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  سفارت ژنرال يرملوف به ايران و دستاوردهاي آن

  *گودرز رشتياني
  پژوهشگر روسيه و قفقازدكتراي تاريخ و 

  )30/5/1392تاريخ تصويب  -20/1/1392(تاريخ دريافت: 
  

  چكيده
و حل  خان ايلچي) در پاسخ به مأموريت ابوالحسن 1817ايران ( درسفارت ژنرال يرملوف  

ن توصيف و ) صورت گرفت. در اين نوشتار ضم1813هاي دو كشور پس از عهدنامه گلستان(اختالف
ها و دستاوردهاي حاصل از آن پرداخته ها، هدفبه بررسي زمينه ماموريتشرح رخدادهاي اين 

ين هاي متفاوت نمايندگان دو كشور از امجموعه عوامل زيادي مانند انتظارها و برداشت شود.مي
سفارت، موافقت نكردن دربار ايران با پيشنهادهاي يرملوف، برخورد نامناسب او با شاه و درباريان و 

مناسب اولياي امور ايران از فرصت پيش آمده براي نكردن برداري ها از رفتار او، بهرهنارضايتي ايراني
ضايت نداشتن زا و رعهدي عباس ميرد خوردن روابط دو كشور به واليتتعيين خطوط مرزي، پيون

شد اين  سببف با سياست رسمي دربار روسيه عهدي و نيز ناهماهنگي يرملويرملوف به اين واليت
نهايت جنگ  ها و درتنها گشايشي در روابط دو كشور ايجاد نكند، بلكه به گسترش اختالفسفارت نه

  دوم با روسيه منجر شود.
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  مقدمه 

همسايگي با روسيه تجربه جديدي در روابط خارجي ايران بود كه از دوره صفويه آغاز شد 
ضعف  مانندمجموعه عوامل متعددي يافت.  ادامههاي بعدي هايي در دورهو با فراز و نشيب

مالي و جنوبي پس از كشته شدن نادر نظام سياسي ايران در اعمال حاكميت بر مناطق قفقاز ش
نفوذ خود به سواحل شده دولت روسيه براي گسترش هـ. ق) و نيز برنامه طراحي1160ر (د

تأسيس تازه حكومتارويي آن دولت را با هاي رويهاي قفقاز، زمينهو عبور از كوه خزردرياي 
  تاد. اتفاق اف 1804- 1813 هايقاجارها فراهم ساخت كه اولين آن در سال

ن و ) ايران حاكميت روسيه را بر مناطق داغستان، گرجستا1813گرچه بنابر قرارداد گلستان(
ها سبب برخي ابهامرسميت شناخت، اما بهباغ و بخشي از طالش بههخانات باكو، شروان، گنجه، قر

بخشي  و نيز ناخرسندي ايران نسبت به از دست رفتن 1دو طرف مرزهايتعيين  مانند در عهدنامه،
 هايسرزمينبر » كفار«و موضوع شرعي تسلط هايي كه بر آنها حاكميت تاريخي داشت از سرزمين

كار بستند كه در ههايي را براي كسب امتيازهايي از طرف مقابل بن، هر دو طرف تالشانامسلم
 به 1826تا  1813هايسال نتيجه آن سفيرهايي از ايران و روسيه در محدوده زماني دو جنگ

  سفارت ژنرال يرملوف از جمله آنها بود.  .كشورهاي يكديگر آمد و شد كردند
ها و نيز تجزيه و تحليل دستاوردهاي اين سفارت رو مسئله اين نوشتار بررسي هدفاز اين

د هدباصلي پاسخ  د به اين پرسشكنتالش مي . نويسندههاي ايران و روسيه استراي دولتب
 ،هاي ايران و روسيه نداشتاي براي حل اختالفتنها نتيجهنه ژنرال يرملوف سفارتكه چرا 

  نيز شد؟دو كشور دوم  ساز بروز جنگبلكه زمينه
  

  شرح مختصر سفارت يرملوف
- مده رضايت چنداني نداشت ابوالحسنآگلستان، دولت ايران كه از شرايط پيش پيمانپس از 

طق ها را به بازگرداندن برخي از منابتواند روس عنوان سفير به روسيه اعزام كرد تاخان ايلچي را به
ها را به جديدي، روس قرارداددنبال آن بود كه ضمن بستن شده راضي كند. در واقع او بهتصرف

                                                 
 هاي عباس ميرزا، نسخهونوشت نامهآن در اين منبع آمده است: ر شرح دقيق روايت ايراني از مناطق سرحدي و ترسيم .١

  ، در كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي.3-2، صص 13657خطي به شماره 
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دادن تمامي يا بخشي از مناطق تصرف شده در برابر پرداخت خسارت جنگ مجبور كند. در پسباز

از تقاضاي ايران  2بورگ نيز با توصيه سرگور اوزليسفير انگليس در پترز ،1اين بين كنت كاتكارت
ضمن اشاره به اينكه همه نواحي  ،زار الكساندرت ،ناپلئونبعد از پيروزي روسيه بر حمايت كرد. 

اد كه سفير جديد روسيه به مناطق اند، وعده دمتصرفي به ميل خود به تابعيت روسيه درآمده
د و ضمن ارزيابي خواسته مردم آن نواحي (تالش و سپس به ايران مسافرت خواهد كر شدهتصرف
گيري باغ) نسبت به تابعيت روسيه يا ايران، در مورد بازگرداندن اين مناطق به ايران تصميمهو قر

   )219، ص 1369؛ مروزي، 222- 221، صص 9، ج1339(هدايت، خواهد كرد
از پترزبورگ  1816اوت  17همراه يك گروه سيصد نفري در از همين رو، ژنرال يرملوف به

يك داروساز، دو نقاش،  3اكتبر به تفليس رسيدند. افزون بر اعضاي رسمي 10حركت كردند و در 
يك كشيش، رهبر اركستر، پيك ويژه، سه مترجم، مسئول هدايا، شاهزاده چركسي و چهار همراه 

نفر از آنها موزيسين نيز از اعضاي سفارت بودند كه چهار  24نظامي،  24محافظ قزاق،  24وي، 
   ).151، ص 1348(كوتزبوئه،  در اين سفر جان خود را از دست دادند

ايروان، نخجوان، مرند و تبريز حركت  ويتوقفي هفت ماهه در تفليس، به س گروه پس از
خان بيگلربيگي تبريز، فتحعلي پس از استقبال  ها. آنبه تبريز رسيدند 1817مه  19در كردند و 

مقام صورت مقام ساكن شدند. اولين ديدار رسمي يرملوف با قائم  قائم در منزل ميرزا بزرگ
خارجه روسيه كه در آن سفير را معرفي و امور گرفت كه ضمن آن، نامه گراف نسلرده وزير 

(رشتياني، بزرگ كردمأموريت كرده بود را تسليم ميرزادرخواست همكاري با او براي انجام 
جشن  ، تسليم نامه تزار به او و شركت در چندميرزا عباسا چند ديدار ب). 52- 51، 3، ج1388
مه تبريز  26هاي آنان در تبريز بود. گروه سفارت در السلطنه از برنامهيافته توسط نايب ترتيب

ميرزا حاكم زنجان  را ترك كردند و پس از عبور از اوجان، ورزقان و ميانه با استقبال عبداهللا

                                                 
1   . Count Cthcart 
2  . Sir Gore Ouseley 

جمه فارسي به ذكر اسامي سفير، كوتزبوئه در نسخه آلماني كتاب خود اسامي همه همراهان را ذكر كرده است، اما در تر. 3
  )44، ص 1348دار بسنده شده است(كوتزبوئه، مستشاران، منشي و خزانه
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از چند روز از زنجان حركت كردند و در سامان ارخي (يك فرسنگي وارد آن شهر شدند. پس 

  1شاه شدند. سلطانيه) اقامت كرده و منتظر ورود فتحعلي
رسمي اعضاي  ژوئيه اولين ديدار 20ژوئيه به چمن سلطانيه رسيد و در  19رمضان/ 17شاه در 

نامه گراف نسلرده خان ايلچي صورت گرفت كه يرملوف سفارت با ميرزامحمدشفيع و ابوالحسن
عنوان سفير امپراتوري روسيه پرداخته بود و خارجه روسيه كه در آن به معرفي يرملوف بهامور وزير 

، 1388(رشتياني، خواستار همكاري با وي در انجام مأموريت شده بود را به ميرزا شفيع تقديم كرد
شاه نخستين نمونه  با فتحعلي شده براي استقبال از يرملوف و ديدارتشريفات انجام 2.)36، ص 3ج

شكل ديدارها ميان دو يات مربوط بهي) كه از قبل جز220، ص1369ي، در تاريخ قاجاريه بود(مروز
ژوئيه نيز اولين ديدار رسمي با شاه و تسليم نامه امپراتور روسيه  31در  3طرف هماهنگ شده بود.

هاي امپراتور روس و رگزار شد و هديهزمان با عيد فطر باوت هم 3صورت گرفت. دومين ديدار در 
جالب توجه در اين ديدارها حضور  هايتهاز نك ).Natchkebia, 2012, p. 211( 4مادر وي تقديم شد

ده مرسوم عو نيز نشستن بر صندلي بود كه قا 5يرملوف و همراهان با كفش و نپوشيدن جوراب قرمز
 Sbornik ؛48، ص 1388يوا، (آندريشدحسوب مياحترامي به شاه منوعي بيدربار ايراني نبود و به

Imperatorskogo russkogo voenno-istoricheskogo Obschestva, 1890, p. 218.(  خود يرملوف
دليل رعايت قواعد فرانسه و انگليس را به يرهايدر خاطراتش از اين اقدام با افتخار ياد كرده و سف

اوت در  29يرملوف و اعضاي سفارت تا  p. 134Ermolov, 186(.6 ,3(كنددربار ايراني سرزنش مي

                                                 
وسيله بهشاه ديدار كند. اما بنا به اعالم دربار ايران در مورد گرمي هوا، در ابتدا قرار بود گروه سفارت در تهران با فتحعلي  .1

، ص 2، ج1384(رشتياني، خواهد كرد و مالقات در آنجا صورت خواهد گرفت شفيع اعالم شد كه شاه به سلطانيه حركتميرزا
19.(  
هاي ايراني همانند عسكرخان افشار و ميرزا عبدالوهاب نيز با وي ديدار كردند. يرملوف به درخواست عبدالوهاب ساير مقام .2

 ,Natchkebia)ط به ديدار با شاه كردوگو را مشرووگوي مقدماتي پاسخ منفي داد و انجام هرگونه گفتبراي شروع گفت

2012, p. 208).  
هاي الزم به يرملوف قبل از ورود به ايران مازاروويچ (كه بعدها هم دو سفر ديگر به ايران داشت) را براي انجام هماهنگي .3

 تبريز فرستاده بود. 
 )Natchkebia, 2012, pp. 211-213اوت برگزار شد( 27و  26، 21،  16. ديدارهاي سوم، چهارم، پنجم و ششم در 4
 ,Natchkebia) مقام، يرملوف حاضر به پوشيدن جوراب قرمز نشد ميرزا نيز با وجود درخواست قائم در ديدار با عباس .5

2012, pp. 207-208) 
 .Natchkebia, 2012, p) اعطاي نشان درجه اول شير و خورشيد به يرملوف از نكات جالب توجه در اين ديدارها بود .6

213).  
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هاي ايراني براي امپراتور و كارگزاران هاي شاه و ساير مقامسلطانيه بودند و پس از دريافت نامه

ميرزا با سپتامبر به تبريز بازگشتند. اين بار نيز يرملوف از پذيرفتن ضيافت شام عباس 9روسيه در 
اي يك ميز نخواهد نشست، امتناع كرد و ديدار نه چندان دوستانه سرد اين جمله كه او با دشمن خو

 29سفارت پس از عبور از ايروان ( گروه .(Natchkebia, 2012, p. 214)در باغ شاهزاده انجام شد 
ژنرال يرملوف بعد از بازگشت،  .)215، ص 1348(كوتزبوئه،  اكتبر به تفليس بازگشتند 10سپتامبر) در 

راخان با قفقاز و آست نظاميفرمانده لشكر قفقاز و حكومت غير به 1817ان در سال از سفارت اير
هاي مهمي در راستاي روسياقدام دست يافت و» السلطنه روسيه در قفقازجانشين نايب«عنوان 

، ص 1388وا، ي(آندري نشينان داغستان براي تحكيم سلطه روسيه انجام داد.سازي قفقاز و نبرد با كوه
48.(  

  
  هاي اصلي سفارت يرملوفهدف

خان شيرازي و نيز رسيدگي روسيه در پاسخ سفارت ابوالحسن دولتگونه كه اشاره شد همان
هاي جداشده در جنگ اول، هايي از سرزمينهاي دولت ايران در بازگرداندن بخشبه درخواست

هاي ايراني در مقام ژنرال يرملوف را مأمور بررسي اوضاع و فرستادن به ايران جهت رايزني با
، 1387(اسنادي از روابط ايران و روسيه از صفويه تا قاجاريه، راستاي تحكيم مواد عهدنامه گلستان كرد

 .ي در شرايط نابساماني قرار داشتاز طرف ديگر، روابط آن كشور با دولت عثمان ).587- 586صص 
حتمالي با عثماني، از اتحاد ايران و ها در نظر داشتند از راه تحكيم روابط با ايران در جنگ اروس

آسياي مركزي  يافتن به رازمدتي براي دستعثماني جلوگيري كنند. همچنين دولت روسيه برنامه د
ها داشت و كسب حمايت ايران در اين اقدام يا گرفتن اجازه عبور لشكريان روس و مقابله با تركمان

  نها داشت. از راه استرآباد يا خراسان، اهميت زيادي براي آ
داند: در جنگ احتمالي روسيه با هاي يرملوف را شامل اين موارد ميسپهر درخواست

اعزام لشكري  - 2عثماني، دولت ايران يا از روسيه حمايت كند يا از دولت عثماني پشتيباني نكند، 
اجازه زنند، يا ايران هاي خوارزم كه به غارت بازرگانان روس دست ميتوسط ايران عليه تركمان

استقرار يك  - 3ها بپردازند، و استرآباد به تنبيه تركمان خزرشكريان روس از راه درياي دهد ل
تعيين نماينده توسط ايران براي تعيين  - 4نماينده روس در گيالن براي رسيدگي به امور تجاري، 
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هدايت  .)290- 288، صص 1، ج1377(سپهر، مرزهااستقرار نمايندگان دو دولت در  - 5حدود تالش، 

نگار فقط به اما وقايع) 229- 228، صص 9، ج1339(هدايت،  ها را آورده استنيز همين درخواست
  ). 223- 222، صص 1369(مروزي،  سه درخواست اول اشاره كرده است
ها پاسخ يك از اين درخواستشود كه شاه ايران تقريباً به هيچاز گزارش منابع مشخص مي

نويسند كه شاه در پاسخ درخواست اول . هم سپهر و هم هدايت ميمثبت يا روشني نداده است
بر اين نكته تأكيد كرد كه در عهدنامه گلستان چنين موضوعي نيامده است. در پاسخ درخواست 

صراحت به عبور نيروهاي روس از خاك ايران پاسخ منفي داد، اما لشكركشي به اين دوم نيز به
شاه  1رقند و هرات دانست (به پيروي از اقدام نادرشاه).مناطق را مشروط به تسخير بلخ، سم

و تعيين نماينده براي تعيين حدود تالش را مشروط  ايران به درخواست سوم هم اهميتي نداد
ميرزا كرد و استقرار نمايندگان دو دولت در مرزها را مشروط به آمدن سفيري  نظر عباسبه

   )229 ، ص9 ، ج1339؛ هدايت،  289 ، ص1 ، ج1377(سپهر،  ديگر از روسيه دانست
سفارت به  گروههاي شاه، وجود نظر هدايت مبني بر خشنودي يرملوف از پاسخبا رواز اين

گرفتن ترين داليل در پيشها دست نيافتند و اين عامل يكي از مهميك از اين هدفهيچ
ها ين موارد، به هدفهاي آتي بود. منابع روسي افزون بر اسياست ضد ايراني يرملوف در سال

كردن نمايندگي تجاري در استرآباد كنند. بازز اين سفارت اشاره ميهاي ديگري او درخواست
(افزون بر گيالن)، راضي كردن ايران به تداوم دوستي با روسيه نسبت به انگلستان، كاهش نفوذ 

 ازان فراري روسو بازگرداندن سرب )Ermolov, 1863(هاي ايران هاي انگليسي بر مقاممقام
آوري اطالعات چون جمعكنند كه بايد به آنها مواردي ياشاره م 2)56، ص 1388يوا، (آندري

هاي جغرافيايي، شهرها، روستاها، آمار دقيق در مورد حكومت و نظام سياسي ايران، ويژگي

                                                 
شاه پاسخ داد  شاه و تسليم نامه امپراتور، فتحعلينويسد كه پس از ديدار با فتحعليهاي يرملوف ميسپهر درباره درخواست. 1

رود، اما عبور بت مضايقت نميمح ق، لكن در طريدتافگانه عهدنامه [گلستان] اين سخن مرقوم نييازده هايلاگرچه در فص
شرط آنكه نخستين به فتح بلخ ران روا نيست و از تسخير خوارزم كارداران ايران را مكروهي نباشد، بهاه روسيه در خاك ايپس

ها . الزم به ذكر است كه در اين سالد، چنانكه نادرشاه افشار كردشونگاه رزم خوارزم آسان آو بخارا و هرات سست شود، 
گل، (صفتپذير شدتقرار قدرت فتحعليشاه در سال بعد امكانهنوز حاكميت قاجارها بر خراسان نيز تحكيم نشده بود و اس

1375 .(  
توانست  )Noskolv( ديگر نماينده روسيه نوسكولف 1241/1826موفق به انجام اين موضوع نيز نشد و در سال  يرملوف .2

  ).57، ص 1388يوا، (آندريداندحدود سيصد فراري روس را برگر
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وسيه از (اسنادي از روابط ايران و رساكنان، وضعيت نيروي نظامي و موارد ديگر را اضافه كرد

هاي ويژگي رفتار و مانندبه هر حال مجموعه عواملي  ).589 - 588، صص 1387صفويه تا قاجاريه، 
ميرزا با وي عباسنكردن همكاري شد، طي كه گفتهوبهاي نامرشخصيتي يرملوف، درخواست

يك از اين موارد دست شد تا او به هيچ سببشود) عدي به آنها پرداخته ميهاي ب(در بخش
  گلستان را به امضاي شاه برساند.  پيمانهاي بد و فقط نسخهنيا

  
  از يرملوف مورخان ايرانيارزيابي 

دهند. پيش منابع قبل از قاجار نسبت به اخالق و رفتار يرملوف گزارش روشني ارائه نمي
خان از همه بايد به اين نكته اشاره كرد كه همه منابع قبل از قاجار، يرملوف را از نسل جوجي

نويسند كه يرملوف پس از رسيدن و مي )286، ص 1 ، ج1377(سپهر، دانندفرزند چنگيزخان مي
، 1339(هدايت، خواندرفت و او را خال خود ميبه مقبره سلطان اولجايتو مي مكرر ،به سلطانيه

اغفال روحيه مردم و اثبات «نگار اين اقدام او را تالش براي جالب است وقايع  ).226، ص 9ج
تواند نشان از تالش يرملوف براي برقراري كه مي )220، ص1369(مروزي، داندمي» ي خوددعو

  دانست.  -دانستندكه آنان نيز خود را از نسل چنگيز مي- پيوند با قاجاريه 
و  1الطيشهم سپهر و هم هدايت او را داراي خويي خشن و خاطري مستبد، شديد

گوي، تندگوي و داراي كمال صالبت و تكبر الرأي، سختالعزم، ثابتكثيرالعطش، راسخ
اين مورخان در هنگام ديدار  )226، ص 9 ، ج1339و هدايت،  286، ص 1 ، ج1377(سپهر، دانندمي

ميرزا برخورد شايسته و مناسبي نوعي عباسكنند كه بهالسلطنه در تبريز اشاره مي يرملوف با نايب
السلطنه سخني كه تشييد قواعد مصلحت كند  نايب اما از«نويسد با او نداشته است. سپهر مي

توصيف  هنگاماما خود سپهر ». نشنود، زيرا كه خاطر او شيفته جنگ بود و آهنگ انتقام داشت
گرچه سفر يرملوف براي تشييد قواعد عهدنامه «گويد شاه ميحضور فتحعلي  ايرملوف بديدار 

- معروض داشت كه بنيان مودت را متزلزل مياي سخن از قِبَل امپراتور سابق بود، ليكن پاره

                                                 
 مغز سر و سبك . سبك1
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رو در هاي او اشاره دارد. از ايناين گفته سپهر به درخواست .1)286، ص 1، ج1377(سپهر، »ساخت

ميرزا و عالقه نداشتن او براي استحكام روابط دو طرف و ديدگاه مورخان قاجار، رفتار عباس
 ارهاي آتي خصمانه يرملوف دانست. توان از داليل رفتجويي را ميتالش براي انتقام

اي به ورود اعضاي هيئت با كفش به نكته ديگر آنكه در گزارش اين مورخان هيچ اشاره
شاه نشده است و در واقع از باريابي يرملوف با احترام تمام نسبت به فتحعلي حضور فتحعلي 

عيت تاريخي را بازسازي كرد. هايي از واقتوان بخشاند. اما از البالي آنها ميشاه توصيف كرده
گاه كه بر خرگاه درآمد چهار جاي سر فرو داشت و شاهنشاه ايران بدان آن«نويسد سپهر مي

 )288، ص 1، ج1377(سپهر، »همي كرد او را اجازت جلوس داد قانون كه با سفراي يوروپ كار
  ندلي بوده است. رسد منظور سپهر از قانون مربوط به سفراي يوروپ، نشستن بر صنظر ميبه

نويسد كه يرملوف پس از رسيدن اسب گويي دست زده و مينوعي اغراق و تملقهدايت به
داني زانو در ركاب اسب را بوسه زد. به حضور خسرو از راه احترام و تكريم و آداب «ارسالي شاه 

برهنه رفتن محمود شأن رفت و چهار مكان در مقام به مراسم ركوع و سجود و برداشتن كاله و سر
گونه كه همان )228 ، ص9، ج1339(هدايت، »در پيشگاه اقدام كرد و بنا بر امتثال بر كرسي بنشست

شود بخش پاياني نوشته هدايت حاكي از تدارك صندلي براي اعضاي سفارت است. مالحظه مي
دشكني ، آن كشور را در جريان ماوقع و عهخان به لندنابوالحسندولت ايران با اعزام فوري 

   2.)290- 289 ص، ص1، ج1377سپهر، (احتمالي روسيه قرار داد
  

  ها و نظام سياسي ايرانديدگاه يرملوف نسبت به ايراني
گونه كه در مطالب پيشين گفته شد، ژنرال يرملوف از نظر شخصي احساس تنفر عميقي همان

ن در ديدار با كارگزاران ها داشت كه زوايايي از آايرانيبه هم نسبت به نظام سياسي و هم نسبت 
هاي ايران و روسيه در بعد از جنگ ايراني نمايان شد. اين موضوع نه تنها موجب حل اختالف

                                                 
بعد از شروط ميزباني و بروز مهرباني سخن «ميرزا و يرملوف نوشته سپهر را آورده است: م در مورد ديدار عباس هدايت ه .١

از مصالحه و يگانگي راند و از طرف وكالي دولت ايران، خالف آن پاسخ يافت و از اين معني برآشفت و مواحدت و موافقت 
  ).229، ص 9، ج1339(هدايت، » بنهاد
داند(هدايت، با دولت انگليس مي» تجديد و تأسيس وداد و اكمال شرايط اتحاد«خان را هدف فرستادن ابوالحسن اما هدايت . ٢
  ).229، ص 9ج
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م) را نيز فراهم كرد. جالب 1826- 28هـ. ق/1241- 43هاي وقوع جنگ دوم (اول نشد، بلكه زمينه

  حاكم روسيه نيز از اين موضوع آگاهي داشتند.  گروهتوجه است كه 
به امپراتور روسيه  1817اكتبر  23گزارش يرملوف از اوضاع ايران پس از بازگشت در  اولين

هاي وي و همراهان او است در ارسال شد. اين گزارش كه به گفته خود يرملوف حاصل مشاهده
پنج بخش تنظيم شده است. در قسمت اول به تشريح اوضاع جغرافيايي، كمي جمعيت در بيشتر 

هاي وسيع و توليد پائين پرداخته شده است. قسمت زياد شمال ايران، زمين مناطق ايران، جمعيت
دوم به تشريح نظام سياسي ايران اختصاص يافته است. او در اين گزارش به قدرت نامحدود و 

آوري بيشتر خزائن، اهميت پرداخت پول براي رقيب شاه در ايران، اراده شاه كنوني در جمعبي
كند. از نظر وي حكومت ايران فاسد است و از مردم مطيع در اره ميهاي دولتي اشكسب مقام

برد و اگر شاهي در ايران به قدرت برسد كه در امور كشورداري قانون راستاي منافع خود بهره مي
  دنبال خواهد داشت. را بكار گيرد منافع زيادي براي كشور به

 ميرزاعباسان قاجار و زندگي در دست شاهزادگ ايران هايتبه اداره واليدر بخش سوم 
ها قرار دارد و پردازد. يرملوف بر اين باور است كه عباس ميرزا تحت حمايت انگليسيمي

برداري سازي، ذخيره زرادخانه و بهرهريزي، اسلحههاي مهمي در توپضمن آن توانسته اقدام
يت نظامي نيروهاي از منابع زيرزميني به سرانجام برساند. در بخش چهارم به تشريح وضع

پردازد و معتقد است كه در فاصله كوتاه، ايران ميرزا و سي گروهانِ هزار نفري مي عباس
گزارش از پيشرفت سريع با رديف كشورهاي اروپايي قرار گيرد. در قسمت پنجم، تواند هممي

عنوان يك به زاميرعباسايران ابراز نگراني كرده و از حاكميت نامحدود و ثروت مالي در اختيار 
كند هزينه بيشتري براي حفاظت از مرزها كند و از امپراتور درخواست ميخطر بزرگ ياد مي

عنوان مرز ايران و روسيه اختصاص دهد و براي اجتناب از مشكالت آتي، رودخانه ارس به
  ). 589-588، صص 1387(اسنادي از روابط ايران و روسيه از صفويه تا قاجاريه، تعيين شود

ميرزا اغراق فراوان  ويژه اصالحات نظامي عباسدر واقع يرملوف درباره اوضاع ايران به
را نسبت به منافع روسيه به  ميرزاعباسكرده است تا بتواند ضمن دريافت بودجه بيشتر، خطر 

تزار و ساير كارگزارن روس گوشزد كند. گزارش كوتزبوئه از واقعيت بيشتري برخوردار است. 
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گيري ميرزا در هدف ي و ناپختگي نيروهاي عباسراهان اين گروه بوده به ناكارآمدز هماو كه ا

  ) 105-102، صص 1348(كوتزبوئه،  كندو نداشتن تجهيزات مناسب اشاره مي
كننده منافع دراز مدت از طرف ديگر يرملوف در اين گزارش قرارداد گلستان را تضمين

عنوان مرز دو طرف شده بود. بديهي است خانه ارس بهو خواستار تعيين رود ددانروسيه نمي
توانست ، نميميرزا عباسخان و  چنين شخصي باوجود وعده امپراتوري روسيه به ابوالحسن

 باغ كهههايي از تالش و قربخشتزار، آن  اي از اوضاع تهيه كند تا بنابر وعدهبينانهگزارش واقع
  ران بازگردانده شود. امپراتور وعده آن را داده بود به اي

پس از اينكه وطن محبوبم را صد بار متبرك كردم، «نظر ديگري گفته بود يرملوف در اظهار
در اقدامي ديگر، دستور  او ).Ermolov, 1863, p. 127( »دولت ايران در نظرم بسيار حقير آمد

گروه نوازندگان را صادر كرد كه يكي از  ميرزاعباسكردن يكي از افسران فرانسوي ارتش فلك
ميرزا فرستاد و اظهار اميدواري  از فلك، شمشير او را نزد عباس پسروسي را تنبيه كرده بود. 

   ).Ermolov, 1863, p. 168(»نشودديگر در ايران تحمل  ،اين فرانسوي پست«كرد كه 
 هاي متظاهر هستند.هاي انسانها بهترين نمونهايراني«گويد يرملوف در جايي ديگر مي

د يا حتي انكردن برخالف آنچه از پيش روي آن توافق كردهگفتن يا عملها، سخننظر ايرانيبه
). Ermolov, 1863, p. 126& pp. 135. 153»(وجه نادرست نيستاداي سوگند دروغ به هيچ

نهايت آن مكان  در«شايد عمق تنفر او از ايران را در اين جمله بيشتر بتوان مشاهده كرد: 
اي در گاه به ديدار آن نخواهم رفت، مگر با اسلحهنگيز را ترك كردم و در آينده نيز هيچانفرت

  ) .Ogorodnikov, 1875, pp. 256-268( »دست تا اين آشيانه دشمن را در هم بكوبم
در آواخواني ايراني، نعره زدن «كند: ايراني هم ابراز نفرت مي او نسبت به موسيقي و رقص

گونه است. او از من پرسيد تاكنون چنين چيزي شنيده . موسيقي شاه نيز همينباالترين هنر است
 ,Ermolov)» بودم؟ براي عالقمندان به موسيقي ايراني صداي خر ملودي گوش نوازي خواهد بود

)6-1863, pp. 155.1 است كه اين رويكرد در بهبود روابط ايران و روسيه كه يرملوف  روشن
 عهده داشت، مانع مهمي بود.آن را از طرف روسيه براالختيار نمايندگي تام

  

                                                 
  ).Barodzona, 1821, pp. 212-213.(واسيلي بردزونا از همراهان يرملوف هم ديدگاه مشابهي در اين زمينه دارد .١
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  ميرزايرملوف و موضوع وليعهدي عباس

هايي بود كه هم شاه از موضوعميرزا در سراسر دوره حكومت فتحعلي عهدي عباسواليت 
سبب تعداد فرزندان پسر شاه و مخالفت تعداي از آنها با در عرصه سياست داخلي ايران (به

ويژه روسيه و انگلستان) مورد توجه بسيار هم در روابط با ساير كشورها (به عباس ميرزا) و
هـ. ق با انگلستان بود كه موضوع حمايت و پشتيباني آن 1227بود. براي اولين بار در عهدنامه 

و در فصل ) 18-17، صص 2، ج1368(نفيسي، دولت از وليعهد انتخابي ايران در آن گنجانده شد
تان نيز قيد شد كه دولت روسيه وليعهد انتخابي دولت ايران را به رسميت چهارم عهدنامه گلس

  1ها او را ياري كند.بشناسد و در دشواري
باوجود نظر رسمي تزار و دولت روسيه، يرملوف به هيچ شكل عالقمند به شناسايي 

كار بست ههاي فراواني بو تالش) 709-707، صص 1312(هژير، عنوان وليعهد نبودميرزا بهعباس
 16( 1816اوت  10تا دربار روسيه را وادار به تجديد نظر كند. باوجود آنكه تزار روسيه در 

صدد نيستم درباره شناسايي  در«) و احتماالً در پاسخ يرملوف تأكيد كرد: 1231رمضان 
به پادشاهي ايران تغيير عقيده دهم؛ اما اگر شما مطمئن شويد كه چون عنوان  ميرزاعباس
مجبور نخواهيم شد حق وي را به تاج و تخت ضمانت كنيم، هيچ  ،هدي را به او بدهيموليع

   ).82، ص 2، ج1368(نفيسي،  »دليلي ندارد امروز اين عنوان را از او دريغ كنيم
كار بست تا به هيرملوف پس از بازگشت از ايران در گزارش خود به تزار، تالش زيادي ب

ميرزا را القا كند و به صراحت از خطرناك بودن ها بر عباسدربار روسيه خطر نفود انگليسي
(اسنادي از روابط ميرزا اظهار نگراني كرد هاي عباسحاكميت نامحدود و ثروت فراوان در دست

  ). 589-588، صص 1387ايران و روسيه از صفويه تا قاجاريه، 

                                                 
عنوان وليعهد اي به الكساندر اول از وي خواسته بود كه عباس ميرزا را بهل نامهشاه با ارساالزم به ذكر است كه فتحعلي  .1
). امپراتور روسيه نيز در 597-596، صص 1387رسميت بشناسد (اسنادي از روابط ايران و روسيه از صفويه تا قاجاريه، به

(اسنادي از روابط ايران و روسيه از  ت شناخترسميشاه و باوجود نظر يرملوف وليعهدي عباس ميرزا را به پاسخ نامه فتحعلي
ميرزا از او خود با عباس هايج سوم پادشاه انگلستان در مكاتبه). نيكالي اول و جر599- 598، صص 1387صفويه تا قاجاريه، 

 كردند.با عنوان وليعهد ياد مي
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خواهد داشت زيرا كه نه تنها ها در ايران هميشه برتري نفوذ انگليسي«در نامه ديگر هم نوشت: 

(نفيسي، »ها هستندميرزا است بلكه متكي بر همه وزراي شاه است كه مزدور انگليسيمتكي بر عباس
در تبريز بسيار «در همان نامه به تزار، پس از بازگشت از ايران نوشت: ). 91، ص 2، ج1368

. زيرا كه در برابر هر نوع كمك، هيچ ميرزا را به وليعهدي بشناسم اند مرا وادار كنند عباسكوشيده
بينم، ه حال ما باشد نميميرزا هيچ آمادگي كه مساعد ب ام و وانگهي نه تنها در عباسدست نياوردههب

تواند پنهان كند، زيرا اياالتي كه شاه تا اين عكس ناخوشنودي آشكاري در او هست كه نميبلكه بر
 ميرزاعباسدست ماست و پس دادن آنها بر آبروي  در ،اندازه با حرارت در آرزوي آنها است

خودداري كند و حق  1تواند از جنگ با برادر مهترشافزايد و آن هم نزديك به زماني كه نميمي
در جاي ديگر هم  ).82، ص 2، ج1368(نفيسي، »خود را در جانشيني به تاج و تخت مسلم سازد

كردن كشور نيست، بلكه تشكيل وجه در انديشه متحديچبه ه ميرزاعباس«كند: نظر ميگونه اظهاراين
   2).91، ص 2، ج1368(نفيسي، »دانداي براي رسيدن به تاج و تخت ميهسپاه را وسيل

ميرزا دولتشاه فرزند ارشد عهدي، محمد علي گزينه اصلي مورد نظر يرملوف براي واليت 
داشت و بنا به سنت نهاده شده شاه بود كه از جانب مادر نسب گرجي و غير قاجار فتحعلي

عهدي برسد. يرملوف در چمن سلطانيه با او ديدار ست به واليتتواننمي 3توسط آغامحمدخان
اش و در گزارش بعدي خود به دربار روسيه به روابط پنهاني )194، ص 1348(كوتزبوئه،  داشت

دهد حوادث به من اجازه ميبه او وعده كردم از هر چه پيشرفت «ميرزا اشاره كرد: با محمدعلي
 هايهه آن وسيله بتوانيم مكاتباو را ياري كنم و در ميان خود مهري را نشان قرار داديم كه ب

ها هيچ اسم خاصي را نبريم تا آنكه جان او و ين نامها گر را بشناسيم، زيرا ممكن بود دريكدي
در يرملوف رسد نظر ميبه ).82 ، ص2، ج1368(نفيسي، »بسياري از ديگران را به خطر نيندازيم

                                                 
 شاه است. . منظور محمد علي ميرزا دولتشاه فرزند ارشد فتحعلي1
ميرزا تالش  رسميت نشناختن وليعهدي عباسكردن امپراتوري از بههمان ميزان كه يرملوف براي قانع ه است بهجالب توج .2

ورزيد. پس از بازگشت يرملوف، دربار ايران هاي مختلف براي كسب حمايت تزار اصرار ميميرزا از راهكرد، عباسمي
يرملوف از وزير خارجه تقاضا اما ) 89- 88، صص13657طي، ش نسخه خ خان افشار را به پترزبورگ اعزام كرد(محمدحسن

وگوهاي عنوان مأمور (نه سفير) برخورد شود و از برقراري گفتكرد از آنجا كه او مأموريت ديپلماتيك ندارد با او به
  ديپلماتيك با او خودداري شود.

  د كند، دست پيدا كند.خان را تأيييا منبعي كه اين توصيه آغامحمد نگارنده نتوانست به سند .3
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،  نام كيفاال ارمني) به دربار روسيه نقش داشتميرزا (بهعليمحمد سوياي از فرستادن نماينده

   ).91-90، صص 2، ج1368نفيسي، خودداري كرد( پذيرش ويدربار روسيه از گرچه 
  

  نظر يرملوف با سياست رسمي روسيهاختالف
مشي كلي رملوف  در مواردي  در تضاد با خطرزا، يميبر موضوع وليعهدي عباس افزون

كه  از جمله اين موارد بود توجهي او نسبت به آداب و رسوم ايرانيبي كرد.روسيه عمل مي
يرملوف كه در جايگاه سفير به ايران اعزام  هاي ايراني شد.هايي با مقامايجاد كدورت سبب

نظر كرد: گونه اظهاركردن مأموريتش اينوشفرام هاي با ايران بپردازد، باشده تا به حل اختالف
و نيتي براي  اگر پادشاه به سردي از من استقبال كند يا در هنگام مذاكرات هر نوع قصد«

-كنم و آن را خاتمه نمي[گلستان] مشاهده كنم، من خود جنگ را اعالم ميپيمان زيرپاگذاشتن 
از نظر مورخ روس،  ).Berzhe,1877, p. 179( »عنوان مرز تعيين شوددهم تا زماني كه ارس به

هاي ديپلماتيك او در بسياري از مواقع ها و آداب ديپلماتيك را فروگذاشت و تاكتيكاو روش
 ،واضح است كه چنين شخصي با اين رويكرد ).Bugaeva, 2009, p. 32(مورد بحث بود

السلطنه عنوان نايببهاي توانست سفير مناسبي براي چنين مأموريتي و جانشين شايستهنمي
  قفقاز و مسئول مستقيم رابطه با ايران در بين دو جنگ باشد. در روسيه 

دربار روسيه در جهت پذيرش  اعمال فشار برواقع براي آميز و خالفهاي اغراقارائه گزارش
رسد هايي به من مياز هر سوي آگاهي«شود. او ديده مي هايههاي وي نيز بارها در مكاتباستهخو

به بهانه تبريك ورود من، از هر  ميرزاعباسدهند. كه در ايران لشكر بسيار نيرومندي تشكيل مي
(نفيسي، »كنيم يا نه؟فرستد تا دريابند آيا ما نيز خود را براي جنگ آماده ميسوي مأمورانش را مي

   ).90 ، ص2، ج1368
د كه با مخالفت ات روسيه اشاره كرافزون بر اين بايد به نقشه يرملوف در زمينه توسعه متصرف

خطوط  ي،دستورالعمل ضمنخارجه امور اي كه كنت نسلرود وزير گونهرو بود؛ بهدولت روسيه روبه
ترين وجوه اين بيان عقيده ما به ساده«كرد: گوشزد كلي سياست اجرايي در ارتباط با ايران را به او 
به سود ايران و هم براي نگاهداشتن روابط خوب از است: شاه را آماده كنيد، كارهايي بكند كه هم 

هيچ زگار مواردي پيش بياورد كه ما بههر دو طرف باشد، اگر پيش نبرديد بگذاريد گذشت رو
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هيچ وسيله ديگر مرتكب آن شويم. ما بايد فقط به  وسيله دخالت مستقيم و نه بهه بهاي نبهانه

 ,Bugaeva(»ه آن باشيم كه بر متصرفات خود بيفزاييمآنكه پنهاني در انديشدوستي قناعت كنيم، بي

2009, p. 32.(  جالب توجه است با وجود تأكيد دربار روسيه مبني بر تعيين دقيق حدود مرزهاي با
(اسنادي از  از انجام آن سر باز زدبرف زمستاني، بارش  هاي مختلف همانندبا بهانهايران، يرملوف 

نسلرود با «به قول محقق روس:   ).593- 592، صص 1387تا قاجاريه، روابط ايران و روسيه از صفويه 
دستور جدي كشاند و باوجود يرملوف موافق نبود و معتقد بود كه روسيه را به جنگ با ايران مي

ناپذير اجتنابرا جويانه، يرملوف جنگ با ايران هاي صلحگرفتن رويهپيشتزار به او مبني بر در
  ). 140 ، ص1356 ،يف(عبداهللا»دانستمي

گو وبه تداوم صلح و گفت معتقد دو كشور آخرين روزهاي منتهي به جنگ دوم دربار روسيه تا
خواستار تشكيل لشكر پشتيبان در قفقار براي  خود هايمكاتبهبا ايران بود، اما يرملوف در 

روسيه، حتي امپراتور جديد  ).105، ص2، ج1368(نفيسي، مقابله با حمله احتمالي ايران شد
وسيله ميرزا به اي به عباسدر نامه ،نيكالي اول كه از عملكرد يرملوف رضايت نداشت

پيروي از «صراحت نوشت كه به يرملوف تأكيد كرده منشيكوف، ضمن اعالم جلوس خود، به
حفظ مباني مقدسي كه روسيه شعار خود قرار داده است، ضمن رعايت شئون و حقوق خود، 

، ص 2، ج1368نفيسي، »(هاي نارضايتي مشروع همسايگان را فراهم كندنهگاه نبايد زميهيچ
هاي هاي او در سالازگاريهاي يرملوف و ناساز جنگ اول و اقدام پسر حوادث اما سي ).123

شده بود، نتوانست از وقوع زمان همبا تحوالت داخلي ايران و غلبه يافتن انديشه جهاد  آخر كه
   1م شده بود، جلوگيري كند.ههاي آن فرازمينهجنگ دوم كه از همه نظر 

  
  هاي ديپلماتيك پيش از جنگ دومآخرين تالش

حفظ  مطابق با اصل حقوقي 1813از آنجا كه خط مرزي ايران و روسيه در عهدنامه گلستان 
وضع «تنظيم شده بود و از طرف ديگر اين » پذيرش و قبول شرايط موجود«يعني  2وضع موجود

                                                 
داند به چالش كشيده ساز جنگ دوم با روسيه ميدولتمردان ايراني را زمينه هاياي نظر غالبي كه اقدامدر مقالهمازيار بهرور  . 1

  )Behrooz and Andreeva, 2013,p.1-24داند. (هاي بين تفليس و پترزبورگ را مهمترين عامل آن ميو اختالف
2. Status Quo 
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هايي ميان ، اختالفاين پيمانهاي بعد از ابراين در ماهمشخصي نداشت؛ بنوضعيت » موجود

كارگزاران ايراني و روس در تعيين دقيق خطوط مرزي پديدار شد. افزون بر آن بايد به تالش 
تنها اشاره كرد كه نه ،به ايران تعلق داشت پيمانبرخي از مناطقي كه بنابر  يرملوف براي تصرف

هاي بروز ها، زمينهدن مشكالت را فراهم نكرد، بلكه با تداوم و تعميق اختالفهاي برطرف شزمينه
  در گزارشي به نسلرود  نوشت : 1820مه  4جنگ دوم را هم فراهم كرد. يرملوف در 

لو و گوگچه به ايرانيان تعلق دارد، اما واگذاري الدينهاي منطقه شمسگرچه بخشي از زمين«  
كند در عوض و براي جلوگيري از مشكالت آتي پيشنهاد مي »صالح نيستها اين مناطق به ايراني

ها چاي در نزديكي مگري به ايرانيچاي و قپانكهاي قپانآن، مناطقي از قراباغ واقع بين رودخانه
عنوان وليعهد، مستلزم قبول اين شرايط عهدنامه به ميرزاعباس شناختن و به رسميت  واگذار شود

  .1)603- 601، صص 1387روابط ايران و روسيه از صفويه تا قاجاريه، (اسنادي از  است
محرم  27خان به يرملوف در محمدباقر نامهجمله دگان ايران و روسيه از نمذاكرات نماي

نگار وقايع ميرزاصادق و نيز اعزام 2 )295، ص 1372(اسنادي از روابط ايران با منطقه قفقاز،  1238
 )1 ، ص1657(نسخه خطي، ش  به تفليس 1241الثاني در ربيعان عنوان سفير ايربهمروزي 

درگذشت الكساندر اول و جانشيني نيكالي نتوانست گشايشي در بحران روابط پديد آورد. با 
نيز  4و ستوان نوسكوف )71، ص 1384(فوروكاوا،  3منشيكوفاعزام  و) 1825اول (دسامبر 

ايراني با منشيكوف ن ديدار كارگزايت سپهر از رواوجود نيامد. گشايشي در روابط دو طرف به
سرايت استماع اين واقعه بر لجاج علما افزود و نصح سفير روس دريشان « :جالب توجه است

قران تنگ آمد و بر اصرار و ابرام مجتهدين ملت مجبور به جنگ نكرد و كار بر شهريار صاحب
ا را در ميان نهاد و او را رخصت رجعت شد ناچار به سفير بهيه روسيه اتفاق آراي علما و امر

آگاه اسالم به در رفت و كار ملك به كف داد. زمام اين فتنه عظمي از دست پادشاه دانش
نوشته سپهر با گزارش منشيكوف  ).357، ص 1، ج1349(سپهر، »كفايت افتادكفايت گروهي بي

                                                 
بخشي از ، راضي شده بود تا بخشي از تالش را بازپس گيرد و در عوض آنوسيله مازاروويچ اي بهبا ارسال نامهميرزا عباس .1

 ). 605- 604، صص 1387(اسنادي از روابط ايران و روسيه از صفويه تا قاجاريه، ها واگذار كندباغ را به روسهمنطقه قر
(اسنادي از روابط اي از يرملوف بوده كه خواستار تعيين حدود بوده استخان در پاسخ نامهرسد اين نامه محمدباقرنظر ميبه .2

  ).303- 302، 299- 297، صص 1372ايران با منطقه قفقاز، 
3. Menshikov 

4  .Noskov .در منابع ايراني درباره مأمورين نوسكوف اطالعي نيامده است . 
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ديدار ما دست به  قبل از ميرزاعباس«هماهنگي دارد. منشيكوف در گزارش خود نوشت: 

   ).119، ص 2، ج1368(نفيسي، ».كارهاي جدي زده، روحانيون فتوا داده و خواهان جنگ هستند
  
  نتيجه

هاي متعددي در تاريخ دو سده اخير از جنبه 1817سفارت ژنرال يرملوف در ايران به سال 
ن به اين موارد توات دارد. اين اهميت آن از زواياي چندي قابل بررسي است كه مييمايران اه

)، برگزاري استقبال 1804- 13اشاره كرد: دوره زماني آن در بعد از جنگ طوالني اول با روسيه (
-سياسي ايران كه در موارد مشابه همانندي نداشت، نوع برخورد و ويژگيباشكوه توسط نظام 

موضوع يافتن آن به هاي دربار روسيه از آن، پيونددفهاي رفتاري و شخصيتي يرملوف، ه
ميرزا، نوع نگاه مورخان ايراني به سفير روسيه، انتظارهاي كارگزاران ايراني عهدي عباسواليت

  كه زمينه جنگ دوم با روسيه را فراهم كرد. نتايج حاصل از آن ،نهايت فارت و دراز اين س
شده براي اين هاي تعيينشخص شد كه توجه به هدفم ،با بررسي هر يك از اين موارد

گرفت؛ پذيرش نبود و در راستاي منافع آنان قرار نمييت از نظر نظام سياسي ايران قابلمأمور
داندن شود كه بازگرگرچه اگر بخواهيم با زاويه ديد امروزي به موضوع نگاه كنيم مشخص مي

ي در انزلي و استرآباد يا باغ در مقايسه با تأسيس دفتر تجارهحاكميت ايران بر تالش و قر
دنبال داشت ردن با عثماني در جنگ با روسيه، به مراتب فوايد بيشتري براي ايران بهنكهمكاري

  هاي بروز جنگ دوم را در حد زيادي كاهش دهد. توانست زمينهو مي
ميرزا عهدي عباسبا مسئله واليت ،ويژه در موضوع تعيين حدوديافتن روابط با روسيه بهپيوند

اي ناكامي اين اقدام ديپلماتيك را فراهم كرد. زيرا سردار روس هاز جمله داليلي بود كه زمينه
عنوان وليعهد خودداري به ميرزاعباسبرخالف سياست رسمي دولت متبوع خود، از شناسايي 

نيز حاضر به پذيرش  ميرزاعباسكرد كه گرچه كرد و آن را مشروط به گرفتن امتيازهايي ميمي
زمان يرملوف توانست گشايشي در امور ايجاد كند. زيرا هميآنها بود؛ اما اين پذيرش نيز نم
داد و روابط ميرزا دولتشاه انجام مييت از وليعهدي محمدعلياصرار و تالش فراواني براي حما

توانست بهبودي در روابط ژنرال وجه نميقرار كرده بود؛ موضوعي كه به هيچپنهاني نيز با او بر
  شته باشد. دنبال دابه ميرزاعباسبا 
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هايي از بايد به اختالف نظر دربار روسيه با يرملوف نيز اشاره كرد كه باوجود بروز تالش

رويه متفاوتي در پيش گرفته  ها با ايران، اين سردارسوي نظام سياسي روسيه براي حل اختالف
چك براي تنها قدمي هرچند كومستقيم ارتباط با ايران بود، نه مسئول او در ده سالي كه .بود

واقع رفتار و عمق مشكالت موجود نيز افزود. در ها پيش ننهاد، بلكه بر دامنه ورفع اختالف
ها را بايد از عملكرد يرملوف و نيز ديدگاه تحقيرآميز او نسبت به نظام سياسي و ايراني

  ترين عوامل بروز جنگ دوم دانست. مهم
ه جهاد با يافتن انديشيران، قوتنهايت تحوالت داخلي ا شده و درمجموعه عوامل ذكر
زمان ميرزا كه از سوي ديگر با مرگ الكساندر اول همجويي در عباسكفار، بروز حس انتقام

دنبال داشت و دو سفارت داده را بهگيري مناطق ازدستان براي بازپسشده بود، اقدام عملي اير
با گذار باشد. پايان جنگ دوم نيز تزار جديد نيز نتوانست در تصميم دولتمردان ايراني تأثير

گلستان  پيمانتري از اتب نتايج تلخ) به مر1828تركمانچاي( پيمان شكست ايران همراه شد و 
ن حق رفتخت خسارت جنگ به روسيه و ازبيندنبال داشت. زيرا افزون بر قبول پردابه

ارس و تقسيم تالش ، به توسعه متصرفات روسيه و تعيين رودخانه خزرراني در درياي كشتي
  عنوان مرز دو طرف منجر شد. به
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