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مقدمه
در داوریهای ما ایرانیان در بااره رویادادهای تااریخی ،باهویاژه رخادادهای دوران
قاجاریه ،دو معضل اساسی وجود دارد :یکی ،قضاوت ایدئولوژیک استکه در چنین نوع از
قضاوتها ،با چیرهساختن دستگاه نظریهپردازانه ایدئولوژیک کوشش مایشاود تاا معیاار
درستی و نادرستی یک موضوع تاریخی از درون باورها و اعتقادات پیشین استخراج شاود
و به عینیّات توجّهی نمیگردد .دستآوردِ چنین قضاوتهای مبتنی بار پایشداوریهاای
ارزشی ،نادرستیِ تحلیل وقایع تاریخی و گمراهشادن در کساب تااریخ صاحیح از ساقیم
است .دیگری ،داوری فراتاریخی استکاه در چناین ناوع از قضااوتهاا ،تحلیلگار تااریخ
میکوشد با برساختن مجموعهای از معیارها و مالکهای برآمده از دانش امروزین بشری،
رخدادها و حوادث اتّفاق افتاده در گذشته تاریخی را تحلیال و بررسای نمایاد .دساتاورد
چنین داوری های فراتاریخی ،بازهم عبارت است از نشناختن ریشاه و واقعیّات رویادادی
که در گذشته رخ داده است و این امر سبب میگردد که هیچ پدیدار تاریخی باهدرساتی
درک نشود.
برای بازشناسی وقایع تاریخی میتوانیم و میبایست از سه مقوله روششناسانه بهرهگیاری
نماییم:
الف) توصیف یا شناسایی چیستی موجودیّت و ماهیّت یک پدیاده تااریخی از طریاق
وصف تمام جنبههای آن
ب) تشریح یا شناسایی چگونگی پیوند میان حوادث و وقایع تاریخی
پ) تبیین یاا فهمیادن و شاناختن دالیال و برهاانهاای مرباوط باه چرایای وقاوع
رویدادهای تاریخی
حال ،نگارنده مقاله قصد دارد کاه بادون در نظار گارفتن داوریهاای ایادئولوژیک و
قضاوتهای فراتاریخی ،از معیاری عینی برای تحلیل مختصّات و ویژگیهای روابط خاارجی
ایران دوران قاجار بهرهگیری نماید .معیاری که بتواناد هام در توصایف رویادادهای تااریخ
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عصر قاجار بهکار آید ،هم پیوند میان پدیدارهای به ظاهر ناامرتبط را تشاریح نمایاد و هام
بتواند استداللهایی برای تبیین چراییها در روابط خارجی دودمانِ قاجار فراهم آورد.
بدینسبب ،نگارنده از اصطالحِ بافتار ژئوپلتیک 1بهره میگیرد .منظاور از ژئوپلتیاک
عبارت از بررسی تأثیر عواملِ جغرافیایی بر سیاست و یا تحلیال پیوناد میاان سیاسات و
جغرافیا است .در ژئوپلتیک ،نقش محیط جغرافیایی بر تصمیمگیریهاای سیاسای ماورد
تحلیل قرار میگیرد و پیشفرضش این است کاه سیاسات وابساته باه عوامال و محایط
جغرافیایی است .منظور از واژه بافتار (تاروپود) ،نیز عبارت است از بررسی مجموعاهای از
ویژگی های زمانی و مکانیِ همزمان و ناهمزمان کاه منجار باه شاکلگیاری رویادادهای
تاریخی میگردند .در این معنا ،توجّه به بسترها و زمینههایی که سبب میشاود تاا یاک
رخدادِ تاریخی پدیدار گردد ،نشانگر آن است که نمیبایست باه صاورتِ تاکمتغیّاره باه
تحلیلِ تاریخ دست زد؛ بلکه میبایست از یک سو باه عوامالِ ایساتا و پایادارِ (جغرافیاا و
زمینپایگی) مرتبط با وقوع یک حادثه تاریخی دقّت نمود و از دیگر ساو مایبایسات باه
پویایی و ناپایداریِ دیگر پدیدارهای بهوجودآورنده واقعیّاتِ تاریخی نگریست.
در بررسی تاریخ تحولّات سیاسی و اجتماعی ایران در دوره قاجاریه ،بایساتی باه دو
نکته به خوبی دقّت کارد :از یاک ساو ،نمایتاوان تحولّاات سیاسای را از تحولّاات مهامّ
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جدا دانست؛ زیرا بهمثابه یاک مجموعاه باه هامپیوساته،
ایران روزگار قاجار نمیتوانسته است که فارغالبال از محیط بینالمللی به زیستِ سیاسی،
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی خود ادامه دهد و کاموبایش در ایان دوره مهامّ ،ایرانیاان
بیشترین تأثیر را ،البتّه به طرزی کُند و تدریجی ،از نفوذِ مظاهر تکنیکای و جریاانهاای
فکری مغربزمین میپذیرفته اند .از دیگر ساو ،نمایتاوان دوره صادوپنجاهسااله شااهیِ
قاجاران را بدون در نظر گرفتن برخی تمایزات مهمّ ،هم از حیث ساختاری و هم از جنبه
شخصیّتی مورد مطالعه قرار داد .به عنوان نمونه ،میان دوره جوانی و خاامی ،میانساالی و
کسب تجربه های سیاسی و کهنساالی و پختگای پادشااهان و دساتانادرکاران زمامادارِ
. Geopolitical Context
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روزگار قاجار از حیث رفتار ،اخالق و سلوک سیاسی تفاوتهای بسیاری نهفته است .نیاز
میان اختیارات و اقتدارات پادشاه و صادراعظمهاای گونااگونی چاون آغاسای ،امیرکبیار
آقاخان نوری ،محمّدخان سپهساالر ،حسین خان سپهساالر ،مستوفی الممالک ،امینالدّوله
و امین السّلطان به لحاظ مشی و جایگاه و نفاوذ و مهاارتشاان در نظاام تصامیمگیاری
تفاوتهای گوناگونی نهفته است و نمیتوان در باره آنها حکم کلّی صادر کرد.
بهیاد داشته باشیم که آغاز قرن نوزدهم ،از یک نقطهنظار تااریخی ،عصار جدیادی
برای ایران بهشمار میرفت .در آن زماان ،قادرتهاای غربای کاه مادت زیاادی درگیار
رقابتهای روزافزون بودند ،این رقاباتهاا را باهطاور بایرحماناه ،در جهات خاطمشای
امپراتوریهای استعمار ی در آسیا متمرکز کردناد .ایاران در چهاارراه شارق و غارب ،در
خالل این دوره ممتد و مخرب ،زیاان فاراوان دیاد ،اراضای وسایعی را از دسات داد ،باه
پرستیژ آن صدمات بسایاری وارد شاد و اساتثمار و تحقیار نیاز باه دنباال آماد .ایاران
همچنین از تغییرات بزرگ اجتماعی و خرابی اقتصادی که بیشتر کشاورهای آسایایی در
خالل عصر امپریالیزم غربی تجربه کردند ،آسیب دید .علیرغم تمام این جریاناات ،ایاران
باقی ماند ،حاکمیتش خدشهدار گردید ،اما هنوز پابرجا بود .شااید ایان امار تاا انادازهای
به خاطر خصوصیت تمدن ایران باشد ،اما اساساً کاردانی دقیق طبقه برگزیده اداری کشور
که قادر به وفق دادن سیاست های سنتی کشور با شرایط غالب و متداول زمان باود ،نیاز
در این امر دخالت داشت (فرمانفرماییان .)33 :1355 ،همچنین نمیتوان فراماوش کارد
که علل نفوذ خارجیان در سیاست ایران بسیار بود .وضع سیاسی داخلی ،فساد بعضای از
مأمورین دولت ،استقالل نسابی شااهزادگان و حکمراناان والیاات ،رقاابتی کاه بار سار
جانشینی شاه برقرار بود و منافع تجاری بعضی از مأمورین دولت بهخصوص در جنوب به
خارجیان کمک کرد تا اینکه نفاوذی خاارج از انادازه ،در اداره سیاسات خاارجی ایاران
بهدست آورند (اتحادیه.)41 :1355 ،
به ناچار باید پذیرفت که امپراتوری رو به زوال ایران در قرن نوزدهم ،شاریک باازی
بزرگ ژئوپلتیک بود که توسط امپراتاوری هاای بریتانیاا و روسایه در آسایای مرکازی و
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نواحی مجاور آن رخ داد .واقعیت این است که ضعف عمومی سیاسی ایران بههمراه نظاام
سیاسی و سرزمینی قدیمی و فرسوده ،عامل اصالی جاذب شادن دو ابرقادرت همساایه
ایران بود تا بازی ژئوپلتیک خود را در سارزمینهاای ایرانای اجاراء کنناد (مجتهادزاده،
 .)66 :1386همچنین نباید از یاد برد که در این میانه ،افزون بر رقابتِ شادیداً درگیراناه
روسها و انگلیسیها ،سیاست جهانی 1یا دور نوین 2آلمانها نیز وجود داشت کاه شاامل

عطف توجه همگان به شهرت همهجانبه آلمان ،پیشبرد هر چه بیشاتر تجاارت خاارجی
آلمااان و تحقااق آرزوی ملاات آلمااان در مااورد نیرومناادی و غنااای آلمااان بسااان دیگاار
قدرتهای معظم بود (مارتین .)8 :1389 ،گذشاته از ایان ،بریتانیاا و چارچوباه اروپاایی
پهناورتر از گذشته 1815-1875م .نشانگر آن بود که الگوهای متغیر قدرت ژئوپلتیک یا
همان سلطه نظامی به مثابه راهکار تقویت روابط خاص اقتصادی در سطح جهانی (جاونز
و جونز )90 :1386 ،وضعیتی خاص را در منطقه جغرافیایی همسایگان ایران پدید آورده
بود که دمادم بر اهمیت ایران میافزود.
بهجایِ پیشینه پژوهش
در باره ویژگیهای روابط خارجی و مناسبات فرامرزی ایرانیان روزگار قاجار ،بهطاور
عمده ،بهجز روایتگریهای صرفِ تاریخی ،سه ویژگی ،مورد قبولِ بسیاری از پژوهشاگران
است :یک) ایران در یک حالت ضعف ،باید تعادل را میان قدرتهاای درگیار در اماورش
حفظ کند و یکی را علیه دیگری به بازی گیرد .به منظاور ایجااد تعاادل در رقابات باین
بریتانیا و روسیه ،ایران هرگز نباید به یک جناح تکیه بیشتری کناد؛ دو) در هار فرصات
باید درگیری یک قدرت سوم را در موقعی که حضور آن قدرت ،موجب کاهش فشاارهای
انگلیس و روسیه شود ،جست وجو کند؛ سه) ایران در روابط خود باا قادرتهاای غربای،
هرگاه که ممکن است باید برای کنترل امورش از طریاق دیپلماسای مثبات /منفای کاه
. Weltpolitik
. Neue Kurs
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می تواند تا حدّ زیادی ضعفهای نظامی و اقتصادی اش را جباران کناد ،مساتقیماً عمال
نماید (فرمانفرماییان1355 ،؛ اتّحادیه1355 ،؛ ناطق1357 ،؛ ترنزیاو1359 ،؛ کااظمزاده،
1371؛ منشاورگرکانی1368 ،؛ افشااریزدی1388 ،؛  .)Ramazani, 1966امّاا ،نگارناده
کوششِ کمابیش مبتکرانهای را آغاز کرده است که تاکنون در باره آن ،نوشاتاری منتشار
نشده است .پیشانگاشته نظری تاریخیِ نگارنده چنین بود :ایران مشامول محاسابههاای
جهانی استعمارگران اروپا (نصر )288 :1363 ،بوده است .نخست ،به دیگار آراء و نظرهاا
در باره ویژگیهای روابط خارجی ایرانِ روزگار قاجار نگاه میشود.
در نزاع خرس و نهنگ ،ایران نه میبایست بهکلّی از پا در میآمد و ناه مایبایسات
قوی میماند .یورشهای پیدرپی ،ایران را پایگاهِ گسترشخواهیها ی روسیه و انگلساتان
نمود .روسها ،ایران را برای دسترسی به خلیج فارس نیممرده میخواستند و انگلیسیها
نیز ،برای حفظ هندوستان ،ایرانیان را ضعیفِ همیشه در حال ِنزع میخواستند .فریادون

آدمیت چنین نوشته است :ایران در سیاست بین ملل حالات جسامِ عاایق داشات .روس
دشمن مطلق ایران بود ،دشمن استقالل و آزادی و ترقّی و تمامیت ارضی ماا باود .ماا را
ناتوان و عقبمانده می خواست که سیاست صرف متجاوزانه نظامی و اساتعمار اقتصاادی
خود را پیش ببرد و با هر نقشه اصالح و تغییری سرساتیزگی داشات .ماهیات سیاسات
انگلیس با سیاست روس فرق اساسی نداشت؛ در تزویر و ریا و نیرناگ و تقلاب از او هام
هنرمندتر بود .همان رویه متجاوزانه نظامی روس را انگلیس در سرتاسر صافحات مشارق
ایران و خلیج فارس تعقیب کرد .در نهاد سیاست اقتصادی آن نیز اساتثمار و چپااولگری
بود و همیشه ایران را ناتوان و درماناده مایخواسات (آدمیات )164-165 :1356 ،و در
عینحال ،روابط خارجی ایرانِ قاجار ،بیش از آنکه تحتِتأثیر ویژگایهاای درونکشاوری

باشد ،از نظامِ بینالمللی تأثیر میپذیرفت :از آغاز سده گذشته که شروع تاریخ بینالمللی
جدید است و ایران به میدان سیاسات کشاورهای بازرگ کشایده شاد ،هایچگااه ارزش
بین المللیِ "رتبه اول" را نیافت (همان .)461 :1385 ،به دیگر سخن ،مصالحه ،بُانمایاه

سیاست خارجیِ روسیه و انگلستان نسبت به ایران بود و در چشاماناداز وسایع سیاسات
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بین المللی ،هر کدام مصلحت خود را در شناختن حریم سیاسی دیگاری تمیاز داده باود.
همین وجه اخیر بود که زمیناه یاک ناوع همکااری احتیااطآمیازی را میاان دو دولات
نیرومند نسبت به مسائل ایران آماده میگردانید (همان.)462 :
ماهیّتِ مناسبات خارجی ایرانِ قاجار ،زمانی به یک دشواره تبدیل میشد که ضمیرِ
ایرانی در گذشته غلوّآمیز سیر میکرد و بدبختیِ فراگیرش را درک نمیکارد .باه نوشاته

روحاهلل رمضانی :آگاهی ایرانیان بر آنچه از دست دادهاناد و قباول ایان موضاوع کاه باه
کشوری کوچک با مرزهایی کوچک تبدیل شدهاند ،به طرزی حتمی ،نشانگر ایان نباوده
است که آنان خود را کشوری ناتوان بهشمار آورند؛ پادشاهان هنوز شااهِ شااهان بودناد و
ایران همچنان یک امپراطوری محسوب میشد .در واقاع ،اگار امپراطاوریِ گساتردهمارز
ایرانی از میان رفته بود ،اما اسطوره آن هنوز پابرجا بود؛ گذشته همیشهحاضاری کاه باا
افتخارات واقعی و افسانهای خود زنادگی مایکارد .گذشاتهای چناین فخایم ،جذباهای
نیرومند بر سیاست خارجی ایران داشت ( .)Ramazani, 1966: 62مایه شاگفتی نباود،
اگر اروپائیان روایتی واقع نگر از کردار ایرانیان در روابط خارجی پیشِ چشم داشته باشند:
ما در ایران کسی را ندیدیم که از اتفاقات بزرگ اروپا ،اطالعی داشته باشد ،حتّی صاحبت
جنگ را هم نشنیده اند .همگی در بای اطالعای کامال از اتفاقاات خاارج از کشاور خاود
میباشند و به نظر ما میرسد که عالقه ای نیز به آگاه شدن به این وقایع ندارند (اتحادیه،
 .)12 :1355همچنین ،بنا به یک تعبیار ،اجارای نقشاه هاای اساتعماری و نظریاههاای
سیاسی ،جایگزینِ تجارت و تبادل مالالتجاره و استفاده از امتعاه (تااجبخش)7 :1362 ،
به همراه سیاستها و نهادها و تأسیسات امپریالیستی حقوقی :تحاتالحمایاه ،واگاذاری،
اداره ،کنسسیون ،1کاپیتوالسیون ،منطقه نفوذ ،درِ باز ،کمنولاث (ذاکار حساین:1368 ،
 )59همگی سبب می شدند کاه ایاران در میاناه نازاع غاول هاای قادرت جهاانی نقاش
ناخواسته یک قربانی را بازی کند.
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نمیدانیم ناآگاهی ایرانیان از تحوالتِ گرهخاورده باا سرنوشات سیاسایشاان ،از سارِ
مباهات به گذشته بود و یا از استیصال .ایران به کالبدی پوشالی تبدیل شاده باود و قادرت
مقاومت در برابار اروپاای گساترشطلاب را نداشات .انگیازهای هام نباود؛ مگار در ذهانِ
اندکنخبگانی که "دیگری" را دیده و در قیاس افتاده بودند و ناتوانیِ خاود را مایدیدناد و

قدرتمندیِ "غیر" را :روس و انگلیس هر دو به نیّتی چشم طمع به ایران داشاتند :روسایه
برای گسترش دامنه جنوبی امپراتوریاش تا اینکاه "سرنوشات آشاکار"ش تحقّاق یاباد و
انگلستان برای دفاع از امپراتوریاش در برابر پیشرویهای دیگران بهسوی هند .البته ایران،
قربانی درماندهای در این کارزار نبود و حاکمانش ،بسیار شبیه اودوسئوس ،از هر راهای وارد
میشدند تا دو دشمن را به جان هم بیندازند و خود از آن میاان میاوه برچینناد .ولای بااز
همچون اودوسئوس ،دست ایران باز نبود که هرگونه میخواهد عمل کند .منابعش محادود
بودند ،گزینههایش اندک و فشارهایی که از داخل و خاارج بادان وارد مایشاد ،بسایار .در
نهایت ،نتیجه برای ایران مانند اودوسئوس ،بقاء باود ،ولای باه قیمتای (اساکندری قاجاار،
 .)37 :1389تنگناهایِ تاریخی سبب میشد که ذهانِ نخباه قاجااری درگیارِ تجرباههاای

بدفرجام شود .انگار در درونمایه ذهنِ ایرانی ،تجربهای سخت غمناک وجاود داشاته اسات
کااه کیفیّااتِ رفتااارِ آنااان را در مناساابات فراماارزی شااکل ماایداد :تجربااه ساایطره
امپراطوریهای نیرومند بریتانیا و روسیه ،این احساس را در ایرانیاان پدیاد مایآورد کاه
آنها هیچگاه حاکم بر سرنوشت خویش نبودهاند ،بلکه تابع تزویرهای اعمال نفوذ خاارجی
بودهاند (فولر.)10 :1373 ،
در دوران اوجگیاریِ اروپاییااان ،نااه انازوای خودساااخته ،ممکاان باود و نااه اناازوای

دیگرخواسته :پیشرفتِ جامعه صنعتی و سرمایهداری در اروپای سده نوزدهم محاال باود
بگذارد که ملّت های غیراروپایی ،همچنان در انزوایِ قدیم خود باقی بمانند .مغربزماین،
کوشا و توانگر و از نظر تکنولوژی و نظامی بر همه برتر .مجال مقاومت حتّی برای کسانی
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که می خواستند از او بر حذر باشند ،باقی نمیگذاشت .روسیه ،عثمانی ،ژاپاون و ایاران و
بسیاری جامعههای دیگر ،بارها در زمان های مختلف ،دچار این محظور شاده بودناد کاه
برای حفظ استقاللِ خود باید درها یا پنجرههای خاود را باهرویِ مغاربزماین بگشاایند
(کاظمزاده.)91 :1371 ،
نخبگانِ قاجاری میفهمیدند کاه مایبایسات جامعاه را باهساویِ ترقّای بکشاانند.
به عنوان نمونه ،در آن میان ،ملکمخان ناظم الدوله سیاسات خاارجی را اماری هنجاارین
میدید که بایستههایش ،دستآوردِ هستهاایی باود مشاحون از کاژی و کاساتی .ضاعفِ
حکومت قاجار ،او را به اینسو کشاند که مناسبات فرامارزی را باه وضاع مطلاوب ساوق
دهد ،زیرا بهحالِ خود رهاساازیِ رواباط خاارجی ،پیوساتگیِ پاسمانادگیِ معهاود باود.

ملکمخان ،چنین می نویسد« :پلتیک ایران چیست؟ کشتی دولات کجاا مایرود؟ دریان
دریای حوادث از برای ما خطری هست یا نیست؟ اگر هست تدارک ما چیست؟ طرح ماا
کدام است؟ دشمن ما کیست؟ دوست ما کجاست؟ از چه راه باید رفت؟ از چه ورطه باید
گریخت؟ در چه کار هستیم؟ چه باید کرد؟ هنوز در ایران هیچیک از بزرگان ما ناه ایان
س ؤاالت را تصریح کرده و نه حل این مساایل را بصایرت کاافی داشاته اسات» (اصایل،
.)251 :1381
ما ایرانیان ،در وضع ظاهراً آشتیناپذیر خرس روسی و نهنگ انگلیسی (بسات:1384 ،
 )23از میان رفته بودیم و در وضعی که سیاست خارجی انگلستان همانند فرانسه و آلماان،
امپریالیساتی و محصاول گارایشهاای میلیتاریساتی و سیاساتهاای حماایتگرای دولات
توسعهطلب (قزلسفلی )129 :1386 ،بود و نوعی سلطهطلبی جدیاد ،پدرسااالرانه و از سار
خیرخواهی و نیک سیرتیِ "انسان سفید" (همان )136-137 :هویدا شاده باود ،کنشاگری
فعاالنااه در مناساابات فراتاار از مرزهااای ایااران ،روزبااهروز رو بااه زوال ماایرفاات و ایااران
نمیتوانست بدونِ ادغام شدن در نظام جهانی از خود مراقبت کند.
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با توجه به آنچه که در بخشهای پیشین این نوشتار آورده شد ،نگارنده بر این بااور
است که بافتار ژئوپلتیک روابط خارجی ایرانِ روزگار قاجار از پانج مؤلفاه تشاکیل شاده
است که عبارتند از:
الف) موقعیت راهرویی
موقعیّاات راهروی ای 1کااه در وصااف آن ماایتااوان نوشاات کااه جغرافیااای تاااریخی
ایرانزمین ،نشانگر آن استکه سرزمین ایران از قادیمتارین روزگااران ،چهاارراه عباور و
مرور و محلّ تالقی قدرت های بزرگ بوده است .در دوران معاصر ،یعنی از روزگاار قاجاار
به این سو ،محلّ برخورد قدرتهای بزرگ جهان (روسایه ،فرانساه ،انگلساتان ،پاروس و
عثمانی) بود .در این زمینه میبایست بهطرزی گذرا باه دیرینگای تااریخ ایارانزماین در
پیوند با موقعیّت "داالنگونِ" کشور اشارت نمود و از مثالهای تاریخی همچون اساکندر
و دوران هلنیسم ،تهاجم اعراب مسلمان ،حمله ترکان سالجوقی ،تهااجم مغاول ،هجاوم
غرب به شرق اسالمی و پدیده استعمار قرنِ هجادهم و ناوزدهم ناام باه میاان آورد کاه
همگی حکایت از موقعیّت گذرگاهی ایران میکند.
اگر با کرزن بریتانیایی هم زبان شویم ،متوجه وضعیت خاص ایران از حیث ویژگیِ
زمین پایگی و جغرافیایی می شویم :اگر روسیه به مشهد چشم دارد ،از آن جهات اسات
که راه پیشروی او به هرات است و اگر بر سیستان با دیده غبطه می نگارد ،بارای ایان
است که وسیله دسترسی به بلوچستان می شود و اگر بر سراسر نواحی شمال ایران نظر
دوخته است ،از این رو است که مناابعی را بارای او فاراهم ساازد کاه متصارفاتش در
آسیای مرکزی به نحو تأسف آوری فاقد است و آن دولات را از جهاات نظاامی و قادرت
تهاجم به مراتب بیشتر از حاال مهیب خواهد نمود .اگر خلیج فاارس ماد نظار اوسات،
برای آن است که بندر و لنگرگااه دریاهاای جناوب را در دساترس او خواهاد گذاشات
(کرزن .)721/2 ،1380 ،همو ،در عین حال نوشته باود کاه ترکساتان و افغانساتان و
منطقه ماوراء بحر خزر و ایران ...مهره های شطرنج فرمانروایی بر جهان (کرزن،1380 ،
. Corridor Situation

1
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 )21/1هستند؛ وضعیتی که سبب می شاد تاا ایاران در دام اساتعمار ،یعنای امتیااز و
استقراض بیفتد و به وضعیتی خاص دچار گردد :ایران ناتوان و ضاعیف نقطاه حسااس
تالقی و تصادم اهداف اساتثماری و غارتگراناه دولات هاای نیرومناد و بازرگ (ذوقای،
 ) 19 :1368شد .این وضعیت ،باور ما ایرانای هاا نباود؛ بلکاه ،در نظار رجاال سیاسای
انگلستان کشور ایران وصل به هندوستان است ،نه روس ،نه آلمان ،و ناه دولات دیگار
نباید در این کشور دارای ن فوذ سیاسی ،نظاامی یاا اقتصاادی باشاد (محماود،1378 ،
 .) 110/8بنابراین ،پس از استیالی انگلستان ،اروپاییان پیوسته به این فکر بودند که راه
نزدیک تری برای رسیدن به مشرق زمین باه دسات آورناد (فرامارزی)3 :1346 ،؛ زیارا
ایران ،گوهری گران بها باود کاه روس هاا بارای تساخیر ممالاک افغانساتان و ایاران و
دست اندازی به هندوستان انگلیس نقشه کشیده بودند (ویلسن .)295 :1366 ،دیگران
نیز در تالش بودند :ناپلئون کوشید تا با کمک تزار ،برنامه های خود را در آسیا به اجراء
در آورد .این امر می توانست دست بریتانیا را از هندوستان کوتااه و زمیناه ساقوط آن
ام پراتوری را فراهم سازد .تزار الکساندر و ناپلئون ،هر یک طرح و پیشانهادهایی بارای
پیشروی به سوی هندوستان ارائه دادند و قرار شد که نیروهای مسلح ایاران باا کماک
فرانسه و یا با نیروهای روسی از سرزمین شاهنشاهی ایران به آن سمت حرکات کنناد
(ستاهل.)65 :1370 ،
از دیگر سو ،برای انگلستان ،هم ایران و هم ترکیه ،دو سدِّ دفاعی برای جلوگیری از
چیرگی دیگران بر هندوستان بهشمار میآمدند ( )Kelly, 1968: 260و تبدیل ایران باه
یک میدان استراتژیکِ نظامی باهمنظاور توساعه طلبای در خاورمیاناه توساط انگلساتان
(عبداهللیف )227 :1336 ،رویهمرفته ،سبب شده بود که ساه دولات بازرگ عثماانی و
روسیه و انگلیس ،هر یک باه نوباه خاود و بارای پیشارفت مقاصاد خاویش در اندیشاه
پیشروی در مرزهای ایران باشند و هدف شاان نااتوانی هار چاه بیشاتر ایان کشاور باود
(صفایی .) 1 :1352 ،از یاد نبریم که تاا اواخار ساده هجادهم مایالدی ،ناه دولات و ناه
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بازرگا نان بریتانیا توجه خاصی به وضع ایاران نداشاتند .دولات از آن جهات کاه ساخت
سرگرم سازمان دادن به امپراتوری هند بود  ...بریتانیا زمانی توجه خاص به ایاران حاصال
کرد که کشور ایران ناگهان ارزش حیااتی بارای آن کشاور یافات .ایاران تاا اواخار قارن
هجدهم بهعنوان دروازه شرق مشهور باود .در حادود ساال  1800یعنای از اوایال قارن
نوزدهم ،این عنوان معنای دیگری به خود گرفت؛ معنایی که برای بریتانیا خوشایند نبود.
بریتانیا توجه حاصل می کرد کاه تازار روسایه باه عناوان دروازه هناد یاا گاذرگاهی باه
هندوستان ،به کشور ایران مینگرد (منشورگرگانی .)3-4 :1356 ،همچنین ،خلیج فارس
و قدرت های بزرگ (از جمله روسیه ،آلمان ،انگلستان ،فرانسه و بلژیک) موقعیت راهرویی
ایران (واداال )63-46 :1364 ،را نشان میداد که رقابت ها را بر سار ایاران بسایار افازون
مینمود .مسائل دیگری نیز در میان بود که نشان میداد وضعیت راهرویی ایاران ،کشاور
ایران را ناخواسته وارد رقابتهای بینالمللی مینمود :خطار روس بارای راهآهان جناوب
()Busch, 1967: 117؛ مسأله ایران و رقابت کامال ( )Busch, 1967: 114و همچناین
اهمیت خطیر خلیج فارس ( ،)Wilson, 1954: 255همگی سببساازِ اهمیات وضاعیت
ایران میشد.
این باور را از دیگر سو ،یکی از قدیمی ترین عامالن بریتانیا بارای نفاوذ در ایاران،
بااهمیت جلوه می دهد :سرجان ملکم می گفت :ناپلئون پیش خود نقشه کشیده بود که
خرس روسیه و شیر ایران را باه اراباه جنگای خاویش ببنادد و جلگاه هاای پرنعمات
هندوستان را در معرض تاخت وتاز قرار دهد ،اماا نقشاه او نقاش بار آب شاد (مقتادر،
 .)79 :1333وانگهی ،هدف آلمان ها و متحدین نیز ایجاد اغتشاش و آشوب در ایاران و
افغان و سرحدات هند به منظور تولید مشکل برای انگلستان و روسیه (ورهرام:1385 ،
 )385بود؛ انگلیسی ها نیز به هیچ وجه حاضر نبودند از اهمیت راهرو بودن ایران غفلات
ورزند.
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ب) دولت حائل
دولت حائل ،1دومین خصلتِ بافتاری در ژئوپلتیکِ ایران معاصر است و منظور ایان
است که ایران در میان دو سنگ آسیا ،یعنی روسایه تازاری و بریتانیاای کبیار ،ویژگایِ
دولت میاندار و ضربهگیر را داشت .خاصیّت فنر سابب مایشاد کاه دو دولات بازرگ و
رقیب ،بدون برخورد مستقیم باا یکادیگر باه زورآزماایی باا همادیگر بپردازناد .در ایان
وضعیّت ،ایران محکوم به استقالل بود؛ اما درعینحال ،بایستی بهقدری ضاعیف مایشاد
که نتواند مستقلّانه از منافع خود دفاع کند و باالتر از آن ،نتواند به حوزه مناافع دیگاران
دستاندازی نماید.
مسااأله ایااران و اصاال بنیااادین دولاات حائاال بااهمثابااه یااک سیاساات عملاای باارای
بهدستآوردنِ هم توافق عملی با روسها و هم محافظت از هندوستان ( Greaves, 1959:

 )137-140از نوآوریهایی بود که دو قدرت بزرگ ،یعنی انگلستان و روسایه برسااختند تاا
بهطور مستقیم دچار درگیری نشوند .در واقع ،جنگ نیاابتی را از طریاقِ دولات حائال کاه
میتوانست بهصورت همزمان ،هم شامل ایران باشد و هم شامل افغانستان ،پیش میبردناد
تا خودشان از رویارویی مستقیم خودداری ورزند .از این منظر ،سیاسیون انگلیسی در لنادن
و کلکته ،ناگهان بهخیال افتادند کاه «بایاد یاک کااری کارد» (محماود )81/1 ،1378 ،و
دوباره دربار تهران را به هر قیمتی که شده ،به طرف انگلستان جلب نمایند .پس از معاهاده
تیلسیت و قرار حمله به هندوستان بین دو امپراتور معظم روس و فرانسه (تازار الکسااندر و
ناپلئون) ،ناپلئون تمیز داده بود و خوب فهمیده بود که اگر بخواهد بر انگلستان فاایق آیاد،
ناچار باید به منافع قدرت و ثروت آن ضربت مهلک وارد آورد؛ مهمترین این منابع ،مملکات
پهناور و زرخیز هندوستان است (محمود.)57/1 ،1378 ،
حال ،در میان دو قادرت ،تنهاا افغانساتان ماناده باود کاه بارای اجتنااب از «برخاورد
خطرناک» (ترنزیو )63 :1359 ،مجبور بود که وضعیت حائل را بپذیرد؛ ایران نیز دچار چناین
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حالتی شده بود .برای جلاوگیری از برخاورد خطرنااک انگلساتان و روسایه در ایاران چناین
راهحلهایی وجود داشت :الف) پیشنهاد اتحاد انگلستان و روسیه و توافق باهمنظاور در آوردن
ایران بهصورت یک دولت سازمانیافته قادر باه حفاظ اساتقالل و تمامیات ارضای خاود؛ ب)
اخطارهای علنی به روسیه و تهدید به تالفیِ اعمال روسیه در شمال ایران ،در منطقاه جناوب
ایران و پ) تقسیم ایران به مناطق نفاوذ (ترنزیاو .)130 :1359 ،گوسافند در چنگاال گارگ
افتاده بود و این باوری بود که نخبگان ایرانی داشتند :میل وساعت العاالج قادرت روس را در
آسیا منتشر نموده قشون مظفرش تا به سمت دیگر رود امور و تا بحرین ،چین و ژاپن رسایده
و یا عنقریب خواهد رسید .اردویش متعدد و از ایان قارار اسات :خیاوه ،تاجقناد (تاشاکند)،
خجند ،سمرقند ،کمان (تورنان) ،عشقآباد ،مرو و کوشک ،سبب این فتوحات فقط با جناگ و
فرستادن قشون نشده است .دیپلوماسی روس ،اول مرکز قدرت را مهیاا کارده و بعاد در وقاع
لزوم قشون فرستاده میشاود (اعتضاادالدوله .)133 :1363 ،در ایان میاناه ،افغانساتان 1نیاز
وضااعیتی هماننااد ایااران یافتااه بااود :پادشاااهی افغانسااتان  ...همیشااه یکاای از باازرگتاارین
استحکامات و خاکریزهای دفاعی برای هند بریتانیا بوده است .تا زمانی کاه بریتانیاا و دیگار
ملتها از راه دریا به هند نزدیک شدند و آن را در تصارف گرفتناد ،افغانساتان مهامتارین راه
فتح هند در دورههای متعدد بهشامار مایرفات .گاذرگاههاای عماده ایان سارزمین حایال،
دسترسی آسانی را از سوی قلمروی ایران فراهم میآورند و روسیه نیز بهخوبی آگاه اسات کاه
تا هنگامی که یکپارچگی این سرزمین حفظ است ،مانعی در اجرای طرحهاای آن علیاه هناد
بهشمار خواهد رفت .از این روست که تالشهای روسیه متوجه ایجااد دشاواری و دردسار در
آن منطقه گردیده و بارها نیز با موفقیت همراه بوده است (مجتهدزاده.)276 -277 :1378 ،
 .1میتوانید به یک تابلوی نقاشی سیاه و سفید رجوع کنید که در آن ،ویژگی دولتِ حائل بودن افغانستان میان دو
قدرت بزرگ زمانه ،روسیه و انگلستان بهخوبی به تصویر کشیده شده است :یک افغان که بهطرزی نمادین ،میان خرس
و شیر گیر افتاده و به طنز از عبارتِ  save me from my friendsبهره برده است (.)Kakar,1971: p. 26
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ایران نیز در وضع مناسب تری به سر نمی برد :دولت ایران در این میان ،چون گوی
در خم چوگان بر چپ و راست در حرکت (تااجبخش )1 :1362 ،باود .از ایان منظار،
ظاهراً ایران و افغانستان در جنگ بودند ، 1اما در حقیقت ،روسیه و انگلستان بودند کاه
برای حفظ منافع خود در آ سیای مرکزی علیه یکدیگر مبارزه می کردند (همان.)279 :
همچنین ،سیاست انگلیس ها این بود که افغانستان را که همسایه نزدیک هناد باود ،از
ایران جدا کنند تا هر دو ضعیف باشند .از وحدت و قدرت ایران و افغان نگرانی داشتند
و از طرف دیگر نمی خواستند که ایران زیر سالطه روس با رود ...دو دولات اساتعماری
همسایه ایران و افغانستان ،صالح خود نمی دانستند که این دو کشور دوسات و متحاد
باشند (افشاریزدی 113 :1388 ،و  .) 111بنابراین ،راهکاارِ دولات حائال ،شاگرد حال
اختالف در رقابتِ روسی -انگلیسی در آسیای مرکزی ( Morgan & Wheeler, 1981:

 )192بود.
 .1رشتیا از قول انگلیسیها ،توجیه دالیل لشگرکشی بریتانیا به افغانستان در  1838را اینگونه بیان میکند :ایران که
فکر گرفتن هرات را داشت با سرداران قندهار و امیر کابل داخل انتریک بود .امیر کابل مطالبات غیرمعقول و فکر
توسعهجویی را از خود نشان داد .باألخره نماینده برطانیه از طرف امیر مرخص شد و امیر با ایران که بدون کدام دلیل
بر هرات حمله کرده بود ،داخل انتریک گردید .این اوضاع ایجاب نمود تا از طرف حکومت هند عملیات شروع شود،
زیرا ایران تا سند بلکه به این طرف آن هم فکر دارد و برای جلوگیری از این فکر آن ،مساعی سفیر برطانیه در ایران
ناکام مانده و به نسبت او بیاحترامی به عمل آمده و دولت برطانیه روابط خود را با ایران قطع کرده است و حال هرات
محاصره میباشد (رشتیا :1346 ،صص  .)75-76اما نویسنده افغان ،خود بر این باور است که این نحو استدالل،
سستبنیان است و البته قضیه از قرار دیگری است :خالصه ظواهر حاالت هر چه باشد ،این مسأله امروز ثابت است که
بعد از کنفرانس وین ،دولت برطانیه تصمیم اتخاذ کرده بود برای مقابله با پیشرفت آینده و احتمالی روس در جنوب
آسیا مواقع خویش را از رود سند که تا این وقت کنار آن را خط انتهایی پیشرفت خود در هند غربی قرار داده بود ،تا
هندوکش پیش ببرد و بلکه تا رود آمو نفوذ خویش را توسعه بدهد و لشگرکشی بر افغانستان روی همین نظریه شروع
شد و دالیل اینکه سرداران محمدزایی مخالف انگلیس بودند و یا اینکه با ایران و روس داخل تحریکات شده،
میخواستند به هند حمله کنند ،محض یک بهانه بوده و الّا نه ایران و نه روس ،قدرت حمله بر هند را در این موقع
نداشتند .حتی اشغال هرات و حفظ آنهم از توان شان خارج بود .چنانچه محض یک مظاهره سیاسی انگلیس با یک
مانور نظامی در خلیج فارس ،شاه ایران و دولت روس را از تعقیب نقشه اشغال هرات منصرف ساخت (رشتیا:1346 ،
 .)77برای آگاهی از سیر تاریخی رویدادهای منجر به جدا شدن هرات از ایران میتوانید رجوع کنید به( :میرنیا،
 :1367صص .)72-76
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پ) بازی بزرگ
بازی بزرگ ،1سومین خصلتِ ژئوپلتیک بافتاری تاریخ معاصر ایاران اسات .رفتاار و
کردار دو دولت بزرگ روسیه و انگلستان در آسیای مرکزی و افغانستان در قارن ناوزدهم
به بازی بزرگ تعبیر شده است .روسایه حاقّ طبیعای خاود مایدانسات کاه باه دنبالاه
سرزمینی و جغرافیاایی خاود ،باهمنزلاه "خاارجِ نزدیاک" نگااه کناد و آن را در حاوزه
متصرّفات خود بخواهد؛ در عینحالیکه گوشه چشمی هم به افغانساتان داشات تاا از آن
طریق بتواناد در هناد تأثیرگاذار باشاد .انگلساتان نیاز افغانساتان را "قلعاه نگهباانی"
هندوستان تلقّی مینمود؛ در عینحالی که به منطقه قفقاز هم گوشهچشمی داشت.
کرزن زمانی گفته بود که روسها ،آسیای مرکزی را فقط بارای خاود مایخواهناد و
هیچ حاضر نیستند که قدرت غریباه دیگاری را در آن منطقاه 2پاذیرا باشاند :مان دلیلای
نمییابم که سپاه ده هزار نفری روسیه نتوانند بادون تیرانادازی و پیکاار و یاا خاونریزی و
کشتار در ظرف سه هفته از شروع جنگ تا مقصد مطلوب خویش در خراساان پایش آیناد
(کرزن .)705/2 ،1380 ،در واقع ،تفوق عظیم روس از ارس تاا تجان سابب شاده باود تاا
نوعی بازی بزرگ در آسیای مرکزی ،میان روسیه و انگلستان پدیادار گاردد .در ایان باازی
بزرگ مناطقی بودند که از اهمیت بسیار زیاد برخوردار شده بودند :هرات جاده مطلاوب باه
هند و خراسان پایگاه خواروبار ما جهت اقدامات مقدماتی نسبت به هند در یورش احتماالی
(کرزن )708/2 ،1380 ،است و این مطلب ،نقلقولی است که کرزن از روزنامه نوو ورمیاای
روسی (دسامبر  )1888میآورد و بدون درنگ مینویسد که تراوش مغازی آشافته نیسات.
برخی بر این باور هستند که بازی بزرگ ابداع انگلیسیها بود که در آسیا انجام میگرفت با
ترکها و ایرانیها و افغانهاا و سایکهاا علیاه روسایه ( .)Ingram, 1984: 152امّاا نظار
دیگری هم در این میانه هست که :بازی بزرگ (بریتانیا و ژرفسازی موقعیت خود در هناد
. Great Game
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 .2برای آگاهی از سیر تاریخی رخدادهای منجر به تصرف رسمی و قاهرانه مرو و سرخس قدیم توسط روسها
میتوانید رجوع نمایید به( :میرنیا :1367 ،صص  149و .)120-128
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به همراه روسیه و گساتراندن امپراتاوری سارزمینی در آسایای مرکازی) زیربناای اندیشاه
ژئوپلتیک جهانی را پی ریزی کرد؛ بازی بزرگی که سرزمین قلب (هارتلند) و زایاش جناگ
سرد بعدی آمریکا با شوروی (مجتهدزاده )47 :1378 ،را موجب شد.
ایرانیها نیز ،بازی بزرگ را نزد خود بهطریقی دیگر معنا میکردند .مقصاود بااطنی
روسها را از زبان امینالسلطان بخوانیم :آنها به این صحرای گرگان کاه یکای از بهتارین
بخش های کشور ایران است ،عشق دارند (صفایی)89 :1352 ،؛ همچنین ،باری ،اگر چاه
اینها خیاالت و تصورات دور و درازی است که نباید کرد .اما دو چیز؛ یکای بایوفاایی و
بدقولی روسها و بهزور تصرف کردن هار جاا را کاه الزم دارناد ،بادون مالحظاه حقاوق
بینالمللی و پیماننامهها و یکی از اسبابچینیها و تحریکاتی که دیده مایشاود ،جاای
آن دارد که دولت ایران دوراندیشی را از دست ناداده و پایش از وقات در خیاال تهیاه و
عالج باشد (صفایی .)91 :1352 ،سیاست توسعه طلبی روسیه نیز ،از طریق راه یافتن باه
چین و افغانستان و هندوستان از طریاق ترکساتان و دساتانادازی باه ایاران از طریاق
گرجستان و داغستان (ترنزیو )18-19 :1359 ،در پیدایش باازی بازرگ ،نقشای بسایار
مهم ایفاء کرد .روسیه در آسیای مرکزی دو هدف داشت :هدف اقتصادی که عباارت باود
از ورود در میدان تجارت پرمنفعت آسیای جنوبی و جنوب غربی و قااره هناد در شارق؛
تجارتی که تا آن زمان ،به نوعی در انحصار انگلستان بود و چنانچه روسیه به ایان میادان
قدم میگذاشت ،می بایست علیه این انحصار مباارزه کناد ...اگار روسایه حقیقتااً هادف
تسخیر هند را نداشت ،گسترش ارضی و تحریکات او خود موجب تهدید دائمی برای این
شبهقاره میشد و بدین ترتیب به هدف دیگری میرساید :باهدساتآوردن اسالحه ماؤثر
نظامی و سیاسی علیه انگلستان و این هدف بهعنوان سالحی بود که همیشه میتوانسات
آن را در اجرای منظورهای سیاسی خود در سایر مناطق بهکار بارد ...از مزایاای تساخیر
ترکستان این بود که روسیه میتوانست با اساتفاده از راهآهان مااوراءخزر باه ساهولت و
سرعت نیروی نظامی مقتدری را تا دروازههای هند برسااند .هماین امار از طارف دیگار،
باعث می شد که انگلستان هم اجباراً قوای نظامی قابل مالحظه ای برای مقابله با هر ناوع
پیشامد احتمالی دائماً در هندوستان نگهداری کند (ترنزیو .)181-182 :1359 ،در واقع،
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پولیتیک عدم اعتماد و معاندت و رقابت (کاووسی عراقی )45 :1373 ،سببسازِ پدیداری
و ژرفشدنِ همآوردی انگلستان و روسیه در آسیای مرکزی شده بود.
در این میان ،برخی پیشرویها و کسب امتیازهاا ،باازی بازرگ را عماق مایبخشاید و
مناطق اطاراف منطقاه باازی بازرگ را ناخواساته ،وارد رقابات دو غاول روسایه و انگلساتان
مینمود :امتیاز راهآهن رویتر و فالکنهاگن (انتنر )44-46 :1369 ،رقابت انگلستان و روسایه را
به یک بازی بزرگ تبدیل کرده بود .بازی بزرگ بیسابقه هم نبود :هار چاه تصاور و تادبر در
فرمایشات پطر کبیر کنیم ،میبینیم مفاد همه ایان اساتکاه بایاد روس در آسایای مرکازی
استیالء و استقالل خود را کامل و برقارار نمایاد (کساتنکو)133 :1383 ،؛ بناابراین ،روس در
آسیای مرکزی دست از تنظیم امور خود نخواهد کشید و محض اینکاه ایان کاار باه دلخاواه
انگلاایس نیساات ،از آن نخواهااد گذشاات (کسااتنکو .)171 :1383 ،انگلیساایهااا نیااز پاااپس
نمیکشیدند؛ از لرد سالیسبوری تا لرد پالمرستون این همه صاحبمنصبان مجرب نظامی کاه
دولت انگلیس به خراسان و ممالک آسیای مرکزی میفرستاد ،فقط یک مقصاود داشاته و آن
این بود که ملل و طوایفی که در نزدیکی سرحدات هندوساتان واقاع شادهاناد ،آنهاا را پیادا
نموده مسلح کند تا بتوانند در مقابل قشونهای روس که سیلوار بهطرف هندوستان سارازیر
میشادند ،جلاوگیری کناد (محماود .)1292/4 :1378 ،دقات باه اساامی کتاابهاایی کاه

بریتانیاییها نوشته بودند ،نشاندهنده عالقه بسیار شدید روسها به این منطقه باود :روسهاا
در دروازه هرات ،حرکت روسها بهطرف هندوستان ،چگونه هرات دروازه یا کلیاد هندوساتان
است ،اینها ،اسامی کتاابهاایی اساتکاه انگلیسایهاای آسایای مرکازیشاناس ،پاس از
مسافرتهای درازآهنگ به نگارش کشیدند تا نشاان دهناد کاه «هرگااه قشاون یاک دولات
مقتدری ،هرات را قبضه کند ،قشون انگلیس بدون اینکاه یاک فشانگ خاالی کناد ،خاود را
تقریباً شکستخورده فرض خواهد نمود» (محمود.)1474/4 :1378 ،
رقابت شدیدی در منطقه درگرفته بود و روسیه و انگلستان ،در قسمتهای آسیایی
خود اقدامات مؤثری انجام دادند .روسها سعی داشتند به هر قیمات شاده ،خودشاان را
پشت دیوارهای هندوستان برسانند و ملل و دولی که در این میاان قارار دارناد ،باه هار
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عنوانی آنها را با خود همراه کنناد؛ چاه باه زور شمشایر ،چاه باه زور دساایس و حیال
سیاسی .از طرف دیگر ،انگلیسیهاا جادّیت داشاتند ایاران و افغانساتان و ساایر ملال و
طوایفی که در سرحدات شمال و شمال شرقی و شمال غربی هندوستان واقعاند ،هماه را
با آن وسایلی که همه بدانها آشنا هستند ،بهطرف خودشان جلب نموده ،دفاع سرحدات
هندوستان را بهعهده آنها بگذارند (محمود.)1063/3 ،1378 ،
انگلیسیها تصور نمیکردند که روسها بتوانند بر طایفههای آسیای مرکزی فاایق آیناد
و آنها را با این شتاب مغلوب کنند و فکر میکردند که روسها برای ضربهزدن باه هندوساتان
از طریق خاک ایران اقدام خواهند کرد؛ اما تصرفِ کامل خاناات آسایای مرکازی از  1860تاا
1880م .نشان داد که «روسها قبل از اینکه دیگران از آنهاا توضایح بخواهناد ،خودشاان آن
توضیحات را قبالً میدهند» (محمود)849/3 ،1378 ،؛ بهتعبیارِ بورناابی در کتااب مساافرت
سواره به خیوه« ،تفوق وضع فعلی ما روسها چنان استکاه ماا از ایانجاا بهتار مایتاوانیم
هندوستان انگلیس را تهدید کنیم ،سابقاً این خیاال جازو تصاورات باود ،ولای اماروزه دارای
حقیقت میباشد .قسمتهایی که در آسیای مرکزی بهدسات آوردهایام بارای ماا حکام یاک
منزل بین راه را دارد که در آنجا برای استراحت چندی توقف نمودهایم .در واقاع ایان منازل
در سر راه ما به هندوستان میباشد که در آنجا استراحت نموده قوای خاود را تجدیاد کارده
بهراه افتیم ...حال دیگر قاره آسیا نمیتواند بین دولتاین انگلایس و روس اساباب نازاع باشاد.
امروز فقط محتاج به یک جنگی استکه اوضاع درهموبرهم دول اروپاا پایش بیااورد ،در ایان
هنگام است که ما برای حفظ منافع خود از مجاور بودن خود باه هندوساتان اساتفاده کامال
بکنیم و از این موقعیت خود که در آسایای مرکازی باهدسات آوردهایام ،برخاوردار شاویم»
(محمود .)852/3 ،1378 ،کرزن در واکنش به تصارفات روسایه در آسایای مرکازی ،چناین
نوشته بود که خطر بسیار نزدیک است :بهتدریج این ارتیشاو (کنگار فرنگای) یعنای ایاران را
برگبهبرگ میبلعاد (علام .)20 :1371 ،پتار کبیار گرچاه در 1725م .درگذشات و تصارف
آسیای مرکزی از  140سال بعد شروع شد؛ اماا اساتیالی روسایه در آسایای مرکازی ،نکتاه
محوری وصیتنامه پتر کبیر بود (سارلی)29 :1373 ،؛ نوعی جناگ نیاابتی 1در هناد ،میاان

. Proxy War
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انگلستان و روسیه ( )Fraser-Tytler & Kerr, 1953: 81شکل گرفته بود کاه ایاران را هام
ناخواسته وارد رقابتهای فرساینده میکرد.
ت) مسأله هند
مسأله هند 1دیگر کاراکترِ بافتار ژئوپلتیک در روابط خارجی ایاران معاصار باهویاژه
دوران قاجار است و منظور از آن ،چنین است که هندوستان بارای انگلساتان هماهچیاز
بود؛ یک منبع جادویی و پایان ناپذیرِ تأمین نیروی انساانی و ثاروت و ماواد خاام و باازار
مصرف بزرگ .دفاع از هند ،بزرگ ترین و خطیرترین منفعت ملّی بریتانیاییها در سراسار
قرن هجدهم و نوزدهم بود .چون هند ،رگ حیاات انگلیسایهاا شاده باود ،دفااع از آن،
راهبردی ترین سیاست هاای خاارجی بریتانیاا را باه خاود معطاوف مایکارد .بناابراین،
خودبه خود ،ایران و خلیج فارس و افغانستان به کمربند بهداشتی هند تبدیل شده بودند.
در این زمینه ،می توان از توجّه ناپلئون بناپارت به هندوستان برای ضربه زدن باه مناافع
انگلستان ،خیز پطرکبیر بهسوی هند برای بهرهگیری از ثروت بیپایان آن و توجّه آلماانِ
دوران بیسمارک به هند ،به عنوان مخزن سرمایه انسانی و ثروت بیکران نام برد.
تأثیر مسأله هند در اهمیت یافتن ایران را میتوان از گفته لرد سالیسبوری دریافات
کرد :اگر ما هند را در تملک خود نداشتیم ،بهخاطر ایاران نمایبایساتی دردسار زیاادی
به خودمان بدهیم (علم .)20 :1371 ،به همین دلیل ،برای حفاظات هندوساتان 2دولات
انگلستان تصمیم داشت که تماام نقااط اساتراتژی و ایاالت رشایدی کاه در سارحدات
هندوستان هستند ،تحت اختیار خود گرفته و آنها را در تحات اراده و اداره خاود داشاته
باشد که اگر دولت روس موفق شد از راه افغانستان به هندوستان حمله نماید و افغانهاا

. Problem of India
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 .2میتوانید به نقشههای شماره  100-111-118-124کتاب  Atlas of British Historyرجوع نمایید که به ترتیب
بریتانیا در هند در قرن  18میالدی ،امپراطوری بریتانیا در 1815م ،.شورش هند در 1857م .و هندوستان پیش از
تجزیه را با تمام مختصات جغرافیایی آن به تصویر کشانده است.)Freeman-Grenville & Kessel, 1979( :
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یا با آنها همراه شده راه دادند و یا اینکه به قهر و غلبه موفق شده خاود را باه سارحدات
رسانیدند ،بدون آنکه قشون انگلیس در این نقاط تلفاات بدهاد ،ایاالت رشاید را مسالح
کرده در تحت تعلیمات صاحب منصبان انگلیسی جلوگیری نمایناد (فارخ-342 :1314 ،
 .)341بهتدریج ،اهمیات هناد بارای انگلساتان ،ساببسااز اهمیات ایاران بارای حفاظ
هندوستان شد :هوب هوس از اعضای کابینه به پالمرستون گفتاه باود :مگار اینکاه یاک
قدرت نمایی واقعی صورت گیرد تا بدان وسیله ،شاه متقاعد گردد کاه اگار او راهِ ورود باه
هند را میداند ،ما هم میت وانیم راهی به او نشان دهیم که از بوشاهر باه اصافهان خاتم
میشود (کلی.)19 :1373 ،
ایرانیها نیز در همان روزگار ،کمابیش به اهمیات هناد بارای انگلساتان پای بارده
بودند :مخفی و مستور نماناد که فی زماننا هذا ،تمام مساحت کشور هندوستان در تحات
حکومت و اختیار دولت بهیه انگلیس است به این نحو که تمام راجه و ناواب و اماراء آن
مملکت که به شخصه ایالت و ریاست دارند نیز مطیع و باجگازار آن دولاتاناد (حساینی
شیرازی .)39 :1388 ،همچنین انگلیس ها ،زحمات زیاد در باب حفر قناوات کشایدهاناد
که بهقدر کفایت آب میدهند ،اما هزار مقابل آنچه خرج کردهاند از این قناوات تااکنون
بهره برده اند ...هر قدر که ترن عبور میکند در این اراضی حاصالخیاز هناد ماا متصال
حاصل را وصل به حاصل می بینایم .از هار ساو ،هار چاه شاخص نزدیاکتار مایشاود
محظوظتر میشود از مرمتها و از تغییراتی که انگلیسهای عامل کاردان به هند دادهاند
از حیثیت نظم و آبادی و رفاهیت .مردم هند هنوز خیلی زود ملتفت شدند که انگلیسها
از برای فایده خودشان بوده است که اعانت و همراهی میکردهاند با مردمان زحمتکاش
هندوستان و به آنها سرمایه از برای ساختن راه و پل و قنات و تلگراف و راهآهان و غیاره
عطا میکردند (باغبانباشی.)320-326 :1388 ،
در عین حال ،همان موقعِ پیشرفت روسها در آسیای مرکازی ،بریتانیاای کبیار هام
ایاالت و والیات وسیع و حاصلخیز و پرجمعیتی را در هندوستان ضامیمه سااخت (نصار،
 .)329 :1363رقابتی شدید درگیر شده بود؛ سیاست حکومت هند نسبت به خلایج فاارس
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نیز جلوگیری از هرگونه تماس میان شیخنشینهای این خلیج با دول بزرگ خاارجی باود:
ما موظف هستیم خلیج فارس را تحت تسلط نیروهای دریایی خود در آوریم باهطاوریکاه
هیچ نفوذ دیگری قادر به رقابت با ما نباشد (نشأت .)264 :1364 ،زیرا ،خطر در کمین باود
و بارها از دشمنان بریتانیا نکاتی خطرناک در باب هند شانیده بودناد .نااپلئون گفتاه باود:
درست است! در هند استکه باید به قدرت انگلستان حملهور شد .در آنجاسات کاه بایاد
ضربه را فرود آورد (امینی .)28 :1378 ،هم جاذبه شرق یاا وسوساه شارق بارای نااپلئون
(امینی )11 :1378 ،وجود داشت و هم وصیتنامه پطر کبیر که رسایدن باه دریاای آزاد و
دست یافتن به هندوستان را بااهمیت جلوه میداد :رویهمرفته باید همیشه در پی آن باود
که ایران رو به ویرانی رود و چنان باید آن را درحال احتضار نگاه داشت کاه دولات روسایه
هرگاه بخواهد بتواند بی دردسر آن را از پا در آورد (تااجبخش .)14 :1337 ،از دیگار ساو،
فتح هند به دست بریتانیا ،وضع سیاسی و اقتصادی کشور را دگرگون ساخت ...بریتانیاا کاه
در راه رشد سرمایهداری گام نهاده بود ،هند را منبع تحصیل ثروت برای صادور باه کشاور
مادر میدانست (آنتونووا و دیگران.)57 :1361 ،
اهمیت هند برای بریتانیا شباهت تام به یک تاراژدی تااریخی (الهای)83 :1372 ،
داشت؛ بدین سبب ،بریتانیا که به اهمیت بیش از اندازه هند پی برده بود ،ساخت درگیار
حفاظت از هند شده بود .کرزن گفتاه باود :شاما نمایدانیاد هندوساتان چیسات؟ ایان
مملکت قدرت و عظمت انگلستان را تشکیل میدهد .هر یک از ملت انگلیس ،فردبهفارد،
باید تمام قوای خود را بهکار برده تا رابطه هندوستان را با انگلستان محکام کارده و ایان
مملکت را برای انگلستان همیشه نگاه داشات (محماود .)418/5 :1378 ،اهمیات هناد،
اهمیت دیگر مناطق را برساخته بود؛ از یک سو ،هرات بر مدخل جادهای که از کابال باه
گردنه خیبر و از آنجا به پیشاور میرود ،یعنی جاده تااریخی هناد ،مسالط اسات و ایان
همان جاده تاریخی حمالتی است که نسبت به هند بهعمل آمده اسات (ترنزیاو:1359 ،
 )39و از دیگر سو ،اهمیت بندرعباس برای بازرگاانی هناد باود :شاما در دهناه دریاایی
هستید که برای هدف های بازرگانی انگلیس و هناد در آسایا ،نقطاهای مهام و حسااس
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(کرزن )42 :1380 ،است .کارگزاران انگلیسی در هند معتقد بودناد کاه نیاروی دریاایی
فرانسه از راه دریای سرخ و خلیج فارس و سپس از طریاق ایاران و بخاشهاای شامالی
هندوستان به این سرزمین حمله خواهد کرد (وثوقی)377 :1384 ،؛ بنابراین ،میبایست
ایمن نگاهداشتن هندِ انگلستان از خطر یورش هایی که ممکن باود از شامال (روسایه) و
غرب (ایران) به هندوستان صورت پذیرد ( ،)Yapp, 1980قطعی بهشمار آید.
ث) کشف نفت
کشف نفت 1به تعبیر نگارنده ،اخیرترین و درعاین حاال ،پردردِسارترین خصیصاه
ژئوپلتیک ایرانِ دوران قاجار بود که ویژگی های برآمد ه از آن ،حتّای تاا باه اماروز هام
ادامه دارد .بسیاری از پژوهشگران ،نفت را موتور رشد و توسعه نامیده اند .از زمانی کاه
نفت کشاف شاد ،کشاورهای صااحبِ نفات از یاک ساو ،از منزلات بااالیی در زمیناه
رقابت های استراتژیک برخوردار شدند؛ امّا از دیگر سو ،به ویاژه در منطقاه خاورمیاناه،
صاحبانِ نفت در چنباره رقابات هاای جهاانیِ روزافازون بار سار کشاف و اساتخراج و
استحصالِ ارزان قیمت نفت ،اسیر و بیش ازپیش در گرداب رقابت های قدرتهای بازرگ
غرق شدند .کشف نفت به یک عامل شتابنده و هم افزا در تضعیفِ روزافزون کشاورهای
عقب مانده تبدیل شده بود .شتابنده بود ،زیرا روسیه به سرعت به نفت در شامال ایاران
دست اندازی نمود و انگلستان نیز در جنوب ایران ،بختیاری ها را با خاود هماراه نماود.
هم افزا بود ،زیرا ،نیروی ناشای از خاصایّت حائال باودن ایاران را دوچنادان سااخت و
درگیری بر سر نفت قفقاز ،سرشتِ بازی بازرگ قادیمی را تغییار ناداد .در هماه ایان
حالت ها ،ایران بدون آنکه خود بخواهد ،اسیر درگیری های دیگران شده بود .وجود نفت
در چهار حوزه ایران ،خلیج فارس ،گروزنی و قفقاز و نیز کشاورهای عربایِ امپراتاوری
عثمانی که همگی حوزه همسایگانِ دور و نزدیاک ایاران محساوب مای شادند ،سابب
می گشت که ایران از برجستگیِ ویژه ای در بافتار ژئوپلتیک خاورمیانه برخوردار گردد.
ماجراجویی ناکس دارسی در مسأله نفات« ،در ساطحی بسایار بازرگ در سارزمینی دور
افتاده و ناآرام» گرچه از شهوت غیرقابل مقاومتِ دارسی در تبدیلشدن به راکفلر ثاانی (یارگین،
. Discovering of Oil
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 )247 :1374برمیخاست؛ امّا ،نفع نیروی دریایی سلطنتی بریتانیاا در تبادیل زغاالسانگ باه
نفت بود؛ نفتی که توسط کمپانیهایی تأمین شود که زیر کنترل دولت بریتانیاا باشاند (هماان:
 .)251صنعت بینالمللی نفت به یک سخن ،سرآمد صنایع جهان اسات؛ احتمااالً تنهاا صانعتی
است که همه کشورهای جهان را در برمیگیرد؛ به علت جدایی جغرافیایی مناطق عماده تولیاد
از مناطق عمده مصارف ،از لحااظ حمالونقال باینالمللای و کشاتیرانی در دنیاا ،نخساتین و
مهمترین مقام را دارا است (اودل)9 :1351 ،؛ بنابراین ،انگلستان با یاافتن مناابع نفاتِ بیشاتر از
نیازمندیهایش ،سیاست خارجی خود را نیز تغییر داد :سلب امکان تولید نفت در خلایج فاارس
از هر کشور رقیب دیگر (همان .)197 :ازیاد نبریم که خاورمیانهایها قادر به بهرهگیاری از نفات
نبودند؛ بیخبری از وجود نفت ،فقدان دانش فنی ،نداشتن قدرت مادیریت و ضاعف بنیاه ماالی
برای دستبهکارشدن در یک رشته مهم صنعتی .چنین نقیصهای را فقط غربیها مایتوانساتند
جبران کنند (لنچافسکی.)7 :1342 ،
نفت باعث شد که دولت بریتانیا در بسیاری از تصمیمات اساسی خاود در کشاورهایی
چون ایران تجدیدنظر کند .باه قاول نااکس دارسای ،پاس از ایان فاوران عظایم نفتای در
مسجدسلیمان ،در دستورات قبلی خود مبنی بر اینکه بساطم را جمع کرده و حرکت کانم،
تجدیدنظر فرموده ،اندکی آن را تعدیل کنند ،چه با این فوران عظیم نفتی برای مان کمای
مشکل است آن دستور را اجراء کنم (یرگین .)262 :1374 ،زیرا ،برتری دریایی بریتانیا هم
بر آلمان نوخاسته بپاخاسته ،با تبدیل سوخت از زغالسنگ باه نفات ممکان باود (هماان:
 .)272به همین سبب بود که حمایت نظامی انگلستان از اکتشاف دارسای ممکان شاد :تاا
اندازهای دشوار استکه تشکرات اتحادیه را از دولت پادشاهی برای کمک و حمایت فراوانای
که نهتنها در این مورد بلکه در طول تمام کوششهای اتحادیه جهت توساعه مساأله نفات
نسبت به آن روا داشتهاند ،با الفاظ مناسب بیان داشت .باا ایانحاال ،اتحادیاه مایبایسات
تشکر کند و از صمیم قلب هم تشکر کند (مقداشی .)12 :1354 ،رشوهدادنهای خودماانیِ
دارسی به صاحبمنصبان و بزرگان ایرانی برای تحصیل امتیاز نفت و سپس نامهای کاه باه
مارکی النزدون ،وزیرخارجه انگلساتان نوشات ،حکایات از اهمیاتِ شاگفتآور نفات بارای
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انگلستان داشته است :اگر پیشبینیهای من به صحت گراید چنین امیدوارم که این اقادام
بهنفع تجارت انگلستان و نفوذ آن کشور در خاک ایاران تماام شاود .بناابراین ،مایخاواهم
جسارتاً استدعا کنم که حمایت و پشتیبانی دولت پادشااهی انگلساتان اقادام ماا را شاامل
شود به امید آنکه در صورت لزوم اجازه داشته باشام خاود و یاا نماینادگانم در ایاران ،باه
وزارت خارجه و یا به نماینادگان سیاسای و کنساولی دولات پادشااهی در ایاران کاه مان
همیشه کوشش میکنم به راهنمایی آنها عمل نمایم ،مراجعه کنم (همان .)11 :طنز مااجرا
در جایی دیگر بود :به دارسی که سرگرم خریدن اتوموبیل جدید بود ،به طنز و طعنه گفتاه
بودند که درشکه بدون اسب که پرسروصدا و پردود است ،هرگز نمیتواند جای یک درشکه
دو اسبه را بگیرد .دارسی گفته بود اتوموبیل ،انقالبی در وسایل حملونقل بهوجاود خواهاد
آورد ...سر هنری درموندولف ،گفته دارسی را کامل کرد و گفت« :آری ،اما ناه بادون نفات
که نیروی محرکه اتوموبیل است و اگر قرار باشد دنیا انباشته از درشاکههاای بادون اساب
شود ،نفتی که باید به مصرف سوخت آنها برسد از کجا باهدسات خواهاد آماد؟» (ماسالی،
.)58 :1366
کلمانسو ،بوآنژه و کرزن با جملههای گوناگون نشان داده بودناد کاه تاا چاه انادازه
نفت برای غرب اهمیت دارد :ارزش یک قطره نفات مسااوی باا ارزش یاک قطاره خاون
است ،نفت از خون افراد در جنگ فردا الزمتر است ،مملکتی که نفات دارد امپراتاوری را
دارا خواهد بود و متفقین به پیروزی نائل نگردیدند مگر به واسطه وجود نفت (همیلتاون،
 .)29 :1373از دیگر سو ،ایرانیها نیز اهمیت نفت را با تماامی وجاود خاود درک کارده
بودند و خلیل ملکی به ارنست بوین گفته بود :شما از جاان ماا چاه مایخواهیاد؟ چارا
نمیگذارید مردم این کشور روی آسایش ببینند؟ چرا این بانادهای فاساد و سایاهکاار را
تقویت میکنید؟ چرا نمیگذارید یک حکومت ملی و عالقهمند و دلسوز باه حاال ملات
ایران تشکیل گردد و چرا هر روز شکاف بین حکومت و ملت را زیادتر مایکنیاد؟ چارا و
چرا و چرا ...از جان ما چه میخواهید؟ ارنست بوین با کمال سادگی و وضوح ،فقاط یاک
کلمه را سه مرتبه تکرار کرد و گفت« :اویال ،اویال ،اویال؛ نفات ،نفات ،نفات» (لساانی،
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 : 1357ز) .چرچیل حساب کرده بود که در مدتی کوتاه فقط دولت بریتانیا از نفت ایاران
40میلیون لیره به جیب زده است« :ما ،نه بدون منطق ،بلکه کامالً مستدل ...مایتاوانیم
مدعی بشویم ناوگان دریایی نیرومندی در ساالهاای  1912تاا  1914بازرگتار از هار
ناوگانی که قدرتی در تاریخ توانسته باشد در چنین مدتی ایجاد کناد ،بار قادرت نیاروی
دریایی سلطنتی بریتانیا افزودهایم ،بدون آنکه یک پنی به مالیاتدهنده انگلیسای از ایان
بابت تحمیل کرده باشیم ...اقبال برایمان از سرزمین افسانهای پریان پاداشی آورده است
که فراتر از درخشانترین و بلندپروازانهترین آرزوهایمان بوده است» (علم.)43 :1371 ،
نتیجه
ایران در قرن نوزدهم میالدی دچار تروما شد .تروما ،عباارت از وارد شادن هار گوناه
جراحت و شوک و آسیب و حادثه استکه از بیرون به بدن وارد میشاود .قاجارهاا در ایان
میان ،وارد صحنه رقابت بینالمللی نشدند؛ بلکاه باهزور و باهصاورت ناخواساته باه عرصاه
رقابتهای بسیار پرتنش بینالمللی کشیده شدند .همینکه از اصطالحاتی همچون "گاوی
در چوگان"" ،سنگ میان دو آسیاب" و "گیرافتاده در نازاع خارس و نهناگ" در راساتای
توصیفِ وضع ایران روزگار قاجار بهره برده میشود ،نشاانگر انفعاال قاجااران در مناسابات
فرامرزی است .برتری دیگران در رقابتهایی اینچنین ناخواسته و نابرابر ،به هستیشناسای
دنیای مدرن بازگشت میکند که عبارت از آغاز پاگیری مدرنیته در سالهای آغاازین قارن
شانزدهم میالدی است .بنابراین و با نگاهی که نگارنده مقاله در نوشتنِ نوشتار برگزید ،هار
نظام سیاسی دیگری نیز بهجای قاجاران بود و حکمرانی میکرد ،به همین سرنوشت دچاار
می شد .همچنین شیوه نگاه به مدرنیته -که چگونه سرشت و سرنوشات جامعاههاای زیار
سیطره خود را دگرگون میکند -میتواند بسیارگوناگون باشاد .نگارناده در ایان نوشاتار از
منظری انتقادی به قضیه نگریست؛ ،زیرا بایست نشان میداد کاه چگوناه قاجااران در زیار
چنگالِ امپریالیسم و استعمار گرفتار آمدند .در این زمیناه ،شااید بتاوان نوشات کاه فقاط
رویکرد انتقادی استکه میتواند مددرسان باشد .در رویکرد انتقاادی باا موضاوعِ پاژوهش،
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بهمثابه یک ستمدیده نادیده انگاشته شده برخورد میشود که میبایست آن را از زیر انباوه
دادهها بیرون کشید و رخ واقعی او را نشاان داد .راز رویکارد انتقاادی ،همادلی باا موضاوع
پژوهش و سپس برمالسازی و آشکارسازیِ ستمی است که بار وضاعیتِ آن رفتاه اسات .از
این دیدگاه ،رهیافت روششناسانه نگارنده در مقاله حاضار ،تااریخگرایاناه و پسااساتعماری
بود؛ زیرا تنها با بهرهگیری از این دو روش استکاه مایتاوان نشاان داد قاجااران در نظاام
بینالملل ،اسیر رقابت هایی شده بودند کاه خودشاان در برسااختن آن دخاالتی نداشاتند.
فرجام سخن اینکه ،قاجاران نه در برساختن موقعیت گاذرگاهی کشاور و ناه در برسااختنِ
وضعیتِ حائل میان دو قدرت درگیر دخالت نداشتند .همچنین ،قاجاران نه باازی بازرگ را
ساختند و نه مسأله هند را پدیدار کردند .نفت هام کاه زیار زماین آرمیاده باود؛ دیگاران
بیدارش کردند و آن را بر روی زمین آوردند و پی به اهمیت آن بردند .پرساش اصالی ایان
است که اگر ما به جای قاجاران بودیم ،چه میکردیم؟ پاسخ ساده نیست؛ میبایست بافتاار
(زمانه و زمینه) روزگار قاجاران را درک نمود تاا بشاود پاساخ داد .باهجاای خاوشبینای و
بدبینی ،بهتر است واقعبینی را در پیش آوریم و تکیه بر استدالل و انتقاد کنیم.
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ایران در آغاز قرن نوزدهم ،ترجمه :غالمحسین متین ،تهران :ستاره.
علم ،مصطفی ،1371 ،نفت ،قادرت و اصاول :ملای شادن نفات ایاران و پیامادهای آن،
ترجمه :غالمحسین صالحیار ،تهران :اطالعات.
فرامرزی ،احمد ،1346 ،راهآهن اروپا و خلیج فارس ،تهران :ابنسینا.
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فرخ ،مهدی ،1314 ،نظری به مشرق :تاریخ سیاسی افغانستان ،تهران :بینا.

فرمانفرماییان ،رکسانه" ،1389 ،سیاست امتیازدهی :تحلیلای از ارتبااط مالیاه ایاران باا
نقشههای انگلیسیها و مذاکرات قاجارها" ،در کتاب :فرمانفرماییان ،رکساانه [زیار نظار]
جنگ و صلح در ایران دوره قاجار و پیامدهای آن در گذشاته و اکناون ،ترجماه :حسان
افشار ،تهران :نشرمرکز ،صص .353-378
فرمانفرماییان ،حافظ ،1355 ،تحلیل تاریخی سیاست خاارجی ایاران از آغااز تاا اماروز،
ترجمه :اسماعیل شاکری ،تهران :مرکز مطالعات عالی بینالمللی ،دانشگاه تهران.
قزلساافلی ،محماادتقی ،1386 ،امپریالیساام چیساات؟ تاااریخ و نظریااه ،بابلساار :دانشااگاه
مازندران.

کاااظمزاده ،فیااروز ،1371 ،روس و انگلاایس در ایااران  :1914-1864پژوهشاای در باااره
امپریالیسم ،ترجمه :منوچهر امیری ،تهران :انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.

کاکر ،محمدحسین ،]1367[ ،1988 ،افغان ،افغانستان و افغاان هاا و تشاکیل دولات در
هندوستان فارس و افغانستان ،پیشاور ،اتحادیه نویسندگان افغانستان آزاد.
کرزن ،جرج ناتانیل ،1380 ،ایران و قضیه ایران ،چااپ پانجم ،ترجماه :غالمعلای وحیاد
مازندرانی ،تهران :علمی و فرهنگی.

کستنکو ،کاپیتان اتاماژور ،1383 ،شرح آسیای مرکزی و انتشار سیویلیزاسیون روسی در
آن بااا نقشااه ممالااک آساایای مرکاازی ،ترجمااه :ماااردروس داودخااانف ،بااه اهتمااام:
مؤتمنالسلطان صنیعالدوله ،تصحیح و تحشیه :غالمحسین زرگریناژاد ،تهاران :مؤسساه
تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
کلی ،جان بارِت ،1373 ،هجوم انگلیس به جنوب ایران ،ترجماه :حسان زنگناه ،بوشاهر:
کنگره بزرگداشت هشتادمین سالگرد رئیسعلی دلواری.
لسانی ،ابوالفضل ،1357 ،طالی سیاه یا بالی ایران ،تهران :امیرکبیر.
لنچافسکی ،جرج ،1342 ،نفت و دولت در خاورمیانه ،ترجمه :علینقی عالیخانی ،تهاران:
اقبال.
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ماسلی ،لئونارد ،1366 ،نفت ،سیاست و کودتا در خاورمیانه ،جلد اول ،چاپ دوم ،تهاران:
رسام.
مجتهدزاده ،پیروز" ،1377 ،مرزهای شرقی ایران" ،گفتگو ،شماره ،21پاییز ،1377صاص
.25-39
__________ ،1378 ،امیران مرزدار و مرزهاای خااوری ایاران ،ترجماه :حمیدرضاا
ملکمحمدی نوری ،تهران :شیرازه.
__________ ،1379 ،ایدههای ژئوپلتیک و واقعیت های ایرانی :مطالعه روابط جغرافیا
و سیاست در جهان دگرگونشونده ،تهران :نشرنی.

__________ ،1386 ،بازیگران کوچک در بازی بزرگ :استقرار مرزهای شرقی ایاران
و پیدایش افغانستان ،ترجمه :عباس احمدی ،تهران :معین.
محمود ،محمود ،1378 ،تاریخ روابط خارجی ایران و انگلیس در قرن ناوزدهم مایالدی،
چاپ هفتم ،تهران :اقبال.

مشیرزاده ،حمیرا" ،1385 ،نظریه نظام جهانی :توانمندیها و محدودیتهای یک دیدگاه
رادیکال" ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،شماره  ،71بهار ،صص .253-276
مقتدر ،غالمحسین ،1333 ،کلید خلیج فارس ،تهران :علمی.
مقداشی ،زهیر ،1354 ،تجزیه و تحلیل مالی امتیازات نفتی خاورمیانه ،ترجمه :سایروس
ابراهیمزاده ،تهران :پیروز.
مگداف ،هاری و تام کمپ ،1369 ،امپریالیسم (تئوری -تااریخ -جهاان ساوم) ،ترجماه و
اقتباس :هوشنگ مقتدر ،تهران :کویر.
ملااپس ،سااایمن و پاااول ویااک ،1394 ،درآماادی باار نظریااه انتقااادی ،ترجمااه :گلناااز
سرکارفرشی ،تهران :سازمان سمت.

منشور گرکانی ،محمدعلی ،1368 ،رقابت شوروی و انگلیس در ایران از  1296تاا 1306
خورشیدی ،به اهتمام :محمد رفیعی مهرآبادی ،تهران :مؤسسه مطبوعاتی عطایی.
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_______________ ،1325 ،سیاست انگلیس در خلیج فارس و تاریخ و جغرافیاای
جزایر بحرین( :نفت و مروارید) و اسناد مالکیت ایران بر بحرین ،تهران :بینا.
منشورگرکانی ،فضلاهلل ،1356 ،ایران در میان دو سنگ آسیا ،تهران :روزنه.
منوچهری ،عباس ،1390 ،رهیافت و روش در علوم سیاسی ،تهران :سازمان سمت.
میرنیا ،سیّدعلی ،1367 ،وقایع خاور ایران در دوره قاجار ،تهران :نشر پارسا.
نشأت ،صادق ،1364 ،تاریخ سیاسی خلیج فارس ،تهران :کانون کتاب.
واداال ،رومی ،1364 ،خلیج فارس در عصر استعمار ،ترجمه :شفیع جوادی ،تهران :سحاب
کتاب.
وثوقی ،محمدباقر ،1384 ،تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوار ،تهران :سازمان سمت.
ویلسن ،آرنولد تالبوت ،1366 ،خلیج فارس ،چاپ دوم ،ترجمه :محماد ساعیدی ،تهاران:
علمی و فرهنگی.
همیلتون ،آدریان ،1373 ،نفت :پاداش قدرت ،ترجمه :محماود طلاوع مکانیاک ،تهاران:
مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
یاارگین ،دانیاال ،1374 ،تاااریخ جهااانی نفاات :از  1859تااا  1945ماایالدی ،ترجمااه:
غالمحسین صالحیار ،تهران :اطالعات.
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