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بسوطی با تشریح جریان تاریخی مسئله سواحل ، در وزارت امور خارجه یادداشت م ١٨٦٤در پایان سال 

جنوب شرقی در دریای خزر تهیه گردید
١ 

یادداشت مذکور که مطالبات کنونی را روشن ساخته و از  .

وضعیت ما در آن آبها ناشی میشود ، در عین حال به نتایجی منجر گردید که بنا به حکم عالی شما در یک 

 ١٠نظر کمیته که به عالی ترین وجه در  رد بررسی قرار گرفت.کمیته ویژه با حضور شما عالی جناب مو

مورد تأئید قرار گرفت ، عمدتا بر اعتقاد به ضرورت استحکام نفوذ ما در دریای خزر و تأمین  ١٨٦٥فوریه 

شده  ایجاد عوامل تعیینبر ه کراسنوودسک و راههای تجاری در سواحل شرقی آن از طریق اشغال دریاچ

 استوار بود.

خان نشینپیشنهاد کمیته بعلت پیچیده شدن اوضاع سیاسی در بخش جنوبی تملکات آسیایی ما در مرز  اما
٢
 

مسئله مأموریت در سواحل شرقی دریای خزر تا  بخارا و خجند در آن ایام ، نمی توانستند سریعا تحقق یابند.

ایام اخیر ، بدنبال شورش در صحرای قیرقیز
٣ 

مستقیم خان خیوه و شایعاتی مبنی بر شرکت غیر 
٤ 

در آن که 

حکومت ما را مجبور به توجه ویژه به تأمین راه برای ورود به عمق آسیای میانه نموده و از نو مسئله کسب 

هیأت اعزامی به خلیج  جایگاه مناسب در سواحل جنوب شرقی این دریا را برانگیخت ، مسکوت ماند.

ر سال آیندهکراسنوودسک که بنا به پیشنهاد اولیه می بایست د
٥

صورت پذیرد ، در حال حاضر بنا به حکم  

عالی که به حاکم قفقاز ، نماینده امپراطور ارسال گردید ، آن در نیمه دوم اکتبر سال جاری از پطروفسک 

در ضمن ، هدف اصلی هیأت اعزامی از آن عبارت خواهد بود که با پیاده کردن گردان  اعزام خواهد گردید.

نه خیلی بزرگی
٦

سواره نظام قزاق و تعداد معینی سالح ٤٠تا  ٣٠گروهان پیاده نظام با  ٤تا  ٢شکل از مت 
٧ 

 ،

از پیش با شرایط محلی و امکانات کشور آشنا شده ، وارد مناسبات دوستانه با ترکمنها گردیده و بطور کلی 

تجاری جمع آوری  اطالعات دقیق و واقعی را برای تدابیر آتی عملکردهای ما در عرصه روابط سیاسی و هم

  نماید.

همانگونه که جنابعالی مطلع می باشید ، در هنگام بحث های اولیه در باره خلیج کراسنوودسک ، وزارت 

امور خارجه اعالم نمود که در صورت اشغال این خلیج ما باید احتماال به اقتضای شرایط جدیدمان تغییراتی 

ب شرقی دریای خزر صورت دهیم . نزدیکترین مورد در نیروی دریایی جهت اقامت دائم در سواحل جنو

دریایی می باشد . از اینرو ، من بخود اجازه امور وزارت بحث در بحث در باره این مسئله مهم متعلق به 

  . میدهم که تنها برخی نقطه نظرات سیاسی را در این رابطه گزارش نمایم

استرآباد ، حکومت دو هدف را دنبال میکرد : از  در هنگام اوایل تأسیس پایگاه و رزمناو دائمی در خلیج

سویی حضور کشتیهای جنگی در همسایگی نزدیک سواحل پرسیا می بایست تسلط فوق العاده نیروهای 

نظامی روسیه بر آبهای دریای خزر را به حکومت شاه یادآوری می نمود که در صورت لزوم ، از هر گونه 

ه ترکمن چای برآید جلوگیری میگردد. همانطور که پیداست ، در تالشی که در صدد نقض اصل هشتم معاهد

آنها پیشنهاد  ١٨٤١گذشته هیچگاه پرسیاها کوشش نکردند که کشتیهای جنگی تولید نمایند و حتی در سال 

  ( مطرح ساختند. Çelekenساختن استحکامات را در جزیره چلکن ) 

اولگرانه و راهزنی های دائم طوایف ترکمن است که دومین دلیل موجود برای تأسیس پایگاه ، یورشهای چپ

خسارات زیادی را هم به تجارت و صنعت پرسیا و هم روسیه وارد آوردند
٨ 

قرار اتخاذ تدابیری جهت بر. 

نمودن مراقبتهای شدید سیاسی در آن آبها ، در واقع میتوان گفت که پاسخی به سماجتهای مکرر حکومت 

 ن دفاع در قبال چپاولگریهای ترکمنها محروم نموده بود.پرسیا است که خود را از امکا

پس از موجودیت تقریبا سی ساله پایگاه استرآباد ، بنظر میرسد که ما در حال حاضر آنقدر اطالعات الزم در 

دست داریم که قضاوت کنیم به چه میزان پایگاه مذکور اساسا به آن اهمیت سیاسی که روسیه بر تمام فضای 

 ق دارد و همچنین جوانب غیر سودمند این پایگاه را درک میکند ، پاسخ داده است.دریای خزر ح

وضعیت آشوراده که تملک پرسیا را از زمین های محل سکونت ترکمنها جدا می سازد ، در همان حد بوده و 

دفاع در تحت تابع نفوذات ما قرار داشته و امکان آنرا فراهم نموده است به مناطق حوالی دریای خزر برای 

مقابل راهزنیهای طوایف اطراف دریا که پاتوق اصلی آنها عمدتا در مصب رود اترک واقع می باشد ، حمایت 

درست آنجائیکه ، های واقعی صورت گیرد. در این رابطه نمی توان موافقت نمود که محل استقرار پایگاه 

ر آن در اختیار ترکمنهای غارتگری بیش از همه در معرض راهزنیهای دریایی قرار داشته و سواحل نی زا

از تعقیب رزمناوها پوشیده می باشند ،  امنیت و امکانات ما دریای باز می شوند قرار گرفته وکه بندرت وارد 

 کامال مناسب انتخاب شده باشد.



از سوی دیگر ، پایگاه بما امکان داده که ما از تجار و صاحبان صنعت ماهی ، مشتریان سواحل پرسیا و 

ک ترکمنستان و بویژه خلیج استرآباد که از طریق آنان بخش اعظم تجارت ما با مناطق شرق پرسیا ، با خا

 شاهرود ، خراسان ، یزد و غیره صورت می گیرد ، حمایتهای الزم را بعمل آوریم .

 نی نیست.ارزیابی ارائه شده فوق در باره پایگاه استرآباد ، از یک امر که اساس تذکرات زیر می باشند مستث

منفعت عمده پایگاه در عرصه سیاسی از آن عبارت است که واقع بودن آن در جزیره ای که بدون بحث به 

نسبت به مقاصد ما در که هر چند کامال بی اساس می باشند پرسیا تعلق دارد ، دائما نگرانی حکومت شاه را 

بخودی خود  برانگیخته است . به آن ه های بخش شمال شرقی پرسیازمینهای جنوبی ترکمنها و بویژه ضمیم

است که وجود چنین نگرانیهایی تأثیرات نامطلوبی بطور کلی بر روابط ما با حکومت پرسیا خواهد  واضح

داشت . عالوه بر آن ، عمال انگلیسی این فرصت را از دست ندادند که اهمیت و هدف پایگاه ما را در جزیره 

طالع حکومت شاه برسانند . چنین وضعیتی بویژه بر امور تجاری ما آشوراده به شیوه ای اغراق آمیز به ا

ورد خصومت حکومتهای آنجا از برخ،  ابتکار تجاری ما در شمال پرسیارشد  در مقابل تأثیر داشته است .

ماست که میتوانست هر قدر بیشتر به کسب همه اینها عمدتا بخاطر گسترش تأثیر  آمیز دست نکشیده اند ،

تجاری هم روسیه و هم  حمایتهایی که پایگاه ما از کشتیهایدر ضمن ، طلبانه ما یاری رساند. مقاصد جاه 

آن  اگر حقیقتا غیر از این باشد ، و در واقع این حمایت پرسیا بعمل می آورد ، طبیعتا باید به دریا محدود شود 

در  .صورت گیردمحدوده مشخص  این از دست میدهد و آن بهیچوجه نباید خارج ازتقریبا همه اهمیت خود را 

عین حال ، تحت وضعیت موجود برای ما بسیار مشکل می بود که حکومت پرسیا را با یک حقوق تجاری 

بی دریای خزر مورد بزرگ مثال در رابطه با ورود کشتیهای ما به داخل دیگر دریاچه های سواحل جنو

پایگاه موجود استرآباد به  جارت ما میبود ، هرگاهین راه برای تادای این مسئله ساده تر .اصرار قرار دهیم 

که از طریق پیشنهادات مطروحه ما ایجاد گردید ، در خدمت حاکمیت شاه قرار نسبی ی علت بی اعتمادی دائم

   نمی گرفت.

مورد آخر در مورد وضعیت که به نفع پایگاه استرآباد نبوده و بیشتر از اهمیت ثانوی برخوردار است ، ناسالم 

دن فوق العاده وضعیت آب و هوای محله آشوراده می باشدبو
٩

 . 

و در در شرق سواحل دریای خزر  ی که مانظر به اشغال نقطه جدیدنکات ذکر شده فوق و  قبولبه با عطف 

پیش رو داریم ، وزارت امور خارجه بر آن اعتقاد است که باید با درخواست  همسایگی نزدیک با ترکمنها

، مبنی بر  مراجعه نمود افراد نزدیک به آنها نظراتحاوی گزارش  باو ت امور دریایی وزار از متواضعانه

تثبیت نهایی ما در دریاچه کراسنوودسک که بدنبالبهتر نیست آیا  اینکه
١٠ 

 نسبتا یک ترکیبدر جهت تأسیس  ،

رفته است ، حرکت مورد تأئید قرار گ هماز سوی پرسنل دریایی ضرورت آن و یا اقامتگاه پایگاه خزر ما که 

این  معقول است کهامکان وجود دارد و یا بدین ترتیب ما در قبال حل این مسئله قرار داریم که آیا این کنیم. 

نظر را در پایگاه کراسنوودسک واقع در دریاچه استرآباد پیش بریم و یا اینکه این امر را بتدریج و در گام 

دهدر جزیره آشورا پست نه چندان بزرگنخست حداقل با ایجاد یک 
١١

بخودی خود قابل درک آغاز نمائیم.  

برقراری که حتی در صورت انحالل اقامتگاه کنونی ، این امر نباید مراقبت نیروی نظامی روسیه را در است 

سواحل ترکمنستان و پرسیا مورد محدودیت قرار دهد . ما همچون سابق ، بر اساس عهد نامه نظم دریایی 

وظیفه حفظ سواحل پرسیا و  ستثنایی آبهای خزر بوده و در نتیجه آن، نمی توانیم ازترکمن چای مالک ا

از اینرو ، ترکیب پایگاه کراسنوودسک که ضرورت دارد افزایش .  تجاری کنار آن صرفنظر کنیم فعالیتهای

ین رزمناوها ا کند.نوب سواحل دریای خزر را هدایت یابد ، باید هم دریاچه استرآباد و هم دیگر مناطق در ج

میتوانند وارد چلکن شوند و از اینرو ضرورتی بر استقرار کشتیهای جنگی ویژه جهت نظارت ترکمنها و نفت 

 وجود ندارد . باره مطرح گردید ،که تصوراتی هم در این در این جزیره کاران آنها 

رای دو هدف هستند : از عموما بر اساس فکر اولیه وزارت امور خارجه ، همه اقدامات ما در آبهای خزر دا

، و از سوی  خواهند نمودما در آسیای میانه مساعدت  ها و راههای جدید تجارییکسو آنها به بازگشایی شیوه 

با در اختیار داشتن امکانات دیگر آنها باید در خدمت  گسترش دامنه عملکرد نیروی نظامی ما در این آبها 

زیاد و حق اماکن
١٢
   در خشکی قرار گیرند.  مساعد هم در دریا و هم 

 

 ٤١٠دریایی ، بنیاد شماره  -آرشیو مرکزی دولتی نیروی نظامی
١٣ . 

 



 

 

 

 ٢سند شماره 

 

 

( ، فرستاده روسیه در ایران ، به رفیق وزیر امور خارجه در رابطه با موضع  Begerگزارش بگر ) 

 حکومت قاجار نسبت به اشغال کراسنوودسک توسط ارتش روسیه .

 

 

 ١٨٦٩نوامبر ١٣

 

در مالقات جدیدی که من در رابطه با  نگرانی حکومت پرسیا از بابت مأموریت کراسنوودسک ادامه دارد.

این موضوع با وزیر امور خارجه ایران داشتم ، او بمن گفت که شاه بسیار نگران است و درخواست نمود که 

تعیین و تضمین شده باشد صورت گیرد.  بیش از پیشنامه کتبی که در آن حقوق حکومت پرسیا یک موافقت 

دستور حکومت امپراطوری آماده نمودم کامال کافی می بینم ، به من جواب دادم که ، بیانیه ای را که من بنا 

اما برای اطمینان خاطر اعلیحضرت حاضر به تکرار دوباره آن در حضور شاه می باشم. ضمن آرزوی 

پرسیا به کاهش تصورات غیر سودمند بی انجامد ، من اضافه نمودم که  اینکه ، ادامه مذاکرات انجام گرفته در

ما ضرورتی بر تعجیل در کار نمی بینیم و ما می توانیم دوباره اوضاع را سنجیده و از نو در باره آن مذاکره 

 نمائیم.

 ( Zinowiýewپس از دو روز من تقاضای حضور در نزد شاه را جهت معرفی همکار مشاور زینوویف ) 

که به روسیه فرستاده می شود نمودم . اعلیحضرت ضمن اجتناب از توضیح مشکالتش ، احتماال صحبت با 

من در باره اشغال کراسنوودسک را مناسب ندید. اما در همان روز ، میرزا سیدخان دوباره مرا به پیش خود 

در باره نه ادعایی او ضمن عدم طرح هیچگو فرا خوانده و تکلیفش را با من خیلی مشخص روشن کرد.

مأموریت کراسنوودسک ، برای من روشن ساخت که مشابه اینگونه اشغالها می توانند تکرار گردند ، که ما 

می توانیم فراتر برویم ، که مناسبات تنگ ما با ترکمنها در رابطه با تجارت می توانند موجب برخورد حتی با 

نجا فارسها مأموریت های مکرری انجام داده و حقوق ترکمنهای کوچ نشین حوالی اترگ و گرگان که در آ

بهمین جهت ، میرزا سیدخان اضافه »  فارسها از سوی هیچکس و هیچگاه با مخالفت روبرو نشده است گردد.

نمود که خوب می بود شما در بیانیه تان در رابطه با اشغال کراسنوودسک ، برسمیت شناختن برخی حقوق 

من پاسخ دادم که روسیه با اشغال کراسنوودسک « . نیز اضافه می نمودید  فارسها را بر طوایف ترکمن

حقوق فارسها را نقض نکرده و بهمین جهت مؤظف به دادن هیچگونه تضمینی نمی باشد. از اینرو ، بیانیه 

ا داده شده از سوی ما باید در خدمت بهترین تضمین ارادتهای دوستانه ما به حکومت پرسیا قرار گیرد. اما ب

این وجود ، پیشنهادات و بیانات میرزا سیدخان بطور کلی در رابطه با مسئله ترکمنها ، از طرف من به اطالع 

با دیدن این مسئله که من از دادن توضیح طفره رفتم ،  حکومت امپراطوری خواهد رسید . وزیر امور خارجه

ک بنویسد. من به او پاسخ دادم که من اظهار تمایل نمود که یادداشتی بمن در رابطه با اشغال کراسنوودس

کوچکترین مشکلی در رابطه با تکرار کتبی آنچه را که گفته ام نمی بینم ، زیرا که بیانیه داده شده از طرف 

من رسمی بوده و من هر گونه دوباره نویسی را زاید میدانم. در نهایت ، میرزا سیدخان موافقت کرده و ما به 

 ق پایان دادیم.مذاکره پیرامون موضوع فو

در روز ارسال پیک ، او تنها بمن گزارش نمود که او در باره تمام مسائل مطرح شده باال ، فرستاده پرسیا را 

 هم در سانت پطربورگ در جریان خواهد گذارد.

ر نمی توانم هنوز روشن کنم که آیا این ام من نمی توانم از پافشاری ادعاهای حکومت پرسیا گله مند باشم ، اما

ناشی از نگرانی بهم خوردن مناسبات دوستانه با ماست و یا از دفع الوقتی توصیه های دول اروپایی بر 

میخیزد. بدون داشتن نظری خاص در رابطه با پیشنهادات اخیر ، باید یادآوری نمایم که در روز بعد ، فرستاده 

سنوودسک در نزد میرزا سیدخان فرانسه و کاردار سفارت انگلیس پس از دریافت خبر هیأت اعزامی کرا

بودند. به آن باید اضافه نمایم که خبر اشغال کراسنوودسک توسط ما ، در نزد وزرای پرسیا تا حال حاضر 



مخفی نگه داشته می شود ، انگار که چیزی رخ نداده ، من فکر میکنم که رد کردن نامه اعتراضی و بطور 

أثیر خودمان و اهمیت موضوع را در برابر پرسیا مورد تضعیف کلی بدرازا کشاندن مذاکره در این مورد ، ت

 قرار می دهیم . 

تذکرات وزیر امور خارجه پرسیا در رابطه با وضعیت ترکمنها حاکی از آن است که حکومت پرسیا تمایل به 

نون توافق با ما روی موضوع مربوطه دارد. اگر حکومت امپراطوری ارزیابی مثبتی از این توافق دارد ، اک

موقعیت مناسبی برای انجام مذاکره است و اگر نمی توان به حل قطعی مسئله ترکمنها امید داشت ، حداقل 

 میتوان تبادل نظر کرده و تدارک پذیرش نقطه نظرات مان را از جانب برخی پرسیاها فراهم نمائیم.

ا در جریان نقطه نظر با طرح این بیانات به حضور حضرت عالی ، خالصانه از شما تقاضا دارم که مر

حکومت امپراطوری در رابطه با این مسئله و همچنین در این رابطه که اگر حکومت پرسیا دوباره بر تعیین 

 حقوق خود در ترکمن صحرا پافشاری نماید قرار دهید .

 

با احترامات فائقه
١٤ 

. 
 

 . ١٠٨٧گرجستان شوروی ، بنیاد شماره  آرشیو مرکزی دولتی تاریخ

 

 

 

 

 : ١سهای فصل رونوی

 

یافت شده است و از آنجا که  ٤١٠دریایی ، بنیاد شماره  -این سند در آرشیو مرکزی دولتی نیروی نظامی -١

 نمیگردد. ارد ، از اینرو نشراین مسئله خارج از چارچوب تاریخی این مجموعه قرار د

موجب به تعویق کی از دالیلی که دریایی . ی -در این باره نگاه کنید به آرشیو مرکزی دولتی نیروی نظامی -٢

 افتادن مأموریت کراسنوودسک گردید ، تشدید مناسبات میان روسیه و انگلیس بود .

در صحرای قیرقیز یکی از بهانه های مأموریت کراسنوودسک بوده است. « شورش » مسئله به اصطالح  -٣

میالدی چنین  ١٨٦٩ماه ژوئن سال  در ارتباط با آن ، رئیس آتی گردان کراسنوودسک ، سرهنگ استولتف در

صرفا در جهت آرام کردن سریع صحرای قیرقیز ) با استناد به وضعیت کنونی آسیای میانه که » نوشت : 

اهمیت اشغال سیاسی و تجاری دریاچه کراسنوودسک دارم ( ، ضروری اعتقاد به ضرورت مجازات خیوه ، 

قتا از گردان قابل توجهی در سواحل دریاچه کراسنوودسک هر چند موه بالفاصله آنجا را اشغال نمود ،است ک

 علمی ( . -بنیاد آرشیو نظامی تاریخی ، -آرشیو مرکزی دولتی نظامی « ) برخوردار نیستیم 

این شایعات که از سوی اسناد بایگانی حاضر مورد تأئید قرار میگیرند ، از آنجا که خارج از چارچوب  -٤

 نمی باشند. ابل نشرریخی این مجموعه هستند ، قتا

که به تأئید تزار  ١٨٦٩کپی پروتکل جلسه مشورتی ویژه راجع به لغو مأموریت کراسنوودسک در سال  -٥

 علمی . -رسید. نگاه کنید به آرشیو مرکزی دولتی تاریخ ، بنیاد آرشیو نظامی

ارجو برای متحد شدن با ارتش بر اساس این پیشنهاد که این گردان به خیوه و از آنجا از باالی آمودریا تا چ -٦

( در نامه  Fon Kaufmanحوزه نظامی ترکستان حرکت میکند ، ژنرال فرماندار ترکستان فن کااوفمان ) 

معتقد بود که در ترکیب دسته ،  ١٨٦٩ماه مه سال  ٢٢( در  Miliotinخود خطاب به وزیر جنگ میلیوتین ) 

و یک گردان  ، یک گردان پیاده نظاماز قزاقهاصدی  ٢٠تا  ١٠ گردان به تعداد ٦ -٨کراسنوودسک وجود 

هدف این دسته باید از آن عبارت باشد » ضرورت دارد. او با تعیین هدف این مأموریت نوشت که نظام سواره 

و در عین « بخش بزرگی از ترکمنهای حوالی دریای خزر و منطقه متعلق به آن را بسوی خود جلب نماید  که

و  ترکمنها را بهیچوجه نباید وارد ارتش نمود ، نباید از آنها گروه پلیس تشکیل داد» که  حال او پیشنهاد نمود

-. ) آرشیو مرکزی دولتی نظامی « انتخاب نمود  انشکارچی باید از میان آنها گروه نه چندان بزرگ سر دسته

  علمی ( . -تاریخی ، بنیاد آرشیو نظامی



در یادداشت خود خطاب  هدایت میشد ، اب ، رئیس وزارت دریاییکر در رابطه با ترکیب دسته که توسط  -٧

دسته سربازان به فرماندهی استولتف ، سرهنگ » نوشت :  ١٨٦٩ماه سپتامبر  ١٢به فرماندهی بندر باکو در 

تصور میشود که قزاقها  و دو سالح سنگین عبارت می باشد .  ، دستهنظام ل ، از یک گردان پیاده ستاد ک

دریایی ، بنیاد  -صورت گیرد . ) آرشیو مرکزی دولتی نیروی نظامی شدن در آغاز ماه اکتبر  تاریخ پیاده

 ( . ٤١٠شماره 

بدون مکث بر روی اقدامات خصمانه شوونیستی استعمارگران تزار علیه ترکمنها ، خاطر نشان می سازیم  -٨

و ما در اسناد بعد نشان خواهیم داد  که این راهزنی ها را اغلب سران فئودال و ثروتمند سازماندهی میکردند

که گناهکاران اصلی نه ترکمنها ، بلکه فئودالهای ایرانی هم مرز با ترکمنها بوده اند که کرارا از آنها بهره 

 برداری اقتصادی و سیاسی میکرده اند.

ای آب و هو» خاطر نشان ساخت که  ١٨٦٩نوامبر سال  ١٢کراب در پاسخ خود به گورچاکف بتاریخ  -٩

برخوردار باشد ، و بیماری  یاهمیتآنچنان فوق العاده ناسالم آشوراده در چشمان وزارت دریایی نمی تواند از 

ه غالبا با ، بیماریهایی ک چکس را از آن در جزیره رهایی نیستتأثیر مهلک آن که هیشدید مردم از تب ، از 

 . بشمار می آید تالش برای پرسنل دریایی از موضوعات کامال مداوم و محسوس، فرجام مهلکی همراه هستند

دیپلماسی ما از حقیقت گریزان نیست و در صورت لزوم و در هنگام ارتباط با دول خارجی بهمین جهت ، 

ابراز فارغ از غیر مهمان نوازی و نا مناسب بودن محل در دریای خزر آرزوی قلبی پرسنل دریایی راجع به 

 .( ٤١٠نظامی ، بنیاد شماره  -ولتی نیروی دریاییآرشیو مرکزی د« ) خواهد کرد  نظر

ر نامه ای ( در پاسخ به این مسئله د Uhtomskiرتبه دو ، رئیس پایگاه استرآباد ، اوختومسکی ) کاپیتان  -١٠

ات مقتضی در اقدام راستای، خاطر نشان ساخت که در  ١٨٧٠ژانویه  ١٢ خطاب به کراب به تاریخ

)آرشیو «  و حتی پردردسر باشد  ده توسط ما بنظر میرسد که بی فایدهآشوراجزیره  تملک» کراسنوودسک ، 

 ( . ٤١٠نظامی ، بنیاد شماره  -مرکزی دولتی نیروی دریایی

مسئله واگذاری آشورآده جزو برنامه های » کراب در پاسخ به این مسئله به گورچاکف نوشت که  -١١

شغال دریاچه کراسنوودسک توسط ما و تأثیر این وقایع در آنگاه که اهمیت اوزارت دریایی است. اما این امر 

آرشیو « )  بتدریج و بطور آهسته صورت خواهد گرفتجریان اقدامات ما در دریای خزر روشن گردد ، 

 ( . ٤١٠نظامی ، بنیاد شماره  -مرکزی دولتی نیروی دریایی

 سند بدون امضاء است .  -١٢

د به آرشیو مرکزی دولتی تاریخ گرجستان شوروی ، بنیاد شماره در رابطه با کپی سند فوق نگاه کنی -١٣

١٠٨٧ . 

 سند بدون امضاء است . -١٤

 

 

 

 

 

 

 


