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تالش یکی از مناطق استراتژیک ایران، واقع در غرب دریای خزر، در 

تعیین مرزهای سیاسی به جهت موقعیت خاص خود بسیار تاثیر گذار 

 تالش برای داران زمین بیشتر صفویان همزمان با انقراضبوده است. 

پس از نادرشاه افشار،  .گرویدند دولت روسیه به خود، منافع حفظ

مستقل فراهم شد و زمینة مناسبی برای تشکیل خانات مستقل و نیمه

خان زند به دلیل آرامش حاصل در مرزها، خوانین روابط در دورة کریم

زمان با ها داشتند. در دورة قاجار و به خصوص همناپایداری با روس

ه تقسیم منطقه های گلستان و ترکمانچای که منجر بانعقاد عهدنامه

 اماتالش شد، موضع خوانین نسبت به روسیه جلوة بیشتری یافت؛ 

گردانی خوانین تالش ها در منطقه و رویدلیل حضور روزافزون روس

میان ایران و روسیه را در چه   در مناقشات سیاسیاز دولت ایران 

میزان قدرت، تسلط و نظارت توان یافت؟ توجه به عواملی می

طلبانه سیاست توسعهیران در تالش از یک سو و حکومت وقت ا

ها به خوانین پطرکبیر از سوی دیگر موجب توجه بیش از پیش روس

های حاصل از پژوهش حاضر، این تغییر تالش شد. بر اساس یافته

طلبی موضع، متأثر از شرایط توسعه استعمار در جهان، حس استقالل

ز طرف دولت ایران بوده خوانین و نداشتن حامیان نظامی و سیاسی ا

است. مقاله حاضر درصدد بررسی رفتارهای سیاسی خوانین تالش در 

های ایران و روسیه و تأثیر آن بر نتایج جنگ  دوره قاجار در پی جنگ

 .استـ تحلیلی  روش توصیفیبا استفاده از  
 

 .خوانین تالش، قاجار، روسیه، عهدنامه ترکمانچای ها:کلیدواژه

The effort of one of the strategic regions of Iran, located in 
the west of the Caspian Sea, has been very effective in 
determining the political borders due to its special 
position. Simultaneously with the extinction of the 
Safavids, most landowners, in an effort to protect their 
own interests, turned to the Russian government. After 
Nader Shah Afshar, a suitable ground was prepared for 
the formation of independent and semi-independent 
khanates, and during the reign of Karim Khan Zand, due 
to the peace in the borders, the Khans had unstable 
relations with the Russians. During the Qajar period, and 
especially at the same time with the conclusion of the 
Golestan and Turkmenchay treaties, which led to the 
division of the Talesh region, the position of the Khans 
towards Russia became more apparent. What are the 
reasons for the growing presence of Russians in the region 
and the turning away from the Iranian government in the 
political dispute between Iran and Russia? Attention to the 
level of power, domination and supervision of the then 
government of Iran in the effort on the one hand and the 
expansionist policy of Peter the Great on the other hand 
caused the Russians to pay unprecedented attention to the 
readers of the effort. According to the findings of the 
present study, this change of position has been affected by 
the conditions of colonial development in the world, the 
readers' sense of independence and lack of military and 
political supporters by the Iranian government. The 
present article seeks to investigate the political behaviors 
of the readers of Talesh in the Qajar period following the 
Iran-Russia wars and its impact on the outcome of the war 
using a descriptive-analytical method. 
 

Keywords: KhaninTalesh, Qajar, Russia, Turkmenchay 
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  های سیاسی خوانین تالش با حکومت روسیهگیریموضع
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   مقدمه. 1

شاه موجب های ایران و روسیه در دورة فتحعلیجنگ

های قفقاز، هایی از سرزمینخارج شدن قسمت

آنچه آذربایجان و تالش از حوزة سلطه ایران شد. 

شایان توجه است، نقشی است که خوانین در روابط 

. یکی از مسائل مورد کردندایران و روسیه بازی می

های نشینتوجه در دالیل آغاز جنگ، روابط خان

قفقاز و تالش با دولت روسیه بود. برخی از آن 

الحمایه روسیه قرار داده و بهانه خوانین خود را تحت

طور الزم برای مناقشه در این منطقه را ایجاد کردند. به

فرد های طبیعی منحصر بهحتم منطقه تالش با ویژگی

ای در طول جنگ برای لشکریان اهمّیت ویژهخود 

با در نظر گرفتن موقعیت ممتاز سوق  روس داشت و

های مستحکم و مناطق الجیشی و نیز وجود قلعه

العبور، پایداری جدی از طرف حکومت ایران صعب

و خوانین محلی صورت گرفت. اما باید اذعان کرد 

ها برای جدالی تاثیرگذار که پافشاری از جانب روس

 در این منطقه کافی بود.

نگام فروپاشی صفویان به دنبال ضعف ایران به ه

گیری خانات محلی، این مناطق تاحدودی از و شکل

حوزة نظارت حکومت وقت ایران خارج گردید. 

خوانین تالش در دورة افشاریه و زندیه تحت اطاعت 

حکومت وقت بودند؛ اما با تعویض حکومت در 

ایران، پادشاهان قاجار را به عنوان حاکمان رسمی 

منابع محلی تالش به کرات  قبول نکردند چنان که در

یاد  1از پادشاهان قاجار با عنوان تحقیرآمیز قزلباشیه

 شده است.

                                                                    
هایی بودند که در رسیدن شاه . قاجار جزء هفت طایفه قزلباش1

تدریج ها بهقزلباشاسماعیل صفوی به پادشاهی او را یاری کردند. 

 هایشان موقعیتشان تنزل کرد.ها و توطئهبا آشکار شدن دسیسه

هـای مورخـان دربـاری    نوشـته  در این زمـان 

پادشاهان قاجار با انتقاد شدید نسبت به خـوانین  

طوری که هیچ  تمجیدی از آنهـا،  همراه است؛ به

حتی در زمان دفـا  از سـرزمین ایـران، صـورت     

به دلیـل نافرمـانی برخـی خـوانین     ست. نگرفته ا

ای های مغرضانهتالش از حکومت قاجار، دیدگاه

در مواجهه با خوانین  در منـابع ایـن دوره دیـده    

نگـار مـروزی، در   میـرزا صـادق وقـایع   شود. می

هـای ایـران و   )تاریخ جنگ آهنگ سروشکتاب 

روس(، نقــش نظــامی خــوانین تــالش را نادیــده 

درباری از آنها به عنـوان  گرفته و حتی با تعصب 

کند. همچنین در کتـاب  دشمنان حکومت یاد می

، نویسنده به نگـارش دقیـق از جنـگ و    تاریخ نو

پـردازد امـا عملکـرد    گریزهای خوانین تالش می

کنـد. در  ها را تحلیـل نمـی  خوانین در این جنگ

پژوهش حاضر بیشـترین اطالعـات، مربـوه بـه     

اسـت. در   های محلـی، اسـناد و مکاتبـات   تاریخ

و  اخبارنامـه میان تواریخ محلی این دوره، کتاب 

اهمّیـت بیشـتری برخوردارنـد.    از  تذکره سعیدیه

ها در تالش، از این آثار ضمن گزارش دقیق جنگ

روابط حاکمان روسیه و ایـران بـا خـوانین ایـن     

ــرده    ــه خــوبی پ ــورد بحــو ب ــه در دورة م منطق

برداشـــته و دیـــدگاه جدیـــدی در قضـــاوت از 

فروشـان ایـن منطقـه ایجـاد     وستان و وطندوطن

کند. اما نباید نادیده گرفت که هر دو منبع بـا  می

تعصبات شدیدی نسبت به خوانین نگارش یافتـه  

نویسـنده در دورة نادرشـاه،   ، اخبارنامهاست. در 

جد خان تالش را به عنوان برقرار کننـدة امنیـت   

کند. در ایـن زمـان روابـط    در این منطقه ذکر می

ین تالش با دولت ایران کامال مطیـع قلمـداد   خوان
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شـده؛ امــا از دورة زندیــه و قاجاریـه بــه عنــوان   

حکومت رسمی یـاد نشـده اسـت ضـمن اینکـه      

ارتباه با دولـت روسـیه در مقابـل ایـران امـری      

 بسیار عادی تلقی شده است. 

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤاالت 

 است:

ــوانین در ب  1 ــع خ ــر موض ــت تغیی ــر . عل راب

 های ایران و روسیه چه بوده است؟ دولت

. آیــا عملکــرد خــوانین تــالش تــأثیری در 2 

 روابط ایران و روسیه داشته است؟

از آنجا که تاکنون به طور خاص به رفتارهای 

سیاســی خــوانین تــالش در ایــن برهــة زمــانی و 

مکانی پرداخته نشده و بیشـتر منـابع بـه زنـدگی     

ایــن منطقــه چنــد شیصــیت و یــا تــاریخ کلــی 

 اند، انجام این پژوهش ضزوری است.پرداخته

 

. موقعیت جغرافیایی و سیاسی تالش قبل  ا   2

 گیری خوانینشک 

فـردی  های منحصر بهتالش ویژگی سرزمین

ــه   ــاریخ و ب ــان، ت ــگ، زب ــاف فرهن ــژه از لح وی

موقعیت جغرافیایی استراتژیک و جغرافیا دارد. 

اقـوام   خاص تالش آن منطقه را از هجوم دیگر

محافظت کرده و از سوی دیگـر باعـو حفـظ    

اصالت قومی و زبانی این منطقه نسبت به سایر 

منــاطق ایــران شــده اســت. بــا توجــه بــه ایــن 

موقعیت، جریانات و تحرکات این منطقه تحت 

تاثیر تحـوالت نظـام حکـومتی وقـت ایـران و      

همسایه آن روسیه بوده و نقش اساسی در ایـن  

 .اندی داشتهتحرکات را حاکمان محل

که در شمال منطقه تالیش و یا « تالش»واژه 

شود، برای نامیدن دامنه شـرقی  تولیش تلفظ می

کـار  رشته کوه و نیـز قـومی بـه همـین نـام بـه      

بیشـتر محققـین در   (. 21: 1931رود )بازن، می

ـ  « طـالوش »نـامش از   الشاین حوزه، معتقدند ت

« کادوس»گرفته شده و تغییر شکل یافته همان 

کـه در روزگـاران قـدیم منطقـه      1استان اسـت ب

وســیعی را در برداشــته اســت. تالشــان قــومی  

مهاجر نبودند و در واقع یک جمعیت بـومی و  

زای همین منطقه بودنـد. تـالش اصـل، از    درون

ــه حــد فاصــل رود ارس و   و « کــورا»شــمال ب

، از «ماسـاللی »و « لنکران»اراضی تحت نظارت 

ــرداب  ــه م ــی»جنــوب ب ســرمحله(، )رود « انزل

، از سمت غرب «ماسوله»و « گسکر»، «آبادتازه»

های تـالش و همسـایگان آذربایجـانی و    به کوه

های خلیال و محال ویکلیج )برخـی  تات زبان

تالش زبانند( و از شرق به دریای  2دهات نمین

: 1933)عرفـانی،   شـده اسـت  خزر محدود مـی 

تــالش جــزء اســتان گــیالن اســت و      (. 91

ه سرتاسر استان اسـت )بـازن،   چندزبانگی قاعد

طور کلی محدودة تـالش از  پس به (.23: 1931

در شمال لنکران شـرو  شـده و تـا     9قزل آغاج

                                                                    
نویسد: می تذکره سعیدیهبیگ برادگاهی در سعید بن کاظم. 1

طالش در اصل به طالس ..... کلمه عربی و مفرد طیالس است ... 

 واضح است که طیالس دهی از بالد وسیع فی شمال الدیلم است.

کیلومتری اردبیل است .مرکز  22کوچک در . نمین شهری 2

شود و چندین روستای تالشی زبان در اطراف ویلکیج محسوب می

آن بافت جمعیتی این شهر را متشکل از ترک و تالش رقم زده 

 است.

ای در منطقه« قزل آغاج»نام ه ملی آذربایجان ب رکترین پابزرگ. 9

از آن به عنوان شهری در  تذکره سعیدیهکنار لنکران است. اما در 

 کنار لنکران و قسمت غربی دریای خزر نام برده شده است.
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 کند.حدود الهیجان ادامه پیدا می

اطالعات مـا پـس از نفـوذ اسـالم در ایـن      

دانـیم کـه   منطقه ناچیز و اندک اسـت، امـا مـی   

گیـری آنهـا بیشـتر از زمـان     هـای قـدرت  زمینه

بـا  . پـذیرد حکومت صفویه صورت می تشکیل

 و ضعف دولت م(1121/ ق 328ر )مرگ تیمو

گورکانی، تالشان بر جانشینان وی یاغی شـدند  

ــی ــن139: 1911، )طهران ــا ای ــا  همــه،(. ب گوی

ای همراه بـا مـدارا   تیموریان با قوم تالش رابطه

ــتند و بزرگــان تــالش در   / ق321) ســال داش

بـا   قره دربه مالقات شاهرخ تیموری م( 1121

آنهـا تـا    (.812 /1: 1932، )حـافظ ابـرو   دنرفت

تـرین روابـط را بـا    اواخر دورة تیموری نزدیک

داشـتند و از   الـدین اردبیلـی  صفی خانقاه شیخ

 :1913، )مینورسـکی  بودنـد  ویحامیان اصـلی  

211) . 

از آنجا که همواره اقوام میتلـف در ایـران   

 اند، در ایـن محرک اصلی حوادث میتلف بوده

ــالش ــز قبــل از روی کــار آمــدن  میــان ت هــا نی

خصــوص در دورة صـفویه نقــش  قاجاریـه، بـه  

ــه فعــال و انکارناپــذیری را ایفــا نمــوده ــد. ب ان

که در روی کار آوردن صـفویه و تببیـت   طوری

شـان  قدرت آنها  با استفاده از قدرت جنگاوری

بعـد از شـاه سـلطان    انـد.  سزایی داشتهنقش به

بـه   ،حیدرخان تـالش  ،حسین و سقوه اصفهان

حاکم آستارا با سپاه دوازده هـزار نفـری   همراه 

ــا دا  ــدار آنه ــان  شــت،کــه نشــان از اقت ــا فرم ب

هـا  طهماسب دوم صـفوی بـه جنـگ بـا روس    

هــای زیــادی از در ایــن دوره مقاومــت .رفــت

 ندولـی نتوانسـت  ها صورت گرفت طرف تالشی

ــو  ــق شـ ــه  د و روسنموفـ ــا بـ ــاول و هـ چپـ

 )الکهـارت،  ادامه دادنـد های خود اندازیدست

1919 :283.) 

گیری خوانین تالش به طـور رسـمی از   شکل

پذیرد؛ اما به دلیل دورة نادرشاه افشار صورت می

های نادر، خوانین تـالش تحـت اطاعـت    سیاست

حکومت افشار بوده و روابط علنـی دوسـتانه بـا    

روســیه ندارنــد. آنهــا پــس از نادرشــاه حاکمــان 

  ومت خود بودند.بالمناز  نواحی تحت حک

بود صـاحب شـأن   خانه میدر دوازده جا دیوان

کردند از هیچ پادشـاهی خـوفی و   دستگاهی می

ای نداشتند و هر یک خـود را پادشـاهی   اندیشه

 (. 12: 1931زاده، نمودند )خداوردیتصور می

در امور سیاسی و  به این ترتیب خوانین تالش

ییـر  دیپلماتیک بـین کشـورها وارد شـده و در تغ   

سرنوشــت تــارییی ایــران و روســیه خودنمــایی 

کنند. در این دوره که کاترین دوم بـا جـدیت   می

پـردازد، در  هـای پطرکبیـر مـی   به تعقیب سیاست

م( حاکم ایاالت گرجسـتان  1839ق/ 1218سال )

شـود خـود را   چون از طرف شاه ایران تهدید می

دهـد. و همـین   مورد حمایت کـاترین قـرار مـی   

بهانـه الزم بـرای    هـا  شود روسمساله باعو می

دخالت در تمام نواحی قفقاز آذربایجان و تـالش  

را به دست آورند. بنابراین برخی از خوانین این 

های سیاسی با دولت ایران خود مناطق در چالش

آورنـد )احمـدی،   ها درمیرا تحت اطاعت روس

1931 :98.) 

   

 . خوانین تالش قب  ا  حکومت قاجار3

در دوره مورد بحـو بـر اسـاس     تاریخ تالش

تـالش نوشـته شـده اسـت. در هنگـام       هایخان
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سلطنت نادر شاه افشار با تببیت اوضا  سیاسـی،  

ها از اراضـی تحـت تصـرف خـود بیـرون      روس

رانده شدند. در این دوره استقالل نسبی خـوانین  

او در دورة تالش بـا میرعبـاس بیـگ آغـاز شـد.      

یه بـا فرمانـده روسـی    اشغال تالش توسـط روسـ  

منطقه همکاری بسیار نزدیکـی داشـت و از آنهـا    

ســالو و تجهیزاتــی بــرای تببیــت مــوقعیتش در 

هـا  تالش دریافت کرد. پس از بیرون راندن روس

از تالش توسط نادر، وی روابط میفیانه خـود را  

ها حفظ کرد و صداقت و دوستی دائمی با روس

ه نـادر بـه   ها اعالم داشـت. البتـ  خود را به روس

ــی     ــات قبل ــه و گرایش ــا  منطق ــوبی از اوض خ

اما برای حفظ  میرعباس بیگ به روسیه مطلع بود.

ــا او   ــه برخــورد علنــی ب مرزهــای ایــن منطقــه ب

نپرداخت. عالوه بر آن قدرت و محبوبیت مردمی 

میرعباس در منطقه تحت اداره خود بیشـتر بـود.   

های متعدد در تالش جنـوبی در  با وجود شورش

تحت حاکمیت میرعبـاس بیـگ در تـالش     منطقه

شمالی شورشی علیـه نـادر بـه وقـو  نپیوسـت.      

مند بودند که از ها در این زمان بسیار عالقهروس

ها راه دریای خزر یا سواحل آن کاالهای انگلیسی

بـا   1را از ایران به اروپا حمل کننـد. جـان التـون   

حمایت بازرگانان انگلیسـی از راه روسـیه عـازم    

د و براساس معاملـه صـورت گرفتـه دو    ایران ش

فروند کشتی انگلیسی در دریای خزر فراهم شـد  

ها اما لقب دریا ساالر بیگی التون سوء ظن روس

ــمیم،   ــرد )ش ــان را دلســرد ک را برانگییــت و آن

ــه روس 32: 1981 ــه رابطـ ــا بـــا  ( در نتیجـ هـ

                                                                    
1. John Elton 

 بیگ دچار نوساناتی شد.میرعباس

ـ   اتی، در زمان نادرشاه به علت فشـارهای مالی

مردم یکی از مناطق کوهستانی تالش از پرداخت 

مالیــات خــودداری کردنــد و محصــالن مالیــاتی 

ــد و    ــرون راندن ــود بی ــاطق خ ــت را از من حکوم

نادرشاه با اعزام نیرو به سرکوب آنهـا پرداخـت.   

نادرشاه برای جلوگیری از شورش مجـدد تـالش   

بیگ تالش را، کـه از سـرداران   شیصی به نام قره

عنوان تأمین کننـده  شد، بهمحسوب میشجا  او 

خـان بـا   در زمـان قـره  . 2امنیت منطقه تعیین کرد

هـا،  وجود امنیـت ناشـی از بیـرون رانـدن روس    

هـا آغـاز و بـا ورود    جلب نظر اسـتعماری روس 

مأموران روسی به تالش روابط از سر گرفته شد؛ 

قراخان . اما این روابط چشمگیر و تأثیرگذار نبود

هــا  درشــاه و در هنگامــه جنــگپــس از قتــل نا

مدعیان سلطنت ایران، بر قلمـرو خـود افـزود و    

بیش بزرگى از سرزمین تـالش را تصـرف کـرد    

  (.118-111: 1912 ن،ب)او

رقابت خوانین منطقـه قفقـاز بـا همـدیگر در     

حفظ قدرت و قلمروشان در گـرایش بـه دولـت    

خان کـه سـایة   وقت ایران و روسیه مؤثر بود. قره

خان، حاکم قبه، را بر سر داشـت  فتحعلیسنگین 

( با هدف باز کردن پـای  113: 1932)باکییانف، 

ها به منطقة تالش شـمالی امنیـت جـانی و    روس

مالی آنها را تضـمین کـرد. تـا جـایی کـه حتـی       

                                                                    
خان فرزند میرعباس بود. میرعباس از خلیال به تالش . قره2

خان جایگاهش مهاجرت کرده بود و با ازدواج خواهرش با ابراهیم

 در تالش محکم شده بود. او از جمله کسانی بود که در مجلس

بیگ در مؤسسان نادرشاه در مغان شرکت کرد، و با لقب قره

 اردوی نادر به درجه افسری رسید. 
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هـای روسـی در آسـتارا مـورد     که کشـتی هنگامی

خـان  حملة ایرانیان قرار گرفت و تصرف شد قره

ن موضـو  فـورام مداخلـه    به محض اطـال  از ایـ  

خان در انزلی با ها را آزاد کرد. قرهکرده و کشتی

کنسول روسیه روابطی برقرار کرد و این کنسـول  

ــه  ــانف( در نام ــیه در  )اوم ــات روس ــه مقام ای ب

خان نوشت که وی آدمی صمیمی و خصوص قره

ها احترام قائل اسـت  بسیار مهربان و برای روس

را نسبت به روسیه  و از او خواسته که تمایالتش

به امپراطور ابال  کنم. مترجم کنسـولگری روس  

خـان بـا   ای متذکر گردید که قرهدر انزلی در نامه

تمام فرستادگان روس برخورد بسیار خوبی دارد 

که نشان وفاداری وی نسـبت بـه دولـت روسـیه     

خـان راه  (. میرقـره 18-11: 1931است )اسداف، 

د و ایـن بـرای   ها به تالش را باز کـر ورود روس

  (.92: 1931آمیز بود )اسداف، تالش فاجعه

/ ق1111) خان زنـد به قدرت رسیدن کریمبا 

رابطه ایران با روسیه بـه دلیـل پیشـنهاد     م(1811

تقاضـای  اتحاد بر علیه عبمانی از یـک طـرف و   

انحصار تجارت در گیالن و مازنـدران از طرفـی   

در ایـن هنگـام بـا     دیگر به خوبی  پـیش رفـت.  

خان دستگیر هقرخان با روسیه، فشای روابط  قرها

هفت سال زندانی باعـو  . شد و در شیراز زندانى

خان، از دولت ایران و کینه فرزندش، میرمصطفی

یکــی از عوامــل گــرایش بــه دولــت روســیه در  

 های آتی بود. سال
 

 . میرمصطفی خان و سیاست دوگانه4

خان، خان فرزندش، میرمصطفیپس از میرقره

خـان مشـهورترین   میرمصـطفى حاکم تالش شـد.  

ــدان اســت  ــن خان : 1932، باکییــانف) حــاکم ای

 او حاکمی بسیار مقتدر و سیاستمدار بود. (. 113

آن جناب مـرد خردمنـد مـدبر و دورانـدیش و     

پیوسته مراقب احوال بیگانـه و خـویش بـود و    

تالش طریق سلوک را  نسبت به هر یک از اعیان

 (. 123: 1938)برادگاهی،  گرفتپیش می

ــتح ةدر دور ــالش   اکمی ــان ت ــرو خ او، قلم

دربرگرفت. را تمام تالش  گسترش یافت و تقریبام

گاه مطیـع آقامحمـدخان قاجـار نشـد و     وی هیچ

  .چندین بار نیز با قوا  او به جنگ پرداخت

خان تالش را بایـد آغـاز   حکومت میرمصطفی

ای جدید در حیات قوم تالش دانست که بـا  دوره

ــالش در  ــه ت ــه  م1323 ق/1219 تجزی در عهدنام

شمالی در تصرف روسیه و  ةبه دو منطق گلستان 

ای جدیـد در  دوره ،جنوبی در اختیار این خاندان

میر مصطفی خـان در   آنها آغاز شد. هایسیاست

بین حاکمان تالش به عنوان شیصی که سیاسـت  

رابر دو دولت روس و ایران داشت و مبهمی در ب

گـران  ها بود، توجه تحلیلبیشتر متمایل به روس

 را به خود جلب کرده است.

آقا محمدخان قاجار کـه در صـدد بازگشـت    

هـای نـواحی   آرامش به کشور بود، به تمام خـان 

هایی را جهـت اطاعـت از حکومـت    میتلف نامه

خـان بـه   مرکزی ارسال داشت. اما میـر مصـطفی  

ای به نامه آقا گرمی روسیه پاسخ گستاخانه پشت

که م هنگامی1831ق/ 1223محمدخان داد و در  

آقا محمدخان قصد تصرف گرجستان را داشـت،  

بر ضد نیروهای شاه قاجار وارد عمـل شـد. آقـا    

محمدخان نیز سپاهیانی به تالش گسیل داشت و 

خــان، را لنکــران، مرکــز حکومــت میــر مصــطفی

های اطـراف  خان به کوهفیتصرف کرد. میر مصط

گرییت و پس از آنکه نیروهای آقـا محمـدخان   
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لنکران را ترک کردند، به آنجا بازگشت و کوشید 

بیش از پیش خـود را بـه روسـیه نزدیـک سـازد      

 (.111-123: 1931)احمدی، 

از این سبب خان از دولت قاجاریـه بـه حـدی    

متوحش و متنفر گردید کـه دیگـر مطلقـا روی    

که آن دولت برنگردانید تا زمانی رغبت به سوی

آقا محمدشاه به دست خدام خـویش مقتـول و   

سلطنت به ولیعهدش فتحعلی شاه منتقل گردید 

 (.123: 1938)برادگاهی، 

شورش خوانین قفقاز بر علیه آقا محمدخان،  

های میرمصطفی خان را از جهـت اینکـه   سرکشی

محمدخان را به عنـوان پادشـاه رسـمی     هنوز آقا

کـرد و یـا هنـوز سیسـتم ملـوک      ن قبول نمیایرا

الطوایفی در ایـن ناحیـه بـه حیـات خـود ادامـه       

 داد، قابل توجیه است.می

خان چنان بود که او اقتدار نظامی میرمصطفی

طایفـه قاجاریـه   »درباره حاکمان قاجار معتقد بود: 

ــی   ــری م ــا ب ــه ج ــادت در هم ــه رش ــنداز روی « باش

ــداوردی) ــن (. 12: 1939زاده، خ ــه  ای ــدار ب اقت

ــه ــی عمــوی فتحعلــی گون ــود کــه حت شــاه، ای ب

خان، در زمـان طغیـان علیـه شـاه بـه      قلیمرتضی

ــالش   میرمصــطفی خــان متوســل شــد و خــان ت

لشکریانی جمع و با همراه کردن خوانین گـیالن  

با شش هزار نفر نیروی پیاده و سواره به همراهی 

شاه قیام کردند مرتضی قلی خان بر علیه فتحعلی

ــا وعــده حکومــت آذربایجــان علــیو فتح شــاه ب

عمویش را تحت انقیاد خود درآورد. اما کینـه او  

 خان باقی ماند.نسبت به میرمصطفی

بـــا کشـــته شـــدن دو تـــن از بـــرادران     

خان به دست شاه قاجار که به عنـوان  میرمصطفی

اعالم وفاداری بـه دربـار فرسـتاده شـده بودنـد،      

ان، خـ شاه جهت دلداری بـه میرمصـطفی  فتحعلی

میرزا عیسی فراهانی وزیر عباس میـرزا را بـرای   

خـان فرسـتاد تـا او    خواستگاری نزد میرمصـطفی 

دختر هفت ساله خود را به عقد محمدعلی میرزا، 

شـــاه، درآورد؛ امـــا  پســـر ارشـــد فتحعلـــی  

خان با مشورت بزرگـان بـه تقاضـای    میرمصطفی

هرچند اسـم  »شاه جواب رد داد و نوشت: فتحعلی

اما من در حقیقـت خـودم را از شـما    شما شاه است 

ــمکمتــر نمــی ( و 11: 1939زاده، )خــداوردی «دان

فتحعلیشاه قشون فراوانـی بـه تنبیـه میرمصـطفی     

خان روانه کرد. میرمصطفی خان پس از شکست 

شـاه بـا   از شاه قاجـار امـان خواسـته و فتحعلـی    

ــتاده ــرد   فرس ــتوار ک ــود اس ــام خ ای او را در مق

(. همه این وقایع 133: 1988الملک سپهر، )لسان

خان خواهان گـرایش بـه   کافی بود تا میرمصطفی

در آغاز سلطنت الکسـاندر  روسیه باشد، بنابراین 

ا  به دربار روسیه فرستاد و اطاعت اول، نماینده

خـــود را از آن امپراتـــور  اعـــالم و خواهـــان 

هـا  آن دولـت شـد. روسـیه کـه آمـاده       حمایت

قـوایى بـه    هـایى بـود،  پذیرش چنین درخواست

خان نیز آنان را تالش گسیل داشت و میرمصطفى

در قلعه کهنه آسـتارا و قریـه گرمـى اوجـارود و     

(. 131: 1932شهر لنکران جا  داد )باکییـانف،  

هـای ایـران و   این رویگردانی از ایران در جنـگ 

نیروهای ایرانـی زد   هایی بر مقاومتروس ضربه

 که به سیتی قابل جبران بود. 

خان بـه عنـوان   اسداف از میرمصطفیفریدون 

بـرد و هـدفش را   نـام مـی  « منجی بزرگ تالشان»

و « گــاهی بــه نعــل و گــاهی بــه مــیخ»سیاســت 
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دانـد  تأسیس کشوری مستقل بـه نـام تـالش مـی    

گـاه خـوانین   ( هدفی که هیچ99: 1931)اسداف، 

 تالش به آن نرسیدند. 

هــای اول ایــران و روس و  پــس از جنــگ 

ان بـه قـرارداد گلسـتان و    خـ اعتراض میرمصطفی

ها به ایران برای جلوگیری از حمالت فشار روس

شاه متعدد خان تالش به لشکریان روس، فتحعلی

خان که مالـک  برای تضعیف خانواده میرمصطفی

بسیاری از اراضی تالش بود، مقاومت چندانی در 

عدم واگذاری این مناطق در برابر روسـیه نکـرد.   

در لنکـران تحـت    در نتیجه میـر مصـطفی خـان   

 ها به سر برد.اطاعت روس

 

 ها. میرحسن خان و رویگردانی ا  روس5

خــــان فرزنــــدش، پــــس از میرمصــــطفی

خان، که در بین خوانین تالش از لحـاف  میرحسن

وفاداری به دولت ایران و رویگردانـی از دولـت   

روسیه مورد ستایش مورخان قرار گرفتـه اسـت،   

جاعت موصـوف  به صنعت هنر و ش»روی کار آمد. 

ــود و در    ــروف ب ــالدت مع ــرات و ج ــرات ج و مکب

ــت    ــان اتصــاف داش ــیر ژی ــه صــولت ش « مصــاف ب

میرحســـن خـــان   (. 119: 1938)برادگـــاهی، 

برخالف پدرش و بنا به دالیلی که خواهـد آمـد،   

سیاست گرایش به ایران را در پـیش گرفـت. در   

های ایران و روس عباس میرزا درباره میـر  جنگ

 گوید: حسن خان می

میرحسن خان را  بـه منزلـه پسـر بـزرگ خـود       

دارم. او میر شمشـیر مـن اسـت و    محسوب می

زاده، ردیسـبقت المجاهــدین مــن بــود )خــداو 

1939 :113)  

خــان از خــان، میرحســنمیرمصــطفی پــس از

طرف دولت روسیه حاکم این منطقه شـده و بـه   

ترمیم لنکران مقر حکمرانی خان تالش پرداخت. 

ها در این منطقه رفته رفتـه بیشـتر   اما نفوذ روس

کرد با برنامه شد و میرحسن خان احساس میمی

ی و هــا از او جــز حاکمیــت ظــاهرریــزی روس

اسمی بر طالش شمالی چیزی باقی نمانده اسـت.  

ها غیر از تعدی به حقوق، امـوال  رفته رفته روس

های میفیانـه بـه قتـل    و ناموس مردم به صورت

 سران با نفوذ طالش پرداختند.

ــطفی  ــرگ میرمص ــس از م ــت  پ ــان حکوم خ

-گردد. میرحسنموروثی لنکران دچار اختالل می

بـرادرانش بـر    خان پسر ارشد میرمصطفی خان با

سر جانشـینی حکومـت پـدر بـه جنـگ و سـتیز       

شـوند. فرمانـدهی ارتـش روسـیه کـه      متوسل می

ها و مبارزات این برادران را مایه نـاآرامی  رقابت

و اختالل در امنیـت منطقـه تشـییا داده بـود،     

خان قطع کرده، او را حمایت خود را از میرحسن

تبعیـد  به اتفاق تعدادی دیگر از یارانش به ایـران  

نماید. در حالی  که قبال حاکمیـت و حضـور   می

میرحسن خان را در تالش شمالی با نظارت خود 

 پذیرفته بودند.

خـان از  عامل دیگر در رویگردانـی میرحسـن  

حاکمان روسی نظـر بـه   »دولت روسیه این بود که 

مصلحتی که منظور داشـت در معاونـت معانـدین او    

خــانی  کوشــید و باعــو اخــتالل امــر حکومــتمــی

گردید. به همین سبب میرحسن خان متحمل ایـن  می

حکایات و متامل این حرکات نشـده و از ایـن روی   

منزجــر و متنفــر از امنــاء دولــت امپراطــوری گشــته 

)برادگـاهی،   «متوجه به سوی دولت قاجاری گردید

1938 :121 .) 

اگر بپذیریم که گـاهی میـزان قـدرت نظـامی     
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کرد، ضعیف ین میها حق انتیاب آنها را تعیخان

بودن قدرت نظامی خان تالش بعد از عهـد نامـه   

گلستان از یک طـرف و محـدود شـدن وسـعت     

قلمرو تحت اداره میرحسن خان، فرصت جوالن 

و رویگردانی از ایران را بـه او نـداد. رفتارهـای    

خشن و توام با زورگویی ماموران روسی بعـد از  

از واگذاری تالش شمالی با خان تالش نیز بـیش  

پیش او را مصـمم بـه مقاومـت در برابـر دولـت      

 روسیه کرد.

مشکل اساسی  پس از بسـته شـدن عهدنامـه    

ترکمانچای و اتمام مهلت شش ماهه خـوانین در  

واگــذاری منــاطق خــود بــه روســیه ایجــاد شــد. 

خان ایران را ترجیح داده و به میالفـت  میرحسن

های مأموران روسـی  ها پرداخت. دسیسهبا روس

ــردن     ــین ب ــلی در از ب ــش اص ــز نق ــالش نی در ت

های یکی از نامهن به تواخان داشت. میمیرحسن

ذی  1/ 1321ژوئیـة   2اشاره کرد. او در  1یرملف

 نویسد: می 2به سرگرد ایلینسکی 1213قعده 

خان افزایش بده. نظارت خویش را بر میرحسن

هـای  برای اینکه او را از میان برداری باید بهانه

گوناگونی بتراشی. برای این منظـور الزم اسـت   

به او این فرصت و امکان داده شـود تـا هـر از    

چندگاهی به ایران برود و در ایجـاد ارتبـاه بـا    

ایران گناهکار شـناخته شـود. افـزون بـر ایـن،      

ضروری است تا در میـان خـانواده و اطرافیـان    

: 1932)کریمــوا، خــان نارضــایتی ایجــاد شــود 

121 ) 

 

                                                                    
1. Yermolov 
2. Ilyinsky 

های گلستان گیری خوانین در عهدنامهموضع .6

 و ترکمانچای

 . عهدنامه گلستان6-1

چنان که ذکر شد، در طی جنگ اول ایران و 

خـان بـود و بـا    روس، خان تـالش میرمصـطفی  

هـا در هنگـام   توجه به روابط حسنه او با روس

جنـــــگ موضـــــع مشیصـــــی نداشـــــت.  

خان در ابتدا از در رعب و وحشت میرمصطفی

هـا  ها مذاکره کرده و از نیروهای روسبا روس

حمایت کرد. اما بعدها با اعزام نماینده از طرف 

هـا جلـوگیری   دولت ایران از کمـک بـه روس  

خان شیروانی در این کرد. اما وجود میرمصطفی

خـان تـالش باعـو    منطقه و تهدید میرمصـطفی 

هـا شـد.   خان به روسمتمایل شدن میرمصطفی

ختیار گرفته بودند و ها بادکوبه را تحت اروس

را بمباران کرده و در حـال  « سالیان»قسمتی از 

در ناسخ التواریخ دربـاره ایـن   پیشروی بودند. 

جنگ  و کشمکش میرمصطفی خان چنین آمده 

 است: 

مصطفی خان حاکم طالش که پشت به دولت 

ایران کرده با شفت طـراز مـودت داده بـود و    

 این هنگام هراسـناک شـده بـدان شـد کـه از     

و از آنجـا  « ساری رود»تالش به جزیره پشت 

السلطنه، میـرزا بـزرگ   گریزد. نایب« قزلر»به 

وزیر خویش را به استمالت او گسیل فرمود و 

ــاه   ــئن ســاخت. آنگ ــزرگ او را مطم ــرزا ب می

خان راه آذوقـه و علـف بـر روسـیان     مصطفی

ببست و دیگر از بـرای شـفت مجـال درنـگ     

ز شدت جـو   نماند، البد آهنگ فرار کرد و ا

و گرســنگی و ســورت ســرما بســیار کــس از 

: 1988سپهر،  الملکلسانمردم او هالک شد )
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با همکاری میرمصطفی خـان ارتـش ایـران    

هــا هجــوم بــرده و مســتقر در تــالش بــه روس

ــد. در     ــارت گرفتن ــه اس ــا را ب ــدادی از آنه تع

های میتلف میرمصـطفی خـان در جنـگ    جبهه

ن محلـی میتلـف و   ها هـم بـا حاکمـا   با روس

رقیب گماشته شده توسط دولت ایران و هم با 

 ها مواجه شد.های سرسیتانه روسیورش

تا این زمان در جبهـه تـالش میرمصـطفی خـان     

تالشی به یاری سپاهی که عباس میرزا بـرای او  

ها را از تالش بیرون رانـده و  فرستاده بود روس

بنـــدر لنکـــران و ســـپس ســـالیان را گرفـــت 

 (831: 1939ـ اقبال،  له)مشیرالدو

نواحی دیگر نیز علیه حاکمـان روسـی خـود    

شوریدند اما این پیروزی دوام چنـدانی نداشـت.   

نیروهای تازه نفس روس به منطقه آمدند و ایران 

 پی در پی شکست خورد. 

بعد از معاهده گلستان میرمصطفی خـان بـا   

وجود واگذاری بیش بزرگی از تالش به روسیه، 

هـا  و تحت حمایت روس. مستقر شددر لنکران 

اعتـراض میرمصـطفی خـان بـه     بـرد.  به سر مـی 

ها بـه ایـران بـرای    قرارداد گلستان و فشار روس

الش به عساکر تجلوگیری از حمالت متعدد خان 

شـاه بـرای تضـعیف     روس موجب شد فتحعلـی 

خانواده میرمصطفی خان که مالک کلیـه اراضـی   

مقاومت چندانی در عدم واگذاری این الش بود ت

مناطق در برابر روسیه نکند. از اسناد باقی مانـده  

تـوان بـه نـوعی    از مکاتبات میرمصطفی خان می

سردرگمی سیاسی بعد از عهدنامـه گلسـتان پـی    

هـای قبلـی بـا    برد. خان تالش با وجود درگیری

شاهان قاجار و ایجاد شورش برعلیه آنها در این 

دولت تنهـا مانـده و روسـیه را بـه     دوره بین دو 

 ایران ترجیح میداد. 

ای از میرمصطفی خان تالش نامهدر این مورد 

به سـردار روسـی و اعـالم وفـاداری بـه دولـت       

روسیه وجود دارد که از سردار روس درخواست 

کنـد  واگذاری مجدد مناطق تحت اختیار خود می

نماید و اعالم وفاداری همیشگی به آن دولت می

شیو مرکز اسناد وزارت امورخارجـه: دفتـر سـوم    آر)

مچنین نامه مصطفی خان تالش  (.312سند شماره 

به یک مقام روسی است و در آن نوشـته کـه بـه    

دلیل دشمنی عبـاس میـرزا و حاکمـان قـرادا  و     

مشکین، اردبیل و گیالن تنها مانده و بـه اطاعـت   

مرکـز اسـناد    آرشـیو )از روسیه پنـاه آورده اسـت   

 (313دفترسوم، سند شماره  مورخارجهوزارت ا

در ایـن دوره اختالفــات مــرزی و رفتارهــای  

خشن روسیه با مردم نـواحی واگـذار شـده بـاال     

گرفت و با پادرمیانی انگلستان میـرزا ابوالحسـن   

خان ایلچی برای هرگونه سازش و مذاکره بـرای  

بازپس گـرفتن برخـی از منـاطق از دسـت رفتـه      

 راهی روسیه شد. 

هـای ایلچـی پاسـخ مـبهم     به خواسـته ها روس

دادند... ادعا شـد بـه جـز گنجـه مـابقی بـا       می

اند خواست خود به حکومت روس روی آورده

 (. 131: 1939)دنبلی، 

های خوانین بـه  در این پاسخ رد پای گرایش

شود . پس از سه سـال بـا نظـر    ها دیده میروس

گـردد. او معتقـد   میرزا قائم مقام این هیئت برمی

گونه سیاوت و ایران نه تنها نباید انتظار هیچبود که 

مدارایی از جانب روسیه داشـته باشـد بلکـه بایـد از     

منـاک هـم   تیطی هرچه بیشتر این کشور به خـود بی 

 باشد.
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  . عهدنامه ترکمانچای6-2

طی جنگ دوم ایران و روس، بـه تـدریج بـر    

شد و چون خود با های بریتانیا افزوده مینگرانی

دولت روسیه صلح کرده بود، مایل بود هـر چـه   

زودتر جنگ در این منطقه چنـان حسـاس پایـان    

 یابد.

هـا بـه سـه شـره     بعد از تصرف تبریز روس

یـران شـدند کـه یکـی از آن     حاضر به صلح بـا ا 

هـا  شروه واگذاری مجدد تالش شمالی به روس

بود. عباس میرزا در ابتدا مایل به واگـذاری یـک   

وجب از خاک تـالش شـمالی نبـود و خواسـتار     

تعیین رود ارس تا محل اتصال رود کـر و ادامـه   

رود کر تا دریاچه خزر بـه عنـوان مـرز بـین دو     

ند، عباس میرزا ها آن را نپذیرفتکشور بود. روس

جهت از دست نـدادن سـایر منـاطق آذربایجـان     

هایی از تالش به مجبور به قبول واگذاری قسمت

روسیه شد. این در حالی بود که میرحسـن خـان   

هــا در عهدنامــه بــه شــدت میــالف بــود. روس

گلستان اختیاراتی برای میرمصطفی خـان تعیـین   

کــرده بودنــد امــا در عهدنامــه ترکمنچــای بــرای 

نین از جمله خان تالش هیچ اختیاری وجـود  خوا

ماه پس نداشت و  خوانین منطقه باید ظرف شش

از عهدنامه دفاتر و اسناد و امالک را به مأمورین 

 دادند.روس تحویل می

در این جنـگ جهـانگیر میـرزا، پسـر عبـاس      

میــرزا، بــرای دفــع روســیه از تــالش از شــیا 

گیـرد. میرحسـن خـان    میرحسن خان کمک مـی 

ها را تا باکو و سـالیان میرانـد و بـه میـرزا     روس

 گوید: جهانگیرخان می

ایــن ســالیان بــرای شــما چــرا کــه ســفر اولــی 

شماست. بگذار تصرف کردن سالیان به نام شما 

مشهور گردد مـن را الزم نباشـد. امـا جهـانگیر     

میرزا یک شب بیشتر نماند و از تـرس روسـیه   

زاده، دیخداورآنجا را تیلیه و به اردبیل رفت )

1931 :112.)  

های خان و سـپاهیانش در  گیریدرباره موضع

سرکار میرحسن خـان کمـر   »ها جنگ دوم با روس

همت بر میان خود بسته سر به اطاعت دربار روسـیه  

نیاورده آنها هم به مبل سرکار میرحسن خان با جـان  

ــه   ــه جانفشــانی شــب و روز در مجادل و دل در روی

 (.111همان: ) «کردندمیروسیه سعی و کوشش 

مــاه پــس از بســته شــدن عهــد نامــه  شــش

ترکمانچای میرحسن خان، از واگـذاری تـالش   

شـود و میرزاخـداوردی را   به روسیه مطلع مـی 

ــزد عبــاس میــرزا مــی ــرزا ن فرســتد. عبــاس می

 گوید: می

به خدای الشریک قسم آنچه الزمـه و سـعی و   

کوشش نمـودیم در خصـوص واگـذار نکـردن     

دولت روسـیه، چـاره نشـد. آخراالمـر     تالش به 

سردار روسیه گفت بلکه از هفت کـرور تومـان   

دست کشیده باشم اما از تالش دسـت نیـواهم   

  (.113: 1939زاده، کشید )خداوردی

پس از بسـته شـدن عهدنامـه ترکمانچـای،     

خـان  ها در این باره مذاکراتی با میرحسنروس

را انجام داده و توافق کردنـد او تـالش شـمالی    

ترک گفته و به تالش جنـوبی رفتـه و در آنجـا    

-هـا مـی  ساکن شود و یا اینکه بـا توافـق روس  

ــا    ــد. امـ ــمالی بمانـ ــالش شـ ــت در تـ توانسـ

السلطنه گفت مـا از شـما   خان به نایبحسنمیر

دست نیواهیم کشید. در این شـرایط بحرانـی   

مردم تالش به دو دسته تقسیم شده بودند. یـک  
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و دســته دیگــر کــه دســته متمایــل بــه روســیه 

ــتار   ــیه و خواس ــد میــالف روس جنگجــو بودن

: 1932خروج از سیطره روسیه بودند )احمدی، 

خـان از  حسن( گروه دوم تحت رهبری میر113

اینکه موطن خود تـالش شـمالی را بـه روسـیه     

واگذار کنند راضی نبودند و از خود مقاومت و 

سرسیتی نشان دادند. در چنـین شـرایطی اگـر    

توانایی آن را داشت که به افـرادی   دولت ایران

خان کمک نظامی برساند و به حسناز قبیل میر

خوبی آنها را رهبـری کنـد موقعیـت ایـران در     

 شد.ها متفاوت میمقابل روس

ــروان و   ــذاری ای ــاب واگ ــرزا در ب ــاس می عب

نیجوان مقاومت آن چنانی نکرد اما در خصوص 

که در تصـرف   شره دوم در باب واگذاری تالش

هـا بحـو مفصـلی    یر حسن خان بود، بـا روس م

انجام داد. وی خواستار تعیین رود ارس تا محـل  

اتصال رود کُر و سپس ادامه رود کُـر تـا دریـای    

ها با خزر به عنوان مرز بین دو کشور شد. روس

لجاجت هر چه تمام تر نپذیرفتند. عبـاس میـرزا   

دوباره درخواسـت کـرد کـه بـا مشـیا شـدن       

ی، مصـالحه تمـام شـود و    شروه اصـلی و فرعـ  

مسئله تالش مسکوت بماند تـا در ایـن بـاب بـه     

امپراتور روسیه اظهـار شـود شـاید مـورد قبـول      

ایشان واقع گردد. پاسکویچ ضمن امتنـا ، پاسـخ   

داد که چون در عهدنامه گلستان تالش شمالی در 

تصرف روسیه بـوده پـس بایـد از تصـرف خـان      

ار گیـرد.  تالش خارج شود و در اختیار روسیه قر

ها همراه با تهدیـد بـه   پافشاری سرسیتانه روس

ادامه جنگ، عباس میـرزا را وادار کـرد آن را بـه    

  شره نوشتن شرحی به امپراتور بپذیرد.

یکی از شرایط عهدنامه ترکمانچای این بود 

که اگر از رجال دو مملکت کسی فرار کند و به 

دولت دیگر پناه برد، ضمن دستگیری بایـد وی  

/ 2: 1988حویل دهند )لسان الملک سـپهر،  را ت

هــا میــر (. روس893/ 3: 1989؛ میرخوانــد، 11

رود خان را در منطقه خواجه کرای کرگانحسن

رود کرگانرود دادنـد.  تحویل باالخان حاکم کان

عباس میرزا دامادش، میر کاظم خان پسـر میـر   

حسن خان، را از تبریز به اردبیل فرسـتاد تـا از   

نمایــد. از مقامــات ســرحدی  پــدرش دلجــویی

روس نیــز در تــالش شــمالی عــذرخواهی شــد 

 (128: 1913نگار مروزی، )وقایع

وقتی میرحسن خان تنفر خود را از دولـت  

روس اعالم و به دولت ایران روی نهاد پسرش 

میرکاظم در باز پس گـرفتن لنکـران و تصـرف    

قلعه آن منطقه هر قدرتی که در توان داشت به 

 خرج داد. 

 

 . نتیجه 7

موقعیت خـاص و اسـتراتژیکی تـالش نقـش     

های ایـران  مهمی در ورود این سرزمین به چالش

مواضع و روسیه در دوره توسعه استعمار داشت. 

هـا، عبمـانی و ایـران    ها در اتحـاد بـا روس  خان

متغیر، شکننده و نا ایمـن بـود. آنهـا همیشـه در     

رقابت با هم بوده و شناخت درستی از وضـعیت  

د نداشتند. بـه خـاطر جهـل و ناآگـاهی از     موجو

اوضا  جهانی و رقابت با خوانین دیگر هیچ گاه 

نتوانستند باهم متحد شـده و در مقابـل حـوادث    

استراتژیک  برنامه ی دراز مـدتی داشـته باشـند.    

اتحاد خوانین و مواضع و مناسباتشان بـر مبنـای   
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ریزی موقتی برای حفظ مدت و برنامهمنافع کوتاه

 ل خودشان بود. استقال

دولت ایران در تسلیم کردن خـوانین تـالش،   

به دلیل ضعف ساختاری قاجار و نوبنیاد بودن آن 

هـا، موفـق نبـوده    و نیز قدرت گیری سریع روس

های گـاه و بـی   است؛ در نتیجه به دلیل همکاری

گاه خوانین با روسیه شرایط ورود تدریجی آنهـا  

فراهم   به شمال غربی ایران و به خصوص تالش

های مهـم و بـا ارزش   گردید؛ طوری که از مکان

سیاسی مطلع شدند و نتایج جنگ را بـا تصـرف   

این مناطق به نفع خود رقم زدند. آنها بـا فریـب   

خوانین عالوه بر اینکه مسـتقل بـودن را از آنهـا    

دریغ کردند، آنهـا را از منـاطق تحـت حکومـت     

تر بـه  بنابراین ایران، بیشـ خود نیز بیرون راندند. 

عنوان تاثیرپـذیر ایـن تحـوالت سیاسـی قلمـداد      

 شود.می

در نتیجه، چگونگی روی کار آمدن خـوانین،  

روابط آنها با خوانین هم عصر خـود و همچنـین   

هـا در تعیـین   تغییرات دیپلماتیک میان حکومـت 

 سرنوشت مردم منطقه تالش تأثیرگذار بوده است.
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