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توسعهطلبی امپراتوری روسیه در منطقه خلیج فارس
و مواضع امپراتوری عثمانی در مقابل آن

1

چکیده:
امپراتوری روسیه از حدود نیمه دوم قرن ۱۹م۱۳/هـ .ق و به خصوص ربع پایانی این
قرن کوشید تا با تسلط نسبی بر شاه و دربار ایران ،راه ورود و حضور خود را در خلیج فارس
هموار نماید و آرزوهای دور و دراز خود را که همانا تسلط بر خلیج فارس بود ،تحقق بخشد.
در این راستا ،امپراتوری مذکور به طور موقت به موفقیتهای قابل مالحظهای دست یافت.
این اقدامات روسها در شـرایطی رخ میداد که امپـراتوری عثمانی نیـز در همین برهه
زمانی برای جبـران ناکامیهایش در اروپا و ماندن در جمع قدرتهای بین المللی به شدت
میکوشیدند تا قدرت درخشانِ گذشته خویش را در منطقه خلیج فارس احیا نماید.
بدین ترتیب توسعه طلبیهای روسیه و عثمانی الجرم به رویارویی این دو امپراتوری
بزرگ در کرانهها و پس کرانههای خلیج فارس منجر گردید که پس از فراز و نشیبهای
فراوان به دالیل سیاست انگلستان در حمایت از عثمانی ،افزایش استحکامات عثمانیها در
بصره ،اتحاد آلمان – عثمانی و در نهایت انعقاد قرارداد ۱۹۰۷م۱۳۲۵/هـ .ق به ناکامی کامل
روسها در تحقق اهدافشان در منطقه خلیج فارس انجامید.
کلیدواژهها :روسیه ،عثمانی ،خلیج فارس ،بصره ،بوشهر.
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مقدمه:
سابقه اهداف و سیاستهای روسیه در منطقه خلیج فارس را میتوان به وضوح و
صراحت در وصیت نامه واقعی یا جعلی پتر کبیر ملقب به پدر روسیه جدید مشاهده کرد .در
این راستا فرقی نمیکند که وصیت نامه معروف پتر کبیر را متعلق به پدر روسیه جدید بدانیم یا
ندانیم ،آن قدر هست که این وصیت نامه متعلق به هر کسی که باشد از زمان پتر کبیر به بعد
منشور سیاسی امپراتوران روسیه بود و زمامداران این کشور به خصوص کاترین دوم و
الکساندر اول در اجرای مفاد آن تالش بسیار کردند .در بند  ۹وصیت نامه مذکور اهداف
روسها نسبت به عثمانیها و خلیج فارس ،با وضوح بیشتری این چنین ترسیم شده است:
«نزدیک شدن هر چه بیشتر به قسطنطنیه و هند ،کسی که این منطقه را در دست
داشته باشد مالک تمام جهان خواهد بود .پس برای رسیدن به این مقصود باید به
جنگهای دائمی دامن زد ،نه فقط در عثمانی بلکه همچنین در ایران .تاسیس
کارگاههای کشتی سازی در اطراف دریای سیاه ،تصرف تدریجی این دریا که مانند
دریای بالتیک برای اجرای طرحهای ما لزوم قطعی دارد و نفوذ تا خلیج فارس با
تضعیف ایران و در صورت امکان برقراری مجدد روابط تجاری سابق با مشرق
زمین ،پس از آن پیشروی تا هندوستان ،که انبار گنجینههای جهان است ،پس از
دستیابی به آنجا دیگر به طالی انگلیس احتیاجی نخواهیم داشت»2.
قابل توجه است که اگر از سوی روسها در مقاطعی از زمان – مثالً سه ربع اول قرن
نوزدهم میالدی  /سیزدهم هجری قمری – فعالیت عملی در این راستا صورت نگرفت نباید آن
را به حساب غفلت زمامداران روس از اهمیت استراتژیک منطقه خلیج فارس به حساب آورد
بلکه در این مقاطع ،روسها مالحظات مهم دیگری ،از جمله تثبیت مرزهای خـود در
سـرزمینهای مفتوحه به خصـوص ترکستـان و حضـور قدرتمنـدانه انگلیس در خلیج فارس
را لحاظ میکردند ولی آنها همواره منتظر فرصت بودند تا از طریق احـداث یک بندر روسی
در خلیج فارس خواب خوش خویش را تعبیر

کنند3.
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همان طور که در وصیت نامه مذکور مالحظه میشود روسها در جهت رسیدن به خلیج
فارس و توسعه نفوذ خویش در آنجا و اقدام در جهت نابودی امپراتوری عثمانی و تصرف
مایملک آنها در منطقه خلیج فارس و دستیابی به پایتخت این امپراتوری ،به ناچار باید دربار
ایران را تسخیر میکردند .آنها در این راه طی حدود نیمه دوم قرن نوزدهم میالدی  /قرن
سیزدهم هجـری قمری تا قبل از انعقاد قـرارداد ۱۹۰۷م ۱۳۲۵/هـ .ق موفقیتهای چشمگیری
به دست آوردند 4.این در حالی بود در همین زمان عثمانیها به منظور جبران ناکامیهایشان در
اروپا میکوشیدند قدرت از دست رفته خویش را در منطقه خلیج فارس احیا کنند.
سابقه حضور ترکان عثمانی در منطقه خلیج فارس به دوران سلطان سلیم اول (-۱۵۲۰
۱۵۱۲م۹۱۸-۹۲۶ /هـ .ق) بر میگردد .وی موفق شده بود پس از فتح مصر و شام ،حجاز را در
سال ۱۵۱۶م۹۲۰ /هـ .ق فتح کند و خود را «خلیفه اهلل فی طول االرض و عرضها» بخواند .با
فتح حجاز که منطقهای بسیار مهم در پس کرانه خلیج فارس بود ،راه حضور عثمانیها به
مناطق دیگر خلیج فارس هموار گردید .عثمانیها ،بعدها در زمان سلطان سلیمان قانونی
معروف به باشکوه (۹۴۷-۹۲۶ /۱۵۶۶-۱۵۲۰هـ .ق) نیز موفق شدند شهر مهم بغداد را در پس
کرانه خلیج فارس در سال ۱۵۳۴م۹۴۱/هـ .ق تسخیر کنند و در امتداد آن با فتح بندر
استراتژیک بصره در سال ۱۵۴۶م۹۵۳/هـ .ق ،عراق را عمالً از تصرف ایرانیان خارج نمودند .با
تسخیر اغلب نواحی بین النهرین به همراه تصرف عدن و یمن در سال ۱۵۳۴م۹۴۰/هـ .ق،
قطیف در سال ۱۵۵۰م۹۵۷/هـ .ق و مسقط در سال ۱۵۵۱م۹۵۸/هـ .ق آنها به یک قدرت
بزرگ در منطقه خلیج فارس مبدل

شدند5.

عثمانیها ،اگرچه در مقاطعی از تاریخ طوالنی امپراتوری خویش مثل سراسر قرن
۱۸م ۱۲/هـ .ق و نیمه اول قرن ۱۹م ۱۳/هـ .ق به دلیل گرفتاریهای داخلی و بحرانهای
خارجی نسبت به مسائل خلیج فارس غفلت ورزید و قدرت آنها به شدت تضعیف شد ولی
به پشتوانه فتوحات گذشته و حضور دیرینه در مناطق مهمی از خلیج فارس ،همواره خود را در
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این نواحی صاحب حق میدانستند و حضور قدرتهای دیگر را مخالف منافع خود در این
منطقه تلقی میکردند.
توسعه طلبی روسیه در منطقه خلیج فارس
روسها از ربع آخر قرن نوزدهم میالدی  /سیزدهم هجری قمری به بعد توانستند
موقعیت خود را بیش از پیش در دربار ایران تثبیت نماینـد .آنان به تدریج از حیث تجـارت و
سیاست از انگلیس پیش افتادند .این اتفاق با الغای امتیـاز رژی ،روند سریع تری به خود
گرفت و این امر آن قدر مشهود بود که لرد کرزن سیاستمدار کهنه کار انگلیس نوشته است:
«ناصـرالدین شاه نایب السلطنهای از جانب تـزار روس به شمار میرود .فرمانروای
حقیقی ایران آن کسی نیست که در ارگ تهران مقر دارد بلکه وزیر مختار [روسیه] است
که اقامتگاه او در کنار ارگ (پامنار  -م) نزدیک بازار است»6.
روسها ،عالوه بر تسلط بر شاه توانسته بودند درباریان را نیز با خود همراه کنند تا آنجا
که امین السلطان وزیر اعظمِ ابن الوقت دولت ایران که تا این زمـان راه مودت انگلیسیها را
پیموده بود به قول اعتماد السلطنه با دیوتزوف وزیر مختار روس ،عهد و پیمان میبندد و به او
چنین میگوید:
« ...سیدی و موالیی ،دولت روس از من چه میخواهد ،اگر با انگلیسیها چندی راه
مودت پیمودم خبط کردم ،خطا نمودم ...عفو کنید ،به عذرخواهی آمدهام .حاال راهی که
با انگلیسها میروم ظاهر سازی است»7...
وی این چنین کمر به خدمت روسها بسته بود و بدین ترتیب زمانی فرا رسیده بود که
این امپراتوری مقتدر شمالی در اجرای بند  ۹وصیت نامه پترکبیر به جنوب ایران و به خصوص
خلیج فارس اندیشه کند و این چیزی نبود که از چشم تیزبین سیاستمداران انگلیس به
خصوص لرد کرزن  ،Lord Curzon /نایب السلطنه قدرتمند هندوستان پنهان بماند ،چنان که او
در سال ۱۸۹۹م  ۱۳۱۶ /هـ .ق در یادداشتی به لرد هامیلتون /

Humilton

 ،Lordوزیر امور
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هندوستان در کابینه انگلستان ،در مورد سیاست توسعه طلبی روسیه در ایران به زمامداران
بریتانیا هشـدار داد:
«روسیه مایل به اصالح ایـران نیست بلکه در انتظار روزی است که ایران از فرط
استیصال به دامن روسیـه افتـد»8...
این روند هم چنـان ادامه پیـدا کـرد تا آنجا که در کتاب «ماموریت سر پرسی کاکس»
میخوانیم:
«نظامیان و کنسولهای روسیه در تطمیع یا ارعاب حکام ترسو و فاسد ایران کمترین
فرصتی را از دست نمیدادند و مجاورت نسبی پایتخت ایران با روسیه ،دولت و شاه را
در برابر فشارهای روسیه آسیب پذیرتر ساخته بود 9.روسها در این راستا اقدامات عملی
خود را آغاز نمودند .در سال ۱۸۸۷م  ۱۳۰۵ /هـ .ق صاحب منصبان روس که در
استخدام شاه ایران بودند ،به قصد مطالعه و تفتیش ،مسافرتی به اصفهان ،شیراز و بوشهر
کردند و چندی بعد نیز یکی از مهندسین نظامی آنها از راه بنـدرعباس به هرمز رفت که
در موضوع اهمیت سوق الجیشی تنگههای خلیج فارس مطالعاتی به عمل آورد .مهندس
مذکور پس از بازدید جزیره هرمز در موقع مراجعت خود پیشنهاد نمود که از طرف
دولت روس ،مخزن ذغالی در آنجا تأسیس

شود10.

همچنین شیوع طاعون در منطقه خلیج فارس که از هندوستان نشأت میگرفت ،فرصتی
فراهم ساخت تا روسها حضور خود را در این منطقه استـراتژیک هرچه بیشتـر پررنگتر
نمایند .در سال ۱۸۹۶م  ۱۳۱۴ /هـ .ق دو پزشک روسی به نامهای ام.ام .اوست  M. M oust/و
ماره /

Mare

مأموریت یافتند تا به منظور مطالعه طاعون عازم بوشهر شوند .در سال ۱۸۹۸م /

 ۱۳۱۶هـ .ق نیز دو پزشک دیگر به نامهای ام.ام .رودیتسن  M. M. Rodets /و کورنا جوسکی/
Corna Jouski

به دو مأمور بهداشت قبل ملحق شدند .این مأموران در فاصله سالهای -۱۸۹۹

۱۸۹۸م  ۱۳۱۶-۱۳۱۷ /هـ .ق بندر بوشهر را به صورت عمدهترین مرکز فعالیت روسها در
منطقه خلیج فارس درآوردند .حضور پزشکان روسی در بندر بوشهر از جمله دالیلی بود که
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سفارت روسیه در تهران را تشویق نمود تا نسبت به تأسیس یک سرکنسولگری در بوشهر و
استقرار نیروهای قزاق در آنجا اقدام

نمایند11.

بنا به نوشته ویلسن ،Wilson /طبیبان مذکور نظامی بودند و منظور اصلی دولت روس از
اعزام اطبای مزبور همانا تعقیب سیاست آن دولت در موضوع تنگه هرمز بود و به همین جهت
اطبای اعزامی چندین مرتبه به بندرعباس و بصره مسافرت کردند 12.نایب کنسول فرانسه در
بندر بوشهر در این باره نوشته است:
«به سال ۱۸۹۹م [ ۱۳۱۷هـ .ق] دکتر شوانووکی/

Chevanowky

در بوشهر به کار پزشکی

پـرداخت .وی بومیانی را که به او مراجعـه میکـردنـد مداوا نمـود و در عیـن حـال از
اوضـاع محل از آنان تحقیقـاتی میکـرد .وی پس از کسب اطالعات فـوراً به روسیـه
بازگشت»13.
البته مساله شیوع طاعون در بوشهر به کلی دروغ نبود ولی این مرض چند سال بعد از راه
هند به خیلج فارس رسیده بود و در اوایل سال ۱۹۱۰م ۱۳۲۸/هـ .ق بوشهر را نیز مورد یورش
قرار داده بود و در این سال جان  ۶۶نفر و در سال ۱۹۱۱م ۱۳۲۹/هـ .ق جان  ۹۸نفر را
گرفت14.

در امتداد این سیاستِ توسعه طلبی ،در سال ۱۸۹۸م ۱۳۱۶ /هـ .ق یک کشتی متعلق به
امپراتوری روسیه تزاری به بازدید از خلیج فارس پرداخت .انتشار خبر بازدید یک کشتی
روسی از خلیج فارس در مطبوعات هند ،انگلیس و به خصوص لندن انعکاس گستردهای
یافت .روزنامه «تایمز آف ایندیا» طی سلسله مقاالتی در شمارههای  ۸اکتبر سال ۱۸۹۸م۱۳۱۶/
هـ .ق ۱۸ ،فوریه و  ۲۹آوریل ۱۸۹۹م ۱۳۱۷/هـ .ق از این بازدید تحت عنوان «جاسوسان
روسی در خلیج فارس» نام برد .در اواخر آوریل ۱۸۹۹م ۱۳۱۷ /هـ .ق مطبوعات انگلیسی هند
و در صدر آنها تایمز آف ایندیا و ارگان محافل نظامی به نام پایونیر/

Payoniz

به انتشار یک

سلسله مقاالت افشاگرانه در باره موافقت نامه کامالً سری روس و ایران که گویا در تهران به
امضاء رسیده بود و در آن تبدیل بندرعباس به ترمینال راه آهن روس پیش بینی شده بود،
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دست زدند .جراید فوق الذکر همچنین از هدفهای آتی روسیه جهت احداث یک پایگاه در
سواحل ایرانی سخن

میگفتند15.

دولتین روسیه و ایران مطالبِ مندرج در مطبوعات انگلیس را تکذیب کردند .علی رغم
این تکذیبها ،انتشار مقاالت در خصوصِ تهدید روسها در بندرعباس در مطبوعات انگلیسی
زبان هندوستان ادامه یافت .انگلیسیها که از حضور ناوگان جنگی روسیه در آبهای خلیج
فارس خشمگین بودند به سفیر خود در تهران دستور دادند تا در ایجاد تضییقات برای ناو
روسی

بکوشد16.

بدون تردید این اقدامات روسها برای حضور فعال در خلیج فارس ،صاحب منصبان
انگلیس ،به خصوص انگلیسیهای مقیم ایران و عثمانی را به شدت به وحشت انداخته بود
چنان که هاردینگ متصدی سفارت انگلیس در تهران بازدید کشتیهای روسی از خلیج فارس
را زمینه حضور نظامی خطرناک روسیه در منطقه ارزیابی کرد و به نمایندگی سیاسی انگلیس
مقیم بوشهر تلگرافی فرستاد و هشـدار داد که:
« ...شما مراقب حرکات او 17و حرکات دیگر روسها در بندرهای خلیج فارس باشید.
شما یقین داشته باشید که روسیه و فرانسه کارهایشان هماهنگ است»18.
روسها ،در طی این سالها ،در راستای حضور فعال خویش در خلیج فارس با
فرانسویها هم به توافقاتی رسیدند .فرانسویها در ربع آخر قرن نوزدهم میالدی  /سیـزدهم
هجری قمری در خلیج فارس نفوذ زیادی پیدا کرده بودند 19.به خصوص که سابق بر این نیز
فرانسه ،نه تنها از نظر سیاسی بلکه از نظر مذهبی و اجتماعی در خلیج فارس نفوذ قابل توجه
داشت 20.به هر حال اتحاد روسیه ،فرانسه ،میتوانست تهدیدی جدی برای منافع انگلیس و
عثمانی تلقی گردد ولی به هر حال دو کشور روسیه و فرانسه نهایت ًا در سال ۱۸۹۵م  ۱۲۷۴ /هـ.
ق قرارداد اتحاد را امضا

کردند21.

پژوهشنامه تاریخ – سال پنجم – شماره بیستم

76

توسعهطلبی مجدد عثمانیها در منطقه خلیج فارس
عثمانیها از حدود نیمه دوم قرن ۱۹م۱۳/هـ .ق و به خصوص ربع پایانی این قرن به
منظور جبران از دست دادن متصرفات خویش در اروپا و همچنین سرپوش گذاشتن بر
مشکالت داخلی ناشی از جنگ قدرت ،22آخرین تالشهای خود را در جهت احیای حاکمیت
تضعیف شده خویش در منطقه خلیج فارس آغاز نمودند .آنها در این راستا کوشیدند تا از
شرایط ،امکانات و ابزارهای موجود حداکثر استفاده را بنمایند .یکی از شرایطی که باعث
دلگرمی عثمانیها در حضور مجدد به سیاستِ جهانی گردید موفقیت در حفظ تمامیت ارضی
قلمروشان در نتیجه جنگ کریمه (۱۸۵۴-۱۸۵۶م ۱۲۷۱-۱۲۷۳ /ق) بود .اگرچه عامل اصلی
این موفقیت حمایتهای بیدریغ انگلیس و فرانسه از عثمانی در مقابل روسها بود ولی این
موفقیت فی نفسه میتوانست آنها را به حیـات و سپس احیای قدرت گذشته خـویش امیدوار
کند23.

عامل دیگری که در رویکرد جدید عثمانیها به خلیج فارس تاثیر فراوان داشت ،حفر
کانال سوئز در سال ۱۸۶۹م۱۲۸۶ /ق بود 24.با حفر این کانال ارتباط بین استانبول و بندر جده
آسانتر گردید و باعث افزایش قدرت عثمانیها در بندر اخیر الذکر شد 25.این کانال ،همچنین
موجبات تسهیل عبور ناوگان دریایی عثمانی به دریای سرخ و خلیج فارس را فراهم کرد و از
این طریق عثمانیها رابطه مستقیمی با بندر استراتژیک بصره پیدا کردند 26.اهمیت بندر بصره
برای عثمانیها زمانی مشخص میشود که بدانیم این بندر طی سالهای متمادی در تسلط
عثمانی قرار داشت و عمدهترین عملیات ترکها در جهت گستـرش حضور و نفـوذ خـویش
به نواحـی دیگـر خلیج فارس از طریق این بنـدر صـورت

میگرفت27.

واقعه دیگری که در این دوران منجر به افزایش قدرت عثمانیها در منطقه خلیج فارس
گردید تضعیف خاندان آل سعود در نتیجه اختالفات خانوادگی بین این خاندان بر سر کسب
قدرت بود 28.این اختالفات در نهایت به سقوط قدرت مرکزی آنها در نجد و به دنبال آن
سقوط اقتدارشان در منطقه خلیج فارس انجامید ملکم یاپ در این باره اضافه کرده است:
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«سقوط قدرت نجد در نیمه دوم قرن ۱۹م در خلیج فارس هم تراز بود با افزایش دو
قدرت منطقهای دیگر ،قدرتهایی که مرکزشان بغداد و تهران بود»29.
بغداد در این دوران مرکز قدرت عثمانیها در بین النهرین و خلیج فارس بود و
عثمانیها ،با سقوط قدرت نجد ،موفق شدند که به پشتوانه نیروهای نظامی خویش در بندر
بصره ،در سال ۱۸۷۱م۱۲۸۵ /ق احساء و سپس قطیف را در مجاورت سرزمین نجد به تصرف
خود درآورند و از راه خشکی به طرف نجد پیشروی کنند .آنها اگرچه نتوانستند قدرتشان را
در عربستان شرقی تکمیل کنند ولی در احساء ماندند و به عنوان نیروی جدیدی بر قدرتهای
حاضر در منطقه افزوده شدند 30.فتوحات مذکور به پایمردی سیاستمدارِ کهنه کارِ سلطه جوی
عثمانی مدحت پاشا صورت گرفت که از سال ۱۸۶۹م۱۲۸۶ /ق تا سال ۱۸۷۲م۱۲۸۹ /هـ .ق در
سمت استانداری بغداد انجام وظیفه مینمود .در طی دوران ماموریت او ،بر اقتدار عثمانیها در
کویت افزوده شد و ترکها موفق گردیدند حتی در قطر پایگاه نظامی دریایی تاسیس

کنند31.

در واقع کاردانی و لیاقت و سرسختی مدحت پاشا در مقام استانداری بغداد یکی از عوامل
بسیار مهمِ افزایش اقتدار عثمانی در منطقه خلیج فارس به حساب

میآمد32.

باالخره یکی دیگر از موقعیتهایی که به عثمانیها در توسعه قدرت خود در منطقه
خلیج فارس کمک فراوان کرد وجود مهمترین اماکن مقدس مسلمین یعنی مکه ،مدینه ،نجف،
کربال ،کاظمین و سامرا در پس کرانههای خلیج فارس و رسمیت زبان عربی در میان اکثریت
قریب به اتفاق مردم منطقه خلیج فارس بود .سالطین عثمانی که خود را خلیفه جهان اسالم
میدانستند با طرح موضوع «وحدت جهان اسالم» به خصوص در زمان سلطان عبدالحمید
دوم ،33از این موقعیتها برای اعمال حاکمیت خویش در کرانهها و پس کرانههای خلیج فارس
استفاده نمودند 34.تمام این عوامل دست به دست هم داده بود تا عثمانیها ضمن اینکه خـود را
در مناطق مهمی از خلیج فارس صاحب حق میدانستند در مقابل هر قدرت سلطه جوی دیگر
از جمله روسها ایستادگی نمایند.
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سیاستها و مواضع امپراتوری عثمانی در مقابل توسعهطلبی روسیه در منطقه خلیج فارس
الف) سیاست جلب حمایت انگلیس
مطابق آنچه گذشت ،روسها همواره مترصد بودند تا در شرایط مقتضی ،سرزمینهای
تحت حاکمیت و نفوذ امپراتوری عثمانی را از پایتخت این امپراتوری گرفته تا مناطق تحت
نفوذ عثمانیها در هر نقطهای و در این زمان در کرانهها و پس کرانههای خلیج فارس ،تصرف
نمایند و اهداف دور و دراز خود را تحقق بخشند .روسها امید داشتند که این آرزوهای خود
را در دوران انحطاط عثمانیها به خصوص از اواخر قرن هجدهم میالدی  /دوازدهم هجری
قمری و در طول قرن نوزدهم میالدی  /سیزدهم هجری قمری که ترکها به شدت ضعیف
شده بودند ،محقق کنند ولی سیاستهای حاکم بر مناسبات بین المللی در طی این سالها به
خصوص سیاست عثمانی در جلب حمایت قدرتهای بزرگ جهانی و در رأس آنها دولت
مقتدر انگلستان و همسویی سیاست انگلستان با درخواست عثمانیها که عمدتاً براساس
جلوگیری از توسعه طلبی روسها طراحی شده بود ،35مانع از تحقق اهداف تزارها گردید.
عثمانیها در طی قرن نوزدهم میالدی /چهاردهم هجری قمری با مشکالت جدی در
سراسر قلمرو وسیع خویش مواجه بودند و این مشکالت از پرده برون افتاده بود و دولتهای
بزرگ هر یک به امیدی ،با بیم و امید به آن مینگریستند .روسها امیدوار بودند که در نتیجه
مشکالت عثمانیها که به نام «مشکل شرقی» یا «مسأله شرق» معروف شده بود ،با تصرف
سرزمینهای عثمانی به آبهای گرم دریای سیاه تا دریای مرمره و سپس دریای اژه و در
نهایت تا مدیترانه راه یابند ،این امیدواری آنها تنها با تسلط بر تنگه داردانل و بسفور امکانپذیر
بود که در آن زمان در حوزه قدرت دولت عثمانی قرار داشت .روسها اگر میتوانستند بر
دریای سیاه تسلط یابند و این دو تنگه را به دست آورند ،طبعاً میتوانستند از قدرتی برخوردار
شوند که بر سرزمینهای شرقی حاشیه مدیترانه و راههای ارتباطی آن تسلط یابند .رسیدن به
این هدف از طریق عراق به عنوان یکی از مناطق مهم پس کرانهای و کرانهای خلیج فارس
امکان پذیر بود .آنها از طریق آبراهه خلیـج فارس میتوانستند به سمت هند حرکت کنند و
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راه پیشرفت خود را در جهت تسلط بر شرق هموار نمایند .روسها امیدوار بودند تا از این
طریق و همچنین تسلط بر بالکان ،دولت عثمانی را حذف نمایند و بر استانبول غلبه کنند.
تحقق این اهداف البته توازن قدرتهای بین المللی را قطعاً بر هم میزد 36.این امر چیزی نبود
که از چشم عثمانیها و انگلیسیها پنهان بماند.
قابل توجه است که عثمانیها در طی این سالها که عصر انحطاط و سپس زوال آنها
بود به تنهایی قدرت مقابله با توسعه طلبیهای روسها را نداشتند بنابراین ضمن آگاهی کامل
نسبت به اهداف روسها و نتایج شومی که بر اقتدار انگلستان در خلیج فارس ،کرانهها و پس
کرانههای آن و به خصوص هندوستان وارد میشد ،سیاست جلب حمایت دولت انگلستان را
در پیش گرفتند .سیاستمداران انگلیسی نیز نسبت به تمام اهداف دور و نزدیک روسها اشراف
کامل داشتند و بنابراین از ابتدای قرن نوزدهم میالدی  /سیزدهم هجری قمری تا انتهای دهه
نهم این قرن ،سیاست محافظت از اساس دولت عثمانی و حمایت از این دولت را در مقابل
روسها در دستور کار خود قرار دادند و آشکارترین نشانه حمایت انگلیس از عثمانی در
جنگهای بسیار مهم کریمه (۱۸۵۴-۱۸۵۶م– ۱۲۷۱-۱۲۷۳هـ .ق) به نمایش گذاشته شد .در
اهمیت این جنگ همین قدر کافی است که بسیاری از تاریخ نگاران ،جنگهای کریمه را به
منزله فصل جدیدی در تاریخ اروپا و امپراتوری عثمانی ،ارزیابی

کردهاند37.

در طی این زمانها دو دولت عثمانی – انگلیس مسائل مربوط به توسعه طلبی روسیه در
منطقه خلیج فارس را نیز به دقت پیگیری میکردند و در راه جلوگیری از تحقق اهداف
روسها با یکدیگر همکاری کامل داشتند چنانکه به عنوان نمونه در ماه مارس ۱۸۹۹م۱۳۱۷/
هـ .ق جراید عثمانیِ چاپ قسطنطنیه اعالم نمودند که روسیه درصدد تسخیر جزیره قشم
است .در ماه اوت همان سال وزیر مختار بریتانیا در تهران طی گزارشی به لندن اعالم کرد که
روسیه تزاری در پی امتیازات ویژهای از دولت ایران برای به دست آوردن بندری در خلیج
فارس است .ماه اکتبر آن سال وزیر امور خارجه عثمانی به سفیر بریتانیا در قسطنطنیه به طور
محرمانه اطالع داد که دولت روسیه با ایران وارد مذاکره شده تا بندری در خلیج فارس از آن
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دولت بگیـرد 38.با فاش شـدن این خبر بود که روزنامه حبل المتین نیز نسبت به این موضوع
واکنش نشان داد و نوشت:
« ...ما درست نمیدانیم که روس در سواحل [خلیج] فارس به چه عنوان و به چه اصول
و شرایط امتیاز بندری حاصل نموده .درست نمیتوانیم رای خود را آشکارا داریم و به
نوع اختصار میگوییم (که مرال برادر آهوست) .اگر روس در سواحل [خلیج] فارس
بیاید مسلماً رسوخ انگلیس نابود خواهد شد و خوفی که اینک رجال ایران از انگلیس بر
سواحل فارس دارند کم خواهد گردید ولی چه سود که دچـار پنجه اقتدار دولت قوی
چنگتر از او خواهیم بود»39...
این امر نشان میدهد که اوالً عثمانیها در دربار ایران نفوذ قابل توجهی داشته و نسبت
به رخدادهای محرمانه دربار ایران با دولتهای خارجی نیز اطالعات مهمی داشتند ،در ثانی،
اطالعات خود را در جهت حفظ منافع مشترکشان با انگلیس ،که یکی از مهمترین آنها
جلوگیری از توسعه طلبی روسها در منطقه خلیج فارس بود ،به کار میگرفتند.
ب) افزایش استحکامات در بندر بصره
یکی دیگر از اقدامات عثمانیها در جهت مقابله با توسعه طلبی روسها در منطقه خلیج
فارس ،افزایش استحکامات خویش در بندر استراتژیک بصره بود .در واقع یکی از علل مهم
تالش روسها در جهت حضور و توسعه نفوذ در خلیج فارس ،آشکار شدن ضعفهای دولت
عثمانی در اداره مستملکات و مناطق تحت نفوذ خویش در منطقه خلیج فارس بود 40.شاید به
همین جهت بود که روسها در نخستین اقدام اساسی خود برای توسعه نفوذ در خلیج فارس،
کنسولگری خویش را در بصره در سال ۱۲۹۹هـ .ق۱۸۸۱ /م تاسیس کردند 41.در حقیقت بندر
بصره از زمان حاکمیت عثمانیها ( ۹۵۳هـ .ق ۱۵۴۶ /م) یکی از مهمترین پایگاههای این دولت
در خلیج فارس محسوب میشد 42.امپراتوری عثمانی عمدتاً از طریق همین بندر بود که
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حاکمیت خود را در نواحی مختلف خلیج فارس گسترش داد و کارخانه کشتیسازی در آنجا
تاسیس نمود و اقدام به ایجاد استحکامات

نمود43.

بنابراین ،عثمانیها ،از زمان شایع شدن خبر توسعهطلبی روسها در خلیج فارس،
کوشیدند تا به حد ممکن استحکامات خویش را در بندر بصره تقویت کنند و بر قدرت نظامی
خود در این بندر به منظور افزایش قدرت خویش در بقیه کرانهها و پس کرانههای خلیج
فارس ،بیفزایند .روزنامه حبل المتین در همان زمان در این باره نوشت:
«دولت عثمانی که خود شریک در خلیج فارس است میداند که رسوخ روس در این
سواحل اسباب نقصانی اوست ،هرگز رضا نمیدهد که رسوخ و نفوذ روس در خلیج
فارس زیاد شود ...دولت عثمانی چون از روش سیاسیون روس باخبر است میداند
[دولت روسیه] عاجالً یا آجالً در خلیج فارس شروع به کاروایی خواهد کرد ،از این رو
عالج واقعه را قبل از وقوع نموده ،امر فرموده که اردوی یازدهم عثمانی از بغداد حرکت
کرده در بصره قیام نمایند و نیز مقرر فرموده که دوازده قالع جنگی بحری در مقامات
مناسب باالی شط بصره ساخته شود .عدهای از قشون را مستحفظ آن قرار دهند و هماره
مردمان خبیر بیدار مغز را مأمور بدان قالع جدید نمایند .مختصراً دولت علیه عثمانی تمام
لوازم دفاع و استعداد حربی خود را در خلیج فارس آماده نموده و مینماید عماً قریب
بصره یکی از مراکز بزرگ جنگی دولت علیه عثمانی خواهد شد»44...
همین روزنامه درباره گسترش استحکامات بصره اخبار و گزارشهای زیادی به چاپ
رسانید به عنوان نمونه به نقل از یکی از شاهدان عینی نوشت:
« ...نظم امور عسکریه در بصره از ایشان [عثمانیها] مشاهده نمودم که گویا همین فردا
در این حـدود میـدان جنگ آراسته خـواهد شـد و از بصـره تا قلعه فاو که به خلیج
فارس منتهی میشود نقطه به نقطه جابجا در ساحل شط العرب [اروند رود] قراولخانه
ساخته و علم ماه و ستاره افراخته و به قدر کفاف عسکر و استعداد برای حفظ ثغور و
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امنیت طرق عبور در آن قـراولخانها ساخلو گذاشته انـد عالوه بر این همیشـه سه چهار
کشتی جنگی در لنگرگاه بصره حاضر و آماده دارند»45...
ج) سیاست اتحاد با آلمان:
توجه ویژه امپراتوری عثمانی در منطقه خلیج فارس و رقابت با امپراتوری روسیه
همچنان که گذشت در شرایطی رخ میداد که دولت عثمانی در مرکز خویش ،گرفتار مشکالت
عدیدهای بود و توان پرداختن به مسائل خلیج فارس را به طور جدی نداشت و از سوی دیگر
در این زمان یعنی دهه آخر قرن ۱۹م۱۳/هـ .ق انگلستان نیز سیاست حمایت از عثمانی را رها
کرده بود و عثمانیها برای حفظ موجودیت خویش راهی جز همکاری و همراهی با دولت
قدرتمند آلمان نداشتند.
آلمانیها از سال ۱۸۸۹م۱۳۲۷/هـ .ق عثمانیها را برای تصرف کرانههای خلیج فارس
تشویق و تحریک کردند و عثمانیها در این راه کوشش بسیار نمودند از جمله اینکه عثمانیها
به کویت لشکر کشیدند و جزیره مهم بوبیان را به تصرف درآوردند تا آلمانها بتوانند نقشه راه
آهن هامبورگ – کویت را به اجرا درآورند 46.اتحاد عثمانی -آلمـان میتوانست موجبات
مقاومت در مقابل پیشروی روسها را فراهم آورد .در مجموع با افزایش استحکامات عثمانیها
در بصره و به دنبال آن مانور اقتدار عثمانی در بقیه سواحل خلیج فارس و اتحاد عثمانی –
آلمان یکی از عوامل مهمی بود که باعث گردید که روسها نتوانند با موفقیت سیاستهای
توسعه طلبانه خود را در منطقه خلیج فارس دنبال کنند.
این اقدامات عثمانیها به همراه سیاستهای دقیق و بسیار موثر انگلستان در خلیج فارس
مجموعاً باعث گردید تا اهداف ،سیاستها و اقدامات روسها برای ایجاد پایگاهی در خلیج
فارس ،در نهایت بینتیجه ماند .انعقاد قرارداد معـروف ۱۹۰۷م۱۳۲۵ /هـ .ق بین روسیـه و
انگلستـان نیـز به طور کلی راه ورود روسیـه به خلیج فارس را بست 47و بدین ترتیب
سرزمینهای تحت حاکمیت و نفوذ عثمانیها در منطقه خلیج فارس نیز از تهدید روسها
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خارج شد چنانکه روسها یک سال بعد عمالً در مقابل عثمانیها در سیاست خویش چرخش
قابل مالحظهای نشان دادند .روزنامه حبل المتین در این باره به نقل از روزنامههای روسی در
قفقاز و پترزبورگ ضمن شرح وضعیت قشون عثمانی در خلیج فارس نوشت:
« ...اشتهار وقوع جنگ بین روس و عثمانی به کلی بیاصل میباشد و دولت روس،
اقدامات و تمهیدات نظامی فوق العادهای در سمت حدود عثمانی نیاورده و روابط مابین
در نهایت دوستانه است»48.
مدتی بعد با وقوع جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴م۱۳۳۲/هـ .ق و سپس انقالب اکتبر
روسیه در سال ۱۹۱۷م۱۳۳۵/هـ .ق و همچنین فروپاشی امپراتوری عثمانی در سال
۱۹۱۸م۱۳۳۶/هـ .ق ،تاریخ روابط طوالنی روسیه و عثمانی در منطقه خلیج فارس و مناطق
دیگر برای همیشه به بایگانی تاریخ سپرده شد.
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نتیجهگیری:
امپراتوری روسیه که از حدود دوره پترکبیـر دشمن سنتی عثمانی به حساب میآمد ،از
حدود نیمه دوم ۱۹م۱۳ /هـ .ق ،در ادامه موفقیتهای نسبی خود بر شاه و دربار ایران،
سیاستهایش را در جهت حضور قدرتمندانه در منطقه خلیج فارس به مرحله اجرا گذاشت.
آنها موفق شدند که از این زمان به بعد صاحب منصبان ،مهندسان نظامی ،پزشکان و حتی
ناوگانهای جنگی خود را به منطقه خلیج فارس اعزام نمایند و کنسولگریهای خود را در
مهمترین بنادر خلیج فارس یعنی بصره و بوشهر تاسیس کرده و با دولت فرانسه به دنبال منافع
خود در خلیج فارس قرارداد منعقد کنند.
درست در همین دوره زمانی و به خصوص از ربع پایانی قرن مذکور ،عثمانیها نیز که
بسیاری از متصرفات خود را در اروپا از دست داده بودند و از نظر داخلی نیز گرفتار معضالت
فراوان و به خصوص جنگ قدرت شده بودند ،کوشیدند تا با پشتوانه حضور سنتی خود در
منطقه خلیج فارس ،در این منطقه مهم استراتژیک ،قدرت گذشته خود را احیا کنند تا شاید از
این طریق اعتبار گذشته خود را بازیابند.
بنابراین توسعه طلبی روسها در منطقه خلیج فارس به رویارویی با عثمانیها انجامید و
عثمانیها برای جلوگیری از تحقق اهداف روسها از ابتدای قرن ۱۹م تا انتهای نهمین دهه قرن
مذکور از سیاست استفاده از حمایتِ انگلیس نهایت استفاده را بردند خاصه اینکه در طی این
دوره روس و انگلیس در بسیاری از نقاط جهان از جمله کشور ایران رقابت و بلکه خصومت
جدی داشتند.
عثمانیها همچنین موفق شدند تا استحکامات خویش را در یکی از مهمترین بنادر خلیج
فارس یعنی بصره بیش از پیش تقویت کنند و اجازه ندادند که روسها با وجـود تاسیس
کنسولگری در این بندر ،فعالیت قابل توجهی داشته باشند.
با ظهور دولت مقتدر آلمان و پیشروی این دولت به سوی منطقه خلیج فارس با سیاست
«پیش به سوی شرق» عثمانیها همچنین موفق شدند که با این امپراتوری تازه نفس به اتحاد
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رسیده و حضور خود را در کرانهها و پس کرانههای فارسی و عربی خلیج فارس گسترش
دهند و عمالً توسعه نفوذ روسها را در این مناطق محدود نمایند .در کنار این رویدادها انعقاد
قرارداد ۱۹۰۷م نیز عمالً راه توسعه طلبی روسها را به طور کلی بست .بنابراین رویارویی
روس و عثمانی که در منطقه خلیج فارس با عدم موفقیت روسها در پایان دهه اول قرن
۲۰م ۱۴/هـ .ق مسجل شده بود ،با وقوع جنگ جهانی اول و شکست و سپس اضمحالل
امپراتوری عثمانی و وقوع انقالب کمونیستی روسیه برای همیشه به پایان رسید.
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