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 چکیده

توسعه طلبانه ی  شرق ایران در قرن نوزدهم از اهمیت استراتژیکی ویژه ای برخوردار بود و با توجه به سیاست های

استعماری روس و انگلیس در منطقه و تهدید منافع یکدیگر ،اهمیت این منطقه دو چندان شد و روسها نیز برای 

دست اندازی به مناطق جنوبی و خروج از بن بست در مناطق شمالی، و انگلیسی ها برای دفاع از هندوستان در صدد 

شور در سراسرقرن نوزده و قسمت اعظم قرن بیستم بیشترین نقش را گسترش نفوذ خود در ایران بر آمدند.این دو ک

برای نفوذ در ایران ایفا می کردند. رقابت این کشورها تا زمان حضور آلمان در این منطقه وجود داشت اما به محض 

ی دادند و ورود آلمانی ها در منطقه ، این دو قدرت برای جلوگیری از به خطر افتادن منافع شان ،با هم دست دوست

ایران را بین خود تقسیم کردند .به هر حال موقعیت ژئوپولتیک ایران و همچنین تسلط جغرافیایی بر  1907در سال 

منابع انرژی جهانی، مانند نفت کشور را در حالتی آسیب پذیر قرار میداد ،که نواحی شرق ایران نمی توانست متاثر از 

و تاز دخالت  قدرت هایی چون روسیه و انگلیس بود بنابراین این دو  این قضیه نباشد بخصوص اینکه میدان تاخت

دولت برای جلوگیری از خطرات احتمالی و ضربه دیدن منافع شان از طرف آلمان و عثمانی در صدد برآمدند تا با 

است  وشامل ایجاد کمربند شرق،راه نفوذ آنان را سد نمایند.منظور از شرق ،بخشی از کشور است که اینک مورد نظر م

خراسان ،قائنات و سیستان می باشد.در راستا ی همین سیاست ها بود که انگلیسی ها برای تقویت کنترل خود در 

این منطقه احداث خط راه آهن را برای اتصال شرق ایران به هند به انجام رساندند وآلمان نیزدر صدد ایجاد آشوب در 

 صوص انگلیس را به خطر بیاندازد .شرق ایران بود  تا بتواند منافع متفقین بخ
 

 استعمار،روس،انگلیس،شرق ایران.کلمات کلیدی:
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 مقدمه 

 

های شرقی ایران بدلیل همسایگی با دو سرزمین کهن چین و هند و همچنین روسیه و اقوام ترک از اهمیت مرز، در طول تاریخ 

ستان های خاوری ایران دستخوش تهاجمات مختلف از سوی اقوام خاصی برخوردار بوده است.همین مسئله باعث شده بود که ا

شرق ایران را ، و دسترسی به منابع آن، برای رسیدن .و گاه جهان گشایان سرزمین های باختری نیزقرار بگیرندمشرق زمین 

این موقعیت .با شده بود بیش از پیش اهمیت این منطقه افزایش و چین قرار داده بودند و این موضوع باعث  دروازه ورود به هند

شرق  آن به دوره ساسانیان می رسد بعبارتیکه سابقه  ه بود،دیشرق ایران بارها دستخوش تغییر و تحول گرد خاص،جغرافیایی 

 ایران در دهه های مختلف موقعیت های استراتژیکی خاصی داشته است.

ی خراسان بزرگ محصور شده و تحت حاکمیت یک قهستان و سیستان گاه تحت لوا ،سه استان خراسان ،با تمام تفاسیر 

حکمران بوده است وگاه هر کدام حاکمی جداگانه داشته و بعنوان استانهای خاوری ایران از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار 

وان مثال بوده است.این منطقه در طول تاریخ از نظر سیاسی ،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی بر کل ایران تاثیرگذار بوده است بعن

زمانی که اعراب مسلمان برای ،همچنین گذرگاه او به شرق این منطقه میباشد  ،زمانی که اسکندر به هند حمله می کند

گسترش دین اسالم پا به ایران می گذارند مناطق شرقی ایران به ویژه خراسان را بدلیل همنوایی جغرافیایی با سرزمین های 

 کنند .مادری شان برای سکونت انتخاب می 

در دوران اسالمی نیز اولین دولت های مستقل و نیمه مستقل ایران در این منطقه ظهور کرد و مدت ها خاستگاه مخالفان 

دولت های اموی و عباسی بود .در زمان حمله مغوالن و تیموریان آبادی و شکوفایی کهن این منطقه ازبین رفت . امادر دوره 

در برابر ترک تازی ازبکان بود و وجود شهر مشهد باعث شده بود تا این شهر بعنوان صفوی این منطقه بعنوان دژی محکم 

پایتخت مذهبی صفوی انتخاب شود و باالخره در دروه قاجار به خاطر رقابتهای روسیه و انگلیس برای تسلط بر ایران و 

ایران به طور فزاینده ای به صحنه  هندوستان اهمیت این منطقه دو چندان شد.در جریان جنگ جهانی اول استان های شرقی

فعالیت های نظامی تبدیل شد. در طول قرن نوزدهم خراسان نقش مهمی در بازی قدرت میان امپراطوری روسیه و بریتانیا ایفا 

کرد.نواحی مرز های شرقی ایران در آن زمان بعنوان تنها راه ممکن جهت پیشروی روسیه به سمت هندوستان تلقی می شد و 

زمانی که احساس کردند آلمان  ،موقعیت حساس این منطقهبدلیل می بر سر راه بلوچستان بریتانیا محسوب می گردید و پل مه

و از آن پس این منطقه راه اصلی تجارت  نمودهایران را بین خود تقسیم  1907در صدد نفوذ به این منطقه است طبق قرار داد 

 زمینی انگلستان با هند شد .

بنابراین برای  ،های بیگانه دو کشور روسیه و انگلیس برای حفظ منافع خود در این منطقه نقش اساسی داشتنداز میان کشور 

ایجاد کنسولگری و فرستادن جاسوسانی برای کنترل اوضاع از آن جمله ؛ نفوذ در این ناحیه دست به هر اقدامی می زدند که

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

تحدانش نفع خود را دراین دیدند که با ایجاد درگیری در ایران به ویژه در در همین راستا آلمان و م را می توان نام برد.منطقه 

به هر حال  تانیا رادر این نواحی گرفتار سازند.قسمتی از نیروهای نظامی روسیه و بری،مرز های شرقی یعنی حوالی هندوستان 

های سیاسی ،نظامی و اقتصادی روسیه و  بروز جنگ جهانی اول استان های شرقی ایران را به طور فزاینده ای به صحنه رقابت

 انگلیس تبدیل کرده بود.

 
 قائنات و سیستان ( در ژئوپولتیک جهانی–چشم انداز شرق ایران )خراسان 

اهمیت استراژیکی شرق ایران در قرن نوزدهم ،بسیار ویژه بود و با توجه به سیاست های توسعه طلبانه استعماری روس و 

منافع یکدیگر،اهمیت این منطقه دو چندان شد.روس ها برای دست اندازی مناطق جنوبی و خروج  انگلیس در منطقه و تهدید

از بن بست در مناطق شمالی و انگلیسی ها برای دفاع از هندوستان در صدد گسترش نفوذ خود در ایران بر آمدند.ضعف دولت 

ی شرق ایران این امکان را پدید آورد تا هر یک از این قاجار در مناسبات بین المللی وتا حدی خود مختاری خاندان های حکومت

 دول دست به تشکیل کنسولگری و حتی ارسال نیروهای جاسوسی به منطقه بزنند.

در کشمکش جدی قدرت های بزرگ برای نفوذ در ایران دو قدرت اصلی یعنی،روسیه و انگلیس در سرتاسر قرن نوزدهم و 

این کشور نقش ثابت و پایداری داشته اند.ایران با  روس از طریق مرزهای مشترک قسمت اعظم قرن بیستم در عرصه سیاست 

 وبا انگلیس از راه مستعمره هندوستان همسایگی داشت.

از این رو آینده بریتانیای کبیر در اروپا در دریاها و اقیانوس ها که در زیر پرچم »می نویسدلرد کرزن درباره اهمیت هندوستان 

نگلستان که هستی اش وابسته به وجود فرزندان اوست یقین خواهد گردید بلکه در آن قاره ای تعیین خواهد اویند و یا خود ا

شد که نیاکان مهاجر ما اصال از آنجا آمده و فرزندان ایشان به صورت کشورگشایان به همان جا باز گشته اند،انگلستان بدون 

تعویض ناپذیری در فرمانروایی به جهان شرق است،از زمانی که هند هندوستان امکان زیست ندارد،در دست داشتن هند، سند 

 (Lord Krozen 59:1367«)شناخته شده است سرورانش همواره صاحب اختیار نیمی از جهان بوده اند

دولت انگلیس برای حفظ هند دست به تاسیس دولت های دست نشانده)مانند افغانستان( در منطقه  شرق ایران نمود.حریم 

هند به مفهوم حدود آن شامل ناحیه غیر مسکونی هیمالیا ،تبت، نپال و افغانستان می شد این حریم مفهوم طبیعی و  دفاعی

جغرافیایی نداشت و ساختگی بود و همه معابر آن به ضرورت امنیتی با اقدامات سیاسی دولت انگلستان ایجاد شد.و از نظرگاه 

وراءالنهر و بخش های شمال شرقی ایران کنونی گردیدو  این سرزمین پیوسته تاریخی ،خراسان شامل سرتاسر افغانستان، ما

مورد تهاجم اقوام بیگانه قرار گرفته است؛ که از آن به عنوان رهیافت ورود خود به هند و چین استفاده کرده 

 (146: 1391اند.)صاحبکاران.

افغانستان ،سیستان و آسیای مرکزی از این طریق به منطقه خراسان از اهمیت ویژه ای برخوردار بود چرا که دست یابی به 

آسانی صورت می گرفت به همین دلیل برای انگلستان از اهمیت خاصی برخوردار بود، وهمین باعث شده بود که هیأت های 

 مختلف سیاسی و نظامی انگلستان به منطقه اعزام شوند تا راهی جهت کاهش نفوذ روسیه در منطقه پیدا کنند.

 
ن بدلیل نزدیکی به مرزبلوچستان، بهترین کانون قدرت انگلستان درشرق ایران بود.از آن طرف،انگلستان با تصرف بخش سیستا»

هایی از خراسان و سیستان می توانست آمادگی الزم را برای مقابله با روسها در خراسان فراهم کند.از طرف دیگر،روسیه نیز 

 (116: 7،ج367محمود،«)وذ خود را در سیستان گسترش دهددرصدد بود تا برای مقابله با انگلستان نف
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جاده مواصالتی شوسه از مشهد به سمت جنوب که از شهر های تربت حیدریه، گناباد، قائن، بیرجندد، سربیشده و شوسدف مدی 

مندافع  گذشت و به سوی نصرت آباد و زابل امتداد می یافت و از آنجا کوتیه و نوشکی را به هم متصل می ساخت مدی توانسدت

استعماری انگلستان را در شرق تامین کند. با ظهور آلمان ها و به خطر افتادن منافع انگلستان و روسیه بر سر مستعمرات، ایدن 

 (156: 1391م بر ای تقسیم ایران به به توافق رسیدند .)صاحبکاران، 1907دو کشور با هم بر سر دوستی بر آمدند و در سال 

روسها از جهت اینکه می خواستند از این طریق خود را به آبهای گرم جنوب برسانند و همچنین برای  بنابراین شرق ایران برای

رسیدن به هند ، مستعمره رقیب او یعنی انگلیس دارای اهمیت بود و برای انگلیس به دلیل حفظ مهمترین مستعمره او در 

بود.عالوه بر این ،ایجاد یک حلقه ارتباطی بین شهرهای مهم جنوب  آسیا یعنی هندوستان ، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار 

 چون مشهد ،بیرجند و سیستان برای حفظ منابع خود باعث باال رفتن اعتبار این کشور می شد.

اهمیت استراژیکی این منطقه باعث می شد تا روس و انگلیس برای دستیابی به منافع خود گاه به یکدیگر دست دوستی بدهند 

دشمن قسم خورده هم تبدیل شوند.اگرچه آلمان و عثمانی گاه گاهی برای ضربه زدن به منافع آنان در این منطقه و گاه به 

تحرکاتی داشتند .به همین خاطر تصمیم گرفتند تا با تشکیل کمربند شرق ایران، راه نفوذ آنها را سد نمایند و برای تشکیل این 

ذ خود در شمال خراسان مستقر بودند به سمت جنوب پیشروی کرده و تا شهر کمربند،نیروهای روسیه که در مناطق تحت نفو

قائن جلو آمدند و از جنوب نیروهای بریتانیایی به سوی شمال روانه شده و تا روستای سده در حدود پنجاه کیلومتری جنوب 

 قائن را تحت پوشش خود قرار دادند.

ی با کانون های بحران در جنگ جهانی اول با امپراطوریهای متخاصم و به هر حال موقعیت ژئوپولتیک ایران به دلیل همسایگ

نیز ممالک ثروتمند نظیر هند و همچنین تسلط جغرافیایی بر منابع انرژی جهانی مانند نفت،کشور را درحالتی آسیب پذیر می 

تاخت و تاز و رقابت قدرتهایی داشت که نواحی شرقی ایران نیز،نمی توانست متاثر از این قضیه نباشد بخصوص اینکه میدان 

 چون روسیه و انگلیس در این منطقه بود.

 

 اهمیت جغرافیای سیاسی ،مرزها)اهمیت هند(

شرق ایران یعنی بخشی از کشور که اینک مورد نظر ماست از نظر سیاسی به سه بخش تقسیم می شود و شامل خراسان 

ال شرق ایران،  که در جنوب آن ایالتی بنام قائنات وجود داشت و ،قائنات و سیستان می باشد.خراسان ناحیه ای  است در شم

از ناحیه کوهستانی شمالی یعنی خراسان به وسیله زبانه ای که  از دشت مرکزی به طرف شرق )افغانستان(ادامه می یابد ،جدا 

 شده است.

ان ناحیه پست بزرگی است که در شرق و جنوب شرق ناحیه ی کوهستانی قائنات سومین بخش جغرافیای ما در شرق ایر 

سیستان را در بر می گیرد.اما اهمیت های مرزهای شرقی ایران در این نواحی از نظر جغرافیای سیاسی بدلیل منافع کشور های 

 بیگانه از جمله انگلیس در رابطه با هند ، و روسیه برای رقابت با این کشور ، از جایگاه خاصی برخوردار بود.

ئنات،بیرجند و سیستان بعنوان مرزهای خاوری ایران زمانی دو چندان شد که انگلیس برای جلوگیری از اهمیت خراسان ،قا

رسیدن روسیه به مرزهای هندوستان هیأت های مختلف نظامی و سیاسی خود را به این مناطق اعزام کرد تا راهی جهت 

 روسها از اهمیت باالیی برخوردار بود.کاهش نفوذ روسیه در این منطقه پیدا کند.چرا که تجارت با هند برای 

عالوه بر انگیزه های اقتصادی،مهمترین هدف روسها دنبال کردن خواسته های نظامی و سیاسی آنان بود که شامل رقابت با »

انگلستان و تضعیف نیروی آن کشور و هند می شد. چرا که روسیه از طرف آسیای مرکزی به سهولت می توانست نیروهای 

زم را تا دروازه های هند برساند.این هدف روسها از دو طریق امکان داشت ؛یکی از طریق عثمانی که بعد از درگیری و نظامی ال

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

نبرد با دولت عثمانی و در نهایت تسلط بر بغداد بتواند بر خلیج فارس دست پیدا کند و دیگر از طریق ایران و نواحی شرق و 

 (7: 1370مسیر، راه دوم ،یعنی ایران بود.)ذوقی،جنوب شرق ایران،که ساده ترین و بهترین 

سیستان بدلیل نزدیکی به مرز بلوچستان بهترین کانون قدرت انگلستان در ایران شرقی بود.از آن طرف انگلستان با تصرف 

گر،روسیه بخش هایی از خراسان و سیستان می توانست آمادگی الزم را برای مقابله با روسها در خراسان فراهم کند.از طرف دی

 ( 8: 1370نیز درصدد بود تا برای مقابله با انگلستان نفوذ خود را در سیستان گسترش دهد.)ذوقی، 

ما هرات را برای حفظ هندوستان الزم داریم چون هرات دروازه هندوستان است »(می گوید:45: 1362سرهنری راولینسون )

 «صورت تقصیر ما چیست؟ دولت ایران نمی تواند این احتیاج ما را درک کند،در این

در راستای همین سیاست بود که سران انگلیس به افغانها رشوه می دادند که ادعای استقالل و جدایی از ایران کنند تا بلکه 

بتوانند از این طریق آنان را به خود نزدیک کنند، که در نهایت به این هدف خود رسیدند .چرا که کشمکش  و برخورد میان دو 

ه افزایش نهاد به گونه ای که تعیین خط مرزی مشخص در بخش های مرکزی خراسان اجتناب ناپذیر کشور رو ب

 (311: 1378مجتهد زاده ،«)گردید.

جنوب خراسان بدلیل واقع شدن بر سر راه هند، اهمیت استراژیکی خاصی داشت که این منطقه به همراه سیستان تحت 

ق ( ، نقطه شروع روابط سیاسی  1289م .  1780سیستان توسط گلداسمیت)حاکمیت خاندان علم قرار داشت. ترسیم مرز 

مستقیم امیرنشین خزیمه با بریتانیا و روسیه بود ،که با گشایش کنسولگری بریتانیا، حضور سیاسی خود را در قائنات و 

 (18: 1355سیستان اعالم نمود.)منصف،

می دهد که تالش می کردند اطالعات مرزی ایران و انگلستان در نفوذ عناصر طرفدار روسیه در منطقه جنوب خراسان گزارش 

سیستان و جنوب خراسان را در اختیار روسیه قرار دهند.تنش های میان روس و انگلیس در منطقه و نفوذ در خاندان های 

 در حال افزایش بود.پیوسته  ق1325/م 1907محلی به خصوص از زمان حکومت امیر علم خان دوم در قائنات تا انعقاد قرار داد 

( کنسول انگلستان در بیرجند،با شوک الملک علم در خصوص حمل سالح از هندوستان به Prayduvksمکاتبات پریدوکس)

سیستان و تجهیز قشون بیرجند و سیستان برای حفظ هند ،حاکی از تالش انگلیس برای افزایش قدرت خود در منطقه می 

 (Maberli،1369 :118باشد.)

آنان که عقیده دارند خراسان تا »سیاستمدار کهنه کار انگلیس،اهمیت خراسان را برای کشورش چنین بیان می کند: لرد کرزن

هند فاصله طوالنی دارد و از این بابت مایه نگرانی موجود نیست ، فقط استدالل غلطی را با کمال حماقت تکرار می کنند که 

گونه موافقت با این عمل ناهنجار که یک دولت بیگانه حتی در حریم این سرحد تجربه ها، بی پایگی آن را نشان داده است.هر 

سنگین جا پیدا کند از خطا های درجه اول نظامی محسوب می شود.سیاست بریتانیا در خطه خراسان این است که مصالح 

ذیرد و به خصوص ناظر و نگران انگلستان و افغانستان را در آنجا مصون سازد و به هیچ وجه تغییری در وضع کنونی ایران نپ

آزادی راه هایی باشد که برای پیشرفت تجارت انگلستان ضرورت کامل دارد و اگر آن راه ها به جای دولت در دست دولت 

 (Lord Krozen،1367 :88بیگانه باشد خطر نمایانی از لحاظ هندوستان خواهد بود.)

 ند شرق ایران راه نفوذ آنها را سد نمایند.بنابراین روس و انگلیس برآن شدند تا با تشکیل کمرب

 

 کمربند شرق و اشغال ایران

شروع شد به پیشنهاد انگلیسی ها  1915بر اساس منابع روسی،اشغال شرق ایران به دست قوای انگلیس و روس که در تابستان 

 صورت گرفته بود که نگران نفوذ آلمان در افغانستان و هند بودند.
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یران ، حسن تعبیری بود برای اشغال این منطقه به دست قوای روس و انگلیس، طبق قرار دادی که بین اصطالح کمربند شرق ا

می کردند و انگلیسی ها از ناحیه جنوب آن را « گشت زنی»این دو قدرت بسته شده بود،روس ها در ناحیه شمال بیرجند 

 (Miroshnikof ،1357 :47می کردند.)« حراست»

انگلیس همچنین یک گردان پیاده و یک هنگ سوار هندی را نیز برای انجام وظیفه به شرق ایران »میرونشیکف می نویسد: 

نیز خطر نفوذ آلمان در افغانستان و بلوچستان  را دلیل اصلی اشغال شرق ایران به دست قوای انگلستان و  سایکس«»فرستاد.

تشکیل یک نیرو محلی نیز در آن توصیف شده  از این رویداد جالب است،زیرا نحوه سایکسروسیه ذکر می کند.شرح 

اره ها،در خراسان زندگی می کردند که اکثرشان در ارتش هند انجام وظیفه کرده بودند،و حاال انگلیسی هزاست.شمار زیادی از 

 آن ها را به خدمت گرفته بودند.

نگلیسی ها در کاچاه در مرز ایران و هند قرار در سیستان نیز اکثر سربازان را از طوایف بلوچ نام نویسی کردند.پایگاه اصلی ا

می نویسد که تامین آذوقه این پاسگاه ها  سایکسداشت ولی پایگاه های متعدد دیگری نیز در هندوستان و خراسان برپا شد. 

«. مایل ،تحت نظارت گشتی ها در آمد 400مشکل بسیار بزرگی بود،ولی نهایتا این مشکل هم حل شد و کل مرز به طول 

(Sayex،1343 :448) 

 موبرلی نیز از ایجاد، کمربند شرق ایران به دست روسها و انگلیس اشاره کرده است.

م،گروهی از آلمانی ها به همراه مجاهدان مسلح ایرانی و شماری از اسرای جنگی که از آن سوی دریای خزر 1915در تابستان 

 کرمان به سوی افغانستان حرکت می کردند.گریخته و به ایران آمده بودند،از طریق مشهد، بیرجند و 

به منظور جلوگیری از ورود آنها به افغانستان روسها نیروهای قزاق را به مشهد انتقال داده و مقامات هند نیز قوای خود را  در 

 (271: 1نام گرفت شروع شد.)موبرلی،ج«کمربند شرق ایران»رباط، مرز بلوچستان مستقر ساختند و بدین ترتیب آنچه بعد ها

کمربند شرق ایران کار را از آنجایی شروع کرد که نیروی سیستان از آن دست برداشته بود و یگانه های انگلیسی و هندی که 

م در نزدیکی  1916بخشی از کمربند شرق ایران به حساب می آمدند سه بار با دشمن درگیر شدند، اولین بار در آوریل 

در منطقه شوراب که  در آن از خلیج  1917ن سال در نزدیکی کلماس و بار آخر در مارس لیرادیک، بار دیگر در سپتامبر هما

 (257: 1390فارس به افغانستان سالح ، قاچاق می کردند.)مجد ،

کنترل شرق ایران و جنوب شرق ایران کامل شده بود.بهبود وضعیت در جنوب ایران در ژوئن  1917تا سال» موبرلی می نویسد:

و فعالیت هایمان در طول کمربند شرق ایران نگرانی هند درباره اوضاع در افغانستان را  سایکسیل موفقیت م به دل 1907

 (27: 3،جMoberli«)کاهش داده بود

انگلیسی ها برای تقویت کنترل خود بر این منطقه احداث خط آهن را شروع کرده بودند که جنوب شرق ایران را به هند متصل 

 (Mironshikof،1357 :56پروژه این خط آهن تکمیل شد.) 1918ال می ساخت. در اوایل س

به دنبال انقالب روسیه و خروج آنها از شرق ایران، انگلیسی ها نیز نیروهای خود را بسیار افزایش دادند و مواضعی را که قبال در 

غال انگلیس تا مرز روسیه پیش اشغال شد و مناطق تحت اش 1918مارس 11تصرف روسها بود ، اشغال کردند. مشهد در تاریخ 

رفت. انگلیس از شمال خراسان در حکم پایگاهی  برای مداخالت نظامی خود در ماوراء خزر و جنوب روسیه استفاده می 

 (258: 1390کرد.)مجد ،
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 ق1296و  م1918اوضاع شرق ایران در ماه های فوریه و آوریل 

، توسعه حوزه عملیاتی آن به سمت شمال عنوان رسمی این قوا به نیروی  با توجه به افزایش نیروهای مستقر در شرق ایران

با درجه موقت برگاردیر ژنرال همراه با تعدادی افسران ستاد اضافی به «لیوتنان کلنل دبل»صحرایی کمربند شرق تغییر کرد و 

خروج آخرین نیروهای روسی از بهمن ،یعنی یک روز پس از  27مه /  16فرماندهی آن منصوب شد. افراد کمربند شرقی در 

اسفند توانستند خود را به  12مارس / 14مشهد به تربت حیدریه رسیدند، ولی به علت مشکالت تأمین وسایل حمل و نقل ، در 

 ( Moberli 1369 :69مشهد برسانند.)

امتداد یافته بودودر اوایل آوریل اوایل/ فروردین، خط آهن نوشکی تا حدود پنجاه مایلی میرجاوه در مرز ایران، -در اواخر، مارس

حکومت هند به وزارت امور هندوستان پیشنهاد کرد که با توجه به اوضاع کلی بهتر آن است برای کسب آمادگی الزم جهت 

اجرای هرگونه طرحی که احیانا برای امتداد بیشتر خط آهن ضرورت افتد،یک رشته نقشه برداری ها و بررسی های اولیه از 

 (372به سمت بیرجند و غرب به سمت ریگان به عمل آید.)همان ماخذ:  جهت شمال ،

در ادامه گزارش مقامات هند آمده بود که امتداد خط آهن تا رباط از لحاظ مسائل توپوگرافی با اشکاالتی روبرو است و احتمال 

پیشنهاد گردید که خط آهن از طریق دزداب دارد که افغانستان این اقدام را به مثابه تهدیدی بر امنیت خود تلقی کند.از این رو 

)زاهدان( و غرب هامون از میرجاوه تا نقطه ای در خاک ایران امتداد یابد که اعزام سریع نیرو به فراه در غرب افغانستان را میسر 

 می سازد.

رورت دفاع از منافع بریتانیا و البته آنها از اقدامات و مشکالت موجود نسبت به امتداد خط آهن در قلمرو خود آگاه بودند. ولی ض

 (373افغانستان و ممانعت از فعالیت های دشمن در شرق ایران،این اقدام را موجه می ساخت.)همان ماخذ:

 در ژوئن همان سال برای نیروهای کمربند شرق ایران ماه تقریبا بی حادثه ای بود.

تسطیح جاده ادامه یافت. راه های قائن به تربت حیدریه و از هند به منطقه رسید و کار « کامیون های  فورد» گروهان پنجم

 200الدیز به خاش برای عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری سبک ،آماده شده بود.به کنسولگری نیز در مشهد اجازه داده شد که 

 (417هزاره دیگر استخدام کند.)همان  ماخذ: 

در این زمان افزایش حجم کاال های صادراتی هند به شرق ایران و خراسان در ماههای اخیر بخش قابل مالحظه ای از حیوانات 

 بارکش محلی را به خود جذب کرده بود.

د کاالهایی چون منسوجات و قند که تا مدتی پیش از روسیه به ایران صادر می شد، اکنون از هند وارد می شد، و تقاضای موجو

برای این گونه کاالها چنان باال بود، که تجار برای تامین چهار پایان حمل مورد نیاز سخت به رقابت مشغول بودند.لهذا حکومت 

هند پیشنهاد کرد، که با قرار دادن نوعی جواز صادراتی که از سوی کنسولها صادر می شد ،حجم تجارتی مزبور را محدود سازد 

 (264بسیاری در برداشت و احتماال محلی نبود.)همان ماخذ :  ولی این امر مشکالت و معایب

م  اهداف نیروهای بیگانه روس و انگلیس، ایجاد جاده ای از حرمک به شمال یعنی تا مشهد  1918در این سالها بخصوص سال 

ق مختلف و کمبود بعضی و عشق آباد بود؛ که بتوانند بخوبی تدارکات خود را جابجا کنند البته این طرح با مشکالتی در مناط

امکانات روبرو بود و مشکالت خاص خود را داشت و همین مشکالت باعث می شد که در بعضی مواقع ، از چهارپایان در حمل و 

 نقل استفاده می کردند.

به در خالل سده نوزدهم ، دو دولت روسیه و انگلیس،به علت توسعه امپراطوریهای خود )از سوی هند( از نظر جغرافیایی 

یکدیگر نزدیک شدند و به مرزهای شمالی و جنوبی ایران رسیدند. دولت روسیه، قفقاز و ترکمنستان ایران را به خاک خود 
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ضمیمه کرد و دولت انگلیس نیز برای نگاه داشتن هند؛ با تصرف بلوچستان، انعقاد موافقت نامه های گوناگون و ایجاد پایگاهای 

 (Garkeh،1377 :43یابد. در نتیجه ایران صحنه رقابت انگلیس و روسیه شد.) فراوان توانست به خلیج فارس دست

 

 روس وآلمان–اهمیت منطقه نزد کشورهای انگلیس 

در طول قرن نوزدهم خراسان نقش مهمی در بازی قدرت میان قدرت های امپراطوری روسیه و بریتانیای کبیر ایفا می کرد. 

عنوان تنها راه ممکن جهت پیشروی روسیه به سمت هند و سیستان تلقی می شد و نواحی مرزهای شرقی ایران از آن زمان ب

پل مهمی بر سر راه بلوچستان بریتانیا محسوب می گردید. ایجاد کنسولگری روسیه در سیستان و طرح های راه آهن سراسری 

دای این قرن موجبات نگرانی هیأت ایران که این شبکه راه آهن ، سراسر قفقاز را به کراچی متصل می کرد، طبیعتا در ابت

حاکمه دولت هند را فراهم می کرد. نه تنها روسیه سهم مناسبی در شرق ایران به دست آورده بود، بریتانیا نیز جای پای 

میالدی زنجیره کاملی از کنسولگری ها در آنجا ایجاد شده بود.)  1910تا  1880محکمی در آنجا داشت. بین دهه های 

 (65و66:  1380بهرامیان،

بانک شاهنشاهی ایران با ایجاد شعبه هایی در شرق و غرب ایران موجب حضور انگلستان و نفوذ بیشتر این کشور در این منطقه 

شده بود، اگرچه بیشتر فعالیت های آنها همچنان در غرب و شمال کشور بجز مشهد، متمرکز شده بود.یکی دیگر از سرمایه 

 (67: 1380اف هند بود ،که در سراسر ایران کشیده شده بود.) بهرامیان،های مهم امپراطوری ،خط تلگر

مشهد قرار دارد،گسترش یافت.اما بر خالف اهمیت -منطقه نفوذ بریتانیا  به سمت شمال تا بیرجند که در نیمه راه سیستان

ها، بانک ها، شرکت های تجاری  اقتصادی استان خراسان که منافع و نفوذ سیاسی اولیه را  از طریق شبکه هایی از کنسولگری

و مهمتر از آن حضور نظامی روسیه ، به خوبی حفظ می کرد. منطقه جنوب شرق از نظر اقتصادی به هیچ وجه منطقه مهمی 

نبود، البته این منطقه راه اصلی  تجارت زمینی از نظر سیاسی بسیار متنوع تر از خراسان بود و به طور طبیعی این منطقه راه 

ارت زمینی بریتانیا با هند بود.اما این مسیر به طور فزاینده ای اهمیت خود را از دست داده بود و برای واردات و اصلی تج

صادرات تجاری کاالهای ایران بیشتر از استان های شمالی استفاده می شد. اتصال به شبکه حمل و نقل روسیه و استفاده از آن، 

 (67: 1380خزر یا قفقاز به اروپا ارزان تر بود.) بهرامیان،وحمل و نقل کاال از طریق سراسر دریای 

عمده ترین رقابت هایی که در اواخر قرن نوزدهم بین دولت های روس و انگلیس قرار داشت،رقابت در منطقه شرق ایران 

مرزهای بود.پیشروی روسها در آسیای مرکزی و رسیدن به مرزهای هندوستان باعث شد، دیپلماسی حکومت انگلستان در 

منطقه باعث شد هیأت های مختلف نظامی و سیاسی انگلستان به منطقه اعزام، تا راهی را این اهمیت  شرقی ایران فعال شود.

( John Smithجهت کاهش نفوذ روسیه در منطقه پیدا کنند.از جمله هیات ها می توان به هیات جان اسمیت )

 (37: 1،جLord Krozen،1367( اشاره کرد.)Jimz Frizerجیمز فریزر )، (Sir Rawilinson،سرراولینسون)

ورود به میدان تجارت آسیای جنوبی و جنوب غرب هند، هدف دیگر روس ها بود.و برای رسیدن به آن راه آهن ماوراء خزر یکی 

 Lenzoski،1366از وسایل الزم به شمار می رفت و ترکمنستان راهی برای رسیدن به خراسان و افغانستان و هندوستان بود.)

 (85و89: 

خط آهن ماورای خزر از لحاظ اقتصادی ، نظامی و تجاری دارای ارزش بود. روسها برای ایجاد احساس اطمینان خاطر از جانب 

خراسان به دنبال احداث این راه آهن بودند ،تا به ادعای کرزن از این طریق بتوانند پایگاهی دریایی در چابهار در ساحل 

ایران احداث نمایند. عالوه بر انگیزه های اقتصادی ، مهمترین هدف روسها دنبال کردن خواسته های  سیستان و بلوچستان

سیاسی و نظامی آنان بود؛ که شامل رقابت با انگلستان و تضعیف نیروی آن کشور در هند می شد. چرا که روسیه از طرف 
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ازه های هند برساند. این هدف روسها از دو طریق امکان آسیای مرکزی به سهولت می توانست نیروهای نظامی الزم را تا درو

داشت، یکی از طریق عثمانی که بعد از درگیری و نبردبا دولت عثمانی و در نهایت تسلط بر بغداد بتواند بر خلیج فارس دست 

وم یعنی ایران پیدا کند و دیگر از طریق ایران و نواحی شرقی و جنوب شرق ایران ،که ساده ترین و بهترین مسیر،راه د

 (711: 2،جLord Krozen،1367بود.)

وجود یک پایگاه تجاری در خلیج فارس برای روسها به همان اندازه مهم بود که از آن طرف،انگلستان با تصرف در بخش هایی 

ه نیز درصدد از خراسان و سیستان می توانست آمادگی الزم را برای مقابله با روسها در خراسان فراهم کند.از طرف دیگر،روسی

بود تا برای مقابله با انگلستان نفوذ خود را در سیستان گسترش دهد.تاسیس کنسولگری روس در سیستان نیز حکایتگر این 

 ( 8: 1370مسئله است.)ذوقی،

نفوذ روس و انگلیس با جدایی سرزمین های شمالی و شرق خراسان بزرگ پایان نپذیرفت. تنفیذ درباریان و حکام محلی در 

ط حساس و استراژیک و تالش برای جلب حمایت آنها به تحولی که در مواقع ضروری از آنها استفاده کند از دیگر اقدامات نقا

انگلیسی ها محسوب می شد. در خراسان،روسها در شمال و انگلیسی ها در جنوب برای خود متحدانی داشتند.جنوب خراسان 

ی خاصی داشت که این منطقه به همراه سیستان تحت حاکمیت خاندان علم بدلیل واقع شدن بر سر راه هند،اهمیت استراژیک

 (18: 1355قرار داشت.)منصف،

رقابت روس و انگلیس در تشکیل کنسولگری های جدید در ایالت خراسان به اوج خود رسید به رغم اقدامات همه جانبه روسیه 

ن از افسران حکومت هند موفق شد خود را پیش از برای پیش دستی در ایجاد کنسولگری در مشهد، سرهنگ چارلز مک لی

روسها به مشهد برساند.کنسول حکومت هند در مشهد تا زمان فروپاشی سلسله قاجار و زبده ترین افراد دستگاه اطالعاتی 

 (236: 1،جLord Krozen،1367حکومت انگلستان محسوب می شدند.)

را در مشهد تاسیس کردند. با توجه به درگیری هایی که بین  در همان سال روسها در رقابت با انگلیس کنسولگری خود

کارفرمایان هند و لندن ایجاد شده بود،روسیه سیاست توسعه طلبانه خود را روز به روز گسترش دادند و در منطقه شرق ایران و 

 سیستان شبکه گسترده جاسوسی ایجاد کردند.

ز دست به تأسیس کنسولگری در سیستان و کرمان زدند. هدف با تشکیل کنسولگری روسها  در سیستان، انگلیس ها نی

انگلیسی ها از تشکیل کنسولگری در مرکز سیستان، یعنی شهر های نصرت آباد)زابل(، بیرجند و قائن این بود ،که با سهولت 

یابی به آب های بیشتری منافع این کشور تامین شود.بنابراین در راستای بازی بزرگ که هدف آن از یک سو برای روسها دست

 گرم جنوب ، و از سوی دیگر رسیدن به مستعمره انگلیس هند بود، که از زمان پطرکبیر آغاز گردید. 

بدیهی است این اشغالگری های بریتانیا به لحاظ حجم صدمات،خسارات و تلفات، از هجوم عثمانی و روس ، چیزی کم نداشت 

ه بود ، دو برابر بود. .تجاوزات متحدین و متفقین به شکل افسار گسیخته اما جبهه ای که در سراسر جنوب شرق ایران گسترد

جامعه ایران را به سرحد جنگ داخلی، طغیان سیاسی و آشوب ملی پیش برد و آن را تا سرحد اضمحالل اجتماعی ،اقتصادی و 

 (63: 1375سیاسی ایران کشاند.) مالیی،

تن افزایش داد  2500اهمیت داشت چرا که تعداد نیروهای خود را به به هر حال این منطقه برای متفقین بخصوص انگلیس 

چرا که از آغاز تا آرامی های عمومی،یا حتی مخالفت با جنگ افغانستان در سیستان و قائنات بیم داشت. از این نیرو ها به نحو 

ارت کاملی بر امنیت راه اصلی فزاینده ای به  جای سوار نظام منظم استفاده می شد. بنظر می رسید که این سربازان نظ

مشهد دارند، اما احتماال نه چیزی بیشتر، گاهگاهی حمالتی صورت می گرفت، اما هیچ خط تلگرافی قطع نمی شد، –سیستان 

تنها در پایان جنگ بود که تعداد این نیروهای نظامی کاهش یافت، برای انحالل تمامی این نیروهای نظامی هنوز میبایستی 
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م توسط دولت هند صادر شد، یعنی چهار هفته بعد از اینکه این نیروها از  1920دسامبر  13بود و این دستور در  منتظر دستور

 (96:  1380نوار شرق ایران خارج شده بودند،اما باید بدانیم که این کار بدون تایید رسمی دولت لندن انجام شد.)بهرامیان،

 

 نگاهی بر فعالیت های آلمان در ایران

هه متفقین، انگلیس و روس که سابقه دیرینه به لحاظ نفوذ اقتصادی و سیاسی در ایران داشتند. تالش خود را بکار از جب

گرفتند تا مانع نفوذ رقبای خود به ویژه آلمان ها و عثمانی در این منطقه گردند. از سوی دیگر همسایگی ایران با امپراطوری 

عث گردید ،عالوه بر عثمانی ها،آلمانها نیز به ایران توجه خاص داشته باشند. و اینکه عثمانی و هم نوایی مذهبی با این کشور با

افکار عمومی تا حدی در جهت اختالف آلمانها تحریک شده بود و ایرانیان تمایل بیشتری به آلمان ابراز نمودند و این به ضرر 

 متفقین بود.

عثمانی،دومین دولت مستقل اسالمی به شمار می رفت به نفع خود وارد آلمان ها تالش داشتند ایران را که در آن زمان پس از 

جنگ سازد زیرا با ورود ایران به جنگ قسمت اعظم دنیای اسالم به نفع آنان وارد جنگ می گردید و با اتحاد افغانستان و ایجاد 

معتقد است که « میروشینکف» آشوب در هند و سیستان موفق می شدند ، شریان حیات امپراطوری انگلیس را قطع نمایند.

هدف آلمانها بیرون راندن انگلیس از ایران بود تا بتواند با کمک عثمانی به سواحل خلیج فارس دست یابد البته با توجه به 

 (Mironshikof،1342 :32سابقه دیرینه روس و انگلیس رسیدن به این هدف مشکل به نظر می رسید.)

لت انگلستان را در مرزهای غربی هند تحت فشار قرار دهند همان داعیه ای که ناپلئون در سر به هرحال انها تالش داشتند تا دو

 داشت. بنابراین ایران برای آنها به منزله پلی برای رسیدن به هند بود.

ن بفرستند تا این مسئله باعث گردید تا آلمان و عثمانی در راستای اهدافشان،گروه ها و هیات هایی را به داخل ایران و افغانستا

با تحریک ایران و امرای افغانی،روس ها و انگلیسی ها را تحت فشار قرار دهند. فرستادن گروه های مختلفی در جنوب شرق و 

 شرق ایران گواه این بود که آنان قصد داشتند راه را برای هیأت های اعزامی آلمان به افغانستان فراهم نمایند.

فتن به افغانستان و فرستادن نامه ها و هدایای سلطان عثمانی  و امپراطوری آلمان به امید به هرحال مأموریت نهایی برای ر

بود. دولت آباد، اصفهان، یزد،کرمان، بلوچستان، طبس و هرات مسیری بود « نیدر مایر»افغانستان و تحریک ایشان بر عهده گروه 

اشت در این مسیر پایگاه های نظامی ایجاد کند تا بتواند پیش از که او برای عبور از ایران به افغانستان در نظر گرفت و قصد د

 (4430رسیدن گروه،راه را امن و ارتباط را نیز با خطوط پشت سر نیز برقرار نماید.)کتابخانه آستان قدس رضوی،مرکز اسناد،سند

و حتی تغییراتی در نگرش  حرکت گروه نیدر مایر  و عبور از منطقه فرمانروایی باعث تحوالتی در ساختار قدرت منطقه

اجتماعی مردم نسبت به آلمان ها گردید. عالوه بر آن واکنش روس و انگلیس در برابر این گروه و تالش هایشان برای خنثی 

که مقارن این زمان در بیرجند به سر می برد ؛ هدف آلمانها را « هیلاف.»کردن نقشه های آنان قابل تأمل و بررسی است.

  327آنان در آرزوی تکرار کارهای اسکندر مقدونی بودند و می خواستند با نزدیک شدن به هند واقعه .»د چنین شرح می ده

ق.م را تکرار کنند آنان تالش دارند ایران و افغانستان را در برابر ما برانگیزانند.اگر نتوانند حکومت ایران را براندازند به ایجاد 

کشور مناسبی برای اینکار است،زیرا وسایل ارتباطی در ایران بسیار کند و ضعیف عمل اختالفات محلی روی خواهند آورد.ایران 

 (Hill،1378 :103میکنند.)

وقتی خبر حرکت آلمانها به سمت افغانستان و رسیدن آنها به سرحدات سیستان رسید نگرانی شدیدی در محافل سیاسی و 

گیری از هر نوع اتفاق ناگوار اقدام به ایجاد یک نیروی گشتی به نام نظامی انگلستان و روسیه بوجود آورد. دو کشور برای جلو
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( نمودند.تا از نفوذ آلمان به درون افغانستان و هندوستان جلوگیری به عمل آورند و Eastrersia Cardonحلقه خاوری ایران)

 امنیت منطقه را در مرزهای ایران ، افغانستان و هند حفظ نمایند.

مت هند در پی اطالع از حرکت گروه های آلمان به کنسولها و مقام های انگلیسی در شرق ایران و در چنین موقعیتی حکو

از کنسولهایمان در مشهد،کرمان، سیستان و افسران »مرزهای آن منطقه اجازه داد تا اقدامات پیشگیرانه الزم را انجام دهند.

رد پیشرفت این گروه ها اطالعاتی کسب و مخابره کرده و در سیاسی ایتالیا در مرز ایران و بلوچستان خواسته شد که در مو

 (Jeimz Fredric،1369 :126«)ضمن، اذهان اهالی را برضد اقدامات آلمانها که با بی طرفی ایران مغایرت داشت،برانگیزانند.

 (1915ژوئیه 27ق/1333روسیه نیز برای اعزام نیرو اعالم آمادگی نمود )

ومت هند تلگراف کرد که یک هزار قزاق روسی دیگر به اتفاق چهار مسلسل برای حمله به آلمانها وزارت امور هندوستان به حک

که از راه طبس نزدیک می شوند حرکت کرده است و مقامات روسی خواستار آن شدند که با حفاظت از بخش جنوب شرق ، 

زارت امور هندوستان امکان داشت که اگر نیرویی به ایران را که از حیطه اقتدار آنها خارج است بر عهده بگیریم ، به عقیده و

سیستان اعزام نداریم، آلمانها در پی اطالع از حرکت قزاق ها روسی بر آن شوند که از طریق سیستان وارد افغانستان شوند 

کنسولی به بیرجند و  گزارش کرده بودکه آلمانها قصد ندارند از قائن عازم افغانستان شوند ،بلکه میخواهند از مقام« میجر پرید»

 (Maberli،1369  :132سیستان آمده و همان سیاستی را در پیش بگیرند که در سایر نقاط ایران دنبال کرده اند.)

 

در مقابل این فعل و انفعاالت انجام شده از سوی بریتانیا و روسیه،آلمانها روش های دیگر خود را برای نفوذ در سیستان در نظر 

که تا حدی احساسات عمومی در راستای اهداف آنها تحریک شده بود، یکی از برنامه های هیات  گرفتند،به ویژه آن

آلمانی،ترغیب علمای افغانستان به اعالم جهاد بوده است، فرمان جهاد با وجود اینکه یکی از موارد عزل شوکت الملک از سوی 

و عکس العمل سریع انگلیس نسبت به این امر مانع از  پریدوکس اعالم شده بود، درمناطق شرق کشور واکنش مهمی برانگیخت

 (66و67: 1382تحقق اهداف آلمان ها گردید.)محبوب فریمانی،

از طرفی سیاست آلمان ها مبنی بر جلب نظر حکام محلی برای رسیدن به اهداف خود، در مورد حاکم سیستان و قائنات تقریبا 

ک شوکت الملک با این انگلیسی ها که آلمان ها خود بر آن واقف بودند . و غیرممکن به نظر می رسید. از یک سو دوستی نزدی

از سوی دیگر سیاست شوکت الملک برای حفظ بی طرفی ایران در جنگ در راستای تبعیت از دولت مرکزی و تأمل او در 

متهم به همکاری با آلمانها  جلوگیری از اقدامات هیأت های آلمانی، روس و انگلیس را نسبت به وی بدبین ساخت و آنها وی را

 (67: 1382کردند.)محبوب فریمانی،

گروه نیدرمایرخود را به افغانستان رسانید و توانست پیغام زعمای خویش را به پادشاه افغانستان برسانند ولی در رسیدن به 

م تصمیم 1916ق/1334 هدف خود که ایجاد شورش در افغانستان علیه انگلیسی ها بود ناکام ماندند، و سرانجام در سال

گرفتند، افغانستان را ترک نمایند. گروهی از آنها در بازگشت اندک زمانی توقف کردند که اکثریت آنها در نواحی مرزی ایران 

به حضور آلمانی ها در «SPR»به منطقه و تشکیل پلیس جنوب سایکس،آخرین پایگاه آنها در هرات از بین رفتند . با ورود 

 ه شد.منطقه خاتمه داد

مقامات هندی به روشنی دریافته بودند که انگلیسی ها و روسها باید همکاری نزدیکی باهم داشته باشند تا جلوی تجاوزات 

 مرزی گروه های آلمانی را به افغانستان بگیرند.
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  گیریبحث و نتیجه
اوایل قرن بیستم ما را به جمع بندی هایی بررسی اوضاع و احوال اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران در اواخر قرن گذشته و 

درباره انگیزه و علل دخالت قدرت های بزرگ و رقابت های استعماری آنان در ایران و بخصوص در شرق این کشور هدایت می 

لط کند. توسعه امور اقتصادی و سیاسی قدرت های جهانی به تصرف اراضی بیشتر نیاز داشت و راه یافتن به دریاهای آزاد و تس

 بر جنوب آسیا از جمله هند زمینه اصلی مقاصد استعمار طلبی و نفوذ آنان در شرق ایران را نشان میداد. 

در دوره قاجار ایران دچار انحطاط کامل سیاسی اقتصادی و نظامی شده بود که شرق ایران از این قضیه مستثنی نبود . وضعیت 

و  انگلیس موقعیت های مساعدی را برای دخالت خارجیان ایجاد  خاص ایران ، ضعف حکومت مرکزی و افزایش قدرت روس

کرده بود. قدرت بیشتر روسیه در ایران،  تهدید هندوستان با پیشروی تدریجی روسیه در نواحی مرزی ایران و افغانستان ، 

 یران را بوجود آورد .برخورد با منافع انگلیس در منطقه شرق ایران ،در نتیجه تجدید منطقه نفوذی روسیه و انگلیس در ا

سیاست جهانی در آغاز جنگ جهانی اول ایجاب کرد که دو رقیب قدیمی درکنار یکدیگر علیه دشمن مشترک یعنی آلمان به 

جنگ بپردازند و تا جنگ جهانی دوم به علت برخورد منافع روسیه و انگلستان ایران صحنه زور آرزمایی سیاسی و اقتصادی این 

جودی که نفوذ اقتصادی آلمان در این دوره رو به افزایش گذاشته بود ضعف زمامداران ایران و سهل انگاری دو قدرت بود . با و

در اداره امور مملکتی با عث شد که تشکیالت حاکمه به رژیم دست نشانده تبدیل شود عالوه بر ضعف سیاست داخلی کشور و 

 جهانی به ویژه روس و انگلیس را موجب گردیده است.  موقعیت خاص استراتژیکی شرق ایران نیز ، دخالت قدرت های

ورود کارشناسان سیاسی و نظامی کشور های بیگانه در شرق ایران نشان از این مسئله بود که تسلط بر این منطقه برای روسیه  

اقتصادی و سیاسی و به جهت راه یابی به آب های گرم و جنوب ایران )بنا به وصیت پطر کبیر ( برای دست یافتن موقعیت بهتر 

برای انگلیس برای حفظ هندوستان بعنوان مهمترین مستعمره او در جنوب آسیا فوق العاده حائز اهمیت بود. بنابراین کشور 

هایی مثل آلمان تالش می کردند با ایجاد اختالف و شورش در منطقه منافع روس و انگلیس را به خطر بیندازند و در همین 

برای جاسوسی و تحریک مردم به این منطقه اعزام می کردند  و این تالش های گسترده ی کشور های راستا هیأت هایی را 

بیگانه در این منطقه یعنی شرق ایران ، نشان از موقعیت استراتژیکی و خاص منطقه برای آنان بخصوص در راستای حفظ منافع 

 شان داشت.
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