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داکتر عبدالرحمن زمانى

نگاهى به سوابق سیاست توسعه طلبى روس ها قبل از کودتاى ثور
(قسمت اول)

افغانستان درمحراق رقابت هاى روسیۀ تزارى و امپراتورى استعمارى انگلیس
قبل از جنگ  ۰١۰١افغان و انگلیس که در نتیجۀ آن افغانستان به استقالل کامل دست یافت ،و قبل از پیروزى انقالب
اکتوبر  ۰١۰١روسیه که بلشویک ها را بقدرت رساند ،افغانستان در مرکز رقابت هاى دو امپراتورى و قدرت
بزرگ عصر یعنى انگلیس و روسیۀ تزارى قرار داشت ،که در تاریخ بنام بازى بزرگ ) (The Great Gameثبت
شده است  .گرچه این قدرت هاى بزرگ نتوانستند افغانستان را تحت اشغال مستقیم خود در آورند ،اما هم روس ها و
هم انگلیس ها توانستند قسمت هاى از خاک افغانستان را جدا سازند و در حقیقت سرحدات افغانستان را همین دو قدرت
تعین کردند.
سیاست توسعه طلبى دولت تزارى روس از قرن شانزدهم یعنی دوران ایوان سوم (  )Ivan IIIدر سال  ۰١۴١آغاز
و تا پترکبیر ( Peter Iیا  )Pyotr Alexeyevich Romanovدر سال  ۰١۶١میالدى ادامه یافت .روسیه درین دوران
با استفاده از سیاست استعمارى اش به بزرگترین کشور جهان تبدیل شده و در سال ۰١۶۰میالدی رسما ً به امپراتوری
روسیه مسما گردید.
حدود چهل سال بعد ازتشکل امپراتوری روسیه درشمال افغانستان ،درجنوب افغانستان نیز امپراتوری
استعمارگرانگلیس در قارۀ هند مسلط شد ،و براى تسلط بر کشورهای دیگر و پیشرفت به مرزهای روسیه دو بار بر
افغانستان لشکر کشید و با مقاومت شدید و مبارزۀ مردم افغانستان درجنگهاى اول و دوم افغان و انگلیس روبروشد
که خود داستان دیگر و بیرون از موضوع این تحقیق است ،و بدین ترتیب افغانستان در محراق رقابت هاى دو ابر
قدرت روسیه و انگلیس قرار گرفت.
آرزوى پتر کبیر در رسیدن به منابع طبیعى هند و آبهاى گرم بحر هند ،خیلى قبل از تسلط بلشویکها در روسیه،
افغانستان را در صدر توجه امپراتوری روسیه قرار داد .در آغاز قرن  ۰١حکومت روسیه تصمیم گرفت اطالعاتى
دربارۀ افغانستان گردآورى نماید و تماس هاى با فرمان روایان آن برپا نماید .بعد از استقرار در آسیاى مرکزى(،)۰
پاول اول ( ) Paul Iامپراتور روس در سال  ۰٠۴۴با ناپلیون بوناپارت فرانسه ائتالف نموده پالن حملۀ مشترک بر
هند بریتانوى را طرح نمود .پروژۀ اورنبرگ یا کمپاین هند در جنورى  ،۰٠۰۴توسط پاول اول ،آغاز شده ،به
جنرال اورلرف امر شد از اورنبرگ ،و بخارا و خیوا با  ۶۶هزار عسکر و  ۶٢توپ مارش کند .انگلیسها که
نمیخواستند سرمایه گذارى کمپنى شرقى شانرا در هند از دست بدهند ،نخست در  ۶٢دسمبر  ۰٠۴۴کوشیدند ناپلیون
را از بین ببرند و بعد از ناکامى این تالش شان توطئۀ کشتن تزار روس را تمویل کردند .واقعات سه ماه اول سال
 ۰٠۴۰خطرات بزرگى را متوجه امپراتورى استعمارى بریتانیا ساخته بود .اما جنرال روسى هنوز به اورنبرگ
نرسیده بود که امپراتور پاول اول به تحریک سفیر انگلیس (کنت دوپالهن) شب  ۰۰ماه مارچ  ۰٠۴۰از طرف افسران
نظامى پتروگراد و همراهى پسرش در اطاق خواب خود در قصر سن میکایل شهر سن پیترزبورگ کشته شد ،و نقشۀ
حمله بر هند از راه افغانستان به اثر توطئۀ انگلیس ها ناکام شد ،و یکى از اولین فرامین امپراتور جدید روسیه،
الکساندر ،هم امر توقف حمله بر هند بریتانوى بود.
دولت تزارى روس بار دیگر بعد از آنکه ایران را به زور سر نیزه و معاهدات گلستان و ترکمانچاى تحت نفوذ خود
درآورد ،در صدد آن شد که توسط ایران و به نام ایران در افغانستان نفوذ سیاسى نماید ( . )۶در تالش هاى سال
 ۰٠٨١حکومت محمد شاه قاجاربراى تسخیر هرات ،در قواى حمله آور ایرانى مشاورین و قطعات عسکرى روسى
نیز شامل بودند .به گفتۀ روانشاد غبار “دولت روس دولت ایران را بغرض استیالى هرات سوق نمود و حکام هرات
را تطمیع کرد که هرات به قندهار الحاق خواهد شد ،و ایران را وعده داد که هرات و قندهار هردو زیر نفوذ ایران
قرار خواهد گرفت .این تنها نبود ،بلکه دولت روس مصمم شد که کابل [امیردوست محمد خان] را با نشان دادن باغهاى
سرخ و سبز و وعدۀ استرداد پشاور ،در مدار دیپلوماسى و نفوذ خود درآورد و کابل را براى تجزیۀ کشور افغانستان
بدست ایران ،رفیق راه خود قرار دهد .کنت سیمونچ سفیر روس بدربار ایران لمحۀ از تطبیق این نقشه نیاسود(. )٨
انگلیس ها میخواستند قبل از آنکه روس ها در آسیاى مرکزى تا دریاى آمو برسند ،خود تا سواحل آمو رسیده باشند.
لذا در بهار سال  ۰٠٨١بر افغانستان حمله نمودند ،که منجر به جنگ اول افغان و انگلیس شد.
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در دهۀ  ٠۴و  ١۴سدۀ نزدهم اقدامات تهاجمى روسیه در اسىاى مرکزى ادامه داشته سرزمین هاى پهناورى از
دریاى اورال تا پامیر و از دریاى خزر تا کوه هاى تیان شان را به روسیه ملحق ساختند .درین هنگام تاجیک ها،
قزاقها ،ترکمن ها قرغیز ها دولت نداشتند و در آسیاى مرکزى تنها سه دولت فئودالى فرمانروائى میکرد :خان نشین
خیوا ،خان نشین خوقند و امیر نشین بخارا .روس ها به سرعت شهر هاى ترکستان را گرفتند .در ماه جون ۰٠٠١
بزرگترین شهر اسىاى مرکزى تاشکند را اشغال و در ماه جنورى  ۰٠٠٠با خان نشین خوقند قرارداد تجارتى را امضا
و در ماه بعد خدایار خان حاکم خوقندخود را زیر فرمان امپراتور روسیه اعالم کرد .در ماه مى همین سال جنرال
کاوفمن سمرقند را گرفته بطرف بخارا نزدیک میشد ،که امیر بخارا ناگزیر به جنگ خاتمه داده و تحت الحمایگى
روسیه را قبول کرد(. )٢
از اهداف مهم سیاست استعمارى انگلیس در منطقه یکى هم دفاع از منافع شان در نیم قارۀ هند و مهار کردن
آرمانهاى توسعه طلبى روسیه در رسیدن به آبهاى گرم بحر هند بود که بخشى از “بازى بزرگ” را تشکیل میداد.
کسترش نفوذ روسیه در آسیاى مرکزى سبب شد تا انگلیس ها نیز گامهاى متقابلى بردارند .جاسوسان انگلیس به آسیاى
مرکزى رخنه کرده تالش ورزیدند زمینه را براى تبدیل این سرزمین پهناور (که در همسایگى روسیه قرار داشت و
بازار طبیعى فروش کاال هاى روسى بود) به بازار فروش کاال هاى انگلیسى و تختۀ خیز براى اقدامات خصمانه در
برابر روسیه فراهم نمایند .توجه حکومت روسیه هم به آرزوى برپایى مانع بر سر راه رخنۀ انگلیس در آسیاى
مرکزى ،به افغانستان به عنوان طبیعى ترین مانع موجود براى جدا نگهداشتن هند از آسیاى میانه جلب گردید(. )١
در دوره سلﻄﻨﺖ دوم امیرشﻴﺮعلی خان ،پﻴﺸﺮوی روسها بﻄﺮف سﺮحﺪات افغانﺴﺘان بﺮ نگﺮانی دولﺖ انگلﻴﺲ
افزود .انگلیس ها براى جلوگیرى از برخورد منافع دو ابرقدرت ،طرح ایجاد یک منطقۀ بى طرف میان متصرفات
آسیائى روسیه و انگلستان را پیشنهاد نمودند .آنها براى تعﻴﻦ سﺮحﺪات افغانﺴﺘان و روسﻴه یکﻨفﺮ نﻤایﻨﺪه سﻴاسی خﻮد
رابه روسیه فﺮسﺘادنﺪ تا در مﻮرد سﺮحﺪات شﻤالی افغانﺴﺘان با مقامات آن کﺸﻮر گفﺘگﻮ و مﺬاکﺮه نﻤایﺪ .ایﻦ مﺬاکﺮات
از سال  ۰٠٠١تا ۰٠١٨م حﺪود چهار سال ﻃﻮل کﺸﻴﺪ و باالخِﺮه در سال اخﻴﺮ دولﺖ روسﻴه آمادگی خﻮد را بﺮای
تعﻴﻦ خﻂ سﺮحﺪی نﺸان داد و بﺮ اثﺮ آن نﻤایﻨﺪگان روسﻴه وانگلﻴﺲ شهزاده گورچاکوف (Prince
)Gorchakoveوزیر خارجۀ روس و الرد گرانویل ) (Lord Granvilleوزیر خارجۀ انگلستان خﻂ سﺮحﺪی را که از
دریاچه ویکﺘﻮریا (زورکول یا زور قل) تا خﻢ آب امﺘﺪاد دارد تعﻴﻦ و تﺜﺒﻴﺖ کﺮدنﺪ .با تثبیت این خﻂ سﺮحﺪی که ﻃﻮل
آن ( )۰٠۴۴کﻴلﻮمﺘﺮ مﻴﺒاشﺪ و دریای آمﻮ را دربﺮ مﻴگﻴﺮد ،دولت روس با دولت انگلیس ،بدون آنکه مدعیان اصلی
یعنی دولت افغانستان و امارت بخارا از موضوع تعین سرحدات آگاه باشند ،موافقه نمود که افغانستان از روشان و
شغنان و بخارا از بدخشان و واخان صرف نظر نماید و مرو و اراضی ترکمن نشین اطراف آن خارج از خاک
افغانستان باشد ،و افغانستان را خارج منطقۀ نفوذ خود بشمارد.
روس ها در دوران امارت امیر عبدالرحمن خان ،برخالف توافق نامۀ سال  ،۰٠١٨یکبار دیگر به پیشروى شان
بطرف جنوب ادامه داده در  ۰٢فبرورى  ۰٠٠٢به مرو پیشروى نموده و در سال  ۰٠٠١مناطق پنجده و آق تپۀ
افغانستان را اشغا ل نمودند .بعد ازین واقعه و تلگرام تهدید آمیز ملکۀ انگلستان به الکساندر دوم ،تزار روس ،عساکر
روسى از پیشروى بیشتر به خاک افغانستان خود دارى نموده حاضر شدند نمایندۀ خود را براى مذاکرات تعین سرحد
شمال غربى افغانستان به لندن بفرستند .مذاکراتى که به قرارداد سال  ۰٠٠١بین هند بریتانوی و روسیه تزاری
انجامید و به اساس آن خط سرحدى ریجوى تعین و نواحی دیگر از سرزمین ما نیز مجزا گردید(. )٠
روس ها در اوایل قرن بیستم ،بعد از شکست در مقابل جاپان ،یکبار دیگر از پیشروى و حمله بر هند دست برداشته
و بارقیب انگلیسى خود معاهدۀ مشهور  ۰١۴١را امضا نموده ،قبول کردند که افغانستان را خارج ساحۀ نفوذ خود
دانسته  ،هیچ نمایندۀ به افغانستان نفرستاده و در امور سیاسى مربوط به افغانستان به حکومت انگلیس مراجعه نمایند.
این قرارداد که مسأله تجزیه ایران بین دو امپراتوری استعمارگر را نیز در بر میگرفت ،با روی کار آمدن بلشویک ها
و ابالغیۀ رسمی وزیر دفاع بلشویک ها لئو تروتسکی لغو شد.
(ادامه دارد)
یادداشت ها و مأخذ
 . 1منطقۀ آسیاى مرکزى از چند امارت تشکیل گردیده بود که مشهور ترین آنها بخارا ،خوقند (فرغانه) و خیوا
بودند.
 .۶غبار ،میر غالم محمد ( ،)۰٨٠٠افغانستان در مسیر تاریخ  .چاپ سوم ،ص .٢١٢
 .٨همانجا
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 .٢پارسیدس ،موسى  -ترجمۀ عزیز آریانفر ( ،)۶۴۴۰تجاوز بى آزرمانه :پیرامون تجاوز شوروى بر ایران و
بخارا در سالهاى  .۰١۶۰ – ۰١۶۴مرکز نشراتى میوند ،صفحات .۰٠-۰٠
 . ١ولودارسکى ،میخاییل  -ترجمۀ عزیز آریانفر( ،)۶۴۴۰شوروى ها و همسایه هاى جنوبى شان ،ص.٨١
 . ٠عارض ،غالم جیالنى ( ،)۶۴۴٨سرحدات و تقسیمات ادارى افغانستان در طول تاریخ ،ص .١٠
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