمين عظيمي به روسيه ملحق شد۱۸۷۳ -۱۹۶۵ي ها در عرض مدت زمان كوتاهي بين سال
  .اين وقايع در محافل سياسي انعكاس يافت

ي آسياي ميانه خصومت داشت، براي ها زماني طوالني با خانحكومت شاهنشاهي كه مدت   
ي ها كه حاكمين و خان بنابراين، زماني. كمك به آنها در مبارزه براي حفظ استقالل تالشي نكرد

آسياي ميانه هيئتي از سفرا براي ايجاد شورايي عليه روسيه يا آنچه كه در اثر تحريك شديد 
نشين تقاضاي كمك و حمايت نمودند، ايران  ركيه سلطانتانگليس رخ داد اعزام كردند و از 

 سفيري از طرف خان كاكان به استانبول ۱۸۶۴در سال گونه اقدامي در اين جهت نكرد و  هيچ
  .يك از كشورهاي آسياي ميانه براي كمك به شاه ايران مراجعه نكردند اعزام نمود، اما هيچ

 مشخص بود كه روسيه حملة خود را به .هاي روسيه بود ولي دولت ايران نگران موفقيت  
هاي قزاقستان و از غرب  كند؛ از شمال شرق، يعني از استپ آسياي ميانه از دو جهت آغاز مي

پيشروي روسيه از سمت قزاقستان خطري براي منافع ايران ندارد و توجه آن . سواحل درياي خزر
دوباره با اولين تالش براي روسيه . به وقايعي كه در تركمنستان وجود دارد جلب شده است

تحكيم وضعيت در ساحل شرقي درياي خزر بر تكيه بر حقوق بومي دولت ايران بر اين 
اما در مورد اين حقوق شك و ترديد داشتند، چرا كه حتي اين .  اعتراض نمودها سرزمين
ها   تركمنهاي ها با طنابي بر گردن پا به سرزمين كند كه ايراني المثل تركمني هم مشخص مي ضرب

توانستند اين جمله را كه  فقط با خشمي سنگين مي) ها فارس(گذاشتند، در همان زمان ايرانيان 
  سياسي حقي بر- نظر حقوقي ايران از نقطه. را بر زبان آورند» چه چيزي تو را به اترك رساند«

اي  نامه  موافقت۱۸۶۹ در سال نتيجة مذاكرات ميان روسيه و ايرانها نداشت، بنابراين در اين زمين
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منعقد گرديد كه براساس آن روسيه عرصة اختيارات خود را تا اترك مشخص نمود و ) قراردادي(
انعقاد اين قرارداد تأثير . گونه تحكيم نظامي در اين منطقه ايجاد نكند متعهد گرديد كه هيچ

شاهي موضع حكومت شاهن. العاده خوبي بر حكومت شاهنشاهي از خود بر جاي گذاشت فوق
به موضوع تركمنستان دستخوش دگرگوني شد و به دولت روسيه پيشنهادي داد نسبت 

  .كه ساكن محدود ماوراء خزر بودند» هاي وحشي تركمن«اي مشترك عليه  درخصوص مبارزه
پس از .  مطرح گرديد۱۸۷۳اولين پيشنهاد به اين شكل در زمان سفر شاه به روسيه در سال   

الوقوع تركمنستان جنوبي روشن  هاي آسياي ميانه به روسيه الحاق قريب نشين تسخير و الحاق خان
 ۱۸۷۴ ژانوية سال ۲۳در گزارش مورخ . شد و حكومت شاه رسماً پيشنهاد خود را تكرار كرد

هايي در مورد مأموريت  مشاور سري وزير جنگ، برگر، از تهران اطالع داد كه شاه ايران كه شايعه
عليه قبايل تركمن شنيده بود، تمايل خود را براي مساعدت و همكاري الوقوع ارتش روسيه  قريب

وي تقاضا نمود تا . ها، قطع و برقراري نظم قانوني اظهار نمود با اقدامات نظامي براي مهار تركمن
  .از قبل به شاه ايران در مورد عمليات مورد نظر اطالع داده شود

توجهي   رسمي صورت گرفته بود مورد بيصورت  به۱۸۷۴پيشنهادات شاه ايران كه در سال   
  .محافل نظامي و سياسي روسيه قرار گرفت

بخشي از سران سياسي روسيه اتحاد . نظرات درخصوص مسئلة فوق شديداً متفاوت بود  
دانستند ولي بخشي ديگر نقطه نظرات متفاوتي  تجهيزات نظامي روسيه و ايران را ضروري مي

  .داشتند
شركت نكرد، اما در زمان ) تكه، ايومود(ارتش ايران در عمليات نظامي عليه قبايل تركمن   
 عليه قبايل تركمن تمام تسهيالتي را كه مناطق مرزي خراسان ۱۸۸۰ اسكابلف در سال كشيلشكر

داشتند در اختيار ارتش روسيه قرار داد، و سرهنگ ذوالفقارخان نمايندة ارتش ايران به ناو روسي 
سبب دوستي  به: ران خطاب به ژنرال اسكابلف گفتتپه، شاه اي پس از پيروزي بر گوگ. زام شداع

هاي ارتش كشور  ها و پيروزي حضرت امپراتور، شما درخصوص موفقيت و اتحاد ميان ما و اعلي
اين خبر براي من . تپه در جنگ عليه آخان مرا مطلع ساختيد دولت و همساية ما روسيه بر گوگ
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 امنيت هاي دولت دوست و همسايه سبب استحكام خش بود و اطمينان دارم كه پيروزيب رضايت
  . و آرامش در تمامي مرزها و ميان جمعيت خراسان خواهند بود

هاي ايران بود، اين روند  معناي خاتمة اعمال غالمان در انهدام استان پيروزي ارتش روس به  
  .پيشتر آغاز شده بود

داري و تجارت انسان، در دورة الحاق  ت يادآور شويم كه حذف بردهقبل از هر چيز الزم اس  
  .هاي آسياي ميانه به روسيه روي داد نشين خان
دست نيروهاي روسي در مناطق اشغال نشدة آسياي  يكي از اقداماتي كه دولت روسيه به  

 در تاشكند در فروشي به اين ترتيب، بازار برده. فروشي بود ميانه انجام داد خاتمه دادن به برده
بندهايي كه در مورد ممنوعيت . هاي تحت اسارت آزاد شدند  بسته شد و برده۱۸۶۶ژانوية سال 

بيني شده بود، در قراردادهاي ميان روسيه و بخارا و  فروشي و آزادي بردگان پيش برده
 با امير  كه۱۸۷۳ دسامبر ۲۳ قرارداد مورخ ۱۷از جمله، در مادة . هاي خيوه گنجانده شد نشين خان

ها  بخارا منعقد گرديد، متذكر شده بود كه از اين به بعد در حدود بخارا تجارت ننگين دايمي انسان
 ةطبق اين مصوبه، سعيد مظفر براي هم. گردد باشد متوقف مي كه خالف قانون بشردوستي مي

ه از ك در شهرهاي مرزي بخارا، جايي«: ي خود دستور اكيدي را با اين مضمون فرستادها بك
شود، چنانچه برخالف دستور امير برده و غالم به آنجا  كشورهاي همسايه غالم و برده آورده مي

  .»صورت از صاحبان آنها پس گرفته و سريعاً آزاد خواهند شد آورده شود در اين
براساس اطالعات مربوط به سال . نشين خيوه بود هاي خان حجم اصلي بردگان در سرزمين  
قضاوت دربارة اينكه درستي اين رقم مشكل . رسد  نفر مي۵۸۵ان در اينجا به ، شمار بردگ۱۸۷۲
چرا كه در زمان مذاكرات روسيه و خيوه، پاسخ خان خيوه نسبت به مسئلة شمار بردگان در . است

  .كس نشمرده است ها را هيچ كشور اين بود كه تعداد برده
ها و   و همچنين كردها، افغانها ها زياد بود اما روس ها تعداد فارس در ميان برده  

ها تمايل به ارسال سريع  اين مسئله كه حكومت. خورد چشم مي ها هم در ميان آنان به آذربايجاني
هاي سابق واهمه داشتند، به  ها و غارت برده ها تا رفتن ارتش روسيه داشتند، چرا كه از راهزن برده

  .دارد شمار زياد بردگان اشاره مي
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هاي خيوه و بخارا فرماني  نشين داري در خان ارداد در مورد خاتمة بردهپس از انعقاد قر  
ها آزاد  براساس مفاد آن تمامي برده. درخصوص شرايط آزادسازي بردگان ايراني منتشر گرديد

بايست در  شدند مي كه اعزام مي همة كساني. شد شدند و به آنها امكان بازگشت به وطن داده مي مي
. اي زمين براي سكونت داده شد هايي كه در خيوه ماندند قطعه به ايراني. دشدن آريك جمع مي بش

  .ها سروكار دارند، بايد براي حل مشكل به قاضي مراجعه كنند افرادي كه با ايراني
. غالمان قبلي به اين امر پي برده بودند. هاي ايراني وظيفة ارتش روسيه بود آزادسازي برده  

هاي خيوه و بخارا  فروشي توسط مناديان در خيابان ها و خاتمة برده ردهپس از اينكه دستور آزادي ب
هايي شبيه به آنها  هاي آزاد شده به نشانة سپاسگزاري از سربازان روسي با لباس قرائت گرديد، برده

هاي ايراني آزاد شده  پس از مذاكرات، برده. ها رفتند ساِز خود به خيابان هاي دست و با سردوشي
از .  نفري آنها به ميهن اعزام شدند۶۰۰ تا ۴۰۰هاي   اوگنچ اجتماع كردند و گروه-و كونيادر كتابار
شرقي خراسان بودند،  رات، قندهار، ايران و مناطق شمالها اهل ه كه گروه بزرگي از برده آنجائي

ارسال  .سمت استرآباد و آمودريا تا چارجو فرستادند هاي دريايي ساحل درياي خزر به آنها را از راه
در . اي نبود، بسياري از آنها حتي فاقد مايحتاج ضروري خود بودند ها به وطن كار ساده ايراني

ها لباس  ها به ايراني دفترچة يادداشت سرهنگ ارتش روسيه كاساگوسكي ذكر شده كه روس
طور  افسران روسي براي رفع نيازهاي افراد محروم به. سربازي و به هر يك، يك روبل دادند

ها در خيوه و بخارا باقي ماندند و  ولي بخشي از فارس. آوري كردند وطلبانه مقاديري پول جمعدا
  .رو شدند اي روبه كه به ميهن بازگشتند با مشكالت عديده  آنهايي
. خان را مأمور كرد خان و هادي حكومت شاهنشاهي براي تحويل اتباع خود ميرزا مگي  

بدين ترتيب، سرهنگ كاسوفسكي در ارتباط با . شد جام نميطور منظم ان پذيرش غالمان هميشه به
گشتند بهتر از  فرستادة روسي به تهران خاطر نشان كرد كه اين بار پذيرش گروه غالماني كه باز مي

  . قران براي مخارج سفر داده شد۵دو روز به آنها نان و . هميشه سازماندهي شده است
انجام اين . نيز آزاد و به ميهنشان فرستاده شدندهاي روس  فارس، بردههمزمان با بردگان   

اقدامات سبب افزايش حيثيت روسيه در ايران و افغانستان و همچنين افزايش نفوذ و تأثير روسيه 
اين موضوع را حتي انگليسي معروف ماك . هاي شمال شرقي ايران گرديد در ميان اهالي استان
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هايي  من چندين بار شاهد تحسين و قدرداني«: گرگر كه در اين مناطق حضور داشت اقرار نمود
  ».شد هاي ايراني از قبايل خيوه ابراز مي خاطر آزادي برده ها به بودم كه اغلب نسبت به روس

كنم روسيه  من كامالً موافقم كه اين امر خطير شايسته و سزاوار ملتي بزرگ است و فكر مي  
  .ار شدها برخورد از اين طريق از نفوذ زيادي ميان فارس

هاي روسي و چه  ها توسط روسيه، چه برده بايد دوباره يادآور شويم كه آزادسازي برده  
اي شايان ذكر و پرافتخار در تاريخ  فروشي در آسياي ميانه، تبديل به صفحه ايراني و خاتمة برده

هاي گسترش حسن همجواري اين دو كشور را در آينده شكل  روابط روسيه و ايران شد و پايه
الحاق آسياي ميانه به روسيه نتايج مثبتي را براي برقراري روابط تجاري و اقتصادي ايران با . ادد

هر چند عدم اعتماد ميان . هاي خونين دربرداشت ها و جنگ تركستان و بخارا و خاتمة يورش
يران و ايران و بخارا همچنان باقي ماند، ولي روسيه سعي كرد با تأثير خود بر اميران روابط ميان ا

  .ها را به حال عادي بازگرداند اميرنشين
جاي مانده كه در آنها بازتاب فعاليت روسيه يادي از خبرگزاري سياسي روسيه برمدارك ز  

جز اين كارهاي مثبت فراواني در  روسيه به. خورد چشم مي  در جهت بهبود روابط بخارا و ايران به
  .كنيم تيب زماني اين وقايع را بررسي ميقرن نوزدهم انجام داده است كه با توجه به تر

هاي  هاي متخصصين روسي و كمك گيري از توصيه  حكومت ايران با بهره۱۸۸۶در سال   
 به كمك متخصصين ۱۸۹۳در سال . كاري نمود آنها تمام تالش خود را صرف گسترش پنبه

يران با آسياي ميانه اين راه تجارت ا.  مشهد و بالعكس در تركستان ايجاد شد-آباد روسي راه عشق
كرد و  را تا حد زيادي رونق داد، چرا كه پيش از اين تنها راه تجارت فقط از آستراخان عبور مي

  .اي قيمت كاالي ايراني را افزايش داد و قابليت رقابت را از ميان برد طور قابل مالحظه اين به
هاي  ف كه با بيماري شوراي بهداري روسيه در تهران تشكيل شد با اين هد۱۸۶۸در سال   

ژنرال، فرماندار . هاي زيادي را گرفت، مبارزه كند كردند و جان انسان واگيردار كه در ايران بيداد مي
تركستان با كمك پزشكان روسي اقدامات بهداشتي در خراسان، گرگان و سيستان را به تحقق 

  .رساند
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با در آستراباد پرداختند و در  پزشكان روسي به مبارزه با بيماري واگيردار و۱۸۷۲در سال   
رساند گزارش مفصلي درخصوص اقدامات  اين رابطه پزشك روسي كه در كردستان ياري مي

  .گيرانة مردمي در آن زمان تدوين نمود درماني پيش
 در ايران بيماري واگيردار وبا شيوع پيدا كرده بود كه براي از ميان ۱۸۹۰ -۱۸۹۱هاي  در سال  

  .اي داشتند شكان روسي شركت فعاالنهبردن اين بيماري پز
هاي ايران مرگ و مير جمعي دام در رابطه با   در بعضي از استان۱۸۹۷ و ۱۸۹۹هاي  در سال  

هاي  روسيه از لحاظ دامپزشكي كمك قابل توجهي به استان. اپيدمي حيوانات شيوع پيدا كرد
  .خراسان، سيستان و گرگان كرد

. ان رخ داد كه پيامدهاي ناگواري برجاي گذاشت زلزلة شديدي در قوچ۱۸۹۳در سال   
اگرچه همة كشورها همدردي خود را نسبت به ايران ابراز نمودند، اما در واقع فقط پزشكان 

بعد از مدتي دوباره زلزله در قوچان اتفاق افتاد، . روسي در از بين بردن عواقب زلزله كمك كردند
اي  اي زلزله دوباره پزشكان روسي شركت گستردهرساني براي از ميان برداشتن پيامده در ياري

خصوص در مورد كمك پزشكان روسي در از بين بردن بيماري واگيردار وبا در  به. عمل آوردند به
  . الزم به يادآوري است۱۹۰۴سال 
بسياري از ساكنين سراسيمه .  اپيدمي فراگير وبا تهران را دربرگرفت۱۹۰۴ژوئن سال در   

هاي دربار تهران سركشي نمود و  پزشك بهداري روسيه، سادوفسكي، به خانهشهر را ترك كردند، 
 پزشك و در رأس آنها يوسپاوي را براي مبارزه با اين بيماري واگيردار ۸هيئت بهداري روسيه 

  .كن كنند سرعت توانستند اين اپيدمي را ريشه  آنها به. برگزيدند
اي را درخصوص كنترل بهداشتي  سئله شيوع بيماري واگيردار وبا م۱۹۰۴در ژوئن سال   

 مراقبتي -هاي پزشكي هاي ايران و روسيه پايگاه  براساس توافق دولت۱۹۰۰تا سال . مطرح نمود
اي را براي پيشگيري  ها نقش عمده اين پايگاه. حيدريه، سيستان و گرگان ايجاد شده بود در تربت
مبارزة روسيه و . كردند آمده بودند، ايفاء ميهايي كه از كشور همجوار ايران، افغانستان،  از اپيدمي

ايران با ملخ بسيار مؤثر بود، براساس توافق دو كشور اقدامات مؤثري در جهت از بين بردن اين 
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اين مسئله امكان محافظت محصوالت كشاورزي، در امان ماندن . آفات كشاورزي صورت گرفت
  .از قحطي فراگير و فقر ايران را فراهم نمود

هاي مشترك مثبت ايران و روسيه در نيمة دوم قرن نوزدهم در اختيار  ي از فعاليتفهرست  
  .هاي مشترك به عرصة انساني نفوذ پيدا كردند الزم به يادآوري است كه اين فعاليت. ماست
 پسر ۱۳۳۲ در مدارس تركمنستان، ۲۰همين نحو، براساس اطالعات موجود در آغاز قرن   به  
  .ديدند اني آموزش مي دختر تبعة اير۱۳۴۷و 

هاي داخلي در اين منطقه امكانات  پس از الحاق آسياي ميانه به روسيه و خاتمة جنگ  
جديدي براي گسترش روابط فرهنگي آسياي ميانه، روسيه و ايران فراهم شد و آثاري از حافظ، 

 آسياي پيش از اين قشر وسيعي از جمعيت. بديل، فضولي و ناوا در آسياي ميانه منتشر گرديد
  .ميانه با اين آثار آشنايي نداشتند

شد، همچنين ديوان بديل،   هرساله در تاشكند منتشر مي۱۹۱۶ تا ۱۸۹۲ديوان حافظ از سال   
  .شش بار در سمرقند و بخارا منتشر گرديد

اين . در آسياي ميانه آثار فردوسي، خيام، شيرازي، جامي و ناوي گسترش وسيعي پيدا كرد  
ايي جامعة روستايي با آثار كالسيك ادبيات فارسي را براي درك بهتر فرهنگ موضوع امكان آشن

  .دهد ملت ايران مي
  

  نتايج

 تأييدكنندة اين مسئله ۱۹هاي مشترك روسيه و ايران در نيمة دوم قرن  نگاهي به گذشتة فعاليت
ي و هاي سياسي، اقتصاد هاي مشترك و مثبت بسياري در عرصه است كه در اين دوران همكاري

  .خورد چشم مي هاي مشترك آسياي ميانه به خصوص در همكاري فرهنگي دو كشور به
در اين برهه از زمان، جو اعتماد و دوستي ميان مردم ايران و روسيه و سنت روابط حسن   

  .همجواري دو دولت وجود داشته است
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 وجود متأسفانه، مدرك منطقي و واقعيات تاريخي ثبت شده براي جامعة روسية معاصر  
سوي عدم وجود  ها توجه مردم را به شناس در برخي از نشريه ندارد و حتي متخصصين جامعه

  .نمايند سنت حسن همجواري ميان دو دولت جلب مي
در ارتباط با اين موضوع، تصور ما بر اين است كه ضرورت يك تحقيق علمي عيني و   
بايست موجبات  اين پژوهش مي. جانبه درخصوص تاريخ روابط ايران و روسيه وجود دارد همه

  .روابط متقابل جديدي ميان ايران و روسيه در قرن بيست و يكم را فراهم سازد
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