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درباره جنگ ه�اي اي�ران و روس پژوهش هاي 
بسياري صورت گرفته اس�ت اما به طور معمول 
مس�ئله آغازين آن مورد غفلت واقع مي گردد. 
شايد اين موضوع به جهت كمبود اسناد و منابع 
يا عدم دسترس�ي به آنان اس�ت كه به عاملي 
براي پنه�ان ماندن زواياي اي�ن واقعه تاريخي 
مبدل مي شود زيرا با كش�ف اليه هاي اوليه اي 
همچون بازخواني نامه ه�اي فرماندهان نظامي 
روس يا حاكمان قاجاري جنوب قفقاز مساعدت 
شاياني در نقطه شروع جنگ هاي ايران و روس 
و چگونگي جداي�ي مناطق مذك�ور مي نمايد. 
جورج بورنتيان، مورخ ارمني- ايراني پژوهشي 
را با بررسي مكاتبات پاول سيسيانوف فرمانده 
روس و جوادخ�ان قاجار، حاك�م خانات گنجه 
تحت عن�وان »پيش درآمدي ب�ه جنگ:حمله 
روس ها به قلعه گنجه و محاصره آن)19- 1218. 
ق/18٠٤- 18٠٣. م(« در فصلنام�ه مطالع�ات 
ايران�ي )Iranian Studies(مورخ  7 جوالي 
2٠16 منتش�ر نموده اس�ت ك�ه م�ا ترجمه اي 
جامع از آن را به خوانن�دگان تقديم می كنيم. 

   
  مسئله حاكميت در قفقاز

با سقوط سلسله صفويه در سال١١34. ق/١٧٢٢.م 
طرح سرزمين هاي مرزي ايرانيان در جنوب قفقاز 
دس��تخوش مقتضياتي ش��د كه پتر كبير را براي 
پيش��روي به س��وي س��واحل خزر تحريك كرد. 
يك سال بعد عثماني ها از آش��وب ها جهت ارسال 
نظاميان خود به داخل گرجستان شرقي و جنوب 
قفقاز اس��تفاده نمودند و اين منطقه ش��اهد نبرد 
بين آنان شد، اما در نهايت فرانسه در سال١١36. 
ق /١٧٢4. م ميانجي گ��ري نمود و گرجس��تان را 
به دو ناحيه تقسيم كرد. روس��يه قطعه ساحلي از 
دربند)ِدربِنت( تا لنكران )لِنكران( را به دست آورد 
و عثماني ها باقيمانده منطقه را عهده دار شدند.)3( 
در سال ١١48. ق/١٧3٥. م ايران با رهبري نادرشاه 
مرزهاي حكوم��ت صفوي را پ��س گرفت وليكن 
پس از قتل وي در سال ١١60. ق/١٧4٧. م دوره 
٥0 س��اله هرج و مرج داخلي آغاز شد. اين امر در 
مرزهاي جنوب قفقاز به ويژه نقطه اي كه گرجي ها 
و خان ه��اي محلي بر س��ر منافع داخل��ي رقابت 
مي كردند، بديهي بود. بدين سبب حاكم گرجستان 
ش��رقي، پادش��اه هرقل دوم )خاندان س��لطنتي 
كارتلوكاِختي( و خانات، ناحي��ه آقالرها يا اعيان و 
سلطان ها)4( در پي مراقبت از استقالل داخلي خود 
اقدام به اتحاد با خودش��ان يا ضدهمسايه هايشان 
كردند. به زودي اين منطقه به خانات نيمه مستقل 
گنجه، ايروان، نخجوان، قره باغ، ش��كي، شيروان، 
دربند، قّبه، تالش��و بادكوبه به عالوه مناطق نيمه 
اس��تقالل داخلي از قبي��ل قزاقو ش��مس الدين، 
شوراگل، اِليس��و و جاُرتاله درآمدند. اين موقعيت 
هرج و م��رج در اي��ران و ناتوان��ي عثمانيان منجر 
به تحريك تع��دادي از سياس��تمداران به رهبري 
جرج پُتمكين ش��د تا آن��ان امپراطريس��كاترين 
دوم را وادار ب��ه قبول پيمان دوس��تانه دوجانبه با 
پادشاه هرقل كنند)معاهده گرجي وسك، ١١9٧. 

ق/١٧83. م(. در مقابل حمايت روسيه، هرقل كه 
از تجديد س��لطه ايران مي ترسيد وفاداري خود را 
به ايران نقض كرد. روس��يه نيز در مقابل ضمانت 
كرد تا از تماميت داخلي گرجستان و تداوم سلسله 

باگراشني حمايت كند. 
كاترين به رغم فشار تعدادي از مشاوران خود حاضر 
به ايجاد جنگ هايي در ميان خانات مسلمان جنوب 
قفقاز نشد. اين تصميم با فرمانروايي آغامحمدخان 
قاجار در ايران تغيير ياف��ت، زيرا آغامحمدخان از 
نوع برخورد هرقل با رفتار استقالل طلبانه خانات 
جنوب قفقاز خش��مگين ش��د و در س��ال١٢09. 
ق/١٧9٥. م ب��ه آن منطقه حمله ك��رد. هرقل از 
صحنه نبرد گريخت و ارتش آغامحمدخان براي دو 
هفته گنجه را غارت و بسياري را كشتند و هزاران 
زن و بچه را به بردگي گرفتند. كاترين كه حمله به 
گرجستان را توهين مستقيم به روسيه مي دانست 
دستور حمله به جنوب قفقاز توسط والرين زوبوف 
را داد. وي همچنين فرم��ان عزل آغامحمدخان و 
جايگزيني برادرش مرتضي قلي خان را كه درصدد 
پناهندگي به روس��يه بود، صادر كرد، اما با مرگ 

كاترين عمليات جنگي روسيه پايان يافت و پسرش 
تزار پل، ارتش روسيه را احيا و زوبوف را از خدمت 
منفصل ك��رد. در ايران ني��ز آغامحمدخان پس از 
تاجگذاري به جنوب قفقاز بازگشت و همه خانات 
را مقهور يا خلع يد نمود. البته اين وضعيت پايدار 
نماند و با قتل او در ١٢١١. ق يك بار ديگر منطقه را 

به يك دوره كوتاه مدت ترديد فرو برد. 
  پيش درآمدي به جنگ هاي ايران و روس 

در دوران فتحعلي ش��اه موقعيت سياس��ي ايران 
ثب��ات گرف��ت و او ب��ه دنب��ال برق��راري دوباره 
حاكميت ايران بر گرجس��تان و خانات ميان رود 
ارس ش��د. با اين وجود طي س��ال هاي پس از آن 
شاه جز ارس��ال نامه هايي به شاهزاده هاي گرجي 
و خان��ات، س��لطان ها و آقالرهاي جن��وب قفقاز، 
مبني بر رعي��ت ماندن اهالي اين مناطق نس��بت 
به ايران اقدامي نك��رد.)٥( در اين هنگام با قتل تزار 
پل پسرش الكس��اندر اول بر تخت نشست و قصد 
تكميل پازل م��ادر بزرگش را ب��راي تصرف قفقاز 
داش��ت. در جم��ادي االول ١٢١6. ق/١٢)٢4( 
س��پتامبر١80١. م)6( تزار فرمان پادشاهي مبني 
بر الحاق گرجستان شرقي به امپراتوري روسيه را 
صادر كرد. يك س��ال بعد در جمادي االول ١٢١٧. 
ق/٢0 سپتامبر ١80٢. م تزار به دليل سوءمديريت 
حاكم روسي گرجس��تان، ژنرال كارل كنورينگ و 
جانشين او پيتر كوالنس��يكي را بركنار نمود و هر 
دوی آنان را فرا خواند؛بدين ترتيب يك ش��اهزاده 
گرجي )٧( به روس��ي تربيت ش��ده، ژنرال س��توان 
پاول ديمترويچ سيس��يانوف را منص��وب كرد. او 
حاكم و فرمان��دار كل گرجس��تان، حاكم نظامي 
آس��تاراخان و فرمانده ناوگان دريايي خزر بود.)8( 
سيسيانوف در ش��وال١٢١٧. ق/ فوريه١803. م 
وارد تفليس شد و در پيفرامين تزار، تمام خاندان 
سلطنتي گرجستان را به روسيه تبعيد كرد. حال، 
سيسيانوف آرزو داشت تا مأموريت ناتمام خاناتي 
كه حاكميت روسي را در سال١٢١0. ق/١٧96. م 
پذيرفته بودند، برگرداند و نقشه حاكميت روسيه 
بر درياي خزر تا درياي سياه را تكميل نمايد. پس 
از مدتي او اقدام به ارس��ال نامه هايي به تعدادي از 
خانات جنوب قفقاز كرد و به آنان تابعيت روس��يه 
را در س��ال١٢١0. ق/١٧96. م ي��ادآوري نم��ود. 
اين امر مقارن با پيش��رفت نظامي وي به س��مت 
گنج��ه و ايروان بود؛بدين ش��كل كه با تس��لط بر 
شاهزاده نشين هاي گرجس��تان غربي و اطمينان 
خاطر از آنان قصد حركت ارتش به س��وي جنوب 

شرقي يعني گنجه را داشت. 
حاكم گنجه، جوادخان قاجار با ورود سيسيانوف به 
تفليس متوجه موقعيت ناپايدار خود شد،بنابراين 
نامه اي دوستانه به او ارسال كرد. سيسيانوف پاسخ 
داد كه از اظهار خان مبن��ي بر ايجاد اتحاد، صلح و 
دوستي بين دو همسايه خشنود است. با اين وجود، 
سيسيانوف خواهان ارس��ال پسر بزرگ جوادخان 
جهت ضامن معاهده در تفليس ب��ود.)9( همزمان 
سيسيانوف به دليل كمبود نيرو و توپخانه و فشار 
بر اشراف زاده هاي قزاق و شمس الدين و بخش هاي 
همسايه گنجه، ضرورت ارسال نامه هايي مبني بر 
تغيير تابعيت خودشان از گنجه و ايران به روسيه را 
احساس كرد.)١0( در مقابل، خانات با ابقا در موقعيت 

در دوران فتحعلي ش�اه موقعي�ت 
سياس�ي ايران ثبات گرف�ت و او به 
دنبال برقراري دوباره حاكميت ايران 
بر گرجستان و خانات ميان رود ارس 
ش�د. با اين وجود طي سال هاي پس 
از آن، ش�اه جز ارس�ال نامه هايي به 
ش�اهزاده هاي گرج�ي و خان�ات، 
س�لطان ها و آقالرهاي جنوب قفقاز 
مبني ب�ر رعي�ت ماندن اهال�ي اين 

مناطق نسبت به ايران اقدامي نكرد

فتحعل�ی ش�اه و عب�اس مي�رزا جهت 
مقابله با سيس�يانوف كه تهديدي براي  
خان ايروان بود، به س�وي اي�ن منطقه 
حرك�ت نمودن�د. ايراني�ان، روس ها را 
به عقب نش�يني هم�راه ب�ا بزرگ ترين 
ضربه ه�ا مجبور كردن�د. اولين جنگ با 
روس ها 1٠ سال نبرد را تحت عنوان اولين 
جنگ اي�ران و روس كلي�د زد. بنابراين 
آرزوي جاه طلبانه سيس�يانوف َس�نت 
پترزبورگ را به جنگ�ي طوالني با ايران 
)و بس�يار زود با عثمان�ي( مجبور نمود
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بررسي مكاتبات فرمانده روسي به حاكم خانات گنجه)19- 1218. ق(
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  شاهد توحيدي
معرفينامه ه��اي   در 

پيش��ين اش��ارت رفت 
كه مركز اس��ناد انقالب 
اس��المي در راس��تاي 
ب��ا  بيش��تر  ارتب��اط 
نوجوانان، اقدام به تهيه 
و انتش��ار آثاري مجمل 
در قط��ع پالتويي كرده 
است. يكي از اين طيف 
كتاب ها »٥3 سال عصر پهلوي به روايت دربار« 
نام دارد كه به بازخواني وقايع دوران پهلوي ها از 
منظر درباريان و مس��ئوالن وقت پرداخته است. 
ناشر در ديباچه اين اثر و در تبيين اهميت موضوع 

آورده است:
»گروه هنر و ادبيات مركز اسناد انقالب اسالمي 
پيش از اين سه جلد از دوره دربار به روايت دربار 
را با نام هاي فساد سياس��ي به روايت دربار، فساد 
اقتصادي ب��ه روايت دربار و فس��اد اخالقي دربار 
منتشر كرده است و اينك چهارمين جلد با هدف 
بررسي جامعه اي كه چنان درباري بر آن حكومت 
مي كرد در دس��تان شماس��ت. نگاهي به جامعه 
ايران در ٥3 سال حكومت پهلوي به لحاظ ابعاد 
و شاخصه هاي دروني از سطح معيشت و خدمات 
عمومي و رفاه��ي گرفته تا وضعي��ت آموزش و 
ادارات ، وضعيت فرهنگي و... البته از زبان و بيان 
رجال درباري موض��وع اين اثر اس��ت. در پايان 
ضمن تش��كر از مؤلف محت��رم از زحمات آقاي 
سيدمجيد امامي مدير گروه هنر و ادبيات، آقاي 
نيكبخت مدير بخش تدوين، آقاي دكتر طبيعي 
معاون پژوهشي و همكاران پرتالش در مؤسسه 
فرهنگي- هنري و انتشارات قدرداني مي كنيم.«

ريحانه درودي مؤلف كت��اب درباره موضوع اثر و 
نيز ضرورت هاي پرداخ��ت به چنين موضوعاتي، 
در صدر كتاب س��خني دارد. در بخش��ي از اين 

مقدمه آمده است:

»از جمله مش��هورات رايج در تاريخ معاصر ايران 
توصيفاتي است كه از اوضاع جامعه ايراني، به ويژه 
اوضاع اقتصادي و اجتماعي ش��ده است كه گاه 
مكتوب و گاهي به صورت ش��فاهي و س��ينه به 
س��ينه نقل ش��ده و در ذهن برخي ب��ه صورت 
بديهيات تاريخي در آمده اس��ت! بر اس��اس اين 
توصيف ها ايران در ٥3 سال س��لطنت پهلوي از 
سلك جامعه اي سنتي و عقب مانده خارج شد و به 
كسوت جامعه اي مدرن و مرفه در آمد و سال هاي 
حكومت سلسله پهلوي از جمله سال هاي طاليي 
جامعه ايران، به ويژه در ح��وزه رفاه اقتصادي به 
شمار مي آيد! اثبات صحت و سقم اين ادعا چندان 
دشوار نيست و به ويژه براي نسل سوم انقالب اين 
ام��كان را دارد كه در پي كش��ف حقيقت برآيد. 
به اين منظ��ور مراجعه به ديدگاه ه��ا و نظريات 
وابس��تگان و درباريان حكومت پهل��وي درباره 
جامعه ايران در عصر حاكميت پهلوي اول و دوم 
راهگشاست. اين اثر گام كوچكي در جهت ترغيب 
كردن خواننده به كش��ف حقايق مستور و پشت 
پرده تاريخ معاصر برداش��ته و نقطه آغازي است 
براي تحقيق و پژوهش جواناني كه مايلند در باره 

هويت و تاريخ گذشته خود بدانند!«
 نويس��نده در پايان اين مقدمه، ب��ه داعيه ابواب 
جمعي س��لطنت در بهبود وضعي��ت اقتصادي 
ايران و لزوم نقادي درباره اي��ن ادعا مي پردازد و 

مي نويسد:
»مناس��ب بودن وضع معيش��ت و رفاه اقتصادي 
جامعه ايران در عصر پهلوي توصيفي اس��ت كه 
از س��وي خاندان پهلوي و طرفداران آن رژيم در 
طول سال هاي پس از پيروزي انقالب بسيار تكرار 
شده و در ذهن برخي به صورت واقعيت تاريخي 
در آمده است. اين بخش با مرور خاطرات برخي 
درباريان و رجال سياس��ي حكوم��ت پهلوي به 
بررسي اوضاع اقتصادي ايران از ابتداي حكومت 
رضاشاه تا خاتمه سلطنت محمدرضا اختصاص 

يافته است.« 

به بهانه انتشار اثر تاريخي- روايي 
»5٣ سال عصر پهلوي به روايت دربار «

آنچه مقربان درگاه گفتند 

  محمدرضا پهلوی و فرح ديبا در فرودگاه 
مهرآباد تهران در حاشيه يكی از مراسم

و اجازه جمع آوري درآمدها بايد خراج ساالنه اي 
را به تفليس به منظور تهيه نيازهاي يك پادگان 
روس فراهم نمايند و اعضاي خانواده خود را در 
جهت ضمانت پيمانشان نزد روس ها بسپارند. 
جوادخان از نقشه سيسيانوف آگاه شد، بنابراين 
پيغام فوري به فتحعلي شاه فرستاد و شروع به 
مستحكم كردن قلعه نمود.)١١( شاه كه مشغول 
حمله به مش��هد بود، غالم خود را با اسبي تازه 
نفس نزد جواد خان فرس��تاد تا وي را از قصد 

لشكركشي به گنجه آگاه سازد. 
سيسيانوف مناطق اطراف گنجه را اشغال كرد و 
نامه اي به حاكم گنجه نوشت: »ما وارد مرزهاي 
گنجه شديم و من تمايل دارم تا داليل مرتبط با 
ورود خود را به اينجا نقل كنم. اولين و مهم ترين 
آن گنجه و توابع آن از زمان ملكه تامار متعلق به 
گرجستان بود و آن را به علت ضعف پادشاهان 
گرجي از دس��ت دادند. از اين زمان روسيه بر 
گرجستان تسلط يافت و با محافظت آن گنجه 
به دست بيگانگان رها نشد. دوماً، با ورود من به 
گرجستان به شما نوش��تم و درخواست كردم 
كه پسر خود را براي ضمانت نزد من بفرستيد 
اما پاس��خ داديد كه از حاكم ايراني مي ترسيد. 
شما به طور كلي حقيقت را ناديده انگاشته ايد 
كه شش س��ال قبل تحت الحمايگي روسيه را 
پذيرفتيد و سربازان روسي در قلعه گنجه بودند. 
س��وماً، بازرگاناني از تفليس كه مردم شما آنها 
را غارت كرده اند، هيچ غرامتي از شما دريافت 
ننمودند. بدين داليل من  همراه س��ربازانم در 
مسير ورود به شهر هستم تا آن را اشغال كنم. 
اگرچه مايل نيستم خوني ريخته شود و من در 
پي تسليم شهر هستم و تقاضاي پاسخ شما به 
اين دو كلمه مي باشم: آيا شهر را تسليم خواهيد 
كرد يا نه؟بايد متوجه شويد زماني كه سربازان 
من وارد قلمرو ش��ما مي ش��وند ديگر فرصت 
مذاكره اي نيس��ت، جز اينكه داوطلبانه تسليم 
شويد. سپس به نيكخواهي پادشاه من و بزرگي 

وي گواهي خواهي داد. 
اگر تماي��ل به انجام اي��ن كار نداريد، پس بايد 
منتظر شبيه بدبختي كه براي ايزِميل، اُچاكف، 
وارس��او و ديگر شهرها رخ داد، باش��يد. اگر به 
پيغام من تا فردا ظهر پاسخ ندهيد، پس جنگ 
شروع خواهد شد و ش��اهد نيروي آتش من و 
شمشيرم خواهيد بود و خواهيد دانست كه من 

برسخن خود هستم)١٢(.« 
جواد خان پاسخ داد: »من نامه شما را دريافت 
ك��ردم، اظه��ار كرديد ك��ه گنج��ه متعلق به 
گرجس��تان دوره ملكه تامار اس��ت. هيچ كس 
اين ادعا را نشنيده است. در حقيقت گرجستان 
با اجداد ما عب��اس قلي خان و ديگ��ران اداره 
مي شد. اگر به اين امر اعتقادي نداريد، از بزرگان 
گرجستان بپرسيد... گنجه و گرجستان از زمان 
هرقل خان مرزبندي ش��د. به رغم اين ادعاي 
تاريخي ما نس��بت به گرجستان هيچ صحبتي 
درب��اره آن نكرده ايم. اگر گفته اي��د كه پدران 
ما )نايب الس��لطنه هاي گرجس��تان( بوده اند، 
هيچ كس موافقت به بازگش��ت )گرجس��تان( 
به ما نمي كرد. س��خن ش��ما درباره دادن قلعه 
به دس��ت خودمان به پادشاهي روسيه صحيح 
اس��ت پس در آن زمان حاكم روس��ي بر تمام 
ايرانيان )ايالت هاي جنوب قفقاز( مسلط شد. 
ما نيز دستورات حاكم روسي را پذيرفتيم. ما در 
حكم متصرفات)كاترين(، بيگلربيگي )حاكم( 
گنجه ناميده شديم و در حال حاضر هم در اين 
حكم هستيم اما رعيت گرجستان نيستيم. حال 
الحمدهلل، شاه ايران نزديك است و... همچنين 
ذكر كرديد كه گرجس��تان متعلق به پادش��اه 
روس است و من حق ضبط اجناس بازرگانان 
]گنجه[ را ندارم. شما درس��ت مي گوييد، اما 
زماني كه اولين بار وارد گرجستان شديد و من 
به شما نوشتم و درخواست كردم به نصيب بگ 
برگرديد، رعيت ما كه ضد ما شده بود، كاالهاي 
بازرگانان م��ا را )از ش��مس الدين(غصب كرد. 
من مطمئن بودم كه ش��ما هم آن فرد را و هم 
كاالهاي دزدي را بازخواهي��د گرداند، اما اين 
كار را نكرديد. من كاالهاي مردم گنجه و شام 
خور را توقيف نمودم و آنان متعلق به گرجي ها 
نيس��ت. اگر مرا تهديد به جنگ كرده ايد، من 
آماده كارزارم. اگر افتخار شما توپ هايتان است، 
من بهترين توپ ها را دارا مي باش��م... پيروزي 
در دس��تان خداس��ت. ش��ما مطمئن هستيد 
كه س��ربازان خويش، دليرت��ر از قزلباش هاي 
ايراني هستند؟ تا اينجا شما با پادشاه خودتان 
معامله كرديد و با قزلباش روبه رو نشديد؟)١3( 
از لحظه اي كه شما به ش��مس الدين آمديد و 
رعيت هاي ما را تحت س��لطه خود درآورديد، 
تداركات م��ا آماده ب��ود. اگر خواه��ان جنگ 
هستيد، شما به جنگ رسيديد. بنا بر سخنان 
شما ما بدبخت خواهيم شد وليكن اين بداقبالي 
شما بود كه س��نت پترزبورگ را رها كرديد، و 
شما بار ديگر مي خواهيد اينجا تجربه بدبختي 

را بكشيد.« 
در روزهاي بعد، سيس��يانوف ارت��ش را از رود 
كچخور عبور داد و به منظور كس��ب اطالعات 
مقدماتي از موقعيت نظامي قلعه گنجه، پياده 
نظام سبك تاتاري)١4(، سواره نظام ها، دو گردان 
از هن��گ تفنگدار و س��ربازهاي هن��گ پياده 
قفقازي را همراه خود نمود تا باغ هاي اطراف آن 
را اشغال نمايد. ارزش اين تسلط براي روس ها 
س��نگين بود، زيرا بس��ياري از افراد كش��ته يا 
زخمي شدند. با گذشت اندك زماني، دو دسته 
سواره نظام به ارتش افزوده شد و محاصره قلعه 
گنجه آغاز يافت. حال سيسيانوف مي دانست 
چيزي جز آت��ش و محاصره ب��راي جوادخان 

وجود ندارد. بدين ترتيب پيغامي مرعوب كننده 
براي وي فرستاد: »... اگر تا هنگام ظهر تسليم 
نشويد پس جنگ ادامه خواهد داشت و فرمانده 
سربازان روسي، به خدايي كه جان ها در دست 
اوست قسم مي خورد، طوفاني از رودخانه هاي 
خون جاري خواهد كرد كه اگرچه دين متفاوت 
است، او هنوز به خاطر انسانيتش ترحم خواهد 
داش��ت.«)١٥( اما اين نامه ها در جواد خان اثري 
نداشت و تا دو نوبت تكرار شد؛ سرانجام حاكم 
گنجه پاس��خ داد: »اگر حمل��ه نكنيد خونتان 
ريخته نخواهد ش��د اما اگر حمل��ه كنيد، پس 
آن جاري خواهد ش��د؛ تمام خون ها بر گردن 
شماس��ت. اظهار مي داري��د كه بنا ب��ر قانون 
مسيحي خونريزي يك گناه است، اما در قانون 
اسالم، هنگامي كه افرادي با زور حمله مي كنند 
و خوني ريخته مي شود، پس گناهي در تالفي 
آن نيست. خواستيد كه من امروز پاسخ دهم، 
مي توانيد اين قبيل فرمايشات را از نوكرهايتان 
بكنيد. من ترس��ي ن��دارم. پس زماني پاس��خ 
خواهم داد كه مايل به انجام آن كار باشم.« )١6( 
با تمام اين اولتيماتوم ها محاصره قلعه يك ماه 
به طول انجاميد. سرانجام در ساعات اوليه صبح 
حمله روس ها آغاز گرديد و تا ظهر ادامه يافت. 
زمين منطقه از خون جاري بود. پس از تصرف، 
سيسيانوف نام شهر را به افتخار همسر تزار به 
اِليس��اِوتَپل تغيير داد. خبرهاي ويراني گنجه، 
مرگ جواد خان، پس��رش و تع��داد انبوهي از 
مسلمانان س��بب غوغايي در دربار ايران شد. 
فتحعلي شاه ارتش را در س��لطانيه فرا خواند. 
پس از مدتي شاه و عباس ميرزا جهت مقابله با 
سيسيانوف كه تهديدي براي محمد خان، خان 
ايروان بود، به سوي اين منطقه حركت نمودند. 
ايراني��ان، روس ه��ا را به عقب نش��يني همراه 
با بزرگ تري��ن ضربه ها مجب��ور كردند. اولين 
جنگ با روس ها، ١0 سال نبرد را تحت عنوان 
اولين جن��گ اي��ران و روس)-١٢٢8 ١٢١8. 
ق/-١8١3 ١804(آغاز كرد. بنابراين، آرزوي 
جاه طلبانه سيسيانوف َس��نت پترزبورگ را به 
جنگي طوالني با ايران )و بسيار زود با عثماني( 
مجبور نمود؛هنگامي كه ناپلئون روسيه و اروپا 

را تهديد مي كرد. 
صرفنظر از اين موضوع��ات، مترجم نيز اضافه 
خواهد كرد كه شايد تحليل مورخان خارجي 
از عدم لياقت و شجاعت فتحعلي شاه در اقدام 
متقابل ضد معاهدات روس ها با خانات قفقاز و 
بيرون راندن آنان از منطق��ه، آيينه اي عبرت 
آموز براي مسئوالن امروزي باشد؛چه بسا كه 
س��پاه ايران، اين درس را با اقتدار به دشمنان 

داده است!
  پی نوشت ها:

١- George A.Bournoutian.  م��ورخ 
ارمنی- ايرانی، استاد دانشگاه ايونا نيويورك.  

٢ - مترجم، كارشناسی تاريخ ايران اسالمی
3- عناوي��ن در پرانتزه��ا )ك��ه در ابتدای اين 
قسمت آمده است( تفسيرهای روسی از نام های 

مكان های ايرانی هستند.
4-  اين اصط��الح نباي��د با دوره س��لطان در 
امپراتوری عثمانی اشتباه گرفته شود، چرا كه 
اين كلمه در ايران به معنی فرماندار نظامی در 

يك ناحيه است.
 )acty, docs .١868:II/١6٥٢-4 (  -٥
مدارك رس��می س��لطنتی جمع آوری ش��ده 

قفقاز، ج دوم،تفليس،١868.م/١٢8٥.ق
6- از اين پ��س همه تاريخ های ثبت ش��ده در 
منابع روسی قرن نوزدهم از تقويم ژولين روسی 
برگردانده شده اند كه ١٢روز عقب تر از تقويم 

گرجستانی كه در غرب استفاده می شد، بود.
٧- پدربزرگ سيسيانوف، پاتا سيسيشويلی در 
ميان اشراف زاده هايی بود كه به همراه وختنگ 
پنجم از خاندان كارتلی درصدد پناهندگی به 
روسيه پس از سقوط صفويه و تهاجم عثمانی به 
گرجستان شرقی، در ١١3٥.ق/ ١٧٢3.م شدند. 
او در هنگ سواره نظام سبك اسلحه گرجی، در 

ارتش روسيه خدمت می كرد .
)Acty,docs.١868:II/١(   -8
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١٢- ١١٧4:Ibid . اين نامه در كتاب »اسنادی 
از رواب��ط ايران با منطقه قفقاز« توس��ط  دفتر 
مطالعات سياس��ی و بين الملل��ی وزارت امور 
خارجه در صفحات 6٢-١٥8به چاپ رس��يده 

است.
١3- كلمه قزلباش يا كزلباش اشاره به پيروان 
ش��يعه و بعد س��ربازان صفوی ترك و س��اير 
گروه های ايران��ی دارد كه با عن��وان قزلباش 

شناخته می شدند.
١4-  منابع روسی قرن نوزدهم، مسلمانان ترك 
زبان منطقه جنوب قفقاز را تاتار می نامند. منابع 
ايرانی به مكان زندگی آنه��ا در يروان، گنجه، 
تالش و... اش��اره دارند. تعدادی از مس��لمانان 
ترك زبان در س��ال ١9١8م ش��روع به تعيين 
هويت خودش��ان به عنوان آذربايجانی كردند، 
دوره ای كه بعد توسط كرملين در سازمان ملل 
تشويق شد تا تالش هايی برای مردم گوناگون 
اتحاديه ش��وروی انجام ش��ود. زبان و ادبيات 
نوشتاری مس��لمانان ترك تا س��ال ١9٢0.م، 

فارسی باقی ماند.
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