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  الگوي سیاست خارجی ایران از مشروطه تا برآمدن رضاشاه

  1روح اله اسالمی

  

چکیده  

تا برآمدن رضاشاه دستخوش آشفتگی بود و جنگ جهانی اول ایران از مشروطه 

هاي مشروطه تا برآمدن رضاشاه  الآشفتگی سیاسی را تشدید کرد. آیا در س نیز

قاجاریه با وجود اینکه  ةایرانیان داراي الگویی در سیاست خارجی بودند؟ در دور

هاي بزرگ در حال افزایش توان اقتصادي، نظامی و نیز طراحی دنیاي جدید قدرت

بودند، اما ایران در زیر بار سنگین سنت کهن امکان قدم گذاشتن به دوره جدید را 

جدید، ایرانیان پوسته  . پس از کشته شدن ناصرالدین شاه و پیدایش افکارنداشت

کهن را شکافتند و اهداف جدیدي در سیاست خارجی دنبال  مداري حکومت

الملل  کردند. برخی از اقدامات اصالحی جهت پیگیري منافع ملی در محیط بین

عیت داخلی با پیش از انقالب مشروطه ایجاد شده بود، اما ایران همیشه در وض

نظامی در برابر روس و انگلیس  - شرایط استبدادي و اوضاع نابسامان اقتصادي 

اش را از دست داد.  اي که بسیاري از قلمروي سرزمینیتسلیم محض بود، به گونه
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است که در مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی  "الگوهاي سیاست خارجی ایران"این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان 

  وزارت امور خارجه نوشته شده است. 
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اي اجرایی پیدا کنند و  که افکار نهادگرا و قانونمند رویهانقالب مشروطه موجب شد

هاي روس و  گرایانه براي فرار از تبعات منفی خواسته لدر این بستر سیاست استقال

خارجی ایران بین انگلیس در کشور شکل گرفت. این نوشتار به الگوي سیاست

ش. از انقالب مشروطه تا روي کار آمدن سلسله پهلوي  1285- 1304هاي  سال

کوشد که به سبکی با بررسی شرایط داخلی و خارجی میپردازد. بدین منظور می

طرفی  ها و تحوالت داخلی و خارجی را که منجر به اتخاذ الگوي بی شمند جریانرو

  دهد. گردید، مورد واکاوي قرار 

  

 :واژگان کلیدي  

  ایران، سیاست خارجی، مشروطه، رضاشاه

  بیان مسئله

سیاست خارجی ایران پس از تأسیس وزارت امور خارجه به عنوان مدرن تـرین و  

انی، نقش چشمگیري در سیاست خارجی داشت. پس از وزارت اولین نهاد بوروکراتیک ایر

امور خارجه و تأسیس مدرسه علوم سیاسی، تأثیر رویداد انقـالب مشـروطه بـر سیاسـت     

خارجی ایران قابل توجه بود. با یـاري ایـن سـه نهـاد بـود کـه بعـدها کشـور از اشـغال          

ران اغلـب از  اران سیاست خارجی ایـ جنگ جهانی اول نجات یافت. سیاستگذوحشتناك 

وپــایی بودنــد و چنــد زبــان خــارجی طبقــه اشــراف و تحصــیلکردگان نظــام آموزشــی ار

دانستند و با حقوق، ادبیات، فلسفه، تاریخ و اقتصاد آشنایی داشتند. سیاست خـارجی  می

مواجه شـد: اشـغال سراسـري کـه     ایران پس از انقالب مشروطه به ناگاه با مسأله مهمی 

  شور و نظام سیاسی منجر شود. مل بود به فروپاشی کتحم

گیـرد.  میبر مقطع زمانی مقاله حاضر، از انقالب مشروطه تا برآمدن رضاشاه را در 

در این دوره امنیت و نظام کالسیک سابق بـه هـم ریختـه بـود؛ ناگـاه رعایـا تبـدیل بـه         
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ي گونـاگون اداره کننـد.   هـا  شهروندانی شدند که قصد داشتند کشور را با نظرات و آرمان

ن وضعیت، همکاري، تفاهم ای در طرز فکر گاه کامالٌ ایدئولوژیک و در تقابل یکدیگر بود و

فت و نظـام فکـري   اري جایگاهی نداشت. حرکت از سنت به تجدد صورت گرو سیاستگذ

 هاي مردمی، دچار تزلزل شده بـود. هاي سلطنت با جنبشو پایه دستخوش تغییر گشت

یالیستی و لیبرالیسـتی، تنهـا راه سـعادت کشـور را در     سوس ،با آراء ملّی، اسالمی کسانی

دانستند. قحطی، درگیري، غارت، دزدي و از همـه مهـم تـر،    میاجراي مطلق افکار خود 

مشـروطه باشـد. ایـن     ،تفرقۀ داخلی و هجوم کشورهاي خارجی موجب شـد کـه قربـانی   

حفـظ تمامیـت   نوشتار با بررسی نزدیک دو دهه کوشش ایرانیان براي اسـتقالل، آزادي،  

کوشد الگویی را که در سیاست خارجی طراحی و اجرا گردید، میارضی و رفاه شهروندان 

تحلیل کند. ایران ارتش قدرتمندي نداشت، نظام اداري جدید هنوز شکل نگرفته و تـوان  

اقتصادي بسیار اندك بود و از همه مهم تر، به ناگاه با آغاز جنگ جهانی اول، دولت تـازه  

هاي بزرگ مواجه گردید. بدین ترتیـب، کشـوري   وطه با مشکل حمله قدرتتأسیس مشر

دچار تفرقه و آشوب و جنگ داخلی، یکباره وارد محیط پرآشوب جنگ جهـانی شـد. در   

یه و این میان، دو رویداد ایران را سرا پا نگه داشت: رویداد اول، انقالب کمونیسـتی روسـ  

امور خارجه، که توانست کشـور را نجـات    ي وزارتها اريرویداد دوم، مواضع و سیاستگذ

  دهد.

  

روش شناسی

در جنگ جهانی اول، قلمروي ایران مورد هجوم سراسري و جنگ تمام عیاري قرار 

گرفت که نظام نوپاي مشروطه توانایی مقابله با آن را نداشت. درگیـري سـنّت و تجـدد،    
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شـت میـان نیروهـاي    تـرور و وح مقاومت استبداد، هرج و مرج و تفرقه میـان نخبگـان و  

هاي مشروطه را به ضـد خـود تبـدیل کـرده بـود. در ایـن میـان، روس و         سیاسی، آرمان

در پی منافع خود بودند و از هیچ اقدامی براي رسیدن به منـافع خـویش در   انگلیس نیز

در چنـین شـرایطی،   نـد. دکردند و سرانجام ایران را بـه اشـغال درآور  ایران فروگذار نمی

رجه و نخبگانی که در خلق مشروطه پیشرو بودند، ایـران را نجـات دادنـد:    وزارت امور خا

تمامیت ارضی حفظ و اشغالگران از کشور اخراج شدند و ایران به عضـویت جامعـۀ ملـل    

تر، ثبات، آرامش و امنیت به کشور بازگشت و  ). از همه مهم155: 1377درآمد (زندفرد، 

  ابر ایران گشوده شد. راههاي توسعه در ابتداي قرن بیستم در بر

سیاسـتمداران تربیـت شـده در سـنّت ادبیــاتی و الهیـاتی کهـن، همچـون دیگــر        

هاي بحرانی در تاریخ طوالنی ایران، توانستند با تکیه بر خرد و تـدبیر برآمـده از    موقعیت

دیـن، زبـان، فرهنـگ و سـرزمین وارد قـرن       داده و بـا  اي، ایران را تداوممیراث اندرزنامه

  ند. بیستم کن

در این مقاله، نخست تحلیلـی از شـرایط داخلـی ایـران بـه دسـت داده خواهـد شـد:         

هـاي   هاي کهنی در ایران وجود داشـت؟ جـدال اندیشـه    سیاستمداران که بودند؟ چه اندیشه

قدیم و جدید چه نوع آگاهی سیاسی پدید آورد؟ امکانات اقتصادي و نظامی ایران چـه بـود؟   

ب مشروطه چه شکلی یافت؟ عمده تحوالت داخلی ایـران پـس   تغییرات حکومت پس از انقال

المللـی افتادنـد،    هاي گریز از مرکز، که در دام نیروهاي بین از انقالب مشروطه به ویژه جنبش

چه بود؟ پس از این شرایط، اوضاع خارجی یعنی موقعیت روسیه، انگلیس، فرانسـه و آمریکـا   

شـود. آنگـاه توقعـات و    مـی مسـایه تحلیـل   بررسی و مسائل و مشکالت ایران و کشـورهاي ه 

فشارهاي کشورهاي همسایه در آستانۀ جنگ جهانی تا اشغال ایران ارزیابی خواهد شـد و در  
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جهانی اول به عنوان  خاتمه با ترسیم خطوط سیاست خارجی، الگوي بیطرفی ایران در جنگ

  گردد. اري خارجی ایران نقد و بررسی میکلیت سیاستگذ

  

  یراث تاریخیبار سنگین  م

اي جملهصدرالسلطنه، معروف به حاجی واشنگتن، اولین سفیر ایران در آمریکابه 

  »یران سرزمینی کهن است یا کهنه؟دانم ا نمی«شود: مینسبت داده  مشهور

کشورهایی با سابقۀ تمدنی، چون هند، چین، مصر، یونان و ایـران در اندیشـه و عمـل    

در ناخودآگاه آنها رخنه کرده است. نیروي تـاریخ در ایـران   اي دارند که میراث بسیار گسترده

انـداخت.  پیش از مشروطه اقـدامات الزم بـراي ترسـیم سیاسـت خـارجی را بـه تـأخیر مـی        

هـا و امکانـات طبیعـی و انسـانی جوامـع غربـی        ناصرالدین شاه در سفر اول اروپا، از پیشرفت

و حتی  اند روزگاري تمدن و شکوه داشتهشگفت زده شد و ناچار یادآوري کرد که ایرانیان نیز 

جمله در انگلـیس  ي آنان در زمینۀ تکنولوژي و سیاسی گشود. ازها زبان به انتقاد از پیشرفت

سازي به جنـگ و خشـونت منتهـی     اند و اسلحه ها چهرة شهر را آلوده کرده گفت که کارخانه

ام نیـز، آن همـه بحـث در   شود. در آلمان از کاخ کوچک قیصر انتقاد کرد و در مجلس عو می

  بارة همۀ موضوعات سیاسی را برنتابید.  

کردنـد   ایرانیان، پیش از مشروطه با دو احساس مواجه بودند؛ از یک سو احسـاس مـی  

کشوري قدرتمند و بزرگ با سابقۀ تمدنی هستند و دارندة میراث کورش، داریوش، اردشـیر و  

ختص ایرانیان است. علوم و فنون از ایـران  انوشیروان؛ حقوق بشر، امور لشگري و کشورداري م

آغاز شده است و زمانی که هیچیک از کشورهاي کنونی وجود نداشته انـد، ایرانیـان نیمـی از    

مبتکـران راه  ابریشـم و   خود کرده بودنـد. مؤسسـان قنـات،    قلمروي روي کرة زمین را از آنِ
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هاي مختلف بـا رواداري و   ب ساتراپیشاهی و حفّاران کانال سوئز، که از هند تا یونان را در قال

اند. آنها هر  کردند، ایرانیان دیندار، متواضع و متساهل بودهفنون حکمرانی انسانی مدیریت می

هنـر نـزد   «اند، براي شهروندان آبادي شهر و کشور را ارمغان آورده اند و خالصه  جا گام نهاده

تاخت و تاز اقوام بیابانگرد و سـرکش  سرزمین ایران در طول تاریخ محل ».  ایرانیانست و بس

چون سپاهیان اسکندر، اعراب، ترکان و مغوالن قرار گرفته و  همیشه ایـران تـا مـرگ پـیش    

وار سر بـرآورده  اسـت. بـا ایـن حـال، در      گاه از زیر انبوهی خاکستر، ققنوسرفته است، اما  نا 

هاي مکانیکی بود، ایرانیان  در حال گذار از جوامع بدوي به تکنولوژي عصر قاجاریه که دنیا

  افتادگی شدند. دچار زوال و عقب

آمد: غالب حاکمـان، از  میدومین حس ایرانیان در اثر برخورد با واقعیات بیرونی پدید 

صفویه تا قاجار، توانایی حفظ تمامیـت ارضـی ایـران را نداشـتند و عمـدتاً در برابـر پرتغـال،        

- هاي مختلف مایۀ تحقیر ایرانیـان مـی  د. شکستخوردن اسپانیا، انگلیس و روسیه شکست می

هـاي   کرد و بسیاري از ایالت شد. ایران با همۀ همسایگان خود از حیث مرزي اختالف پیدا می

تبـدیل شـدند.   » همسـایه «ایران با مداخلۀ فرانسه، روسیه و انگلیس از کشور جدا شده و بـه  

کمانچاي به اوج رسید. تمام امور ایران، تحقیر ایرانیان با عقد قراردادهاي پاریس، گلستان و تر

نیت، به دست روس و انگلیس از گمرك تا تجارت داخله و خارجه، مالیات و حتی برقراري ام

شـود: شـمال در    د و کشوري با آن همه سابقۀ تمدنی عمالٌ بـه دو بخـش تقسـیم مـی    افت می

سیاستمداران بـه دو  ا واختیار روسیه و جنوب در دست انگلیس. دربار، شاهزادگان، سفرا، وزر

بایـد رضـایت دو   مـی ها اريدر سیاستگذ .شدند دسته دوستداران روس و انگلیس تقسیم می

شد، زیرا ایران توان مقابله با روس و انگلیس را نداشـت و بـه   میقدرت جهانی در نظر گرفته 

 محض تهدید نظامی و در برخی مواقع تهدید اقتصادي، حتی از تمامیت ارضـی خـود دسـت   
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کشید. این دو کشور، ایران را تجزیه و کوچک کردند و مانع استقالل آن بودند، چندان که  می

  کردند.انجام اصالحات داخلی جلوگیري می حتی از

دانستند، اما از سوي دیگر، احساس  بنابراین، ایرانیان از یکسو خود را ملتی متمدن می

ي ورود بـه جهـان جدیـد هنـوز آمـادگی      کردند. بالجمله، ایـران بـرا  میعقب ماندگی و زوال 

چندانی نداشت. در سیاست خارجی اوضاع سخت بی سروسامان بود. وزارت امـور خارجـه در   

دوران فتحعلی شاه تأسیس شد، اما ضعف نیروي انسانی و کمبـود بودجـه داشـت و از همـه     

ها  براي مهمانیتر، استبداد مانع اصلی کار آن بود. در واقع دستگاهی اشرافی و تشریفاتی  مهم

توان گفت که سیاست خارجی ایـران پـیش از مشـروطه از     و سفرهاي خارجی دربار بود. می

رفت و  ال انحطاط به شمار میکرد، زیرا ایران کشوري وابسته و در حمیهیچ الگویی پیروي ن

بـاقی  هـا  داد، امروز به سختی نامی از ایران در نقشه اند که اگر انقالب مشروطه روي نمیگفته

  )  Ramazani,1966(1ماند.می

  

  هاي نوین براي سیاست خارجی اندیشه.1

هاي  شروع شد. با ورود تکنولوژي اندازي در اندیشه دوران جدید در ایران با پوست

جدید به ایران، مهاجرت دانشجویان، اشراف، تجار و شاهزادگان به خارج و افزایش طبقۀ 

اقد سنت  نیز شکل گرفت. سیاست خارجی ایران ي نها ها، جریان متوسط در مراکز استان

موضوعیت نداشت. در عصر » سیاست خارجی«الگویی نداشت و اساساً در تفکرات سنّتی 

جدید بود که فعالیت نخبگان منجر به تولید مبانی سیاست خارجی ایران در دورة پهلوي 

عرصۀ  جنـگ   گردید. بر این اساس از زمان مشروطه تا برآمدن رضاشاه سیاست خارجی،

                                                            
  طباطبایی ه فولر، کربن، رمضانی، نقیب زاده وبنگرید ب. 1
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ها اجماع نشد. به نظر نگارنده،  ها بود و سرانجام، بر سر هیچیک از اندیشه عقاید و اندیشه

گرایـی مثـل    هاي واقـع  اي در این دوران کامل نبودند، زیرا ضعف شاخص الگوهاي اندیشه

گردیـد. سـرانجام و در پـی    مـی هـا  اقتصاد و قدرت نظامی مانع اجـراي افکـار و اندیشـه   

فرسا کار بـه همـان رونـد بـوروکراتیکی رسـید کـه        هاي طاقت سریع و بحران رخدادهاي

هاي نوین در سیاست  ترین اندیشه وزارت امور خارجه دنبال کرد. در ادامه برخی از اصلی

شوند:میخارجی ایران بررسی 

اري براي سیاسـت خـارجی یکـی از اولـین     هاي جدید سیاستگذدر رویهگرایی:  ملی

- بود. اندیشمندانی چون آخوندزاده، کرمانی و طالبوف و نیز جریانات اندیشه گراییاصول ملّی

اي مانند مجلۀ کاوه، به رهبري سیدحسن تقـی زاده،  حسـین کـاظم زادة ایرانشـهر، محمـد      

زاده بر روایت هویتی ایران تأکید کردند. بنـابر ایـن روایـت،     قزوینی و  سید محمد علی جمال

کرد. هجوم اقوام عرب، مغول و ترك،  ستان نیمی از دنیا را اداره میامپراتوري ایران در عصر با

خـویش را   موجب تجزیۀ ایران شد. از صفویه تا قاجـار، ایـران بخشـی از قلمـروي سـرزمینی     

یافت، اما هنوز وطن و کشور ایران به عنوان هویتی یکدسـت در ذهـن سیاسـتمداران وجـود     

، تا زمانی که فهم تاریخی درستی از کشور، فرهنگ ندارد. بنابراین، سیاست خارجی ایران نیز

گرایـی،   المللی پاسخ دهد. روایـت ملـی   هاي بین تواند به کنشمیو هویت ملی نداشته باشد، ن

سیاست خارجی را بر محوریت بازگشت به گذشتۀ باستان، بازیـابی اقتـدار و شـکوه باسـتان،     

زبانـان و حتـی بازگردانـدن     ارسـی الملـل، رهبـري منطقـه و اتحـاد ف     استقرار در مرکـز بـین  

  هاي از دست رفتۀ فالت ایران و اتحاد با آلمان قرار داد.    سرزمین

پیش از مشروطه، ایران به لحاظ سیاسی و اقتصادي، کامالً  بـه   خواهی: استقالل

هـا را از   روسیه و انگلیس وابسـته بـود. گرچـه شـاه عبـاس بـا یـاري انگلـیس، پرتغـالی         
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ند، اما بعدها مراودات ایران با کشـورهاي خـارجی بـه تهیـۀ سـالح،      فارس بیرون را خلیج

هاي روسـیه و انگلـیس در    شد. در دورة قاجار، با رقابتمیآموزش فنی و نظامی محدود 

هاي غربی، وابستگی افزایش یافت. قائم مقـام، امیرکبیـر و    ایران و نیاز ایران به تکنولوژي

غرب سـوق دهنـد: در برابـر    سب تکنولوژي از سپهساالر کوشیدند وابستگی را به سمت ک

گرفت، ایرانیان نیز دستاوردهایی داشته باشـند. بـه تـدریج در زمـان      امتیازاتی که غرب می

محمدشاه و ناصرالدین شاه، ایران در زمینۀ بانکـداري، گمـرك، مالیـه، نظـامی، بهداشـت،      

ي هـا  جنـبش  شـد و  و در جنوب به انگلیس وابسـته راهداري و تجارت در شمال به روسیه 

  ایران هم بود. تنباکو و مشروطه براي استقالل

دیدگاه بسیاري از متفکران، روشنفکران و پژوهشگران قبل و پـس از   اخذ تکنولوژي:

مشروطه، در سیاست خارجی مبتنی بر عمل گرایی بود؛ به این معنا که به مباحث نظري، در 

بر این باور بودند که مجـال بحـث و نظـر    تعیین خطوط سیاست خارجی عالقه نداشتند. آنها 

توان درنگ کرد. ایران از  نیست و کشور چنان گرفتار وضعیت اسفناك و بحرانی است که نمی

دیدگاه عباس میرزا، میرزا حسین خان سپهساالر و تقی زاده عقب مانده، استبدادي، وابسـته  

امـل اداري حکومـت و   بسـیاري از عو  ز قدرتمندي پـیش پـا نداشـت.   و منزوي بود و راهی ج

ي جهانی را براي تمامیـت ارضـی ایـران خطرنـاك     ها سیاستمداران مقاومت و ستیز با قدرت

حل نهایی این گروه، حرکت به سمت کشورهاي روس و انگلـیس بـه قصـد     دانستند و راهمی

  اخذ تکنولوژي بود.  

را تأسـیس  هاي فنی و نظامی  در این زمینه، عباس میرزا و امیرکبیر ابتدا دانشکده

هاي نظامی کشور و تشکیل ارتش دائمی، فراخوان بـه خـدمت نظـام     کردند. ساختن پایه

هاي مدرن، یکـی   اي و متحدالشکل با سالح وظیفه عمومی و ایجاد لشگر و نظامیان حرفه
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از آرزوهاي این دسته از نخبگان بود. آنگاه پس از ایجاد امنیت و آرامش داخلـی و خـتم   

ه ساختن کارخانه و گسترش علوم فنی و مهندسی در کشور رسید. جنگ خارجی، نوبت ب

باید از آلمان، روسیه، آمریکا، انگلیس و فرانسـه دانـش و لـوازم سـاخت کارخانـه را فـرا       

گرفت. بنابراین، هدف وزارت امور خارجه باید جلب سرمایه، تکنولوژي و نیروهاي انسانی 

). 284: 1379ببـرد (زرگـري نـژاد،     باشد تا به لحاظ فنـی و مهندسـی ایـران را پـیش    

الملل، توان اقتصادي و نظامی است و ایران باید از ایـن در   هاي قدرت در محیط بین پایه

باید بر اسـاس تقلیـد و گـرفتن تکنولـوژي باشـد.       هاي خارجی اريو سیاستگذوارد شود 

یـت  دموکراسی، حقوق شهروندي، شورا و مشروطه در مرحلۀ آخـر، پـس از اسـتقرار امن   

آید. عباس میرزا پس از جنگ با روسیه و تحمل مینسبی و شکوفایی اقتصادي به دست 

سابقه به سمت اخذ علوم و فنون نظامی و مهندسی رفت. سپهسـاالر نیـز    دو شکست بی

گـرا و تشـویق ناصـرالدین شـاه بـراي سـفر بـه غـرب،          کوشید با ایجاد بوروکراسی عمـل 

زاده البتـه بـه اخـذ مهندسـی      اینها، تقـی  ند. جزاي نظامی و مهندسی منعقد کقرارداده

، سیاست  انسانی و اجتماعی نیز باور داشت. بنابراین، یکی از الگوهایی که به لحاظ اندیشه

داد، از جانـب  کرد و راهکار به دست مـی خارجی مشروطه را تا برآمدن پهلوي ترسیم می

دموکراسـی و انقـالب مقـدم    گـرا بـود؛ آنهـا امنیـت و اقتصـاد را بـر        ي عملها بوروکرات

گرایانه، تقریباً همۀ جوانب سیاسـت   بعدها با تقویت رویکرد ملی دانستند. این اندیشه، می

دهی  خارجی دوران پهلوي را به دست گرفت. دیکتاتوري مصلح براي این گروه که جهت

نیت و اقتصاد کردند، از دموکراسی عوامانه بهتر بود، زیرا در نظر آنها، ام تقلید را دنبال می

  بر آزادي تقدم داشت.   
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انـد و   نخبگان ایرانی در لحظات حساس، تصمیمات استراتژیکی گرفته موازنۀ قوا:

 هـا  برعکس سیاست داخلی که دچار تفرقه، برخورد عقاید و در نهایت شکسـت سیاسـت  

ر ترین دوران در برابـ  شدند؛ حتی در بحرانیاند، در سیاست خارجی بیشتر موفق میبوده 

ایستادند و دشمنان خارجی که قصد نابودي و تجزیۀ کشور را داشتند، با وحدت کامل می

کردند. ایران در عصـر قاجاریـه قـدرت محـدودي     با تدبیر بهترین راهکارها را طراحی می

م. ایـران را بـه دو   1907ارداد ي روسیه و انگلیس بود. قـر ها داشت و تحت تأثیر سیاست

رقیـب شـد و    انقالب کمونیستی در روسیه، انگلیس قدرت بیتقسیم کرد و پس از  بخش

ان را بیشـتر بـه   ایـر  ،هاي مالی و نظامیالدوله براي کمک م. با دولت وثوق1919قرارداد 

کرد. پـیش از وقـوع جنـگ جهـانی اول و انقـالب در روسـیه، اغلـب        انگلیس وابسته می

ضـعف نیـروي نظـامی و    نخبگان سیاست خارجی بر این باور بودند که ایـران بـه سـبب    

اقتصادي، توانایی ایستادگی در مقابل کشورهاي خـارجی را نـدارد و بهتـرین راه تـأمین     

  منافع ملی، ایجاد موازنه میان روس و انگلیس است.

اران سیاسـت خـارجی، بـازیگري میـان دو     ظر این گروه از متفکران و سیاستگذبه ن

لل حفظ کند؛ یـا بایـد قدرتمنـد بـود یـا      الم توانست منافع ملی را در محیط بین قدرت، می

تعادل را میان قدرتمندان اطراف برقرار کرد. نیرو تنها با نیرو مهار مـی شـود و بـراي ایـن     

خواهنـد از ایـران بـه     منظور، وزارت امور خارجه باید هوشمندانه میان کشورهایی کـه مـی  

بـر ایـن اسـاس، ایـران نیـز       ستد .صورت ابزاري استفاده کنند و امتیازات نابرابر بگیرند، بای

باید از رابطه با روسیه و انگلیس سود ببرد: قراردادها را به نحوي تنظیم کند که روابـط  می

بـا هـم، بـه صـورت      ها استعماري بر آنها حاکم نباشد و از سوي دیگر رو به رو کردن قدرت

ترین اسـتراتژي   اصلی تشویقی و تنبیهی، امتیاز ایران را به حداکثر برساند. ایجاد موازنۀ قوا،
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ایران در سیاست خارجی بود. پس از مشـروطیت، بـا افـزایش قـدرت داخلـی و همچنـین       

ها مربـوط بـه    یافت. بهترین سیاستمور خارجه این سیاست نیز تحقق میاستقالل وزارت ا

ها در  ترین سیاست زمانی است که ایرانیان موازنۀ قوا را رعایت کردند. موازنۀ قوا جزو بدیهی

هـاي   ایـن سیاسـت بـه محـض ورود اندیشـه      .)Smith,1999: 61-91گرایی است ( واقع

هاي نوسـتالژیک تفکـر    گرایانه بودند و با ریشه آرمان اطی ملی، اسالمی و مدرن که غالباًافر

  شد. میایرانی قرابت داشتند، با شکست رو به رو 

فویه  براي دفاع از هاي ایرانیان پس از دورة صیکی از گزینه نیروي سوم (قوام):

بود. رویکرد بـه قـدرت سـوم از دورة صـفویه و      "قدرت سوم"منافع ملی، روي آوردن به 

براي استفاده از جنگ افزارهاي نوین پیش آمد: ایران براي مقابله با همسایگان، روسیه و 

 ها سراغ انگلستان رفت. عباس میرزا و امیرکبیر نیز براي ساخت عثمانی و اخراج پرتغالی

توپ و اسلحۀ جدید و  ساماندهی ارتش و نظام دانشگاهی، روي به غرب آوردند.  در دورة 

قاجار،  الزامات مدرنیته ایران را به سمت قدرت سـوم سـوق نـداد، بلکـه نـوعی رویکـرد       

گرایانه موجب شد تا ایرانیان در جست و جوي قـدرتی باشـند کـه بـر عهـد خـود        آرمان

گیري حقوق خویش در برابر روسیه و انگلیس حمایـت   بازپس بایستد و بویژه، از ایران در

را بـاز پـس گیـرد.     هـاي از دسـت رفتـه    کند. ایران نیاز به پشتیبانی داشت تا سـرزمین 

دیـد،  ي بزرگ میها بنابراین، فتحعلی شاه که فرانسه را پیشروي مبارزه و جنگ با قدرت

انسه در ابتدا پذیرفت و قـرارداد  به فرانسه نامه نوشت و تقاضاي کمک و همکاري کرد. فر

فین کنشتاین را امضاء کرد. ایران امید داشت فرانسه جاي روسیه و انگلیس را بگیرد و با 

هاي جدا شده به ایران بازگردد، اما اندکی برنیامد که فرانسه بـا   شکست این دو، سرزمین

  روسیه عهدنامۀ تیلیست را بست و به راحتی با مهرة ایران بازي کرد.
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از سوي دیگر، در ابتداي مشروطه، ایرانیان از کشورهاي بیطرف مثل آمریکا کمک 

، اما آمریکا تنها مشاوران مالی مانند میلسپو را به ایران روانه کرد. آمریکا در آن ندخواست

روزگار در پی سیاست عدم مداخله بود و قصد نداشت  از مرزهاي قاره آمریکا پاي بیرون 

جنــگ جهــانی اول، برخــی از روشــنفکران،  ). بــا آغــاز35: 2535، ننهــد (فرمانفرمائیــا

روحانیون و سیاستمداران طرفدار آلمان شدند و آرزو داشتند کـه روسـیه و انگلـیس در    

پرستی، محافظه کـاري و   شکست بخورند. احساسات رمانتیک در کنار وطن نبرد با آلمان

ـ    ار آلمـان باشـد. همـدلی برخـی     نژاد آریایی موجب شد که قدرت سوم در ایـران، ایـن ب

در ضـدیت بـا روس و انگلـیس  نـوعی      سیاستمداران، عشایر و طبقات دیگـر، بـا آلمـان   

  گرایی پدید آورد. آرمان

کردنـد و بـر ایـن بـاور      شماري از روشنفکران خارج از کشور، از آلمان حمایت می

تنهـا ایـن کشـور     به ایران نزدیـک اسـت و   گرایی، آلمان بودند که به لحاظ نژادي و ملی

تواند فجایع روس و انگلیس را جبران کند. مجلۀ کاوه در خارج از کشور و بسـیاري از   می

کردند. در داخل، به ویـژه   گرا، از این رویه در سیاست خارجی دفاع می سیاستمداران ملی

السلطنه مافی، که به کرمانشاه  در زمان جنگ جهانی اول، دولت در تبعید به رهبري نظام

هاي نظامی و مـالی   کرد و منتظر دریافت کمک حمایت می قل مکان کرده بود، از آلمانن

خارجه و نخبگـان سرشـناس اعـالم بیطرفـی کـرده بودنـد، امـا        بود. با آنکه وزارت امور

به عنوان قدرت سـوم،   گرایی گروهی از ایرانیان، سیاست خارجی را به سمت آلمان آرمان

هانی و حضور اشغالگران در ایـران، مجلـس تعطیـل شـد و     داد. با آغاز جنگ جسوق می

یافت، اما افزایش می قع ایرانیان از آلمانکردند. تو ها یکی بعد از دیگري سقوط می کابینه
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پیروز نشد و حتی در غیـر ایـن صـورت نیـز، چنـدان معلـوم نیسـت کـه          "قدرت سوم"

  کرد.  میرفتارشان با ایران با دیگر بازیگران بین الملل تفاوت 

برخی از روشنفکران و سیاستمداران ایرانی بهترین الگـو بـراي    وابستگی و امتیاز:

دیدند. به نظـر آنـان،   سیاست خارجی را در وابستگی و دادن امتیاز به روسیه و انگلیس می

ایران در وضعیتی نبود که بتواند به زودي قدرتمند شود تا به مقابله با متجاوزان بپردازد. از 

گر، هیچ نیروي سومی نیز نیست تا ایران به آن اعتماد کنـد، بنـابراین بهتـرین راه    سوي دی

هاي اقتصادي  امنیتی و کمک ـهاي نظامی کسب خشنودي یکی از دو کشور و اخذ ضمانت

و تکنولوژیکی است. حال آنکه استعمار دوجانبه (مضاعف)، یعنی سپردن نیمی از کشور بـه  

کرد و نتیجۀ آن، پایان میانگلیس، ایران را صحنۀ رقابتی بیدست روسیه و نیمی در اختیار 

بخش بود؛ چنانکـه  ماندگی و رکود و در بدترین حالت، تجزیه به دو  در بهترین حالت، عقب

چنین شد. به هر حال، وابستگی کامل ایران به روس یا انگلیس، مزایاي  .م1907در قرارداد 

رسید. منادي این نظریه سیار ناچیز به نظر میاندکی داشت و سمت و سوي توسعه در آن، ب

انـد و   میرزا ملکم خان بود که به نوشتۀ او، ایرانیان هیچ گاه به سیاست خارجی فکر نکـرده 

). به باور او، اوضاع 253: 1381گویی اصالً چنین موضوعی در ذهن آنها جایی ندارد (ملکم،

ات آن با کشورهاي روسـیه و انگلـیس   باید براي مناسبایران بسیار به هم ریخته است و می

اندیشید. به نظر او، ایران میان دو قدرت بزرگ گرفتار آمده است و راه پیش و پس ندارد و 

). بـه  284: 1381به زودي در جنگ و رقابت این دو کشور، از هم خواهد پاشـید (ملکـم،  

ر جنگ و مقابله باید فکمیسبب همسایگی با روسیه و  توان سطح باالي نظامی این کشور، 

ترین خطر است، زیـرا   با روسیه را از سر بیرون کرد. از سوي دیگر، براي ایران، روسیه بزرگ

تواند ایران را در اشغال نگه دارد. در حالی که  فاصلۀ انگلیس با ایران بسیار دور است و نمی
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رو کنیم و  بـا   آورد. دو راهکار هست: به انگلیساگر روسیه اراده کند، ایران را به چنگ می

آن وارد اتحاد شویم. کامالً مشخص است که نزدیکی انگلیس به ایران به خاطر هند است و 

فایده است. پـس   شود، بنابراین، اتحاد بی هیچ وقت انگلیس براي ایران با روسیه درگیر نمی

یه را ماند: امتیاز دادن و راضی نگه داشتن روسیه (همان). ملکم، روسـ  تنها یک راه باقی می

اي جز تسلیم در برابر روسـیه   دانست و چاره ترین خطر براي ایران می ترین و محتمل بزرگ

  دید. نمی

الدوله بـر ایـن بـاور     برعکس، برخی از متفکران و سیاستمداران چون سپهساالر و وثوق

بودند که انگلیس به سبب تمدن، دموکراسی و قدرتمندي، نسبت به روسیه در اولویت اسـت  

ایران بهترین گزینه، تمایل سیاست خارجی به سمت انگلـیس اسـت: هـم از حمایـت      و براي

هاي حکمرانـی و سیاسـت را از آنهـا بیـاموزد. پـیش از       این کشور برخوردار شود و هم  شیوه

مشروطیت، سپهساالر قرارداد رویتر را با انگلستان بست و در برابر واگذاري اغلب مواد خـام و  

ن، قصد داشت حمایت این کشور را بـراي ورود سـرمایه، تکنولـوژي و    درگاههاي درآمدي ایرا

حفظ تمامیت ارضی جلب کند: ایران تحت استعمار انگلـیس قـرار گیـرد، امـا بـه آبـادانی و       

توســعه هــم برســد. حکومــت تــزاري در روســیه ایجــاد گردیــد و پــس از آن بــه علــت جــو 

لغـو شـد و انقالبیـون شـوروي امتیـازات       گرایانه، کلیه قراردادهاي نابرابر ایـران و روس  آرمان

آالتی که در ایـران   فراوانی ازجمله ساختمان، ابنیه، راهها، وسایل مخابراتی، ارتباطی و ماشین

شـود.  داشتند را به ایران واگذاشتند و اعالم کردند که کلیه امتیازات روسـیۀ تـزاري لغـو مـی    

که به ناحق گرفته بودند، پس ندادند. در هاي شمالی ایران را  البته هیچ گاه ایاالت و سرزمین

) و ارتـش روسـیه از خـاك    105: 1370لغو شد (والیتـی،  .م1907چنین شرایطی، قرارداد 

را در هـاي ایـران    الدولـه  موفـق نشـد خواسـته     جنگ جهانی، وثوقایران بیرون رفت. پس از
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به کنفرانس صلح بود، د، زیرا با آنکه آمریکا موافق ورود ایران کنفرانس صلح پاریس مطرح کن

اما انگلیس به سبب اشغال ایران و موضع بیطرفی ایران در جنـگ جهـانی، از ورود ایـران بـه     

کنفرانس جلوگیري کرد. ایران به انگلیس امتیاز داد و تقریباً همۀ موارد درخواستی، که قـرار  

س با آن موافقت گنجانده شد و انگلی .م1919ح به آنها برسد، در قرارداد بود در کنفرانس صل

را بـه   .م 1919هاي نخبگان و سیاستمداران،  قرارداد  مردمی و به ویژه مخالفت کرد. جنبش

). همبســتگی ملــی ایرانیــان، آزادي خــواهی و 371: 1377محــاق لغــو کشــاند (مهــدوي، 

هـاي ایـران، از جملـه     گرایی و هوشمندي سیاستمداران ایران، موجـب تحقـق  خواسـته    ملی

  گران، حفظ تمامیت ارضی و توسعۀ ایران بدون استعمار گردید.اخراج اشغال

برخی از متفکران و سیاستمداران بر این باور بودند که در سیاسـت   گرایی:اسالم

خارجی باید مبناي فکري و جغرافیایی را در نظر گرفت. به لحاظ مبنـایی و جغرافیـایی،   

تـوان از منـافع ملـی    در صورتی می ایران در حوزة کشورهاي اسالمی قرار دارد، بنابراین،

هاي دولت ملی بـر اسـاس اهـداف     دفاع کرد که همسایۀ دشمن نداشته باشیم. مرزبندي

غرب شکل گرفته است؛ در حالی که در غـرب هنـوز تفکـرات دینـی، یعنـی مسـیحیت،       

است، اما در جهان اسالم با توجه به تجزیه، تفرقه و نفـوذ اروپـا،    الگوي سیاست خارجی

گرایی و توجـه بـه قـوم    هاي ملی و مدرنی هستند که به اسالم توجهی ندارند. ملیکشور

هاي اسالمی و بازگشت بـه   ها، موجب دوري از انگاره ترك و عرب و ایرانی و دیگر قومیت

الملل نیست و ایران باید سردمدار اتحاد  جاهلیت است. دولت ملی بازیگر اصلی روابط بین

کوشید با طرح میباشد. رشیدرضاي سوري  "واحدة اسالمیامت "جهان اسالم و تشکیل 

به عنوان نماد وحدت جهان اسالم در برابر فروپاشی امپراتوري عثمانی  "احیاي خالفت"

بایستد، اندیشۀ وحدت اسالمی در ایران نیز پیروانی داشت.  برخـی از علمـاي شـیعه در    
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ر ایران دستگاه تبلیغاتی وسیعی د جنگ جهانی اول طرفدار آلمان و عثمانی بودند. آلمان

راه انداخته و خود را طرفدار اسالم نشان داده بود. از نظر آنها، روسیه و انگلیس کـافرانی  

هاي اسالمی را تجزیه کردنـد. در   ند و سرزمینبودند که دنیاي اسالم را به حقارت کشاند

مت آنها کشیده شود. جنگ جهانی اول، عثمانی و آلمان تمایل داشتند که ایران نیز به س

علماي ایرانی در عراق فتواي جهاد با روس و انگلیس را صادر کردند. وزارت  امور خارجه 

مزایـاي بیطرفـی ایـران     و در ایران و عراق، با علماي شیعه، از خطرات درگیري در جنگ

السلطنه  هاي دولت در تبعید نظام سرانجام علما پذیرفتند. اگر ایران سیاست ،سخن گفت

تردید تجزیۀ ایران در کنفـرانس  گرفت، بی کرد و جانب آلمان و عثمانی را می را اجراء می

خورد. به هر حال، الگوي وحدت جهان اسالم و ایسـتادگی در برابـر    صلح پاریس رقم می

  هاي اصلی سیاست خارجی بوده است.  کشورهاي غربی، همیشه یکی از جنبه

  

  هاي سیاسی جدید نهادها و تکنیک.2

هاي جدید در ایران پیش از مشروطیت، شناخته شده بودند، زیرا  دها و تکنیکنها

برخـی از اشـراف، دانشـجویان، تجـار و آزادي خواهـان در سـفر بـه خـارج بـا نهادهـا و           

هاي جدید آشنایی حاصل کرده بودند. دیدار غرب و مالحظۀ سطح نسـبی آزادي   تکنیک

حلی باشـند تـا بتواننـد     شوند و به دنبال راه و رفاه آنها باعث شد تا ایرانیان دچار حیرت

ها  ماندگی کشور را درمان کنند. در اندیشه هاي تاریخی، استبداد، وابستگی و عقب حقارت

و نهادهاي سیاسی ایران از صفویه تا قاجاریه، هیچ تغییر اساسی روي نداده بود و اساسـاً  

تغییـرات و اصـالحات انـدکی بـه      ایرانیان انتقاد را فراموش کرده بودند. در عهد ناصـري، 

دست امیرکبیر و سپهساالر صورت گرفـت، امـا ناکـام مانـد. بوروکراسـی، ارتـش، ادارات       
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ي مدرن ایجاد شد، اما از شخص شاه گرفته تـا بسـیاري از   ها ها و قانون جدید، اساسنامه

د شـکل  ایستادند. با این وجود، نهادهاي دولتی جدینهادهاي دیگر، در برابر اصالحات می

گرفت. مجموعۀ این نهادها موجب شد تا سیاست خارجی نیز با تحول رو به رو شـود. از  

ترین وزارتخانه بود و سیاست خـارجی محـور    مشروطه به بعد، وزارت امور خارجه عقالنی

  ).2535اصلی وحدت و تداوم حیات و بقاي ایران گردید (فرمانفرمائیان، 

بنیـادین در سیاسـت ایـران، پدیـدة قـانون      اولین اتفاق جدیـد و   قانون اساسی:

). پیش از مشروطه، محمد علی فروغی در مدرسه علوم 3: 1379اساسی است (ازغندي، 

). بعـدها اسـتادان و   74-76: 1384کـرد (حقـدار،   مـی سیاسی قانون اساسـی تـدریس   

شاگردان مدرسۀ علوم سیاسی در مشـروطه نقـش بـازي کردنـد و قـانون اساسـی آن را       

گـذارد، مگـر اینکـه قـانون اساسـی را      هیچ دولت ملی به دورة جدید قـدم نمـی  نوشتند. 

کند، مبناي جدید حکومت چیست و گذاري کند. قانون اساسی است که مشخص می پایه

هاي کالن کشور چه هستند. در این قانون، شهروندان بر اساس قرارداد اجتماعی،  سیاست

و حقوق بنیادین شهروندان و اجزاء حکومـت  دهند را به حکومت انتقال می ارادة عمومی

ي دیگر، قـدري بـه   ها شود. قانون اساسی مشروطه به سبب شتاب کاري و نزاعتعیین می

  هم ریخته و ناقص است، به نحوي که سیاست خارجی در آن مفقود است.  

ترین تکنیک جهت تولید، توزیع و نظارت بر قدرت، دموکراسی  اصلی دموکراسی:

مرحلۀ ورود ایرانیان بـه مشـروعیت دموکراتیـک بـود و متناسـب بـا آن،        است. مشروطه

هـا و اعتـراض آنهـا،     مرحلۀ سپهر سیاست جنبۀ عمومی یافت. آمـدن مـردم بـه خیابـان    

مرحله تا  .م1919و  1907انیان با قراردادهاي هاي ضد خارجی را شکل داد: ایر جنبش

است جز انتخاب نمایندگان، نوشـتن  لغو مخالفت کردند؛ با این همه، دخالت مردم در سی
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هاي مقطعی، به سبب وقوع جنگ جهانی اول فرصت بروز نیافت. البتـه   مقاالت و جنبش

ثري ایفـاء کـرد، بـه    ؤدهی سیاست خارجی نقش بسیار مـ  گرا در جهت افکار عمومی ملی

توجهی بـه افکـار عمـومی و     گران، انگلیس و روسیه را به سبب کم نحوي که همۀ تحلیل

  ).   400: 1368کنند (ذوقی، یده گرفتن حقوق شهروندان آزاد شدة ایران، نکوهش میناد

اي داشـتند.   ها در ایـران پـس از اسـالم سـاختار قبیلـه     اغلب حکومت بوروکراسی:

کوشـیدند عصـبیت و    خواسـتند، مـی  وزیران و دبیرانی که از ساختار طبقاتی شهري برمـی 

همچون قائم مقام و امیرکبیـر،   مهار کنند. وزیران ایرانیاي را  ثباتی حاکم بر دربار قبیلهبی

کوشیدند استبداد را رام کنند. جهان زیست دموکراسی کامالً جدید است، اما بوروکراسی می

ي اداري، از دیربـاز در فکـر ایرانـی جـاي داشـته اسـت.       ها و ایجاد نهادهاي عقالنی و نظام

ي رایـج بـه جـاي مانـده از تـاریخ، امـور       ها بوروکراسی نوعی نظام است که بر اساس سنت

ها و ادارات دولتی سرآمد بودند. پیش  کند. ایرانیان در داشتن دیوانعمومی را ساماندهی می

ها مانند وزارت امور خارجـه،   از مشروطه گذشته از مقام صدارت عظمی، برخی وزارت خانه

تـر کـرد و    کامـل  تجارت، جنگ و فرهنگ به وجود آمد. مشـروطه بوروکراسـی عمـومی را   

هاي عقالنی حکمرانی را فراهم کرد.  مجموعه قوانین ادارة امور عمومی در سه قوة مجزا، پایه

هاي تخصصی براي فرهنگ، جنگ، آموزش، سیاست خارجی و داخلی، صنعت و  وزارت خانه

  تجارت، همراه پارلمان و قوة قضائیه مبناي حکمرانی ایران نوین گردید.  

ترین ابزارهاي سیاست خارجی بـراي پیگیـري منـافع ملـی،      لییکی از اص ارتش:

خـود را از  سـپاه   هاي پس از اسـالم،  نیروي نظامی منظم و منسجم است. اغلب حکومت

ها  آوردند و شاه با باج دادن به رؤساي قبایل گوناگون آنها را در جنگقبایل به دست می

هـاي ایـران و روس،    و جنـگ  کرد. در چندین جنگ، ازجملـه چالـدران  میبا خود همراه 
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هـاي صـفویه و قاجـار،     هـاي بسـیار، شکسـت خوردنـد. در دوره     ایرانیان با وجود رشادت

یی صورت گرفت تا ارتش ایران، توانایی حفاظت از منافع ملی را داشـته باشـد.   ها کوشش

شاه عباس، عباس میرزا، امیرکبیر و سپهساالر از یاري انگلیس و فرانسـه بـراي نوسـازي    

هاي سـالح مـدرن    وي نظامی استفاده کردند: مدارس نظامی تأسیس گردید، کارخانهنیر

همانند توپ و تفنگ تأسیس شد، مستشاران نظامی فرانسوي به ایران آمدند تا سـربازان  

هاي نظامی از ایران تهیه شد.  با این همـه، شـرایط    و فرماندهان را آموزش دهند و نقشه

انگلـیس و  ر فراهم نبود و ایران ناچار در مقابل روسـیه،  براي دفاع از تمامیت ارضی کشو

هایی از سرزمین یا امتیازاتی را که مختص دولت ملی بود، واگذار کـرد.   فرانسه بخش

در مشروطه، روزنۀ امیدي براي تحوالت بنیـادین گشـوده شـد، امـا تفرقـه، دخالـت       

را پلیس جنوب به  ها مانع انسجام ارتش بود. امنیت ایران خارجی و فقدان زیرساخت

هدایت انگلیس، نیروهاي قزاق به هدایت روس و ژاندارمري با نظم دهی فرمانـدهان  

هزار نفـر نیـرو، امنیـت پایتخـت را      4ها، با نزدیک به  کردند. قزاق سوئدي تأمین می

کردند، اما توانایی ایستادن در مقابل نیروي خارجی را نداشـتند؛ وانگهـی،    تأمین می

شارکت در یورش به مجلس، بدنام بودند. پلیس جنـوب بـراي تـأمین    آنها به سبب م

امنیت شرکت نفت ایران و انگلیس و تأسیسات نفتی ایران در جنوب شـکل گرفـت.   

ها ایجاد  کرد و در دراز مدت براي مقابله با روسبودجۀ این نیرو را انگلیس تأمین می

افتاد، میافی، به دام کمونیسم شده بود. به نظر انگلیس، ایران بدون توانایی نظامی ک

بنابراین، هر چند در زمان رقابت با روسیه به قصد تأمین امنیت هند، هدف انگلـیس  

بایـد بـه سـمت    مـی تجزیۀ ایران بود، اما پس از  انقالب بلشویکی در روسیه، ایـران ن 

نیز به این موضـوع اشـاره    .م 1919در قرارداد  رفت؛ چنانکه یبلوك سوسیالیستی م
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هاي  بودجۀ پلیس جنوب بعدها در جنگ جهانی اول و پس از آن، به سبب بحران شد.

  اقتصادي انگلیس تأمین نشد و  سرانجام به انحالل رسید.

طرف و خوشنام ایجاد شد  ژاندارمري نیرویی ملی بود که با یاري کشورهاي بی 

ها در مقابـل  ها بعدگرایان و دولت در تبعید یاري رساند. آن و در جنگ جهانی به ملی

به راحتی تهـران را تسـلیم    .ش 1299ها تسلیم شدند و در کودتاي رضاخان و قزاق

کردند. با قدرت رسیدن رضاشاه بود که همۀ نیروهاي نظامی در ایران تحـت   ها قزاق

). بنابراین، ایران بدون داشتن نیروي 102: 1387عنوان ارتش جمع شدند (اتابکی، 

ي قـرار گرفـت.   ی، روسیه و انگلیس مورد هجوم سراسـر نظامی کافی، از سوي عثمان

  به این تکنیک جدید در ایران سر و سامان دهد.  مشروطه نیز نتوانست

هاي انسـانی و طبیعـی ایـران بـراي فـائق آمـدن بـر        تکنیک تأسیسات تمدنی:

رو، از انقالب مشروطه تا روي کارآمدن رضاشاه، بسیار اندك بود. ایرانیـان   مشکالت پیش

افتند که براي غلبه بر قحطـی، گرسـنگی، اسـتبداد، خشـونت، جنـگ، بـی عـدالتی،        دری

هاي انسـانی و طبیعـی مـدرن نیـاز      سوادي به تکنیک وابستگی، ظلم و ستم اشراف و بی

هاي نوین ایـران بـود. حـوادث پـس از      دارند. مشروطه و قانون اساسی آن، تبلور خواسته

ه مجلس براي اخراج شوستر تا جنگ جهانی دوم مشروطه، از تهدید و اولتیماتوم روسیه ب

هـاي  و تعطیلی مجالس بر اثر بازگشت استبداد و اشغال خارجی، امکـانی بـراي طراحـی   

گذاشت: همین که ایرانیان عزم جزم کردند تا اسـتبداد داخلـی و   جدید تمدنی باقی نمی

هـاي   ین بحـران وابستگی خارجی را از میان ببرند و منافع ملی را تـأمین کننـد، بزرگتـر   

گیـري نهادهـا و    جهانی، ایران را در نوردید. بدیهی است که در این شرایط، امکان شـکل 

مؤسسات جدید تمدنی وجود نداشت. ایرانیان در آرزوي داشتن پول و بانک رسمی بودند 
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هـا و   و امید داشتند که نظام مشروطه آنهـا را از نفـوذ مـالی یعنـی چـاپ اسـکناس، وام      

هـاي دو کشـور روس و انگلـیس نجـات دهـد. رویتـر، شـهروند ثروتمنـد          هاي بانک بهره

سـال از ناصـرالدین    70انگلیسی، با اعطاي وام به ایران، امتیاز بانک شاهنشاهی را به مدت 

کرد و اغلب، عملیات بانکداري و مالی را شاه گرفت. پول رسمی ایران را این بانک چاپ می

داد. روسیه نیز بانک استقراضی لی ایران پوشش میمستقل و بدون در نظر گرفتن منافع م

روس را تأسیس کرده بود و در این زمینه از انگلیس عقب نبود. ایرانیـان تـا پایـان جنـگ     

هاي مالی و پولی زیر نظر این دو بانک قرار داشتند. دانشگاه به  جهانی اول به لحاظ سیاست

آهـن، یکـی از    بـود. راه و راه  سبک جدید وجود نداشت، گرچه مدرسۀ علوم سیاسی فعـال 

آرزوهاي ایرانیان براي اتصال مناطق مختلف کشور به یکدیگر و براي درآمدن اقتصاد شمال 

بی "ایران از وابستگی به روسیه، تحقق نیافت. کارخانه اي احداث نشد و کشور در وضعیت 

انسـت  برد. مشروطه از همـان حرکـت اول، نـارس و نـاقص شـد و نتو     میبه سر  "هنجاري

هیچیک از آرزوهاي مردم ایران را محقق سازد. ناگاه متفکران و سیاستمداران در وضـعیتی  

بایست نخست به فکر نجات کشور از تجزیه و جنـگ باشـند. بـدترین    گرفتار آمدند که می

هـاي قـومی، آشـوب، قحطـی،      هاي داخلی، خودمختاري حالت ممکن یعنی اشغال، شورش

). عثمانی، روسیه و انگلیس، هر یک 1369گرفت (بیات، ن را فرانافرمانی و هرج و مرج ایرا

طلبانه بـا کمـک کشـورهاي     هاي محلی تجزیه یی از کشور را اشغال کردند؛ شورشها بخش

کردنـد؛  میخارجی شکل گرفت؛ استبداد  قصد بازگشت داشت؛ نخبگان یکدیگر را تحمل ن

ها یکی  و سقوط قرار گرفت؛ کابینهنیروهاي نظامی حقوق نداشتند؛ تهران در معرض اشغال 

دانسـت و  شدند؛ انگلیس خود را در ایران، قدرت بالمنـازع مـی  پس از دیگري جا به جا می

شوروي قصد جدا کردن آذربایجان و گیالن را داشت؛ وفاق ملی بر هم خورده و کشـور بـه   
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ط متحولی، بایست در چنین شرایطرفداران متحدین و متفقین تقسیم شده بود. نخبگان می

  ایران را حفظ کنند.  

  

ها و نخبگان سیاستگذار شخصیت.3

از انقالب مشروطه تا روي کارآمدن رضاشاه، صحنۀ سیاسی ایران، با دوران پیشین 

بخش تهی شد، به نحوي تمایز بنیادین داشت. طی دو دهه ایران کامالً از قدرت انسجام

بگـان بـود، در اثـر تهدیـد خـارجی،      گذاري که برآیند اجماع نخ که هر سه مجلس قانون

در  تفرقۀ داخلی و سرانجام اشغال کشور، به محاق تعطیل فرو افتادند. گـروه نخبگـان را  

  بررسی کرد: توان در چند سطحاین مرحله می

سطح اول همچنان شاه بود، دربار شـاهی، پـس از مشـروطه بودجـه و تشـکیالت      

ر از مشـروعیت  گو و برخـوردا  رپاسخمنسجم داشت. شاه، شخص اول مملکت، با قدرت غی

در تصمیمات نهـایی کشـور    وزیر را به مجلس پیشنهاد و تا حديالهی ـ مردمی، نخست 

کرد. پـس از مشـروطه، شـاه نمـادین، تشـریفاتی و محـدود بـه قـانون شـد.          دخالت می

بودند و به دانشجویانی که  "مشروطیت"ناصرالدین شاه و محمدعلی شاه دشمن هر گونه 

کردند علوم مهندسی، پزشـکی و ابـزاري    شدند، توصیه میارج از کشور فرستاده میبه خ

غرب را بیاموزند، اما در حکومت دخالت نکنند. به این ترتیب، شخص اول مملکت،  شاه، 

داد و به مقـامی تشـریفاتی و   میپس از مشروطیت توانایی سیاستگذاري خود را از دست 

یران که به شیوة استبدادي خو گرفته بودنـد، در دوران  شد. اما مردم انمادین تبدیل می

جدید پس از مشروطه سر در گم بودند و به همین سبب، کشور به هرج و مرج، آشوب و 

دانستند. حتی روشنفکران و آزادیخواهـان  ترور دچار شد و همه خود را صاحب ایران می
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خود، یکدیگر را به قتل تهدید  هايها و اعالمیه نامه نیز تحمل یکدیگر را نداشتند: در شب

را به راه انداخته بودند تا کشور را از شّر یکدیگر نجات  "کمیته مجازات ملی"کردند و  می

هاي نظام را غالباً بر اساس  دهند. در نتیجه، نفوذ شخص اول مملکت که همیشه سیاست

  کرد، در ساختار سیاستگذاري محدود گردید.  اي تنظیم می امیال قبیله

پـس از آنکـه شـاه قـدرت اجرایـی و       ح اول ـ سیاستمداران آریسـتوکرات:  سط

 باید مجلس را یکـی از مراکـز اصـلی   میرا از دست داد. بنابر قاعده، شهروندان  سیاستگذاري

). اما سه مجلس با حوادث تلخی چـون بـه تـوپ    1383دادند (حقدار، میسیاستگذاري قرار 

). 92: 1368شد و بـه محـاق تعطیـل افتـاد (ذوقـی،       بسته شدن، اولتیماتوم و اشغال مواجه

بنابراین، مردم با وقوع مشروطه قدرت چندانی به دسـت نیاوردنـد و بـه جـاي آنهـا نخبگـان       

سنّتی وارد چرخۀ قدرت شدند. پس از مشروطه، نخبگانی که ریشه در زمینداري و اشـرافیت  

  میت نزدیک شدند.  سنتی داشتند، با تکیه بر تحصیل و تجربۀ باال، به هرم حاک

هـا درس   این نخبگان گرچه اغلب منشأ قاجاري داشـتند، امـا عمـدتاً در دانشـگاه    

هـاي   دانستند و از عصر جدید و الزامات تمـدن المللی می خوانده بودند، چندین زبان بین

ــه پیرنیــا، فروغــی و مــدرن آگــاه بودنــد. بــه عنــوان مثــال، در ایــن گــروه مــی  تــوان ب

ترین نخبگان ایران عصـر مشـروطه اسـت و     ره کرد. پیرنیا از مردمیالممالک اشا مستوفی

شـود.  آثار او راجع به ایران باستان کمابیش جزو منابع اصـلی ایـن حـوزه محسـوب مـی     

فروغی نیز مدرس و محقق ادبیات و علوم انسانی بـود و بـراي اولـین بـار ثـروت و ملـل،       

ترجمه یا تألیف کرد. این نخبگـان،  گفتارهاي دکارت و سیر حکمت در اروپا را به فارسی 

ي سیاسـی را  هـا  تـرین شـیوه  که یک پا در سنت و یک پا در میان مردم داشتند، موفـق 

طراحی کردند و ایران را از دام تجزیه و اشغال نجات دادند. این گروه آداب دیپلماتیک و 
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ات را نیـز  دانستند و از سوي دیگر، علوم سنتی چون ادبیات و الهیـ  فنون تشریفات را می

هـاي بعـدي نیـز،     آموخته بودند. فروغی آثار سعدي را تصـحیح و منتشـر کـرد. در دوره   

خواستند. شد، از این گروه یاري میمیرضاشاه و طبقات نوظهور، زمانی که شرایط دشوار 

طرفـی   )، اعـالم بـی  1389تأسیس مدرسۀ علوم سیاسی، نوشتن قانون اساسی (فروغـی،  

هاي پیروز جنگ جهانی براي ترك ایران، دفـاع   زنی با قدرت انهایران در جنگ جهانی، چ

  اي از تمامیت ارضی ایران به دست این گروه انجام گرفت.  دیپلماتیک و رسانه

در فاصـلۀ انقـالب مشـروطه تـا برآمـدن       گرا: سطح دوم ـ سیاستمداران واقع 

مرجعیـت  ردم در رأس بایسـت مـ  هـاي مشـروطه، مـی   سلسلۀ پهلوي، با توجه به آرمـان 

اختیـار و به جاي آنها نخبگان سیاسی توانسـتند   اما چنین نشدگرفتند، سیاسی قرار می

تخصص و  ،گیرند. برخی نخبگانیران را در غیاب پارلمان به دست سیاسی ا گیري تصمیم

 و بـه آنـان اشـاره شـد     هـا  ریستوکراتآشایستگی علمی و تجربی داشتند که در قسمت 

گرایانی دانست که در زمـان  توان واقعاین گروه را می.ودندز چندان متخصص نببرخی نی

 هـا  آریسـتوکرات دادنـد.  کشـور را از بحـران نجـات مـی     ،به موفقیت نرسـیدن گـروه اول  

ستقل و آزاد نگـه دارنـد. آنهـا    گرا بودند که قصد داشتند کشور را ممدارانی آرمانسیاست

د داخلـی،  ي از مواقع در برابـر اسـتبدا  در بسیار آنها؛مردمی گرا بودند و داراي وجهۀملی

کشیدند. در این زمان دادند و کنار میمی ءاستعفاهاي سیاسی بداخالقی نخبگان و ۀتفرق

گـرا و ماکیـاولی بـه    شد که رویکردي واقـع گرایی جلب میبه سمت نخبگان واقع ها نگاه

دنـد و سـعی   سیاست داشتند. این نخبگان اغلب به یکی از کشورهاي خارجی وابسـته بو 

سـپر حمـایتی ایجـاد    براي کشـور  ،با توسل به آنها و دادن امتیازات مورد نظر کردندمی

تکنولوژیکی و نیروي انسانی کـافی   هاي زیرساختارتش، بانک،  زماناین. ایران در کنند
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هـا  فیلیکنها و آمرها، ژرمن فیلها، انگلوفیلسوفیلبرخی از رو سبب،به همین  ؛نداشت

با دوستی و اتحادهاي استراتژیک حـداقل بقـاي رژیـم سیاسـی و تمامیـت       ندکوشید می

گذاري موفق خواهـد  بگان بر این باور بودند که سیاستنند. این نخکارضی ایران را حفظ 

ی الزم بـه همـراه   یـ بود که بتواند همراهی یک کشور قدرتمند را براي ایجاد ضمانت اجرا

  داشته باشد.

روسیه بود و اعتقاد داشت هر چـه  نیز طرفدار انگلیس و ملکم  پیشین،هاي دورهدر 

از  انگلـیس  ،در جنـگ جهـانی اول  باید به آنها بدهیم تا کشـور اشـغال نشـود.     ،هنداخومی

ملی و مردمی بـه   هاي کابینهزیرا از گرایش ،کردگرایان حمایت نمیخواهان و ملی مشروطه

الدوله حمایـت صـورت   فرما و وثوقانهمیشه از عالء، فرم ،. در عوضبیم داشتسمت آلمان 

درك بیشتر د، قدرت انگلیس را شنی نزدیک میجنگ جها پایانگرفت. ایران هر چه به می

قـدرت   ،مداوم آلمـان و عثمـانی   هاي شکستاز انقالب در روسیه و پس انگلستان  :کردمی

د و راه نجات طرفدار سیاست انگلستان بو کامالًالدوله وثوقبه دست آورده بود.  چشمگیري

پس دانست. گروه اعزامی دیپلماتیک ایران که ایران را در همراهی با سیاست دول متحد می

بـه  کـه   داشـت  متعـددي هـاي  ، خواسـته پاریس رفته بودبه براي کنفرانس صلح از جنگ 

هایی  درخواست.)264: 1385(اتابکی، نیافتندبه کنفرانس راه  و اصالً یک توجه نشدهیچ

از هاي از دست رفتـه  گیري سرزمینغرامت جنگی، بازپس دریافتالگران، اشغاخراج چون 

و توانسـت بـا دادن    در تماس بـود در داخل با انگلستان  الدوله وثوق.وري تزاري روستامپرا

برخی از اهداف ملـی ایـران از قبیـل تمامیـت ارضـی و اخـراج       م. 1919امتیاز در قرارداد 

اشغالگران را به دست آور عوض انگلستان را به لحاظ فنی، انسانی و تکنولوژیکی بـه  د و در

 ۀالدولـه مقدمـ  وثوقرا این قرارداد  .)52: 1372(زرگر، عنوان مدیریت توسعه ایران بپذیرد
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و  کردنـد انتقـاد   از آنگرایـی  حس ملـی  باعمومی  البته افکار ،کردایران قلمداد می ۀتوسع

و بر این  داشتگرایش نیز به آمریکا  السلطنه قوام،قبرادر وثو. کار به لغو آن رسیدسرانجام 

این کشور که  متحد شد، زیراآمریکا  بابه لحاظ نظامی، اقتصادي و سیاسی باید که باور بود 

کـه امکـان    شـت دانیـاز  د. ایران بـه نیـروي سـومی    بوخواهد جهان به زودي قدرت اصلی 

ـ اما سیاسـت انزواگر ،باشدو اشغال نداشته  گرياستعمار : 1384،زاده (نقیـب  آمریکـا  ۀایان

  .با این شرایط هماهنگ نبود)191

-مشـروطه  وجـز  ،خی از سیاسـتمداران بر:مداران مردمیـ سیاستسوم  سطح 

» مصـلحت «سخت نیـز، حوادث در حتی  ،و تا آخرین لحظات عمر بودندخواهان مردمی 

 ،توسـط مـردم   قـانون اساسـی   نگارشاز  بسیاري از نخبگان سیاسی پس. اندیشیدند نمی

ها، خواهی که در سخنرانیمبارزان مشروطه :متوسط انتخاب شدند ۀاز میان طبق خصوصاً

 ییپاسـخگو لـزوم  ي مـردم و  أاز فوایـد قـانون، ر   ،عمـومی دیگـري   ةو هر حوز ها نامهروز

و به  نندو پس از انتخابات نیز توانستند اعتماد مردم را جلب ک راندند میحاکمیت سخن 

کردند که بـا ورود اصـول مشـروطه بـه     بند. این نخبگان به سادگی فکر میمجلس راه یا

. آنهـا طرفـدار دفـاع از منـافع ملـی      یابنداهداف ملی ایران دست  ۀتوانند به همایران می

شدند. سیدجمال رخدادي تسلیم نمیایران و حفظ استقالل کشور بودند و در برابر هیچ 

المتکلمـین از ایـن   ملـک  اسـرافیل و صور رخـان جهانگیاسم خان تبریـزي،  میرزا ق واعظ،

 ،هنگام یورش به مجلسو شاه ایستادند محمدعلیدر برابر استبداد  این سطح،. اند جمله

دمـوکرات   و گـرا، سوسیالیسـت  اسـالم  هـاي  گروهبه ،. در ادامهجان باختندبرخی از آنها 

و اغلب رو  ی درك کنندنتوانستند واقعیات را به خوب تند،با داشتن عقاید تقسیم شدند و 

ۀهمـ بـه  تواننـد  کردند که مـی میگمان  ،سوم مردمی ۀگرفتند. الیدر روي یکدیگر قرار 
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خواستند کشور روي پـاي خـود بایسـتد، از    سو میاز یکآنها  ،برسندخود  هاي خواسته

سوي دیگر خواهان قطع وابستگی به روسیه و انگلیس بودند و برخـی مواقـع از وحـدت    

این  .این گروه بسیار باال بود هاي آرمانتوقعات و  کردند. سطحم طرفداري میجهان اسال

چند ساله را چند شبه طـی کننـد. آنهـا     ۀراه توسع کوشیدند،نخبگان شریف و روشنفکر

نامه بودند. مجلس،  در حال نوشتن مرام پیوستهو  بسیاري تشکیل دادنداحزاب و اصناف 

از  پـس  . آنهـا رفـت مراکز اثرگذاري این گروه به شمار می تریناصلی ،ها و منبرهاروزنامه

 ،و اصـناف  هـا  انجمـن بـودن غیرقـانونی  اعـالم  خارجی، تعطیلی مجلس و  ۀمدتی با حمل

.بحران اشغال و تحریم مواجـه شـد   اهاي سیاسی خود را از دست دادند. جامعه بتریبون

انقالبی  ةبه شیو ،ب شده بودسرکو ها قرنی که های آرمانتا قدرت در ایران باعث شد خأل

  .ودو رادیکال مطرح ش

 بگان که تازه به میدان آمـده برخی از نخ:آیندهمداران ـ سیاستچهارم   سطح

 به نظـر آنـان،  یافتند:به آینده جدیدي هاي ، نگرشو شور مشروطه را تجربه کرده بودند

ر تلخ به این نتیجـه  بسیا هاي تجربهاز  ، پسنیاز داشت. برخی از نخبگانکشور به امنیت 

ی زاده، را باید اصالح کنند. مصدق، مدرس، بهار، دهخدا، تق ها آرمانبرخی از که رسیدند 

بتواننـد برخـی از مشـکالت     تابودند  در پی بدیلیهاي مختلف داور و تیمورتاش به شیوه

ی و تا زمان داشتنیاز هایی زیرساختکشور به  به نظر ایشان،ند. کنکشور را حل و فصل 

شـور و  شـود. تقـی زاده یکـی از نخبگـان پر     ، مشروطه محقق نمینیابدکه به آنها دست 

ي ملـی، سوسـیال و   هـا  انجمـن اصـناف و   و تشـکیل تنـدروي  اي دورهاز  ، پـس احساسی

 چنانکـه گرا نوشت. از ضرورت دیکتاتوري ملی و در آنجا دموکرات به آلمان مهاجرت کرد

ناگـاه  ، خـواهی آتشـین در دفـاع از مشـروطه و آزادی   اشـعار  ، با آن همهبهار ءملک الشعرا
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دق و مدرس دو نماینـده  نجات ایران پنداشت. مص ةگرایی و دیکتاتوري مصلح را چارملی

مـدرس و مصـدق همـراه    کردنـد.  مـی از حقـوق مـردم و آزادي دفـاع     همواره هالملوجیه

بـازي سیاسـت    امـا  ،نخبگـان مقـاوم بودنـد    واپسینوالممالک و مشیرالدوله جزمستوفی

رضـاخان بـه کـار     برکشیدنرا در  خود همه توانسرانجام به نخبگان نوگرایی رسید که 

 تـا خواسـتند  مـی  جنگوزیرمصدق و مدرس تنها رضاخان را سرداري در قامت ، گرفتند

طلبـان و وابسـتگان بـه روسـیه و     و او را در سرکوب تجزیـه  گرداندبازامنیت را به کشور 

جمهـوري  تشـکیل  قـانون اساسـی و    و در عین حال، از تغییـر  ردندکانگلیس تشویق می

 هـاي  روایـت . نخبگان جدید در آلمان، ایران و کشورهاي همسایه به سمت هراسیدند می

سیاسـتگذارانی بـود    آینده از آنِنوین از تاریخ ایران را شکل دادند.  اي دورهملی رفتند و 

اریـه اسـتبدادي اسـت و بـه راحتـی      فرهنگ سیاسـی در ایـران اواخـر قاج    دریافتندکه 

ـ    تمـام، گرایی شود. آنها با مصلحتدموکراتیک نمی ه سـمت توسـعه   جهـت اسـتبداد را ب

گـرا  تیـک و اسـالم  ري، دموکرااجـ ادهی در مقابل نخبگان سنتی، قگرفتند و با این جهت

ایران در عصر پهلـوي شـدند و کسـانی     ةگذاران آیندسیاست ،اغلب این نخبگانایستادند. 

  .گیرنددست  درسازي در دوره رضاشاه را مراکز تصمیمودند که توانستند ب

بیشتر  ،گذاري در آن شرایطسیاست:هاي بنیادین نخبگان سیاستگذارشپرس

افتـاد.  ثیر وقایع بسیار تلخ و سریعی بود که در داخل و خـارج کشـور اتفـاق مـی    تحت تأ

براي تأمین کامل منافع یی ها سیاستيگذاران فرصت اندکی براي طراحی و اجراسیاست

کـالن   آراءو  هـا  نگـرش به خطـر افتـاده بـود و    ایران و تمامیت ارضی  يبقا :داشتندملّی 

گیري براي سیاست تصمیم ،. بر همین اساسقرار گیردآزمون و خطا  توانست در بوتۀ نمی

جـا  بته هاي محدودي وجود داشت که ایرانیان البگزینه ؛چندان انتخابی نبودنیز خارجی 
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هایی جریان داشت: نخسـت اینکـه،    پرسشدر ذهن نخبگان کردند.  ءاجراو موفق آنها را 

یا کشـورهاي   انگلیس و مریکاآ،روسیه؟کدام کشور باشند دارایرانیان در جنگ باید طرف

برخی از احیاي تمدن اسالمی  ؟کنندیک منافع ملی ایران را بهتر حفظ میکدام ،اسالمی

نیز طرفدار  يشمارکردند. چون آلمان دفاع می ،سوم يبرخی از کشورگفتند و میسخن 

را شـوري  طرف هیچ ک سرانجام . البته وزارت امور خارجهامریکا، انگلیس یا شوروي بودند

  طرفی را اتخاذ کرد. نگرفت و تصمیم بسیار حیاتی بی

 . برخـی تنددانسـ  می»هتوسعۀمحرک عامل«برخی نخبگان دولت را  ،در این میان

اسـتقالل و   ۀدو راهـ مسـأله بعـدي،   از موضع لیبرالی، دل نگران آزادي بیـان بودنـد.  نیز 

امـا از سـوي دیگـر     ،سو طرفدار استقالل از روسیه و انگلیس بودنـد از یک بود: وابستگی

از جملـه  تکنولوژي به آنها نیـاز داشـتند. در بسـیاري از مواقـع      اخذویژه براي توسعه به

دادن قوا و دور کـردن ایـران از جنـگ نیـز بـدون       ۀزنابراي مو ،یرویدادهاي جنگ جهان

تی یا مـدرن  سنّ مسائل، نگرشمشکالت و  ۀدر میان همبردند. کاري از پیش نمی ،امتیاز

ناکـامی   ومیـان سیاسـتگذاران داخلـی     عوامل اختالف. یکی از باید در نظر گرفتنیز  را

داشتند تمایلد. برخی بوجدید  ةدوربا  و نسبت آنزیست سیاسی قدیمی  ةشیو، پارلمان

تجـدد   هاي نشانهو هیچیک از  باشندنهادهاي سنتی  :همچنان در گذشته باقی بمانند تا

گرا ملی و از نخبگان سنتی، لیبرال، سوسیال يبسیار هاي بندي دستهایران وارد نشود.  به

بـا   ،مبانی و اعتقادات ۀ، احزاب و اصناف در همها گروه. حول این مسائل شکل گرفته بود

ایرانیـان شـاه    ،هـا قـرن از  پـس کردند. یکدیگر را تحمل نمیاغلب اختالف داشتند و  هم

  خواستند روي پاي خود بایستند. می ند و اکنونخود را محدود کرده بود »فرهمند«
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 از نخبگـان ، به میزان درك واقـع گرایانـۀ   سیاستگذاري موفق در سیاست خارجی

در حالی که است.فضایی منطقی و آرام  نیازمندو  بستگی داردمشکالت و توانایی کشور 

براي بایست مرکز اصلی میکه نداشتند. مجلس  چندانی گذار ایران فرصتنخبگان سیاست

. گروهی از کما بیش نقشی در این زمینه نداشت،الگوهاي سیاست خارجی باشد طراحی

نـد و از آن سـوي، برخـی    قاجـار بود  طرفدار شاه، سلطنت و بازگشت بـه دوران  ،نخبگان

کـه  نشان دهنـد   کوشیدند تا میبرخی نیز  .حتی زبان و خط را تغییر دهند خواستند می

طلبـی،   بـا تحـوالت تجـدد را دارد. سـلطنت     یینـوا زبان سنتی ایران امکان زایـش و هم 

 دگراییخـواهی و تجـد  گرایی، دموکراسـی ، آزادیخواهی، اسالمساالري اشرافگرایی، سنت

ی المللـ  بـین هاي بحراندر برخورد با  دستگی کرده بود، چندان که ایرانیان را دچار چند

. گروهـی طرفـدار آلمـان و عثمـانی شـدند و از شـاه       ه بودنـد خود را از دست دادوحدت 

. گروهـی طرفـدار روس و انگلـیس    برودو به قم و کرمانشاه  رها کندخواستند پایتخت را 

. در ، از تجزیه و اشغال ایران جلـوگیري کننـد  امتیاز به آنهان دادخواستند با بودند و می

    کرد.  طرفیبیاین میان وزارت امور خارجه اعالم 

  

  نهادهاي ماندگار براي سیاست خارجی.4

آور الـزام  یبه این معنا که قدرت ،شونداز مدتی تبدیل به نهاد می پس ها اغلبرویه

از آن نهـاد   هـا  انسـان یعنی اگر  ؛و منطقی است گاه شفاهی ،آور الزامند. این قدرت یاب می

شوند. گاهی نهاد شـکل عرفـی دارد و داراي ضـمانت اجراهـاي     موفق می ،استفاده کنند

و یابنـد   مـی روکراتیـک و دولتـی   وخصلت بمدرن،  ةنهادها در دورمردمی و شرعی است. 

تخصصی  هاي یژهکاروکند. نهادهایی غیرشخصی، قانونی و داراي قانون از آنها حمایت می
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ه دارنـد. ایرانیـان مبتکـران    وضـعیت عمـومی جامعـ    ءارتقـا  برايی مهمیهاکه مسئولیت

 آنهـا را هـاي عقالنـی    دولت و یکی از نخستین اند بودههاي دیوانی و نهادي  گذاريسیاست

ید حکمرانـی را بـه اعـراب    فنون جدبودند که ایرانیان ، اسالم. پس از اند گذاري کرده پایه

به خالفت و حکومـت  را  داريکشورجنگ وعهدي، دربار، و نهاد وزارت، والیت آموختند

ایرانیان نهاد وزارت امـور   ،کشورهاي اروپایی دیگرهمزمان با  ،قاجار نیز ة. در دورافزودند

ت در توانسـ  ،نخسـت وزیـري   و از نهاد دربار، شاه کردند. این نهاد پس تأسیسخارجه را 

 11جنگ جهـانی اول داراي   آغازدر ایران . بسیار باشدمات خد ، منشاءطول تاریخ ایران

الملـل  بـین حقوق  آثار مربوط بهسال سابقه موفق دیپلماسی بود.  88ال و نمایندگی فع ،

ایـران  دیپلماتیـک در   هـاي  مصـونیت آداب دیپلماسی، فنون مذاکره، حقـوق کنسـولی و   

  شد.داده می ترجمه شده بود و آموزش

 گردیـد  تأسـیس که وزارت امـور خارجـه    .ق1236سال  در،علی شاهفتح ةاز دور

: وزارت امورخارجه درآمدند، کسانی چـون  تن به جامۀ18مشروطیت،تا  )1384(فلور،

ؤتمن الملـک،  مقام، مسعود انصـاري، امیرکبیـر، مـ   خان شیرازي، ابوالقاسم قائم ابوالحسن

ار بـه وزارت رسـیدند. وزارت   برخی از این نخبگان چند ب ومشیرالدوله، سپهساالر و قوام 

ران اسـت کـه همزمـان بـا تحـوالت      نهادهاي عقالنی ایـ  ترین قدیمیخارجه یکی از امور

 شـاهان و وزیـر   ،صفویه تا قاجـار  ةدور از.)496: 2536(آدمیت، اد گردیدبنیالملل بین

ربار تشریفات د کردند و با استفاده ازهمانان و فرستادگان خارجی پذیرایی مییاز م اعظم،

یهماندارباشـی، مجلـس نـویس و    دادنـد. م فن دیپلماسـی و آداب پـذیرش را انجـام مـی    

دادنـد و معاهـدات در   امور تشـریفات خـارجی را بـراي شـاه انجـام مـی       ،نویسکشپیش

ایـران بـا فرانسـه، انگلـیس،      .)92: 1390االهی،(دشضبط میثبت و داراالنشاء نوشته و 
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قاجار  ةدر دور .بستندی معاهدات تجاري و نظامی میروسیه و عثمانی رابطه داشت و گاه

بـه فرمـان   .ق1236ظر وزارت داخله بود. در سال روابط گسترش یافت و این امور زیر ن

عنـوان  بـه  سرود و خطّ بسیار خوشی داشـت،   نشاط اصفهانی، که شعر می ،فتحعلی شاه

گـري محـض   و منشـی از شکل میرزابنویسی  »امور خارجه«د و شوزیر امور خارجه منصوب 

 در هـذه السـنه  «آمـده بـود  فتحعلـی شـاه   . در فرمـان )21- 25: 1364(نامشخص، .درآمد

مخـزن الخاقـان دولتخـواه     ته دلیل و بعدها فدوي ارادت نصاب سالله السادات الطیـاب خجس

قدیمی معتمدالدوله العلیه العالیه میرزا عبدالوهاب را به انتظـام مهمـات وزارت امـور خارجـه     

تیبـاب  نشاط موظف شد امور خارجه را بر اسـاس تر  .)180: 1390الهی،(»ب داشتیممنصو

نویس را در کار نوشـتن و ثبـت و ضـبط    الممالک و مجلسدهی کند. او منشی سازمانجدید 

ور دهـی امـ  سـامان اي مستقل در کار قراردادها قرار داد، وزارت امور خارجه را به صورت اداره

شـیرازي  ایلچـی  بـه میـرزا ابوالحسـن خـان     وزارت نوبت  رد. سپسها موظف کسفرا و ایلچی

و مدتی  هزبان آموخت ه وبه هند رفت. در اوایل زندگی، بود ۀ نورياماد اعتمادالسلطند اورسید. 

نیـز  مـدتی   را بـه مقـام وزارت رسـاند و    علی شاه او. فتحه بوددر کمپانی هند شرقی کار کرد

داد رانعقـاد قـرا   هنگـام د و شـ ایلچـی ایـران در روسـیه     بعـدها  و ایلچی ایران در انگلیس بود

چنـد بـار بـه    و زنـدگی پرمـاجرایی داشـت    میرزا ابوالحسن خان ایران بود. ، نمایندةگلستان

 اعتنـائی  بـی اما بـا   ،فرانسه، انگلیس و روسیه هدیه فرستاد تا از تمامیت ارضی ایران دفاع کند

.ق1240در سـال  وي ا پاسکویچ منعقـد کـرد.  باو ترکمانچاي را نیز  شد. معاهدةمواجه می

طرفداري کرد، شاهنام علی اي به شاهزاده از،علی شاهاز مرگ فتح پسو  وزیر امور خارجه شد

در حـرم   ،قـائم مقـام   وزارت و محمدشـاه سـلطنت بـه قـدرت نرسـید و بـا     اما آن شـاهزاده  

مسـعود   مـی رسـید،  به صـدارت عظ پس از آنکه حاج میرزا آقاسیعبدالعظیم بست نشست. 
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اما همیشـه از   ،ایلچی بعد از او دوباره وزیر شد و گرچه گرمرودي را وزیر امور خارجه قرار داد

  .)180- 201: همان(در رنج بود ثباتی بیناامنی و احساس 

مسلک همه کاره بود و مسعود انصاري  درویشقاسی آحاج میرزا ، محمدشاهةدر دور

  چندان مسئولیتی نداشتند. ابوالحسن شیرازي پس از وي، و 

 شـمار و بـر  وزارت امـور خارجـه را سروسـامان داد     ،دورة صدارت خوددر امیرکبیر 

سـپس اي اعمال کـرد.  حرفهبه صورت شریفات و فنون دیپلماتیک را و تافزود ها نمایندگی

کاتب منشی و محرم  ،خط خوش سببلک رسید که به الممنخان مؤتنوبت به میرزا سعید

اقدامات اصـالحی   سببعهده داشت و به سال وزارت را بر 21او د. شاصرالدین شاه اسرار ن

الملک تمنؤم .)165: 1390االهی،(شود شمرده میپدر وزارت امور خارجه ، در این حوزه

بـه وزارت امورخارجـه   سپهسـاالر   و چـون ؛سپهساالر اختالف داشـت میرزا حسین خان با 

امـا کمـی بعـد دوبـاره      ،سـتان قـدس منصـوب شـد    آنیابت تولیتمیرزاسعید به  ،رسید

الملک کارهاي او صدیق و از کار افتاده شده بودعمردر اواخرمیرزا سعید خان گشت. باز

  داد. میرا انجام 

تدویناي تشکیالت و اساسنامه خان، براي وزارت امورخارجه سعیدمیرزادر دورة 

بـانی و تشـریفات،   آنهـا، درجـات، م  وزارت، وظایف  هاي مختلف بخش،در اساسنامه. دش

انواع کارمنـدان مشـخص شـده     و هاي استخدام، فنون کنسولی، شیوهها دستگاهادارات و 

.بخش بریتانیا، روسیه، عثمانی و همسایگان تقسیم گردیـد  4بود. وزارت امور خارجه به 

ز، تخصصی بازرگانی، تشریفات، ترجمه، رمـ  هاي بخشپشتیبانی شکل گرفت و  ةدایر 15

. ایـران در عثمـانی، آمریکـا،    بنیـان یافـت  روادیـد   کنسولی، امتیازات و ةسابداري، ادارح

 88لکـان کنسـولگري داشـت. در مـدت     اب ن، ایتالیا، هلند، فرانسه، بلژیک واتریش، آلما
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و تخصصی شـده   اي حرفهکامالًامور خارجه  ۀایران در زمین ، دولتتا جنگ جهانی ،سال

ها، کارکرد، اي بخشکتابچهداد تا درممتحن الدوله دستور  به مهديناصرالدین شاه،  بود.

لفنـون بـه   او دار معماري ۀالدوله از رشتبنویسد. ممتحنرا و آداب دیپلماسی  ها نامه آیین

در دانست و چندین سفر دیپلماتیک سیاست خارجی کشیده شده بود و زبان فرانسه می

نافع کشور و دیپلماسی را حفظ م نوشت و در آن،ه را مهدیمآثر ۀکتابچ . اوداشت کارنامه

دیپلمـات  «:به نوشـتۀ او .)5: 1379(ممتحن الدوله، کردعریف اصالح مناسبات دولت ت

و  قـرارداد معاهدات را بداند و اصول سیاست خـارجی، بسـتن    باید زبان، ادبیات، حقوق و

ر و اداراتی دارد کـه کارهـاي   عهدنامه را عملی تجربه کرده باشد. وزارت امور خارجه دفات

را رسـانده و   هـا  پیـام کنـد. سـفرا روابـط را تنظـیم کـرده،      را تنظیم می ها سفرا و ایلچی

ي ارم سیاسـی و سـف  توپ و تفنگ باید مدرسه علـو نمایند. در کنار را ارسال می ها گزارش

در بـاب  او.)7: همان(»کاردان داشت تا اسباب بقاي صلح و ثروت براي کشور ایجاد گردد

تسریع امور خارجـه بـر اسـاس مصـلحت ملـت و      «: نوشته استوظایف وزارت امور خارجه 

مراسـم،   هـا، موریـت أهـا، تنظـیم م  دولـت روابط با سایر  ۀصالحدید حکمران تاجدار، توسع

و اطالع رسـانی بـه مـردم و رسـیدگی بـه احـواالت و امـور         ها جشنمعاهدات، شرکت در 

گان مقیم و ارسالی، دریافـت  ور، جابه جا کردن سفرا و نمایندکنسولی ایرانیان خارج از کش

: 1379ممـتحن الدولـه،  (».ها و ارسال راهکار و دستور جهت دفاع از منـافع ملـی  گزارش

وزارت خارجی دو بخش مهم دارد. یک قسمت شامل دفاتر و «:) و بنابر تقسیم بندي او19

 ةادار پـنج او .)41(همـان:  » مأمورینتحریرات و قسمت دیگر راجع به تصدي امور سفرا و 

اداره اول دفتـر   کـرده اسـت:  آنهـا ترسـیم    هـاي  بخـش و  به همـراه کارکردهـا  را یوزارت

افتتاح اخبار، روئیت مصالح جاریه، پـذیرفتن   راپورت،ص وزیر است که کار انکشاف مخصو
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(آدمیـت،  ددهسفرا، مذاکره امور محرمانه و امور مستخدمین داخلی و خارجی را انجام می

دفتر ریاست و نظـارت بـر امـور پولتیـک اسـت. ایـن اداره امـور         ،دوم ةادار .)497: 2536

، مباحـث سـرحدي و اسـترداد مجـرمین و برخـی کارهـاي پـذیرایی و        ها پیمانمعاهدات، 

سوم کارهـاي قنسـولگري و کـارپردازي و امـور عهدنامـه،       ةدهد. ادارتشریفات را انجام می

چهارم مربوط بـه   ةعهده دارد. ادارامور تجار در ممالک خارجی را برو به خصوص ها کشتی

ه و     ةجات و اوراق دولتی است. ادارثبت و ضبط اسناد و نوشته پنجم امور مربـوط بـه خزاـن

: 1379ممـتحن الدولـه،  عهـده دارد ( وجوه محاسباتی، اقدامات محاکماتی و تخلفات را بر

، حقوق ملکیـه،  آداب تشریفات ،قوانین کنسولی برخی ازتوضیح در ادامه به وي .)11- 13

  .پرداخته استجنگ و صلح احوال دول  اصل بیطرفی و

ها پیش از آنکه ایرانیان با انقالب مشروطه سیاست داخلی، فرهنگ و  بنابراین، سال

الملل مدرن شـده بـود و    کنند، وزارت امور خارجه بر اثر الزامات بین» متجدد«اقتصاد را 

رفت. قراردادها و معاهدات بسیاري، از زمان فتحعلی المللی پیش می والت بینهمراه با تح

اساس مصلحت هستند، اما به سـبب  هاي قراردادها و برشاه تا مشروطه، از بهترین نمونه

قـدرت نـاچیزي    هاي قدرت ملی، وزارت امور خارجـه   ضعف دولت ایران و فقدان پشتوانه

رجۀ ایران در آستانۀ مشروطیت تا پایان جنگ جهانی داشت. باید گفت که وزارت امور خا

اول، هوشمند و فعال بود و نخبگان آن، در محیط بین الملل، سابقه کار و سیاسـتگذاري  

هاي بسـیاري در بـاب    ها و گزارش داشتند. کارکنان وزارت خارجه پیش از جنگ، تحلیل

اما ایـران بـه سـبب ضـعف      وقوع جنگ جهانی اول فرستادند و کامالً آگاه و آماده بودند،

نیروي انسانی، ضعف اقتصاد و بنیه ناچیز نظامی، در صورتی که جنگ به خاك ما کشیده 

شد، توان مقابله نداشت. وزارت امور خارجه زمانی که با هوش و ذکاوت سیاستمداران می



59الگوي سیاست خارجی ایران از مشروطه تا برآمدن رضاشاه

المللـی بـه سـالمت     ترین رخدادهاي بین ترین و بحرانی هوشمند، توانست کشور را از تلخ

زنـی، حضـور بـه موقـع در      عبور دهد. زبـان دانـی، برخـورداري از هنـر مـذاکره و چانـه      

المللی، استفاده از مطبوعات و افکار عمومی جهانی، ایجاد موزانه میـان   هاي بین کنفرانس

تـر، اعـالم    هاي پیروز جنگ، امتیاز دادن، بستن معاهده و توافقنامه و از همـه مهـم   طرف

ترین حادثۀ قرن گذرانید و این امتیـاز از   از بحرانیرا ل، ایران بیطرفی در جنگ جهانی او

  وزارت امور خارجه است.  آنِ

یاسـی بـود. ایـن    دومین نهاد عقالنی و ماندگار سیاست خارجی، مدرسـۀ علـوم س  

دانشجو از طبقات بـاال بـه دسـت مشـیرالدولۀ      17با پذیرش  .ش1276مدرسه در سال 

موزش علوم انسانی در ایران به سبک و سیاق جدید بود. پیرنیا گشوده شد و اولین نهاد آ

مدرسۀ علوم سیاسی، ناظر به الزامات سیاست خارجی ایـران شـکل گرفـت و هـدف آن     

هایی بود که زبان خارجی، ادبیات فارسی، حقوق، اقتصاد، جغرافیـا، فقـه،    تربیت دیپلمات

گی ایـران را در کشـورهاي   الملل بیاموزند تـا بتواننـد وظـایف نماینـد     تاریخ و روابط بین

خارجی و دستگاه بوروکراتیک وزارت امور خارجه انجام دهند. با آنکه وزارت امور خارجه 

برد.  نهادي قدیمی و تخصصی بود، اما از فقدان نیروي انسانی متخصص و کارآمد رنج می

ۀ میرزا نصراله نائینی، سه پسر خود را براي تحصیل به خارج فرستاد. حسـن مشـیرالدول  

پیرنیا، یکی از فرزندان با استعداد او، پس از بازگشت از روسیه، مدرسۀ علـوم سیاسـی را   

). در مجموع، تا زمان ادغام این مدرسـه در دانشـکدة   19: 1382تأسیس کرد (ازغندي، 

تـن از آن   200بـه  ) نزدیـک  .ش1313یاسی دانشگاه تهران (در سـال  حقوق و علوم س

وزارت امور خارجه و وزارت دادگسـتري راه یافتنـد. در    فارغ التحصیل شدند و بهمدرسه 

این مدرسه اولین بار دروس مربوط به حکمرانی و علم ادارة حکومت آمـوزش داده شـد.   
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الملل بود و فروغی استاد اقتصاد و حقوق اساسی. بعدها در دوران  پیرنیا استاد حقوق بین

ن قانون اساسی یاري بسیاري هاي حقوق اساسی دانشگاه در نوشت انقالب مشروطه، درس

خواهـان آزادیخـواه،    رساند. اغلب اسـتادان و دانشـجویان ایـن مدرسـه، بعـدها مشـروطه      

هاي خوشـنام آینـده شـدند و کشـور را در روزهـاي بحرانـی از        سیاستمداران و دیپلمات

هـاي درسـی آن مدرسـه، جـزو      هـا و کتـاب   بسـیاري از رسـاله  خطرات بـزرگ رهانیدنـد.   

آدام اسـمیت،   ثروت و ملـل تحقیقات علوم انسانی ایران است. ترجمۀ کتاب ماندگارترین 

الملل، اندیشۀ غرب، حقوق اساسـی و قـانون مشـروطه و تـاریخ ایـران تـدریس        حقوق بین

الملک، فروغی و دهخدا رؤساي این مدرسه تا دورة برآمدن رضا  شد. مشیرالدوله، مؤتمن می

عبداهللا مستوفی، علی اصغر حکمت، احمد متین ي،شاه بودند. ایرج اسکندري، مسعود انصار

اکبـر سیاسـی، کـریم سـنجابی و      دفتري، سید علی شایگان، شمس الدین امیرعالیی، علی

بسیاري از سیاستمداران دورة پهلوي در این مدرسه آموزش دیدند. مدرسۀ علـوم سیاسـی   

ایـن   .خـارجی مانـدگار  و میراث آن بـراي سیاسـت    علوم ادارة دولت در ایران بودگذار  پایه

سال فعالیـت، نخبگـانی در آنجـا تربیـت      38مدرسه هر چند عمري کوتاه داشت، اما طی 

فعـال داشـتند. بعـدها نیـز     شدند که در تمام رویدادهاي سیاسـت خـارجی ایـران حضـور     

هـاي علـوم    هـاي ایـران در رشـته   هاي متنوع این مدرسه به دانشگاه و سودمندي کارکردها

بـا افـزایش کمیـت و کـاهش و نـزول       ه تـدریج الملل راه یافت، البته ب بینسیاسی و روابط 

  کیفیت، اندك اندك رنگ باخت.    

  

  الملل ها در محیط بین چینش قدرت.5
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اي استراتژیک قـرار دارد و مرکـز ارتبـاطی     ایران با جغرافیایی گسترده، در منطقه

ده است براي گذر افکار شرق و غرب ـ شمال و جنوب است. در طول تاریخ، چهارراهی بو 

با کشورهاي اروپایی کما بـیش همگـام بـود، امـا      ایران همچون در دورة صفویه،و اقوام. 

هاي جدید جنگـی و  ساختار قدیمی و بسیار استبدادي ایران، عرصه را براي ورود تکنیک

گذاشت، زیرا منافع طبقات باال در حفظ وضعیت موجود بود.  مهندسی و سیاسی باز نمی

دیت و هویـت  ریخت که موجود تکنولوژي، طبقات و شیوة حکمرانی را چندان به هم ورو

هاي مکانیکی قدرت با استبداد سنّتی قاجار قابل  افتاد. تکنولوژيقاجارها در آن به خطر

گرا در وجوه بسیاري اشـتراك داشـت. پـس از واقعـۀ      جمع نبود، اما با دیکتاتوري توسعه

هاي نبرد با روسـیه و   ها و سقوط اصفهان و ضربه ورش افغانچالدران در زمان صفویه، ش

الملـل بسـیار    ترکمانچـاي، ایـران در برابـر نظـام بـین     متعاقب آن، قراردادهاي گلسـتان و  

المللی شکل  اي و بین پذیر بود. سیاست خارجی ایران کامالً تحت تأثیر فضاي منطقه آسیب

شـد، بـه ویـژه آنکـه پـس از       سـوب مـی  گرفت. در آن زمان انگلیس قدرت اول دنیا محمی

هاي ملکه ویکتوریا، تقریباً نیمی از قلمروي  طلبی اصالحات کرامول، انقالب صنعتی و توسعه

خشکی زمین در اختیار انگلستان بود. قدرت این کشور در اواخر قرن نوزدهم در حال افول 

وي دیگـر، کشـورهاي   گرفتند و از س سو آلمان و آمریکا اندك اندك قدرت میبود و از یک

کوشید مناطق حساسی چون  تافتند. انگلیس می عربی و هندوستان سلطۀ انگلیس را بر نمی

فارس را حفظ کند. در این میان، ایران براي انگلیس از چنـد لحـاظ اهمیـت    هند و خلیج

فارس و همچنین داشت: همسایگی با هندوستان، همسایگی با عثمانی و روسیه و نیز خلیج

بع سرشار معدنی و نفت. انگلستان در آغاز، افغانستان و هرات را با تهدیـد و لشگرکشـی   منا

فارس چـون بحـرین،    طبق قرارداد پاریس از ایران جدا کرد. پس از آن، جزایر ایرانی خلیج

امارات، تنب کوچک و بزرگ را در اختیار گرفت. انگلیس براي مقابله با روسیه دست به هر 
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خواهان  رچه از انقالب مشروطیت حمایت کرد، اما در نهایت چون مشروطهزد، و گکاري می

با دادن امتیاز به انگلیس مخالفت کردند، به مخالفت با آنها برخاست. در جنگ جهانی اول، 

انگلیس با روسیه دوست و هم پیمان شد و با کمک یکدیگر ایران را اشغال کردند. انگلیس 

- و به بهانۀ حفظ تأسیسات نفتی به عشایر پول و امتیاز میجنوب ایران را در اختیار داشت 

طلب آن شـیخ   داد تا به نفع او و علیه حکومت مرکزي سالح به دست گیرند و نمونۀ تجزیه

روسـیه و   کرد تا مانع گسترش قدرتخزعل بود. انگلیس از ایران به هر صورتی استفاده می

ن به عنوان رقیبان جدید گردد. انگلیس ایران عثمانی به عنوان رقیبان سنتی و آمریکا و آلما

خواست تا بتواند بدین وسیله، تعادل منطقه را را کشوري نیمه مستقل و غیر استعماري می

اي  کرد و طعمهبه دست گیرد. ایران براي انگلیس سنگري بود که رقبا را از یکدیگر دور می

حاد رقبا شود. پس از کشف نفت، ایران هاي بزرگ بنهد و مانع ات توانست دامبود که با آن می

به طور ماهوي و ذاتی در مرکز توجه انگلیس قرار گرفت و در پی وقوع انقالب روسیه، ایران 

گرایانه در ایران نبود،  دربست به اختیار انگلستان درآمد، و اگر افکار عمومی و احساسات ملی

هاي ضعیف، امـا مهـم بـراي     تا مهرهکرد، اي تقسیم می انگلیس، ایران را به چهار کشور ذره

  هاي بزرگ داشته باشد. بازي در بحران

روسیه با تکیه بر جمعیت و جغرافیاي برتر، در چند جنگ، مناطق قفقاز و دریـاي  

خزر را از ایران جدا کرد و دخالت در امور داخلی ایران را در ابعاد نظامی، تجاري، بـانکی  

 هاي شمالی ایران به روسیه دانست. ایالت ود میو سیاسی، آن هم به طور مستقیم، حق خ

کـرد و گـویی ایـران    بودند، بانک استقراضی روس به شاهان قاجار کمک مالی می وابسته

هـا عـادي    روسبـراي  تسلیم روسیه بود. لشگر کشی به ایران و زبان تهدید و عمل بدان، 

وپ بسـتند، (ذوقـی،   شده بود؛ چندان که مجلس شوراي ملی و حرم امام رضا (ع) را به ت

کـرد، دشـمن   ). روسیه آشکارا از نظـام اسـتبدادي در ایـران حمایـت مـی     103: 1368
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هـاي گـرم    مشروطه خواهان بود و اگر مانع انگلیس نبود، به آرزویش در دستیابی بـه آب 

داد و  بارة ایـران کـاهش مـی   رسید. انگلستان روحیۀ تهاجمی روسیه را در میفارس  خلیج

هاي مانده به جنگ جهانی، ایران میـان   ها و در سال گیري آلمان پس از قدرتسرانجام نیز، 

). روسـیۀ تـزاري   51: 1368شکل گرفت (ذوقـی،   .م1907دو کشور تقسیم شد و قرارداد 

را  هـا ایـران   ها را به ایـران زد و در نبـرد روس و انگلـیس، روس    ها و آسیب بیشترین ضربه

فارس باشد. تنها بخت ایران در رهایی ي به سوي خلیجخواستند که راه همواراي می ویرانه

اي، استقالل و تمامیـت   از روحیۀ تهاجمی روسیه، وقوع انقالب در آنجا بود که چون معجزه

ها، براي کسـب   ارضی ایران را تضمین کرد. یک سال مانده به پایان جنگ جهانی، بلشویک

ب، همۀ امتیازات نابرابر رژیم تزاري با ایران گرایی در آغاز انقال وجهه با توجه به روحیۀ آرمان

را لغو کردند و استقالل و تمامیت ارضی ایران را به رسمیت شناختند. ایران هنـوز در دورة  

ها را چنانکه باید نپـذیرفت؛ بـه نحـوي کـه      برد و فرستادة بلشویک سر میه شک و تردید ب

یندة تحوالت روسـیه بیمنـاك بـود:    فرستاده در راه بازگشت به روسیه کشته شد. ایران از آ

نیروهاي اشغالگر روسیه تزاري هنوز در شمال ایران حضـور داشـتند؛ حکومـت بـه دسـت      

ها افتاده بود و زمزمۀ روابط نزدیک اتحاد شوروي با میرزا کوچک خـان بـه گـوش     بلشویک

اتحـاد   م. میـان ایـران و  1921ت بسیار، با انعقاد قـرارداد  رسید. سرانجام پس از مذاکرامی

  )384: 1368شوروي، نیروي تهاجمی روسیه تا حدي مهار شد (ذوقی، 

هـاي خـود قـرار     افزون بر دو کشور رقیب، که ایران را عرصۀ تاخت و تاز سیاسـت 

داده بودند، عثمانی نیز در حال کوشش براي بازیابی قدرت و نجات از فروپاشی بود. همۀ 

هاي ملی تغییر شکل دادند. جنـگ جهـانی    تهاي سنتی پس از ناپلئون به دول امپراتوري

هاي سنتی و امپراتـوري اسـت    اول، مرحلۀ ورود بشر به دورة دولت ملی و فروپاشی نظام

). عثمانی که روزگاري با نیروي ایمان عربـی و شمشـیر و   323-340: 1387(کسینجر، 
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ه بـود. در  ع و تجزیـ ازور بازوي ترکی تا قلب اروپا پیشروي کرده بود، اکنون در حـال نـز  

جنگ جهانی، آلمان با زیرکی تمام از مسلمانان حمایت کرد و عثمانی ضعیف و از درون 

از ایـران انتظـار   » کفار«با  پوسیده، به نبرد با روسیه و انگلیس پرداخت. عثمانی در نبرد

به مسلمانان یاري رساند؛ حال آنکه، چندین قـرن، از دورة شـاه اسـماعیل و شـاه      داشت

هاي ناتمام پرداختـه   ها و مخالفت درشاه و امیرکبیر با ایرانیان به نبردها و نزاععباس تا نا

ـ    ژادي و مـذهبی غیرخـودي بـه شـمار     بود. ترکان عثمانی، ایرانیان را به لحـاظ زبـانی، ن

وحدت جهان «آوردند، و اکنون با تمسک به علماي نجف و کربال قصد داشتند با شعار می

ایران را به اردوگاه خود نزدیک کنند. ایران خیلی زود این فریب  و مبارزه با کفّار،» اسالم

را شناخت: مراجع و بزرگان دینی نجف در جریان قرار گرفتند و در داخل کشور نیز خطر 

روز پس از بـه تخـت    8الممالک،  جنگ گوشزد شد. وزارت امور خارجه در زمان مستوفی

غال روس، انگلـیس و عثمـانی بـود،    نشستن احمدشاه، با آنکه کشور از سه جهت در اشـ 

ها و نیروهاي تندرو بـه   ). تنها بخشی از دموکرات26: 1380اعالم بیطرفی کرد (اخوان، 

ها شدند. در پایان جنگ نیـز عثمـانی    همراه دولت مهاجر، طرفدار عثمانی و بیشتر آلمان

  شد. همراه آلمان شکست خورد و امپراتوري عثمانی، به کشورهاي کوچک عربی تبدیل

هـایی ایجـاد کـرده بـود.      آلمان، به عنوان قدرتی نو ظهور، براي ایرانیان امیدواري

پیش از آن نیز ایرانیان براي فرار از روسیه و انگلـیس بـه سـوي فرانسـه رفتـه بودنـد و       

هـاي از دسـت    توانست سرزمین ناپلئون براي فتحعلی شاه نویدبخش متحدي بود که می

کنشتاین با فرانسـه   بازگرداند، اما در حالی که هنوز قرارداد فینرفته در نبرد با روسیه را 

). آلمان به 27: 1376اجرا نشده بود، ناپلئون با روسیه عهدنامۀ تیلیست را بست (عراقی، 

کشورهاي جهـان از سـلطه   کرد خود را ناجی  اسالمی، کوشش میلحاظ تبلیغات ملی و 
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)، برخی از 302: 1380فی ایران (اخوان، هاي پیشین نشان دهد. پس از اعالم بیطر رژیم

نمایندگان تندروي مجلس، برخی از سیاسـتمداران طرفـدار آلمـان بـه همـراه برخـی از       

روحانیون داخل و خارج ایران از آلمان حمایت کردند. واسموس، نماینـدة آلمـان بسـیار    

یـاري و  جسور و زیرك بود و توانست با تعقیب و گریزهاي فـراوان، برخـی از عشـایر بخت   

اي در ایران به  گسترده تبلیغات). آلمان75: 1336جنوب را با آلمان همراه کند (ذوقی، 

هاي خود با  راه انداخت، اما به لحاظ عملی شمار اندکی با آنها متحد شدند. آلمان در پیام

کرد و با استفاده از آیات قرآن کریم، سلطۀ اسـتعمار   ایران و مسلمانان ابراز همدردي می

کرد تا مسلمانان را علیه روس و انگلیس تحریک کند. آلمان به سرعت صنعتی  ا نفی میر

شده بود و قصد داشت در خاورمیانه و شمال آفریقا کشـورهاي متحـد داشـته باشـد. در     

توانست در مغلوب کردن دشمنانش یاري  جنگ نیز، نفت قفقاز و کشورهاي خاورمیانه می

نگلیس، آمریکا، روسیه و اغلب کشورها ایستاد، اما سـرانجام  گرچه در برابر ا رساند. آلمان

شکست خورد. ایران براي آلمان اهمیت بسیار داشت، با این حال در همراهی دولت ایران 

هاي مالی حمایت نکـرد   واماند و حتی دولت مهاجرین را نیز به لحاظ تسلیحاتی و کمک

ــابکی،  ــانی همرا 41: 1387(ات ــان و عثم ــۀ آلم ــاد  ). در جبه ــه و تض ــود و تفرق ــی نب ه

  گرایی انگلوساکسونی، شناخت بهتري از محیط ایران دارد. ها نشان داد که واقع ایدئولوژي

زیرکی، خبرگی، تدبیر و صبر ایرانی، سرانجام موجب موفقیـت دیپلماسـی ایرانـی    

  شد و کشور از حوادث خطرناك، سربلند بیرون آمد. 

  

  بحران بزرگ داخلی.6
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شمگیري در سیاست خارجی دارد: اگر در درون کشور چرخش اوضاع داخلی نقش چ

هاي جدید اعمـال و قـدرت محـدود     آمیز صورت گیرد، تکنولوژي نخبگان به صورت مسالمت

شده و بر سر مفهوم امنیت و منافع ملی توافق نسبی وجود داشته باشد، سیاست خارجی بـه  

، محـور همبسـتگی و بـروز    درستی هدایت خواهد شد. سیاست خارجی در طول تاریخ ایـران 

هویت ملی بوده است. از انقالب مشروطه تا برآمدن رضاشاه، اوضاع داخلی ایران بسیار به هـم  

ریخته بود. از زمان کشته شدن ناصرالدین شاه، امنیـت سـنّتی نیـز از ایـران رخـت بسـت و       

» یتمشـروط «گـذاري کننـد.    نخبگان کوشش کردند امنیت مبتنی بر مناسبات جدید را پایه

خواست اصلی نخبگان جامعه شد، با چنین اهدافی: قانون اساسی، ایجاد دموکراسی، تفکیـک  

قوا، محدودیت در قدرت مطلقـه شـاهی، آزادي تجـارت، آزادي از سـلطۀ خـارجی، تأسـیس       

  عدالتخانه و پارلمان، آبادانی و توسعۀ ایران.  

جامعه به سـنتی و   هاي بندي جنبش مشروطه امیدهاي بسیاري برانگیخت، اما تقسیم

هاي  بندي پارلمان به عامیون و اعتدالیون، شکاف خواه و تقسیم طلب و مشروطه مدرن، سلطنت

عمیقی در کشور ایجاد کرد؛ چندان که پارلمان از مرجعیت سیاستگذاري کشور خـارج شـده   

ساند ها، امکان سیاستگذاري را به حداقل ربود. فقدان رواداري و گسترة دایرة حذف و خشونت

و زور، خشونت، شورش و ترور جایگزین زبان و منطق گردید. طبقـات گونـاگون و گروههـاي    

کردند فضا را آرام کنند تا پارلمان، هدف اصلی مشروطه، سـکان هـدایت   رو کوشش می میانه

هاي ارتجاع و به ویژه چیـنش   جامعه را به دست گیرد، اما هرج و مرج جامعه، بازگشت نشانه

شـد کـه اوضـاع     الملل و دخالت آنهـا در امـور ایـران موجـب مـی      اي و بین قههاي منط قدرت

اي کـه از بیمـاري،    هاي زودگذر، مجالس تعطیل شده و مردم آشـفته  سروسامان نیابد. کابینه

افـزود. همـۀ تـوان     قحطی، جنگ و آشوب داخلی به تنگ آمده بودند، بر وخامت اوضـاع مـی  
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آرام کردن فضاي داخلی به کار  برايو کارگزاران دولت، الممالک مشیرالدوله، فروغی، مستوفی

  رفت و کسی در فکر سروسامان دادن به محیط بیرونی براي حفظ منافع ملی ایران نبود. می

  

  الملل بحران بزرگ بین.7

از  پـس روز8. مـا بـود  تـرین بحـران خـارجی بـراي کشـور      بـزرگ جنگ جهانی اول

، بیطرفـی اعـالم  وجـود با  ،سال ایران 4و نزدیک شد آغاز احمدشاه، جنگ جهانی  تاجگذاري

توانسـتند بـر مشـکالت     نمیهیچیک پی در پی در این دوره، ۀکابین 15درگیر جنگ گردید. 

ها و مراکـز کنسـولی    وزارت امور خارجه و سفارتخانه نموراأ. کارشناسان و ممتعدد فائق آیند

رویـدادها بـه   و سـرعت  شدت ، امادادنداخبار قرار میمرکز را در جریان  ،با دقت کامل، ایران

جنـگ جهـانی اول در   .استقالل خود را نداشتایستادگی و حفظ اییحدي بود که ایران توان

ـ امپرا و از دسـت داده بـود  قـدیمی را  ۀجهان موازن :صلح مسلح اتفاق افتاددوران ی یهـا  وريت

جایگـاه  الملـل  بـین وابطردرخواستند  و آلمان میمجارستان، عثمانی، روسیه- اتریش مانند

فرانسه و انگلیس جایگاه جدیدي به دست آورده بودند. آلمان  ،این میاندر . اول داشته باشند

و دهد گسترشراخودمرزهايقصد داشتزمان بیسمارك به سرعت صنعتی شده بود و در

ان، مجارسـت ــ  وري اتـریش تـ باشد. امپرا هداراي مستعمر ، در سراسر جهان،چون انگلیسهم

بود.  بسیار آنها ۀاحتمال تجزیرو به رو بودند و متعددهاي  روسیه و عثمانی از داخل با شورش

ن آلمان، عثمانی و اتـریش  اسو و متحدروسیه از یکجنگ میان اتفاق مثلث فرانسه، انگلیس،

هاي شـیمیایی، توپخانـه، تانـک و هواپیمـا      در این جنگ از سالح.از سوي دیگر ادامه داشت

مانـد.  میلیون کشـته برجـاي    10به نزدیک  و سرانجام،کشور درگیر شدند  27.دشفاده است

،انگلـیس نفـوذ  ۀمنطقـ  و نیـز  عثمـانی ایران با توجه به مناطق نفتی، همسایگی با روسـیه و 
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ي هـا  وريت. امپراجان باختندمیلیون نفر  2به و نزدیکگردید جنگ  ۀبیطرفی صحن رغم علی

ت و بزرگ عثمانی، روسیه تبـدیل  اي جداگانـه هـاي ملـی    مجارستان از هم پاشیدند و به دوـل

لیبـی و  و مصـر، تـونس،   بـود جنـگ   ةداشتند. عثمانی بازند تري کوچکقلمروهاي شدند که

در کنفـرانس   و . آلمان در این جنگ شکست خوردجدا شدنداز آن  کوچککشورهاي عربی 

  و ند؛ ناچار شد غرامت پرداخت کندشناختو مقصر جنگ  آغازگرعنوان بهآن را صلح ورساي 

از و  د. روسیه در اواخر جنگ دچار انقـالب گردیـد  شجدا مناطق مهم آلمان، با تحقیر برخی 

دند و غنایم را با یکـدیگر  شجنگ و فرانسه به همراه آمریکا پیروزجنگ کنار رفت. انگلستان

روابـط  عرصـه  واردآمریکـا نامبهاي  کننده قدرت جدید و تعیین ،کردند. در این جنگتقسیم

کـوران  جـان پنـاه در   بـراي یـافتن  تنها وجهی منفعالنـه  ایران د. الگوي بیطرفی شالملل  بین

  .آمدبیرون سالمآنهادرونازآسامعجزهایرانکهبود،حوادث به حساب 

  بزرگ ایران بخت.8

ایعی وقروسیه، عثمانی و انگلیس بدترین از سوياولتیماتوم روسیه و اشغال کشور 

زده، اشغال شده . ایران قحطیروي دهدبراي ناکام گذاشتن مشروطه توانستبود که می

م. 1905بزرگ در سـال  بخت ).40: 1380بود (اخوان، داخلی  ۀو دچار درگیري و تفرق

بـه بـاور   کـه  ـ طلـب   جنگ و غاصب ۀهمسایروسیه، به ایران روي آورد:ناگهانی  طوربه 

هایی شورشدرگیرـ  دشمی ایران محسوب یاست خارجیبزرگترین خطر س ،ملکم خان

توقـع  همـه  کـه   ،مـارکس  هاي گویی آراء و پیشگردید. ختم بلشویکیانقالببهکهشد

اما به ناگاه نرسید، اي  به نتیجه روي دهد، در آنجاها در انگلیس، فرانسه یا آلمان داشتند

 ویکی،آمـد. در انقـالب بلشـ   در صدد اجراي افکـار و نظـرات مـارکس بر   نین ل،در روسیه

از انقـالب  پس روز  40تنها  کردند.را سرنگون کارگران و دهقانان روسی حکومت تزاري
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رفقا و برادران، در روسیه حـوادث بزرگـی در حـال    :اي اعالم کرد بیانیهدر لنین  ،روسیه

جنگ خونین کنونی (جنگ جهـانی اول) کـه بـا نیـت     .و انجام گرفته استاست تکوین 

بـه پایـان خـود    ،بـود  تقسیم خاك ملل دیگر شروع شدههاي بیگانه و ز به سرزمینتجاو

وجود گذاشته است. این دنیا، دنیاي رنجبـران   پا به عرصهشود. دنیاي دیگري نزدیک می

در پشت سر انقالبی که در روسـیه   ).355-358: 1377مهدوي، (استو ملل آزاد شده

روسـی اسـت، ایسـتاده    کـارگران و دهقانـان   ةارادحکومتی که مولود است؛ انجام گرفته

هـا، اي هنـدوان، روي    ها، اي عرب زمین، اي ایرانیان، اي تركاست. اي مسلمانان مشرق

پاي ها زیر تان قرنتان و ناموستان، مالجان تان، شماست: با شما که زندگانیسخن ما با

هـا و   داریـم کـه تمـام پیمـان     م مـی ما رسـماً اعـال  ،غارتگران اروپایی مانده و له شده بود

کـرده بـود و طبـق     ءمخلوع روسیه با انگلستان و فرانسه امضـا ي که تزارقراردادهاي سرّ

جنـگ بـه روسـیه داده شـود و      ۀقسطنطنیه (استانبول) پـس از خاتمـ  مفاد آن قرار بود

 نیز همان قراردادها را تأیید کرده بود، همگی باطل و کـان لـم  کرنسکیحکومت مخلوع

حکومت که مجري اوامر جمهوري سوسیالیستی روسیه و.اعتبار ساقطند ۀو از درجیکن

ما رسماً  .دیگران مخالفند کمیسرهاي خلق، هر دو با تصرف خاكآنهاست، یعنی شوراي

باقی سابق در تصرف مسلمانانهاست و باید مثل داریم که قسطنطنیه مال ترك میاعالم

روسیه و انگلسـتان کـه   هاي پیشین ها و توافق داریم که عهدنامه بماند. ما رسماً اعالم می

 ۀباطل و کـان لـم یکـن و از درجـ     بود،ایران را میان دو کشور امپریالیست تقسیم کرده

دهیم که بـه   اي ایرانیان، به شما قول می).1907و1915(قراردادهاي  .اعتبار ساقطند

 ،کشورتان را تخلیه کنند و شما مردم ایرانسربازان ما خاك محض پایان عملیات نظامی،

خود تصمیم بگیرید. رئیس شـوراهاي  سرنوشت آتی بارةدرکه آزادانه حق داشته باشید

).325: 1329(ستوده،  ها استالین خلق لنین، کمیسر خلق براي امور ملیتکمیسرهاي
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دولـت   بهاي در نامه1919ژوئن  26/ 1298تیر  5درچیچیرین کمیسر خارجیپسس

لغو و باطل اعالم کرد. در بخشـی از  تزاري را به صورت یکجا ۀامتیازات روسیۀایران، کلی

روسیه  ،شود می ءایران مطابق تقبالت زمان تزاري الغاهاي تمام بدهیاین نامه آمده بود:

، دده ها پایان می ها و مالیات عواید ایران از قبیل گمرکات و تلگرافخانهخود در ۀبه مداخل

شـوروي بـا   سرحدات ،شود میدریاي خزر براي کشتیرانی در زیر پرچم ایران آزاد اعالم

دولت روس و امتیازات سرحدي معین خواهد شد؛ تمام امتیازات ۀسکن ةایران مطابق اراد

استقراضی ایران با تمام متعلقات ملک خصوصی باطل و از درجه اعتبار ساقط است؛ بانک

ساخته شده در طول جنگ به ملت  ۀراههاي شوسخطوط تلگراف و،شود ایران اعالم می

 ،شـود  هـا کـالً باطـل مـی     محاکمات و قضاوت سابق کنسـول اصول ،شود ایران واگذار می

روسیه متوطن در ایران مکلف هستند تمام اتباع ،شود منحل میمیسیون روحانی ارومیه

عبور سرحد ایران و روس براي ،مایندها را بالسویه با اهالی تأدیه ن و مالیاتعوارض ۀکلی

التجـاره از روسـیه داده   مـال ترانزیـت  ةبه ایران اجاز ،شود التجاره باز می آزاد و حمل مال

قـواي مسـلح در خـاك ایـران     دولت روسـیه از هرگونـه مشـارکت در تشـکیل     ،شود می

ایـران   بـه  و دهد ها رضایت می کارگزاريبه ملغی شدندولت روسیه ،نماید نظر می صرف

(سـپهر،   شوروي کنسول تعیـین نمایـد   هاي بخشو شهر شود که در کلیه اجازه داده می

1336 :497-496.(  

کـه خـوي اسـتعمارگر و متجـاوز      غرق بودندیاي تغییر جهان ؤردر چنان  ها روس

 ها روس.انقالبی استهر ۀالزام اولی گرایی آرمان:سپردندرا اندك زمانی به فراموشی خود

قراردادهاي نابرابر روسیه تزاري با ایران عهد قاجار را لغو کردند. کنار کشیدند و از جنگ

اشـغال  ترکمانچـاي  وگلستانعهدنامۀبنابرکهراایرانهاي  آنها هیچ گاه سرزمینالبته

قصـد داشـت   هایی که ایران در مذاکرات صلح پـاریس  سرزمین ؛پس ندادند ،کرده بودند
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یکـی   مارکسیستی،نداشت. انقالب را ایرانامپراتورياحیايتواناییاما ،آنها را بازگرداند

بسـیار   ایران بـه اسـتقالل  تر  سریعدستیابی  دردور کرد و از اشغالگران را از خاك کشور

 را هـایی  روسیه افکار و اندیشـه  لیستیانقالب سوسیامؤثر بود. با این همه، از سوي دیگر، 

د. لنـین و  کـر ایـران  بسیاري را متوجهي بعدي خطرات ها که در دورهرواج داد در ایران 

آنها سفیري به ایـران فرسـتادند کـه     :باز کنند ییجادر دل ایرانیان کوشیدندتروتسکی 

هـا   روسیه آن را نپذیرفت و در راه بازگشت کشته شد. قزاق متغیروضعیت  سببایران به 

که حالیدرکرد؛ نمیها حمایت شوروي از آن ، امانظامی روسیه در ایران بودندو نیروهاي

و  هـا  طلـب  سـلطنت میـان ایـران . کـرد  ها کمک مـی  به قزاق، ها انگلیس مخالف بلشویک

حکومت شوروي ، ایران ،ها هاي روسی مانده بود. با قدرت گرفتن مارکسیست مارکسیست

روابط مبتنی بـر   سرآغاز،میان دو کشور.م1921قراردادانعقاد را به رسمیت شناخت و

  ).10-12: 1380(مهدوي،  سن همجواري گردیدح

  هاي داخلی شورش.9

هاي قدرتمند در ایران، مانند هخامنشـیان، ساسـانیان و صـفویه، از     اغلب حکومت

اند. در دوران متأخر نیز کوشش بر حفظ آن  کرده الگوهاي تمرکزگراي سیاسی پیروي می

ن عامـل، بسـیاري از   شیوه بود؛ اما دولت اسـتبدادي مشـروط و محـدود گردیـد و همـی     

کارگزاران را بر جان و مال مردم حاکم کرد. مدرنیته با از کار انداختن اسـتبداد سـنّتی،   

هیچ تکنیک مؤثر مـدرنی را هـم جـایگزین نسـاخت. ضـعف شـاه و تنـدروي نیروهـاي         

کشـور را بـه سـمت آشـوب سـوق داد.      گراي سیاسی و عوامـل نیروهـاي خـارجی،     آرمان

خود را همچون قهرمانان ملی  ،ز سوي دیگر، بسیاري از سیاستمدارانحکومت ناتوان بود و ا
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دیدند و قصد داشتند کشور را نجات دهند. کشورهاي خارجی نیز در اوضاع بحرانی بـه  می

هاي داخلی سربرآوردند؛ این  کردند. در این میان، جنبش هر قیمتی منافع خود را دنبال می

بسته شدن مجلس و دخالت خارجی شـکل گرفتنـد.   ها اغلب در مبارزه با استبداد،  جنبش

هایی آغاز شد که به ضرر منافع ملی بود. اغلـب سـران ایـن     در گوشه و کنار کشور حرکت

خواستند در برابر استبداد و وابستگی قیام کنند، امـا   ها، مقاصد منفی نداشتند و می جنبش

تجزیه و خودمختاري نبودند،  افکندند. شاید آنها به دنبال در عمل کشور را به مخاطرات می

گرفـت و اگـر    لمان قـرار مـی  اي در جهت منافع شوروي، انگلیس و آ اما اقداماتشان به گونه

  کردند.شدند، با کمک کشورهاي خارجی، به ویژه شوروي، ایران را تجزیه میموفق می

خواهـان بـود و دشـمن     میرزا کوچک خان علیه استبداد قیام کرد و طرفدار مشـروطه 

نگلیس و روسیه و دوست داشت در کشور آزادي، استقالل و برابري برقـرار باشـد. او انسـانی    ا

ها را خورد و بـه سـمت شـوروي حرکـت      طلب بود، اما فریب مارکسسیست خیرخواه و آزادي

هاي لنین و استالین، حکومـت سوسیالیسـتی    کرد و اقدامات او باعث شد تا بر اساس خواسته

میرزا با مقامات مرکزي ایران هماهنگ نبود و نزدیک بود شمال ایـران  گیالن را تشکیل دهد. 

خـود ابزارهـا و    را به نفع روسیه تجزیه کند. میرزا نتوانسـت بـراي اهـداف متعالیـه و آرمـانی     

ها در قـرارداد گلسـتان و ترکمانچـاي     هاي کارآمد جست و جو کند. آنچه را که روس تکنیک

او تحمیل کرد: میـرزا سـواحل شـمال ایـران را بـه روسـیه        نتوانستند بر ایران تحمیل کنند،

داد. وي در اواخر کـار  خان، خطۀ شمال را از دست می کوچک ابخشید و ایران با حرکت میرز

هـا و   هـا بریـد و بـا بسـیاري از رهبـران جنـبش جنگـل درگیـر شـد؛ فرمـان           از مارکسیست

رش سـردار سـپه و تیمورتـاش    و سرانجام، بـا یـو   هاي حکومت مرکزي را رد کرد جیگريمیان

). شوروي پـس از توافـق بـا ایـران،     52- 54: 1370جنبش خطرناك او فرو نشست (والیتی، 
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). میرزا بیشتر چریک بود 393: 1336ها را به راحتی فروخت و به کشتن داد (ذوقی،  جنگلی

 بـا شـعار وحـدت جهـان     ی آگاهی نداشت و به همین سـبب، و از الزامات دیپلماتیک و عقالن

  اسالم و حمایت از آلمان و عثمانی، کشور ایران را با بحران مواجه کرد.   

گرایانــه، قصــد داشــت کشــور کوچــک و  بــا رفتارهــاي قـوم  خزعـل، شــیخ قبیلــه 

فرمانبرداري تأسیس کند. راز موفقیت خزعل در دیپلماسی سـنّتی او بـا انگلسـتان بـود.     

اظت از تأسیسات نفتی و مقابله بـا  انگلیس براي حفظ منافع خود در جنوب، به ویژه حف

هجوم دزدان و قبایل، خزعل و قبیلۀ او را مسلح کـرد و بـا قـراردادي، قـول داد سـاالنه      

مبالغی پرداخت کنـد؛ پشـتیبان پسـران خزعـل پـس از او بـراي رسـیدن بـه سـلطنت          

خوزستان باشد و به شخص خزعل تضمین امنیتی داده بود تا در برابر حکومـت مرکـزي   

از او حمایت کند. اگر خزعل موفق شده بود، اکنون خوزستان ایران، مانند یکـی از  ایران 

داد و کشورهاي شیخ نشین کوچک و وابسته بود. خزعل به حکومت مرکزي مالیات نمـی 

دانست. سرانجام با لشگرکشی سردار سپه تسـلیم شـد و   خود را سلطان جنوب ایران می

ء نکرد و خزعل و پسرانش را به صورت حصـر در  رغم حمایت انگلیس، رضا شاه اعتنا علی

  ).512-518: 1368ذوقی، (تهران نگاه داشت

شیخ محمد خیابانی، فعال سیاسی آذربایجان در دورة دوم و چهارم به نماینـدگی  

انتخاب شد. او از مشروطه خواهان بنام و مبارز بود و طرفدار آزادي شهروندان و استقالل 

مشروطه طرف مردم را گرفت و بـا دربـار و نیروهـاي روس و     کشور؛ در همۀ رویدادهاي

گرایی تمام براي حفظ تمامیت ارضـی و   الدوله با واقع انگلیس مقابله کرد. زمانی که وثوق

به دست آوردن وام و حمایت امنیتی، سمت انگلستان رفت، خیابانی به مجلس چهارم راه 

مـوکرات آذربایجـان شورشـی بـه راه     نیافت؛ بنابراین به آذربایجان برگشت و بـا حـزب د  
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). خیابـانی طرفـدار   168: 1387انداخت و دولـت آزادیسـتان را تأسـیس کـرد (اتـابکی،     

هاي ایالتی و والیتی و گسترش حق مشارکت براي همۀ شهروندان ایرانی بود، امـا   انجمن

یابانی ها به راحتی خ الدوله با همکاري مخبرالسلطنه و قزاق وضع بسیار بحرانی بود. وثوق

گرا و آزادیخواه بودند، اما  را سرکوب کردند. خیابانی و میرزا کوچک خان، مبارزانی آرمان

  منافع ملی را در نظر نگرفتند.

محمدتقی خان پسیان نیز، سرشت تحوالت سیاسی ایران را درك نکرد و قربـانی  

و تجربـه   اي با لیاقت بود و در زمینه و تحصیالت خود، تخصـص  شد. وي افسر و فرمانده

گرا و آزادیخواه بـود و بـا نیروهـاي روسـیه و انگلـیس       داشت و از سوي دیگر، بسیار ملی

شـد.  درگیر شد. پسیان در خراسان مقام اول امنیتی بود و اغلب کارها با او هماهنگ می

السلطنه را دستگیر و زندانی کرد.  در کودتاي سیدضیاء، حاکم نظامی خراسان شد و قوام

عد، قوام رئیس الوزراء شد و پسیان را بر کنار کرد، اما پسیان بـا توجـه بـه    اندك مدتی ب

هـاي قـوام    اصالحات گسترده در خراسان، طرفدارانی داشت و بنابراین، تسـلیم خواسـته  

الحمایه و با دادن دو سال حقـوق، از کشـور خـارج     خواست پسیان را تحت نشد. قوام می

هـا بـود و    کزي قیام کرد. پسـیان طرفـدار آلمـان   کند، اما او نپذیرفت و علیه حکومت مر

اول انجـام داد و از آنهـا کمـک     چندین نبرد به نفع آلمان و عثمـانی در جنـگ جهـانی   

  گرفت. سرانجام با فراخوان جنگی قوام علیه پسیان، وي سرکوب و کشته شد. می

هـاي  رئیس علی دلواري، سرباز فداکار، رشید و مبارز، در جنگ جهانی اول با نیرو

ها ایسـتاد. قیـام دلـواري و سـربازانش، هـر چنـد وجـوهی از         اندك خود مقابل انگلیسی

هاي کالن کشور  نبود. این  گرایی داشت، اما در جهت سیاست گرایی ملی و آرمان قهرمان
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بیطرفی را نپذیرفت و انگلستان سرانجام براي سرکوب  ،مبارز راستین،  در شرایط اشغال

  ).141: 1380تفاده کرد (برلی، دلواري از هواپیما اس

در این دوره، ایران به سبب فقدان دولت مقتدر مرکزي و ارتش ملـی، دچـار تفرقـه و    

هـا   کرد. برخـی از ایـن جنـبش   اي، ادعاي حاکمیت می هرج و مرج بود و هر کس از هر نقطه

اهانـه و  ودخوهـایی خ  گرایانه و قهرمانانه بودند و برخی چون خزعل حرکـت  مانند دلواري ملّی

ها در راستاي منافع ملی کشور نبـود   شدند. با این حال، همۀ این جنبشخائنانه محسوب می

کـرد. جـز جنـبش دلـواري، اغلـب       و اصول بیطرفی ایران را در جنگ جهانی اول نقـص مـی  

کشاند و احتمال تجزیـه و مانـدگاري اشـغالگران را     ها کشور را به وضعیت بحرانی می جنبش

گیرد و عرصۀ قدرت در روابط انسـانی  هیچ امر سیاسی تنها با زور صورت نمی داد.افزایش می

حـل اسـت،    ترین راه بخش دارد. امور هیجانی و زودگذر همواره کوتاه نیاز به عوامل مشروعیت

  ریزي و دقت نیاز دارد.   در صورتی که سیاست به صبر، آرامش، برنامه

  

الگوهاي سیاست خارجی (الگوي بیطرفی).10

به اینکه در این اوقات متأسفانه بین دول اروپ نائرة جنگ مشـتعل اسـت و   نظر «

ممکن است این محاربه به حدود مملکت ما نزدیک شود و نظر به اینکه روابط ودادیۀ ما 

به حمداله با دولت متخاصمه برقرار است؛ براي اینکه عموم اهالی از نیات مقدسۀ مـا در  

تحاربـه مطلـع باشـند امـر و مقـرر      بـه دول م  حفظ و صیانت این روابـط حسـنه نسـبت   

الوزرا فرمان ملوکانه به فرمانفرمایان و حکام و مأمورین  فرمائیم که جناب اشرف رئیسمی

طرفی را اتخاذ و روابط بـا دوسـتان    دولت ابالغ دارند که دولت ما در این موقع مسلک بی

دین لحاظ مأمورین دولت نماید، و بخود را با دولت متخاصمه کماکان حفظ و صیانت می



1392، تابستان 55، ش 14، س تاریخ روابط خارجی نامۀفصل76

را باید متوجه نمایند که نباید وجهاً من وجوه براً و بحراً کمک به همراهی و یا ضدیت هر 

یک از دول متخاصمه نموده و یا اسلحه و ادوات حربیه براي یکی از طرفین تدارك و یـا  

ه مسـلک  حمل کنند و باید از طرفداري با هر کدام از دول متحاربه پرهیز و احتراز نمـود 

طرفی و صیانت  بی طرفی دولت متبوعه خود را کامالً رعایت نمایند و در تکمیل حفظ بی

داند به عرض برسد در اجراي مقـررات  روابط حسنه باز آنچه هیات دولت ما مصلحت می

-66-35آرشیو اسـناد وزارت امـور خارجـه    » (آن امر ملوکانه شرف صدور خواهد یافت.

  ق.).1332

مانده در هنگامۀ جنگ جهـانی اول، بیطرفـی بـود. ایـران بـه فرمـان       تنها راه بجاي 

الممالک اعالم کـرد کـه بیطـرف خواهـد مانـد (ذوقـی،        احمدشاه و صدور اعالمیۀ مستوفی

ها ارسال شد و انگلیس، روسیه، ژاپن، ایتالیا و  ). این اعالمیه به همۀ سفارتخانه153: 1368

ی ایران را دریافت کردند و پاسخ دادند که به آن همۀ کشورهاي دور و نزدیک، اعالم بیطرف

در «احترام خواهند گذاشت. در فرمان عالءالسلطنه به سفارت روس و انگلیس آمده اسـت:  

این موقع که متأسفانه دایرة جنگ مابین دول اروپا مشتعل گشته، اولیـاي دولـت متبوعـۀ    

ونه وقایعی که ممکن است در اند که پولتیک بی طرفی اتخاذ و از هر گ دوستدار مصمم شده

خـاطر دقـایق   ه موجب انقالب شود احتراز نمایند و به طوري کـه بـر   حدود این دولت علی

ناب جاللتماب پوشیده نیست اولین وسیلۀ مهم الزمـه کـه اسـباب موفقیـت     شناس آن ج

دولت مطبوع دوستدار در اجراي این نیت خواهد بود این است که اولیاي دولت بهیۀ روسیه 

اند) باقتضاي حسن روابط همجواري قشون خود را از خاك ایـران   چنانکه مکرر وعده داده(

احضار و نقطه نظر اولیاي دولت متبوعۀ دوستدار را تأیید فرمایند. به اطمینـان احساسـات   

اي که در آن چناب جاللتماب سراغ دارد امیدواري کامل حاصل اسـت کـه بـا     خیرخواهانه



77الگوي سیاست خارجی ایران از مشروطه تا برآمدن رضاشاه

لیاي متبوع دولت دوستدار را به استحضار مقامات مقتضیه رسانیده اسرع وسایل این نیت او

و موافقت اولیاي دولت متبوعه خود را با نظریات اولیاي امور ایران تحصیل و اولیاي دولـت  

دانـد خـاطر مـودت ذخـایر آن     دوستدار را از این حیث متشکر فرمایند. در خاتمه الزم می

متوجه سازد که جناب سفیرکبیر عثمـانی مقـیم    جناب دوستان استظهاري را به این نکته

طرفی خود را در این  اند در صورتی که دولت متبوعه دوستدار بی طهران صریحاً اظهار داشته

طرفی ایران را کامالً رعایت خواهند نمـود. بـا    موضوع اعالم نمایند، اولیاي دولت عثمانی بی

آرشیو  » (نمایدامات فائقه را تجدید میانتظار نتیجه اقدامات حسنه آن مقام جاللتماب احتر

  ق.).1332- 66اسناد وزارت امور خارجه

این الگوي دیپلماتیک دفاعی، به سبب توان اندك اقتصادي و نظامی ایران در وضعیت 

اشغال اتخاذ گردید. بر این اساس، کشورهاي خارجی هیچ امیدي از ایران نداشتند و ایران به 

داد. بیطرفـی موضـعی بـراي    ین، سالح، نیرو و امکانـات نمـی  هاي درگیر زم هیچیک از طرف

حفظ استقالل و تمامیت ارضی ایران در وضعیت بحرانی بود و جز این الگـو، هرگونـه اتحـاد،    

اي خطرناك براي بقاي ایران داشته باشد. ایـران در   توانست نتیجهائتالف، هجوم و مبارزه می

مللی کنار کشید و اینچنین بود که در پایان جنـگ  ال هاي بین وضعیت تدافعی خود را از فتنه

توانست از متجاوزان درخواست کند تا خاك ایران را بدون قیـد و شـرط تـرك کننـد. هـیچ      

توانست ضامن حفظ منافع ملی ایران باشد و هر گونـه  الگویی به این زیبایی و هنرمندي نمی

دهـد. در مرکـز اسـناد وزارت    توانست مرزهاي کشور را تغییر کنش هیجانی و غیرمنطقی می

اي با اسناد بسیار از بیطرفی ایران در جنگ جهانی اول وجود دارد (سـال  امور خارجه، پرونده

). 35، دوسیه 66کارتن ،ق. 1332
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  نتیجه

هـاي تـاریخ را سـپري     ترین زمان ایران در آستانۀ جنگ جهانی اول یکی از بحرانی

کشـور پـس از مشـروطیت، دچـار     دافش را نداشـت.  کرد، زیرا توانایی دستیابی به اهمی

هاي مختلف داخلی و خارجی و هرج و مرج شده بود. اما به سبب وجود نهادهـاي   بحران

عقالنی، مانند وزارت امور خارجه و نخبگان دیپلمات، خطر بزرگ جنگ از فراز ایران دور 

مللـی قـرار گرفـت و    ال شد. از آغاز مشروطیت تا برآمدن رضاشاه، ایران آماج حوادث بـین 

سرانجام سه کشور اشغالگر وارد ایران شدند. ایران در جنگ جهانی، دیپلماسی بیطرفی را 

صلح پـاریس و انعقـاد قـرارداد    پی گرفت و توانست پس از جنگ با شرکت در کنفرانس 

ـ که بعدها لغو شد ـ از تمامیت ارضی و استقالل کشور دفاع کند. دو کلید واژة    .م1919

یرانیان در ارتباط با هر کشور خارجی، تمامیت ارضی و استقالل بود. این دو هدف اصلی ا

بر این دو حق ایران تأکید داشـتند.   سرانجام به دست آمد: روسیه، انگلیس و حتی آلمان

ایران در وضعیتی نبود که بتواند از الگویی خاص پیروي کند. تنها پشتوانۀ ایران نخبگان 

هاي مبتنی بر مذاکره، امتیـاز دادن، موزانـه، نیـروي     وانستند طرحدیپلماتیک بودند که ت

سوم و به ویژه بیطرفی را دنبال کننـد. دسـتگاه وزارت امـور خارجـه، جنـگ جهـانی را       

هاي گوناگون به مذاکره پرداخت، بـه   هاي دقیق فرستاد، با قدرت بینی کرد، گزارش پیش

ها را در برابر یکدیگر قرار داد. بـا   قدرتهیچیک از آنها استقالل ایران را نفروخت و حتی 

آنکه ایران ارتش ملـی منسـجم و تـوان اقتصـادي نداشـت، همچـون ققنوسـی از میـان         

سـابقۀ  هاي آتش برخاست. این بخت، وقوع انقالب بلشویکی در روسیه بود. ایران باشعله

و اسـت هـاي هـویتی    تمدنی، وارد دورة جدید شد. سیاست خارجی ایران، یکی از مؤلفـه 
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ها و ورود بـه دوران جدیـد بـوده     موجب وحدت و بقاي ایران در عبور از خطرات و بحران

  است.   

  منابع و مآخذ

  اسناد
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، تهـران:  تاریخ روابط خارجی ایران، دوره اول مشروطه)، 1370والیتی، علی اکبـر ( 

  المللی وزارت امور خارجه دفتر مطالعات سیاسی و بین
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فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال چهاردهم، شماره 55ـ تابستان 1392، صص 71-23

الگوی سیاست خارجی ایران از مشروطه تا برآمدن رضاشاه


روح اله اسلامی


· چکیده

ایران از مشروطه تا برآمدن رضاشاه دستخوش آشفتگی بود و جنگ جهانی اول نیز آشفتگی سیاسی را تشدید کرد. آیا در سالهای مشروطه تا برآمدن رضاشاه ایرانیان دارای الگویی در سیاست خارجی بودند؟ در دورة قاجاریه با وجود اینکه قدرتهای بزرگ در حال افزایش توان اقتصادی، نظامی و نیز طراحی دنیای جدید بودند، اما ایران در زیر بار سنگین سنت کهن امکان قدم گذاشتن به دوره جدید را نداشت. پس از کشته شدن ناصرالدین شاه و پیدایش افکار جدید، ایرانیان پوسته حکومت مداری کهن را شکافتند و اهداف جدیدی در سیاست خارجی دنبال کردند. برخی از اقدامات اصلاحی جهت پیگیری منافع ملی در محیط بینالملل پیش از انقلاب مشروطه ایجاد شده بود، اما ایران همیشه در وضعیت داخلی با شرایط استبدادی و اوضاع نابسامان اقتصادی - نظامی در برابر روس و انگلیس تسلیم محض بود، به گونهای که بسیاری از قلمروی سرزمینیاش را از دست داد. انقلاب مشروطه موجب شد که افکار نهادگرا و قانونمند رویهای اجرایی پیدا کنند و در این بستر سیاست استقلالگرایانه برای فرار از تبعات منفی خواستههای روس و انگلیس در کشور شکل گرفت. این نوشتار به الگوی سیاست خارجی ایران بین سالهای 1304-1285 ش. از انقلاب مشروطه تا روی کار آمدن سلسله پهلوی میپردازد. بدین منظور با بررسی شرایط داخلی و خارجی میکوشد که به سبکی روشمند جریانها و تحولات داخلی و خارجی را که منجر به اتخاذ الگوی بیطرفی گردید، مورد واکاوی قرار دهد.


· واژگان کلیدی: 

ایران، سیاست خارجی، مشروطه، رضاشاه


بیان مسئله


سیاست خارجی ایران پس از تأسیس وزارت امور خارجه به عنوان مدرن ترین و اولین نهاد بوروکراتیک ایرانی، نقش چشمگیری در سیاست خارجی داشت. پس از وزارت امور خارجه و تأسیس مدرسه علوم سیاسی، تأثیر رویداد انقلاب مشروطه بر سیاست خارجی ایران قابل توجه بود. با یاری این سه نهاد بود که بعدها کشور از اشغال وحشتناک جنگ جهانی اول نجات یافت. سیاستگذاران سیاست خارجی ایران اغلب از طبقه اشراف و تحصیلکردگان نظام آموزشی اروپایی بودند و چند زبان خارجی میدانستند و با حقوق، ادبیات، فلسفه، تاریخ و اقتصاد آشنایی داشتند. سیاست خارجی ایران پس از انقلاب مشروطه به ناگاه با مسأله مهمی مواجه شد: اشغال سراسری که محتمل بود به فروپاشی کشور و نظام سیاسی منجر شود. 

مقطع زمانی مقاله حاضر، از انقلاب مشروطه تا برآمدن رضاشاه را در بر میگیرد. در این دوره امنیت و نظام کلاسیک سابق به هم ریخته بود؛ ناگاه رعایا تبدیل به شهروندانی شدند که قصد داشتند کشور را با نظرات و آرمانهای گوناگون اداره کنند. طرز فکر گاه کاملاٌ ایدئولوژیک و در تقابل یکدیگر بود و در این وضعیت، همکاری، تفاهم و سیاستگذاری جایگاهی نداشت. حرکت از سنت به تجدد صورت گرفت و نظام فکری دستخوش تغییر گشت و پایههای سلطنت با جنبشهای مردمی، دچار تزلزل شده بود. کسانی با آراء ملّی، اسلامی، سوسیالیستی و لیبرالیستی، تنها راه سعادت کشور را در اجرای مطلق افکار خود میدانستند. قحطی، درگیری، غارت، دزدی و از همه مهم تر، تفرقة داخلی و هجوم کشورهای خارجی موجب شد که قربانی، مشروطه باشد. این نوشتار با بررسی نزدیک دو دهه کوشش ایرانیان برای استقلال، آزادی، حفظ تمامیت ارضی و رفاه شهروندان میکوشد الگویی را که در سیاست خارجی طراحی و اجرا گردید، تحلیل کند. ایران ارتش قدرتمندی نداشت، نظام اداری جدید هنوز شکل نگرفته و توان اقتصادی بسیار اندک بود و از همه مهم تر، به ناگاه با آغاز جنگ جهانی اول، دولت تازه تأسیس مشروطه با مشکل حمله قدرتهای بزرگ مواجه گردید. بدین ترتیب، کشوری دچار تفرقه و آشوب و جنگ داخلی، یکباره وارد محیط پرآشوب جنگ جهانی شد. در این میان، دو رویداد ایران را سرا پا نگه داشت: رویداد اول، انقلاب کمونیستی روسیه و رویداد دوم، مواضع و سیاستگذاریهای وزارت امور خارجه، که توانست کشور را نجات دهد.


روش شناسی

در جنگ جهانی اول، قلمروی ایران مورد هجوم سراسری و جنگ تمام عیاری قرار گرفت که نظام نوپای مشروطه توانایی مقابله با آن را نداشت. درگیری سنّت و تجدد، مقاومت استبداد، هرج و مرج و تفرقه میان نخبگان و ترور و وحشت میان نیروهای سیاسی، آرمانهای مشروطه را به ضد خود تبدیل کرده بود. در این میان، روس و انگلیس نیز در پی منافع خود بودند و از هیچ اقدامی برای رسیدن به منافع خویش در ایران فروگذار نمیکردند و سرانجام ایران را به اشغال درآوردند. در چنین شرایطی، وزارت امور خارجه و نخبگانی که در خلق مشروطه پیشرو بودند، ایران را نجات دادند: تمامیت ارضی حفظ و اشغالگران از کشور اخراج شدند و ایران به عضویت جامعة ملل درآمد (زندفرد، 1377: 155). از همه مهمتر، ثبات، آرامش و امنیت به کشور بازگشت و راههای توسعه در ابتدای قرن بیستم در برابر ایران گشوده شد. 

سیاستمداران تربیت شده در سنّت ادبیاتی و الهیاتی کهن، همچون دیگر موقعیتهای بحرانی در تاریخ طولانی ایران، توانستند با تکیه بر خرد و تدبیر برآمده از میراث اندرزنامهای، ایران را تداوم داده و با دین، زبان، فرهنگ و سرزمین وارد قرن بیستم کنند. 

در این مقاله، نخست تحلیلی از شرایط داخلی ایران به دست داده خواهد شد: سیاستمداران که بودند؟ چه اندیشههای کهنی در ایران وجود داشت؟ جدال اندیشههای قدیم و جدید چه نوع آگاهی سیاسی پدید آورد؟ امکانات اقتصادی و نظامی ایران چه بود؟ تغییرات حکومت پس از انقلاب مشروطه چه شکلی یافت؟ عمده تحولات داخلی ایران پس از انقلاب مشروطه به ویژه جنبشهای گریز از مرکز، که در دام نیروهای بینالمللی افتادند، چه بود؟ پس از این شرایط، اوضاع خارجی یعنی موقعیت روسیه، انگلیس، فرانسه و آمریکا بررسی و مسائل و مشکلات ایران و کشورهای همسایه تحلیل میشود. آنگاه توقعات و فشارهای کشورهای همسایه در آستانة جنگ جهانی تا اشغال ایران ارزیابی خواهد شد و در خاتمه با ترسیم خطوط سیاست خارجی، الگوی بیطرفی ایران در جنگ جهانی اول به عنوان کلیت سیاستگذاری خارجی ایران نقد و بررسی میگردد. 

بار سنگین  میراث تاریخی

به صدرالسلطنه، معروف به حاجی واشنگتن، اولین سفیر ایران در آمریکا جملهای مشهور نسبت داده میشود: «نمیدانم ایران سرزمینی کهن است یا کهنه؟»

کشورهایی با سابقة تمدنی، چون هند، چین، مصر، یونان و ایران در اندیشه و عمل میراث بسیار گستردهای دارند که در ناخودآگاه آنها رخنه کرده است. نیروی تاریخ در ایران پیش از مشروطه اقدامات لازم برای ترسیم سیاست خارجی را به تأخیر میانداخت. ناصرالدین شاه در سفر اول اروپا، از پیشرفتها و امکانات طبیعی و انسانی جوامع غربی شگفت زده شد و ناچار یادآوری کرد که ایرانیان نیز روزگاری تمدن و شکوه داشتهاند و حتی زبان به انتقاد از پیشرفتهای آنان در زمینة تکنولوژی و سیاسی گشود. از جمله در انگلیس گفت که کارخانهها چهرة شهر را آلوده کردهاند و اسلحهسازی به جنگ و خشونت منتهی میشود. در آلمان از کاخ کوچک قیصر انتقاد کرد و در مجلس عوام نیز، آن همه بحث در بارة همة موضوعات سیاسی را برنتابید. 


ایرانیان، پیش از مشروطه با دو احساس مواجه بودند؛ از یک سو احساس میکردند کشوری قدرتمند و بزرگ با سابقة تمدنی هستند و دارندة میراث کورش، داریوش، اردشیر و انوشیروان؛ حقوق بشر، امور لشگری و کشورداری مختص ایرانیان است. علوم و فنون از ایران آغاز شده است و زمانی که هیچیک از کشورهای کنونی وجود نداشته اند، ایرانیان نیمی از قلمروی روی کرة زمین را از آنِ خود کرده بودند. مؤسسان قنات، مبتکران راه  ابریشم و شاهی و حفّاران کانال سوئز، که از هند تا یونان را در قالب ساتراپیهای مختلف با رواداری و فنون حکمرانی انسانی مدیریت میکردند، ایرانیان دیندار، متواضع و متساهل بودهاند. آنها هر جا گام نهادهاند، برای شهروندان آبادی شهر و کشور را ارمغان آورده اند و خلاصه «هنر نزد ایرانیانست و بس».  سرزمین ایران در طول تاریخ محل تاخت و تاز اقوام بیابانگرد و سرکش چون سپاهیان اسکندر، اعراب، ترکان و مغولان قرار گرفته و  همیشه ایران تا مرگ پیش رفته است، اما  ناگاه از زیر انبوهی خاکستر، ققنوسوار سر برآورده  است. با این حال، در عصر قاجاریه که دنیا در حال گذار از جوامع بدوی به تکنولوژیهای مکانیکی بود، ایرانیان دچار زوال و عقبافتادگی شدند.

دومین حس ایرانیان در اثر برخورد با واقعیات بیرونی پدید میآمد: غالب حاکمان، از صفویه تا قاجار، توانایی حفظ تمامیت ارضی ایران را نداشتند و عمدتاً در برابر پرتغال، اسپانیا، انگلیس و روسیه شکست میخوردند. شکستهای مختلف مایة تحقیر ایرانیان میشد. ایران با همة همسایگان خود از حیث مرزی اختلاف پیدا میکرد و بسیاری از ایالتهای ایران با مداخلة فرانسه، روسیه و انگلیس از کشور جدا شده و به «همسایه» تبدیل شدند. تحقیر ایرانیان با عقد قراردادهای پاریس، گلستان و ترکمانچای به اوج رسید. تمام امور ایران، از گمرک تا تجارت داخله و خارجه، مالیات و حتی برقراری امنیت، به دست روس و انگلیس میافتد و کشوری با آن همه سابقة تمدنی عملاٌ به دو بخش تقسیم میشود: شمال در اختیار روسیه و جنوب در دست انگلیس. دربار، شاهزادگان، سفرا، وزرا و سیاستمداران به دو دسته دوستداران روس و انگلیس تقسیم میشدند. در سیاستگذاریها میباید رضایت دو قدرت جهانی در نظر گرفته میشد، زیرا ایران توان مقابله با روس و انگلیس را نداشت و به محض تهدید نظامی و در برخی مواقع تهدید اقتصادی، حتی از تمامیت ارضی خود دست میکشید. این دو کشور، ایران را تجزیه و کوچک کردند و مانع استقلال آن بودند، چندان که حتی از انجام اصلاحات داخلی جلوگیری میکردند.

بنابراین، ایرانیان از یکسو خود را ملتی متمدن میدانستند، اما از سوی دیگر، احساس عقب ماندگی و زوال میکردند. بالجمله، ایران برای ورود به جهان جدید هنوز آمادگی چندانی نداشت. در سیاست خارجی اوضاع سخت بی سروسامان بود. وزارت امور خارجه در دوران فتحعلی شاه تأسیس شد، اما ضعف نیروی انسانی و کمبود بودجه داشت و از همه مهمتر، استبداد مانع اصلی کار آن بود. در واقع دستگاهی اشرافی و تشریفاتی برای مهمانیها و سفرهای خارجی دربار بود. میتوان گفت که سیاست خارجی ایران پیش از مشروطه از هیچ الگویی پیروی نمیکرد، زیرا ایران کشوری وابسته و در حال انحطاط به شمار میرفت و گفتهاند که اگر انقلاب مشروطه روی نمیداد، امروز به سختی نامی از ایران در نقشهها باقی میماند.
(Ramazani,1966) 


1. اندیشههای نوین برای سیاست خارجی

دوران جدید در ایران با پوستاندازی در اندیشه شروع شد. با ورود تکنولوژیهای جدید به ایران، مهاجرت دانشجویان، اشراف، تجار و شاهزادگان به خارج و افزایش طبقة متوسط در مراکز استانها، جریانهای ناقد سنت  نیز شکل گرفت. سیاست خارجی ایران الگویی نداشت و اساساً در تفکرات سنّتی «سیاست خارجی» موضوعیت نداشت. در عصر جدید بود که فعالیت نخبگان منجر به تولید مبانی سیاست خارجی ایران در دورة پهلوی گردید. بر این اساس از زمان مشروطه تا برآمدن رضاشاه سیاست خارجی، عرصة  جنگ عقاید و اندیشهها بود و سرانجام، بر سر هیچیک از اندیشهها اجماع نشد. به نظر نگارنده، الگوهای اندیشهای در این دوران کامل نبودند، زیرا ضعف شاخصهای واقعگرایی مثل اقتصاد و قدرت نظامی مانع اجرای افکار و اندیشهها میگردید. سرانجام و در پی رخدادهای سریع و بحرانهای طاقتفرسا کار به همان روند بوروکراتیکی رسید که وزارت امور خارجه دنبال کرد. در ادامه برخی از اصلیترین اندیشههای نوین در سیاست خارجی ایران بررسی میشوند:

ملیگرایی: در رویههای جدید سیاستگذاری برای سیاست خارجی یکی از اولین اصول ملّیگرایی بود. اندیشمندانی چون آخوندزاده، کرمانی و طالبوف و نیز جریانات اندیشهای مانند مجلة کاوه، به رهبری سیدحسن تقی زاده،  حسین کاظم زادة ایرانشهر، محمد قزوینی و  سید محمد علی جمالزاده بر روایت هویتی ایران تأکید کردند. بنابر این روایت، امپراتوری ایران در عصر باستان نیمی از دنیا را اداره میکرد. هجوم اقوام عرب، مغول و ترک، موجب تجزیة ایران شد. از صفویه تا قاجار، ایران بخشی از قلمروی سرزمینی خویش را یافت، اما هنوز وطن و کشور ایران به عنوان هویتی یکدست در ذهن سیاستمداران وجود ندارد. بنابراین، سیاست خارجی ایران نیز، تا زمانی که فهم تاریخی درستی از کشور، فرهنگ و هویت ملی نداشته باشد، نمیتواند به کنشهای بینالمللی پاسخ دهد. روایت ملیگرایی، سیاست خارجی را بر محوریت بازگشت به گذشتة باستان، بازیابی اقتدار و شکوه باستان، استقرار در مرکز بینالملل، رهبری منطقه و اتحاد فارسیزبانان و حتی بازگرداندن سرزمینهای از دست رفتة فلات ایران و اتحاد با آلمان قرار داد.  

استقلالخواهی: پیش از مشروطه، ایران به لحاظ سیاسی و اقتصادی، کاملاً  به روسیه و انگلیس وابسته بود. گرچه شاه عباس با یاری انگلیس، پرتغالیها را از خلیجفارس بیرون راند، اما بعدها مراودات ایران با کشورهای خارجی به تهیة سلاح، آموزش فنی و نظامی محدود میشد. در دورة قاجار، با رقابتهای روسیه و انگلیس در ایران و نیاز ایران به تکنولوژیهای غربی، وابستگی افزایش یافت. قائم مقام، امیرکبیر و سپهسالار کوشیدند وابستگی را به سمت کسب تکنولوژی از غرب سوق دهند: در برابر امتیازاتی که غرب میگرفت، ایرانیان نیز دستاوردهایی داشته باشند. به تدریج در زمان محمدشاه و ناصرالدین شاه، ایران در زمینة بانکداری، گمرک، مالیه، نظامی، بهداشت، راهداری و تجارت در شمال به روسیه و در جنوب به انگلیس وابسته شد و جنبشهای تنباکو و مشروطه برای استقلال ایران هم بود.

اخذ تکنولوژی: دیدگاه بسیاری از متفکران، روشنفکران و پژوهشگران قبل و پس از مشروطه، در سیاست خارجی مبتنی بر عمل گرایی بود؛ به این معنا که به مباحث نظری، در تعیین خطوط سیاست خارجی علاقه نداشتند. آنها بر این باور بودند که مجال بحث و نظر نیست و کشور چنان گرفتار وضعیت اسفناک و بحرانی است که نمیتوان درنگ کرد. ایران از دیدگاه عباس میرزا، میرزا حسین خان سپهسالار و تقی زاده عقب مانده، استبدادی، وابسته و منزوی بود و راهی جز قدرتمندی پیش پا نداشت. بسیاری از عوامل اداری حکومت و سیاستمداران مقاومت و ستیز با قدرتهای جهانی را برای تمامیت ارضی ایران خطرناک میدانستند و راهحل نهایی این گروه، حرکت به سمت کشورهای روس و انگلیس به قصد اخذ تکنولوژی بود. 


در این زمینه، عباس میرزا و امیرکبیر ابتدا دانشکدههای فنی و نظامی را تأسیس کردند. ساختن پایههای نظامی کشور و تشکیل ارتش دائمی، فراخوان به خدمت نظام وظیفه عمومی و ایجاد لشگر و نظامیان حرفهای و متحدالشکل با سلاحهای مدرن، یکی از آرزوهای این دسته از نخبگان بود. آنگاه پس از ایجاد امنیت و آرامش داخلی و ختم جنگ خارجی، نوبت به ساختن کارخانه و گسترش علوم فنی و مهندسی در کشور رسید. باید از آلمان، روسیه، آمریکا، انگلیس و فرانسه دانش و لوازم ساخت کارخانه را فرا گرفت. بنابراین، هدف وزارت امور خارجه باید جلب سرمایه، تکنولوژی و نیروهای انسانی باشد تا به لحاظ فنی و مهندسی ایران را پیش ببرد (زرگری نژاد، 1379: 284). پایههای قدرت در محیط بینالملل، توان اقتصادی و نظامی است و ایران باید از این در وارد شود و سیاستگذاریهای خارجی باید بر اساس تقلید و گرفتن تکنولوژی باشد. دموکراسی، حقوق شهروندی، شورا و مشروطه در مرحلة آخر، پس از استقرار امنیت نسبی و شکوفایی اقتصادی به دست میآید. عباس میرزا پس از جنگ با روسیه و تحمل دو شکست بیسابقه به سمت اخذ علوم و فنون نظامی و مهندسی رفت. سپهسالار نیز کوشید با ایجاد بوروکراسی عملگرا و تشویق ناصرالدین شاه برای سفر به غرب، قراردادهای نظامی و مهندسی منعقد کند. جز اینها، تقیزاده البته به اخذ مهندسی انسانی و اجتماعی نیز باور داشت. بنابراین، یکی از الگوهایی که به لحاظ اندیشه، سیاست خارجی مشروطه را تا برآمدن پهلوی ترسیم میکرد و راهکار به دست میداد، از جانب بوروکراتهای عملگرا بود؛ آنها امنیت و اقتصاد را بر دموکراسی و انقلاب مقدم میدانستند. این اندیشه، بعدها با تقویت رویکرد ملیگرایانه، تقریباً همة جوانب سیاست خارجی دوران پهلوی را به دست گرفت. دیکتاتوری مصلح برای این گروه که جهتدهی تقلید را دنبال میکردند، از دموکراسی عوامانه بهتر بود، زیرا در نظر آنها، امنیت و اقتصاد بر آزادی تقدم داشت.   

موازنة قوا: نخبگان ایرانی در لحظات حساس، تصمیمات استراتژیکی گرفتهاند و برعکس سیاست داخلی که دچار تفرقه، برخورد عقاید و در نهایت شکست سیاستها بوده اند، در سیاست خارجی بیشتر موفق میشدند؛ حتی در بحرانیترین دوران در برابر دشمنان خارجی که قصد نابودی و تجزیة کشور را داشتند، با وحدت کامل میایستادند و با تدبیر بهترین راهکارها را طراحی میکردند. ایران در عصر قاجاریه قدرت محدودی داشت و تحت تأثیر سیاستهای روسیه و انگلیس بود. قرارداد 1907م. ایران را به دو بخش تقسیم کرد و پس از انقلاب کمونیستی در روسیه، انگلیس قدرت بیرقیب شد و قرارداد 1919م. با دولت وثوقالدوله برای کمکهای مالی و نظامی، ایران را بیشتر به انگلیس وابسته میکرد. پیش از وقوع جنگ جهانی اول و انقلاب در روسیه، اغلب نخبگان سیاست خارجی بر این باور بودند که ایران به سبب ضعف نیروی نظامی و اقتصادی، توانایی ایستادگی در مقابل کشورهای خارجی را ندارد و بهترین راه تأمین منافع ملی، ایجاد موازنه میان روس و انگلیس است.


به نظر این گروه از متفکران و سیاستگذاران سیاست خارجی، بازیگری میان دو قدرت، میتوانست منافع ملی را در محیط بینالملل حفظ کند؛ یا باید قدرتمند بود یا تعادل را میان قدرتمندان اطراف برقرار کرد. نیرو تنها با نیرو مهار می شود و برای این منظور، وزارت امور خارجه باید هوشمندانه میان کشورهایی که میخواهند از ایران به صورت ابزاری استفاده کنند و امتیازات نابرابر بگیرند، بایستد . بر این اساس، ایران نیز میباید از رابطه با روسیه و انگلیس سود ببرد: قراردادها را به نحوی تنظیم کند که روابط استعماری بر آنها حاکم نباشد و از سوی دیگر رو به رو کردن قدرتها با هم، به صورت تشویقی و تنبیهی، امتیاز ایران را به حداکثر برساند. ایجاد موازنة قوا، اصلیترین استراتژی ایران در سیاست خارجی بود. پس از مشروطیت، با افزایش قدرت داخلی و همچنین استقلال وزارت امور خارجه این سیاست نیز تحقق مییافت. بهترین سیاستها مربوط به زمانی است که ایرانیان موازنة قوا را رعایت کردند. موازنة قوا جزو بدیهیترین سیاستها در واقعگرایی است (Smith,1999: 61-91). این سیاست به محض ورود اندیشههای افراطی ملی، اسلامی و مدرن که غالباً آرمانگرایانه بودند و با ریشههای نوستالژیک تفکر ایرانی قرابت داشتند، با شکست رو به رو میشد. 

نیروی سوم (قوام): یکی از گزینههای ایرانیان پس از دورة صفویه  برای دفاع از منافع ملی، روی آوردن به "قدرت سوم" بود. رویکرد به قدرت سوم از دورة صفویه و برای استفاده از جنگ افزارهای نوین پیش آمد: ایران برای مقابله با همسایگان، روسیه و عثمانی و اخراج پرتغالیها سراغ انگلستان رفت. عباس میرزا و امیرکبیر نیز برای ساخت توپ و اسلحة جدید و  ساماندهی ارتش و نظام دانشگاهی، روی به غرب آوردند.  در دورة قاجار،  الزامات مدرنیته ایران را به سمت قدرت سوم سوق نداد، بلکه نوعی رویکرد آرمانگرایانه موجب شد تا ایرانیان در جست و جوی قدرتی باشند که بر عهد خود بایستد و بویژه، از ایران در بازپسگیری حقوق خویش در برابر روسیه و انگلیس حمایت کند. ایران نیاز به پشتیبانی داشت تا سرزمینهای از دست رفته را باز پس گیرد. بنابراین، فتحعلی شاه که فرانسه را پیشروی مبارزه و جنگ با قدرتهای بزرگ میدید، به فرانسه نامه نوشت و تقاضای کمک و همکاری کرد. فرانسه در ابتدا پذیرفت و قرارداد فین کنشتاین را امضاء کرد. ایران امید داشت فرانسه جای روسیه و انگلیس را بگیرد و با شکست این دو، سرزمینهای جدا شده به ایران بازگردد، اما اندکی برنیامد که فرانسه با روسیه عهدنامة تیلیست را بست و به راحتی با مهرة ایران بازی کرد.


از سوی دیگر، در ابتدای مشروطه، ایرانیان از کشورهای بیطرف مثل آمریکا کمک خواستند، اما آمریکا تنها مشاوران مالی مانند میلسپو را به ایران روانه کرد. آمریکا در آن روزگار در پی سیاست عدم مداخله بود و قصد نداشت  از مرزهای قاره آمریکا پای بیرون نهد (فرمانفرمائیان، 2535: 35). با آغاز جنگ جهانی اول، برخی از روشنفکران، روحانیون و سیاستمداران طرفدار آلمان شدند و آرزو داشتند که روسیه و انگلیس در نبرد با آلمان شکست بخورند. احساسات رمانتیک در کنار وطنپرستی، محافظه کاری و نژاد آریایی موجب شد که قدرت سوم در ایران، این بار آلمان باشد. همدلی برخی سیاستمداران، عشایر و طبقات دیگر، با آلمان در ضدیت با روس و انگلیس  نوعی آرمانگرایی پدید آورد.


شماری از روشنفکران خارج از کشور، از آلمان حمایت میکردند و بر این باور بودند که به لحاظ نژادی و ملیگرایی، آلمان به ایران نزدیک است و تنها این کشور میتواند فجایع روس و انگلیس را جبران کند. مجلة کاوه در خارج از کشور و بسیاری از سیاستمداران ملیگرا، از این رویه در سیاست خارجی دفاع میکردند. در داخل، به ویژه در زمان جنگ جهانی اول، دولت در تبعید به رهبری نظامالسلطنه مافی، که به کرمانشاه نقل مکان کرده بود، از آلمان حمایت میکرد و منتظر دریافت کمکهای نظامی و مالی بود. با آنکه وزارت امور خارجه و نخبگان سرشناس اعلام بیطرفی کرده بودند، اما آرمانگرایی گروهی از ایرانیان، سیاست خارجی را به سمت آلمان به عنوان قدرت سوم، سوق میداد. با آغاز جنگ جهانی و حضور اشغالگران در ایران، مجلس تعطیل شد و کابینهها یکی بعد از دیگری سقوط میکردند. توقع ایرانیان از آلمان افزایش مییافت، اما "قدرت سوم" پیروز نشد و حتی در غیر این صورت نیز، چندان معلوم نیست که رفتارشان با ایران با دیگر بازیگران بین الملل تفاوت میکرد.  


وابستگی و امتیاز: برخی از روشنفکران و سیاستمداران ایرانی بهترین الگو برای سیاست خارجی را در وابستگی و دادن امتیاز به روسیه و انگلیس میدیدند. به نظر آنان، ایران در وضعیتی نبود که بتواند به زودی قدرتمند شود تا به مقابله با متجاوزان بپردازد. از سوی دیگر، هیچ نیروی سومی نیز نیست تا ایران به آن اعتماد کند، بنابراین بهترین راه کسب خشنودی یکی از دو کشور و اخذ ضمانتهای نظامی ـ امنیتی و کمکهای اقتصادی و تکنولوژیکی است. حال آنکه استعمار دوجانبه (مضاعف)، یعنی سپردن نیمی از کشور به دست روسیه و نیمی در اختیار انگلیس، ایران را صحنة رقابتی بیپایان میکرد و نتیجة آن، در بهترین حالت، عقبماندگی و رکود و در بدترین حالت، تجزیه به دو بخش بود؛ چنانکه در قرارداد 1907م. چنین شد. به هر حال، وابستگی کامل ایران به روس یا انگلیس، مزایای اندکی داشت و سمت و سوی توسعه در آن، بسیار ناچیز به نظر میرسید. منادی این نظریه میرزا ملکم خان بود که به نوشتة او، ایرانیان هیچ گاه به سیاست خارجی فکر نکردهاند و گویی اصلاً چنین موضوعی در ذهن آنها جایی ندارد (ملکم،1381: 253). به باور او، اوضاع ایران بسیار به هم ریخته است و میباید برای مناسبات آن با کشورهای روسیه و انگلیس اندیشید. به نظر او، ایران میان دو قدرت بزرگ گرفتار آمده است و راه پیش و پس ندارد و به زودی در جنگ و رقابت این دو کشور، از هم خواهد پاشید (ملکم، 1381: 284). به سبب همسایگی با روسیه و  توان سطح بالای نظامی این کشور، میباید فکر جنگ و مقابله با روسیه را از سر بیرون کرد. از سوی دیگر، برای ایران، روسیه بزرگترین خطر است، زیرا فاصلة انگلیس با ایران بسیار دور است و نمیتواند ایران را در اشغال نگه دارد. در حالی که اگر روسیه اراده کند، ایران را به چنگ میآورد. دو راهکار هست: به انگلیس رو کنیم و  با آن وارد اتحاد شویم. کاملاً مشخص است که نزدیکی انگلیس به ایران به خاطر هند است و هیچ وقت انگلیس برای ایران با روسیه درگیر نمیشود، بنابراین، اتحاد بیفایده است. پس تنها یک راه باقی میماند: امتیاز دادن و راضی نگه داشتن روسیه (همان). ملکم، روسیه را بزرگترین و محتملترین خطر برای ایران میدانست و چارهای جز تسلیم در برابر روسیه نمیدید.


برعکس، برخی از متفکران و سیاستمداران چون سپهسالار و وثوقالدوله بر این باور بودند که انگلیس به سبب تمدن، دموکراسی و قدرتمندی، نسبت به روسیه در اولویت است و برای ایران بهترین گزینه، تمایل سیاست خارجی به سمت انگلیس است: هم از حمایت این کشور برخوردار شود و هم  شیوههای حکمرانی و سیاست را از آنها بیاموزد. پیش از مشروطیت، سپهسالار قرارداد رویتر را با انگلستان بست و در برابر واگذاری اغلب مواد خام و درگاههای درآمدی ایران، قصد داشت حمایت این کشور را برای ورود سرمایه، تکنولوژی و حفظ تمامیت ارضی جلب کند: ایران تحت استعمار انگلیس قرار گیرد، اما به آبادانی و توسعه هم برسد. حکومت تزاری در روسیه ایجاد گردید و پس از آن به علت جو آرمانگرایانه، کلیه قراردادهای نابرابر ایران و روس لغو شد و انقلابیون شوروی امتیازات فراوانی ازجمله ساختمان، ابنیه، راهها، وسایل مخابراتی، ارتباطی و ماشینآلاتی که در ایران داشتند را به ایران واگذاشتند و اعلام کردند که کلیه امتیازات روسیة تزاری لغو میشود. البته هیچ گاه ایالات و سرزمینهای شمالی ایران را که به ناحق گرفته بودند، پس ندادند. در چنین شرایطی، قرارداد 1907م. لغو شد (ولایتی،1370: 105) و ارتش روسیه از خاک ایران بیرون رفت. پس از جنگ جهانی، وثوقالدوله  موفق نشد خواستههای ایران را در کنفرانس صلح پاریس مطرح کند، زیرا با آنکه آمریکا موافق ورود ایران به کنفرانس صلح بود، اما انگلیس به سبب اشغال ایران و موضع بیطرفی ایران در جنگ جهانی، از ورود ایران به کنفرانس جلوگیری کرد. ایران به انگلیس امتیاز داد و تقریباً همة موارد درخواستی، که قرار بود در کنفرانس صلح به آنها برسد، در قرارداد 1919م. گنجانده شد و انگلیس با آن موافقت کرد. جنبش مردمی و به ویژه مخالفتهای نخبگان و سیاستمداران،  قرارداد 1919 م. را به محاق لغو کشاند (مهدوی، 1377: 371). همبستگی ملی ایرانیان، آزادی خواهی و ملیگرایی و هوشمندی سیاستمداران ایران، موجب تحقق  خواستههای ایران، از جمله اخراج اشغالگران، حفظ تمامیت ارضی و توسعة ایران بدون استعمار گردید.

اسلامگرایی: برخی از متفکران و سیاستمداران بر این باور بودند که در سیاست خارجی باید مبنای فکری و جغرافیایی را در نظر گرفت. به لحاظ مبنایی و جغرافیایی، ایران در حوزة کشورهای اسلامی قرار دارد، بنابراین، در صورتی میتوان از منافع ملی دفاع کرد که همسایة دشمن نداشته باشیم. مرزبندیهای دولت ملی بر اساس اهداف غرب شکل گرفته است؛ در حالی که در غرب هنوز تفکرات دینی، یعنی مسیحیت، الگوی سیاست خارجی است، اما در جهان اسلام با توجه به تجزیه، تفرقه و نفوذ اروپا، کشورهای ملی و مدرنی هستند که به اسلام توجهی ندارند. ملیگرایی و توجه به قوم ترک و عرب و ایرانی و دیگر قومیتها، موجب دوری از انگارههای اسلامی و بازگشت به جاهلیت است. دولت ملی بازیگر اصلی روابط بینالملل نیست و ایران باید سردمدار اتحاد جهان اسلام و تشکیل "امت واحدة اسلامی" باشد. رشیدرضای سوری میکوشید با طرح "احیای خلافت" به عنوان نماد وحدت جهان اسلام در برابر فروپاشی امپراتوری عثمانی بایستد، اندیشة وحدت اسلامی در ایران نیز پیروانی داشت.  برخی از علمای شیعه در جنگ جهانی اول طرفدار آلمان و عثمانی بودند. آلمان در ایران دستگاه تبلیغاتی وسیعی راه انداخته و خود را طرفدار اسلام نشان داده بود. از نظر آنها، روسیه و انگلیس کافرانی بودند که دنیای اسلام را به حقارت کشاندند و سرزمینهای اسلامی را تجزیه کردند. در جنگ جهانی اول، عثمانی و آلمان تمایل داشتند که ایران نیز به سمت آنها کشیده شود. علمای ایرانی در عراق فتوای جهاد با روس و انگلیس را صادر کردند. وزارت  امور خارجه در ایران و عراق، با علمای شیعه، از خطرات درگیری در جنگ و مزایای بیطرفی ایران سخن گفت، سرانجام علما پذیرفتند. اگر ایران سیاستهای دولت در تبعید نظامالسلطنه را اجراء میکرد و جانب آلمان و عثمانی را میگرفت، بیتردید تجزیة ایران در کنفرانس صلح پاریس رقم میخورد. به هر حال، الگوی وحدت جهان اسلام و ایستادگی در برابر کشورهای غربی، همیشه یکی از جنبههای اصلی سیاست خارجی بوده است. 


2. نهادها و تکنیکهای سیاسی جدید


نهادها و تکنیکهای جدید در ایران پیش از مشروطیت، شناخته شده بودند، زیرا برخی از اشراف، دانشجویان، تجار و آزادی خواهان در سفر به خارج با نهادها و تکنیکهای جدید آشنایی حاصل کرده بودند. دیدار غرب و ملاحظة سطح نسبی آزادی و رفاه آنها باعث شد تا ایرانیان دچار حیرت شوند و به دنبال راهحلی باشند تا بتوانند حقارتهای تاریخی، استبداد، وابستگی و عقبماندگی کشور را درمان کنند. در اندیشهها و نهادهای سیاسی ایران از صفویه تا قاجاریه، هیچ تغییر اساسی روی نداده بود و اساساً ایرانیان انتقاد را فراموش کرده بودند. در عهد ناصری، تغییرات و اصلاحات اندکی به دست امیرکبیر و سپهسالار صورت گرفت، اما ناکام ماند. بوروکراسی، ارتش، ادارات جدید، اساسنامهها و قانونهای مدرن ایجاد شد، اما از شخص شاه گرفته تا بسیاری از نهادهای دیگر، در برابر اصلاحات میایستادند. با این وجود، نهادهای دولتی جدید شکل گرفت. مجموعة این نهادها موجب شد تا سیاست خارجی نیز با تحول رو به رو شود. از مشروطه به بعد، وزارت امور خارجه عقلانیترین وزارتخانه بود و سیاست خارجی محور اصلی وحدت و تداوم حیات و بقای ایران گردید (فرمانفرمائیان، 2535).

قانون اساسی: اولین اتفاق جدید و بنیادین در سیاست ایران، پدیدة قانون اساسی است (ازغندی، 1379: 3). پیش از مشروطه، محمد علی فروغی در مدرسه علوم سیاسی قانون اساسی تدریس میکرد (حقدار، 1384: 76-74). بعدها استادان و شاگردان مدرسة علوم سیاسی در مشروطه نقش بازی کردند و قانون اساسی آن را نوشتند. هیچ دولت ملی به دورة جدید قدم نمیگذارد، مگر اینکه قانون اساسی را پایهگذاری کند. قانون اساسی است که مشخص میکند، مبنای جدید حکومت چیست و سیاستهای کلان کشور چه هستند. در این قانون، شهروندان بر اساس قرارداد اجتماعی، ارادة عمومی را به حکومت انتقال میدهند و حقوق بنیادین شهروندان و اجزاء حکومت تعیین میشود. قانون اساسی مشروطه به سبب شتاب کاری و نزاعهای دیگر، قدری به هم ریخته و ناقص است، به نحوی که سیاست خارجی در آن مفقود است.  

دموکراسی: اصلیترین تکنیک جهت تولید، توزیع و نظارت بر قدرت، دموکراسی است. مشروطه مرحلة ورود ایرانیان به مشروعیت دموکراتیک بود و متناسب با آن، مرحلة سپهر سیاست جنبة عمومی یافت. آمدن مردم به خیابانها و اعتراض آنها، جنبشهای ضد خارجی را شکل داد: ایرانیان با قراردادهای 1907 و 1919م. تا مرحله لغو مخالفت کردند؛ با این همه، دخالت مردم در سیاست جز انتخاب نمایندگان، نوشتن مقالات و جنبشهای مقطعی، به سبب وقوع جنگ جهانی اول فرصت بروز نیافت. البته افکار عمومی ملیگرا در جهتدهی سیاست خارجی نقش بسیار مؤثری ایفاء کرد، به نحوی که همة تحلیلگران، انگلیس و روسیه را به سبب کمتوجهی به افکار عمومی و نادیده گرفتن حقوق شهروندان آزاد شدة ایران، نکوهش میکنند (ذوقی، 1368: 400).   

بوروکراسی: اغلب حکومتها در ایران پس از اسلام ساختار قبیلهای داشتند. وزیران و دبیرانی که از ساختار طبقاتی شهری برمیخواستند، میکوشیدند عصبیت و بیثباتی حاکم بر دربار قبیلهای را مهار کنند. وزیران ایرانی همچون قائم مقام و امیرکبیر، میکوشیدند استبداد را رام کنند. جهان زیست دموکراسی کاملاً جدید است، اما بوروکراسی و ایجاد نهادهای عقلانی و نظامهای اداری، از دیرباز در فکر ایرانی جای داشته است. بوروکراسی نوعی نظام است که بر اساس سنتهای رایج به جای مانده از تاریخ، امور عمومی را ساماندهی میکند. ایرانیان در داشتن دیوانها و ادارات دولتی سرآمد بودند. پیش از مشروطه گذشته از مقام صدارت عظمی، برخی وزارت خانهها مانند وزارت امور خارجه، تجارت، جنگ و فرهنگ به وجود آمد. مشروطه بوروکراسی عمومی را کاملتر کرد و مجموعه قوانین ادارة امور عمومی در سه قوة مجزا، پایههای عقلانی حکمرانی را فراهم کرد. وزارت خانههای تخصصی برای فرهنگ، جنگ، آموزش، سیاست خارجی و داخلی، صنعت و تجارت، همراه پارلمان و قوة قضائیه مبنای حکمرانی ایران نوین گردید.  

ارتش: یکی از اصلیترین ابزارهای سیاست خارجی برای پیگیری منافع ملی، نیروی نظامی منظم و منسجم است. اغلب حکومتهای پس از اسلام، سپاه خود را از قبایل به دست میآوردند و شاه با باج دادن به رؤسای قبایل گوناگون آنها را در جنگها با خود همراه میکرد. در چندین جنگ، ازجمله چالدران و جنگهای ایران و روس، ایرانیان با وجود رشادتهای بسیار، شکست خوردند. در دورههای صفویه و قاجار، کوششهایی صورت گرفت تا ارتش ایران، توانایی حفاظت از منافع ملی را داشته باشد. شاه عباس، عباس میرزا، امیرکبیر و سپهسالار از یاری انگلیس و فرانسه برای نوسازی نیروی نظامی استفاده کردند: مدارس نظامی تأسیس گردید، کارخانههای سلاح مدرن همانند توپ و تفنگ تأسیس شد، مستشاران نظامی فرانسوی به ایران آمدند تا سربازان و فرماندهان را آموزش دهند و نقشههای نظامی از ایران تهیه شد.  با این همه، شرایط برای دفاع از تمامیت ارضی کشور فراهم نبود و ایران ناچار در مقابل روسیه، انگلیس و فرانسه بخشهایی از سرزمین یا امتیازاتی را که مختص دولت ملی بود، واگذار کرد. در مشروطه، روزنة امیدی برای تحولات بنیادین گشوده شد، اما تفرقه، دخالت خارجی و فقدان زیرساختها مانع انسجام ارتش بود. امنیت ایران را پلیس جنوب به هدایت انگلیس، نیروهای قزاق به هدایت روس و ژاندارمری با نظم دهی فرماندهان سوئدی تأمین میکردند. قزاقها، با نزدیک به 4 هزار نفر نیرو، امنیت پایتخت را تأمین میکردند، اما توانایی ایستادن در مقابل نیروی خارجی را نداشتند؛ وانگهی، آنها به سبب مشارکت در یورش به مجلس، بدنام بودند. پلیس جنوب برای تأمین امنیت شرکت نفت ایران و انگلیس و تأسیسات نفتی ایران در جنوب شکل گرفت. بودجة این نیرو را انگلیس تأمین میکرد و در دراز مدت برای مقابله با روسها ایجاد شده بود. به نظر انگلیس، ایران بدون توانایی نظامی کافی، به دام کمونیسم میافتاد، بنابراین، هر چند در زمان رقابت با روسیه به قصد تأمین امنیت هند، هدف انگلیس تجزیة ایران بود، اما پس از  انقلاب بلشویکی در روسیه، ایران نمیباید به سمت بلوک سوسیالیستی میرفت؛ چنانکه در قرارداد 1919 م. نیز به این موضوع اشاره شد. بودجة پلیس جنوب بعدها در جنگ جهانی اول و پس از آن، به سبب بحرانهای اقتصادی انگلیس تأمین نشد و  سرانجام به انحلال رسید.


 ژاندارمری نیرویی ملی بود که با یاری کشورهای بیطرف و خوشنام ایجاد شد و در جنگ جهانی به ملیگرایان و دولت در تبعید یاری رساند. آنها بعدها در مقابل رضاخان و قزاقها تسلیم شدند و در کودتای 1299 ش. به راحتی تهران را تسلیم قزاقها کردند. با قدرت رسیدن رضاشاه بود که همة نیروهای نظامی در ایران تحت عنوان ارتش جمع شدند (اتابکی، 1387: 102). بنابراین، ایران بدون داشتن نیروی نظامی کافی، از سوی عثمانی، روسیه و انگلیس مورد هجوم سراسری قرار گرفت. مشروطه نیز نتوانست به این تکنیک جدید در ایران سر و سامان دهد. 


تأسیسات تمدنی: تکنیکهای انسانی و طبیعی ایران برای فائق آمدن بر مشکلات پیشرو، از انقلاب مشروطه تا روی کارآمدن رضاشاه، بسیار اندک بود. ایرانیان دریافتند که برای غلبه بر قحطی، گرسنگی، استبداد، خشونت، جنگ، بی عدالتی، وابستگی، ظلم و ستم اشراف و بیسوادی به تکنیکهای انسانی و طبیعی مدرن نیاز دارند. مشروطه و قانون اساسی آن، تبلور خواستههای نوین ایران بود. حوادث پس از مشروطه، از تهدید و اولتیماتوم روسیه به مجلس برای اخراج شوستر تا جنگ جهانی دوم و تعطیلی مجالس بر اثر بازگشت استبداد و اشغال خارجی، امکانی برای طراحیهای جدید تمدنی باقی نمیگذاشت: همین که ایرانیان عزم جزم کردند تا استبداد داخلی و وابستگی خارجی را از میان ببرند و منافع ملی را تأمین کنند، بزرگترین بحرانهای جهانی، ایران را در نوردید. بدیهی است که در این شرایط، امکان شکلگیری نهادها و مؤسسات جدید تمدنی وجود نداشت. ایرانیان در آرزوی داشتن پول و بانک رسمی بودند و امید داشتند که نظام مشروطه آنها را از نفوذ مالی یعنی چاپ اسکناس، وامها و بهرههای بانکهای دو کشور روس و انگلیس نجات دهد. رویتر، شهروند ثروتمند انگلیسی، با اعطای وام به ایران، امتیاز بانک شاهنشاهی را به مدت 70 سال از ناصرالدین شاه گرفت. پول رسمی ایران را این بانک چاپ میکرد و اغلب، عملیات بانکداری و مالی را مستقل و بدون در نظر گرفتن منافع ملی ایران پوشش میداد. روسیه نیز بانک استقراضی روس را تأسیس کرده بود و در این زمینه از انگلیس عقب نبود. ایرانیان تا پایان جنگ جهانی اول به لحاظ سیاستهای مالی و پولی زیر نظر این دو بانک قرار داشتند. دانشگاه به سبک جدید وجود نداشت، گرچه مدرسة علوم سیاسی فعال بود. راه و راهآهن، یکی از آرزوهای ایرانیان برای اتصال مناطق مختلف کشور به یکدیگر و برای درآمدن اقتصاد شمال ایران از وابستگی به روسیه، تحقق نیافت. کارخانه ای احداث نشد و کشور در وضعیت "بی هنجاری" به سر میبرد. مشروطه از همان حرکت اول، نارس و ناقص شد و نتوانست هیچیک از آرزوهای مردم ایران را محقق سازد. ناگاه متفکران و سیاستمداران در وضعیتی گرفتار آمدند که میبایست نخست به فکر نجات کشور از تجزیه و جنگ باشند. بدترین حالت ممکن یعنی اشغال، شورشهای داخلی، خودمختاریهای قومی، آشوب، قحطی، نافرمانی و هرج و مرج ایران را فرا گرفت (بیات، 1369). عثمانی، روسیه و انگلیس، هر یک بخشهایی از کشور را اشغال کردند؛ شورشهای محلی تجزیهطلبانه با کمک کشورهای خارجی شکل گرفت؛ استبداد  قصد بازگشت داشت؛ نخبگان یکدیگر را تحمل نمیکردند؛ نیروهای نظامی حقوق نداشتند؛ تهران در معرض اشغال و سقوط قرار گرفت؛ کابینهها یکی پس از دیگری جا به جا میشدند؛ انگلیس خود را در ایران، قدرت بلامنازع میدانست و شوروی قصد جدا کردن آذربایجان و گیلان را داشت؛ وفاق ملی بر هم خورده و کشور به طرفداران متحدین و متفقین تقسیم شده بود. نخبگان میبایست در چنین شرایط متحولی، ایران را حفظ کنند.  


3. شخصیتها و نخبگان سیاستگذار

از انقلاب مشروطه تا روی کارآمدن رضاشاه، صحنة سیاسی ایران، با دوران پیشین تمایز بنیادین داشت. طی دو دهه ایران کاملاً از قدرت انسجام بخش تهی شد، به نحوی که هر سه مجلس قانونگذاری که برآیند اجماع نخبگان بود، در اثر تهدید خارجی، تفرقة داخلی و سرانجام اشغال کشور، به محاق تعطیل فرو افتادند. گروه نخبگان را در این مرحله میتوان در چند سطح بررسی کرد:


سطح اول همچنان شاه بود، دربار شاهی، پس از مشروطه بودجه و تشکیلات منسجم داشت. شاه، شخص اول مملکت، با قدرت غیرپاسخگو و برخوردار از مشروعیت الهی ـ مردمی، نخست وزیر را به مجلس پیشنهاد و تا حدی در تصمیمات نهایی کشور دخالت میکرد. پس از مشروطه، شاه نمادین، تشریفاتی و محدود به قانون شد. ناصرالدین شاه و محمدعلی شاه دشمن هر گونه "مشروطیت" بودند و به دانشجویانی که به خارج از کشور فرستاده میشدند، توصیه میکردند علوم مهندسی، پزشکی و ابزاری غرب را بیاموزند، اما در حکومت دخالت نکنند. به این ترتیب، شخص اول مملکت،  شاه، پس از مشروطیت توانایی سیاستگذاری خود را از دست میداد و به مقامی تشریفاتی و نمادین تبدیل میشد. اما مردم ایران که به شیوة استبدادی خو گرفته بودند، در دوران جدید پس از مشروطه سر در گم بودند و به همین سبب، کشور به هرج و مرج، آشوب و ترور دچار شد و همه خود را صاحب ایران میدانستند. حتی روشنفکران و آزادیخواهان نیز تحمل یکدیگر را نداشتند: در شبنامهها و اعلامیههای خود، یکدیگر را به قتل تهدید میکردند و "کمیته مجازات ملی" را به راه انداخته بودند تا کشور را از شّر یکدیگر نجات دهند. در نتیجه، نفوذ شخص اول مملکت که همیشه سیاستهای نظام را غالباً بر اساس امیال قبیلهای تنظیم میکرد، در ساختار سیاستگذاری محدود گردید. 


سطح اول ـ سیاستمداران آریستوکرات: پس از آنکه شاه قدرت اجرایی و سیاستگذاری را از دست داد. بنابر قاعده، شهروندان میباید مجلس را یکی از مراکز اصلی سیاستگذاری قرار میدادند (حقدار، 1383). اما سه مجلس با حوادث تلخی چون به توپ بسته شدن، اولتیماتوم و اشغال مواجه شد و به محاق تعطیل افتاد (ذوقی، 1368: 92). بنابراین، مردم با وقوع مشروطه قدرت چندانی به دست نیاوردند و به جای آنها نخبگان سنّتی وارد چرخة قدرت شدند. پس از مشروطه، نخبگانی که ریشه در زمینداری و اشرافیت سنتی داشتند، با تکیه بر تحصیل و تجربة بالا، به هرم حاکمیت نزدیک شدند. 


این نخبگان گرچه اغلب منشأ قاجاری داشتند، اما عمدتاً در دانشگاهها درس خوانده بودند، چندین زبان بینالمللی میدانستند و از عصر جدید و الزامات تمدنهای مدرن آگاه بودند. به عنوان مثال، در این گروه میتوان به پیرنیا، فروغی و مستوفیالممالک اشاره کرد. پیرنیا از مردمیترین نخبگان ایران عصر مشروطه است و آثار او راجع به ایران باستان کمابیش جزو منابع اصلی این حوزه محسوب میشود. فروغی نیز مدرس و محقق ادبیات و علوم انسانی بود و برای اولین بار ثروت و ملل، گفتارهای دکارت و سیر حکمت در اروپا را به فارسی ترجمه یا تألیف کرد. این نخبگان، که یک پا در سنت و یک پا در میان مردم داشتند، موفقترین شیوههای سیاسی را طراحی کردند و ایران را از دام تجزیه و اشغال نجات دادند. این گروه آداب دیپلماتیک و فنون تشریفات را میدانستند و از سوی دیگر، علوم سنتی چون ادبیات و الهیات را نیز آموخته بودند. فروغی آثار سعدی را تصحیح و منتشر کرد. در دورههای بعدی نیز، رضاشاه و طبقات نوظهور، زمانی که شرایط دشوار میشد، از این گروه یاری میخواستند. تأسیس مدرسة علوم سیاسی، نوشتن قانون اساسی (فروغی، 1389)، اعلام بیطرفی ایران در جنگ جهانی، چانهزنی با قدرتهای پیروز جنگ جهانی برای ترک ایران، دفاع دیپلماتیک و رسانهای از تمامیت ارضی ایران به دست این گروه انجام گرفت. 


سطح دوم ـ سیاستمداران واقعگرا: در فاصلة انقلاب مشروطه تا برآمدن سلسلة پهلوی، با توجه به آرمانهای مشروطه، میبایست مردم در رأس مرجعیت سیاسی قرار میگرفتند، اما چنین نشد و به جای آنها نخبگان سیاسی توانستند اختیار تصمیمگیری سیاسی ایران را در غیاب پارلمان به دست گیرند. برخی نخبگان، تخصص و شایستگی علمی و تجربی داشتند که در قسمت آریستوکراتها به آنان اشاره شد و برخی نیز چندان متخصص نبودند. این گروه را میتوان واقعگرایانی دانست که در زمان به موفقیت نرسیدن گروه اول، کشور را از بحران نجات میدادند. آریستوکراتها سیاستمدارانی آرمانگرا بودند که قصد داشتند کشور را مستقل و آزاد نگه دارند. آنها ملیگرا بودند و دارای وجهة مردمی؛ آنها در بسیاری از مواقع در برابر استبداد داخلی، تفرقة نخبگان و بداخلاقیهای سیاسی استعفاء میدادند و کنار میکشیدند. در این زمان نگاهها به سمت نخبگان واقعگرایی جلب میشد که رویکردی واقعگرا و ماکیاولی به سیاست داشتند. این نخبگان اغلب به یکی از کشورهای خارجی وابسته بودند و سعی میکردند با توسل به آنها و دادن امتیازات مورد نظر، برای کشور سپر حمایتی ایجاد کنند. ایران در این زمان ارتش، بانک، زیرساختهای تکنولوژیکی و نیروی انسانی کافی نداشت؛ به همین سبب، برخی از روسوفیلها، انگلوفیلها، ژرمن فیلها و آمریکنفیلها میکوشیدند با دوستی و اتحادهای استراتژیک حداقل بقای رژیم سیاسی و تمامیت ارضی ایران را حفظ کنند. این نخبگان بر این باور بودند که سیاستگذاری موفق خواهد بود که بتواند همراهی یک کشور قدرتمند را برای ایجاد ضمانت اجرایی لازم به همراه داشته باشد.


در دورههای پیشین، ملکم نیز طرفدار انگلیس و روسیه بود و اعتقاد داشت هر چه میخواهند، باید به آنها بدهیم تا کشور اشغال نشود. در جنگ جهانی اول، انگلیس از مشروطهخواهان و ملیگرایان حمایت نمیکرد، زیرا از گرایش کابینههای ملی و مردمی به سمت آلمان بیم داشت. در عوض، همیشه از علاء، فرمانفرما و وثوقالدوله حمایت صورت میگرفت. ایران هر چه به پایان جنگ جهانی نزدیک میشد، قدرت انگلیس را بیشتر درک میکرد: انگلستان پس از انقلاب در روسیه و شکستهای مداوم آلمان و عثمانی، قدرت چشمگیری به دست آورده بود. وثوقالدوله کاملاً طرفدار سیاست انگلستان بود و راه نجات ایران را در همراهی با سیاست دول متحد میدانست. گروه اعزامی دیپلماتیک ایران که پس از جنگ برای کنفرانس صلح به پاریس رفته بود، خواستههای متعددی داشت که به هیچیک توجه نشد و اصلاً به کنفرانس راه نیافتند (اتابکی، 1385: 264). درخواستهایی چون اخراج اشغالگران، دریافت غرامت جنگی، بازپسگیری سرزمینهای از دست رفته از امپراتوری تزاری روس. وثوقالدوله در داخل با انگلستان در تماس بود و توانست با دادن امتیاز در قرارداد 1919م. برخی از اهداف ملی ایران از قبیل تمامیت ارضی و اخراج اشغالگران را به دست آوَرَد و در عوض انگلستان را به لحاظ فنی، انسانی و تکنولوژیکی به عنوان مدیریت توسعه ایران بپذیرد (زرگر، 1372: 52). این قرارداد را وثوقالدوله مقدمة توسعة ایران قلمداد میکرد، البته افکار عمومی با حس ملیگرایی از آن انتقاد کردند و سرانجام کار به لغو آن رسید. برادر وثوق، قوامالسلطنه نیز به آمریکا گرایش داشت و بر این باور بود که به لحاظ نظامی، اقتصادی و سیاسی باید با آمریکا متحد شد، زیرا که این کشور به زودی قدرت اصلی جهان خواهد بود. ایران به نیروی سومی نیاز داشت که امکان استعمارگری و اشغال نداشته باشد، اما سیاست انزواگرایانة آمریکا (نقیب زاده، 1384: 191) با این شرایط هماهنگ نبود. 

سطح سوم ـ سیاستمداران مردمی: برخی از سیاستمداران، جزو مشروطهخواهان مردمی بودند و تا آخرین لحظات عمر، حتی در حوادث سخت نیز، «مصلحت» نمیاندیشیدند. بسیاری از نخبگان سیاسی پس از نگارش قانون اساسی توسط مردم، خصوصاً از میان طبقة متوسط انتخاب شدند: مبارزان مشروطهخواهی که در سخنرانیها، روزنامهها و هر حوزة عمومی دیگری، از فواید قانون، رأی مردم و لزوم پاسخگویی حاکمیت سخن میراندند و پس از انتخابات نیز توانستند اعتماد مردم را جلب کنند و به مجلس راه یابند. این نخبگان به سادگی فکر میکردند که با ورود اصول مشروطه به ایران میتوانند به همة اهداف ملی ایران دست یابند. آنها طرفدار دفاع از منافع ملی ایران و حفظ استقلال کشور بودند و در برابر هیچ رخدادی تسلیم نمیشدند. سیدجمال واعظ، میرزا قاسم خان تبریزی، جهانگیرخان صوراسرافیل و ملکالمتکلمین از این جملهاند. این سطح، در برابر استبداد محمدعلی شاه ایستادند و هنگام یورش به مجلس، برخی از آنها جان باختند. در ادامه، به گروههای اسلامگرا، سوسیالیست و دموکرات تقسیم شدند و با داشتن عقاید تند، نتوانستند واقعیات را به خوبی درک کنند و اغلب رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. لایة سوم مردمی، گمان میکردند که میتوانند به همة خواستههای خود برسند، آنها از یک سو میخواستند کشور روی پای خود بایستد، از سوی دیگر خواهان قطع وابستگی به روسیه و انگلیس بودند و برخی مواقع از وحدت جهان اسلام طرفداری میکردند. سطح توقعات و آرمانهای این گروه بسیار بالا بود. این نخبگان شریف و روشنفکر، کوشیدند راه توسعة چند ساله را چند شبه طی کنند. آنها احزاب و اصناف بسیاری تشکیل دادند و پیوسته در حال نوشتن مرامنامه بودند. مجلس، روزنامهها و منبرها، اصلیترین مراکز اثرگذاری این گروه به شمار میرفت. آنها پس از مدتی با حملة خارجی، تعطیلی مجلس و اعلام غیرقانونی بودن انجمنها و اصناف، تریبونهای سیاسی خود را از دست دادند. جامعه با بحران اشغال و تحریم مواجه شد. خلأ قدرت در ایران باعث شد تا آرمانهایی که قرنها سرکوب شده بود، به شیوة انقلابی و رادیکال مطرح شود. 

سطح چهارم ـ سیاستمداران آینده: برخی از نخبگان که تازه به میدان آمده و شور مشروطه را تجربه کرده بودند، نگرشهای جدیدی به آینده یافتند: به نظر آنان، کشور به امنیت نیاز داشت. برخی از نخبگان، پس از تجربههای بسیار تلخ به این نتیجه رسیدند که برخی از آرمانها را باید اصلاح کنند. مصدق، مدرس، بهار، دهخدا، تقی زاده، داور و تیمورتاش به شیوههای مختلف در پی بدیلی بودند تا بتوانند برخی از مشکلات کشور را حل و فصل کنند. به نظر ایشان، کشور به زیرساختهایی نیاز داشت و تا زمانی که به آنها دست نیابد، مشروطه محقق نمیشود. تقی زاده یکی از نخبگان پرشور و احساسی، پس از دورهای تندروی و تشکیل اصناف و انجمنهای ملی، سوسیال و دموکرات به آلمان مهاجرت کرد و در آنجا از ضرورت دیکتاتوری ملیگرا نوشت. چنانکه ملک الشعراء بهار، با آن همه اشعار آتشین در دفاع از مشروطه و آزادیخواهی، ناگاه ملیگرایی و دیکتاتوری مصلح را چارة نجات ایران پنداشت. مصدق و مدرس دو نماینده وجیهالمله همواره از حقوق مردم و آزادی دفاع میکردند. مدرس و مصدق همراه مستوفیالممالک و مشیرالدوله جزو واپسین نخبگان مقاوم بودند، اما بازی سیاست سرانجام به نخبگان نوگرایی رسید که همه توان خود را در برکشیدن رضاخان به کار گرفتند، مصدق و مدرس تنها رضاخان را سرداری در قامت وزیر جنگ میخواستند تا امنیت را به کشور بازگرداند و او را در سرکوب تجزیهطلبان و وابستگان به روسیه و انگلیس تشویق میکردند و در عین حال، از تغییر قانون اساسی و تشکیل جمهوری میهراسیدند. نخبگان جدید در آلمان، ایران و کشورهای همسایه به سمت روایتهای ملی رفتند و دورهای نوین از تاریخ ایران را شکل دادند. آینده از آنِ سیاستگذارانی بود که دریافتند فرهنگ سیاسی در ایران اواخر قاجاریه استبدادی است و به راحتی دموکراتیک نمیشود. آنها با مصلحتگرایی تمام، جهت استبداد را به سمت توسعه گرفتند و با این جهتدهی در مقابل نخبگان سنتی، قاجاری، دموکراتیک و اسلامگرا ایستادند. اغلب این نخبگان، سیاستگذاران آیندة ایران در عصر پهلوی شدند و کسانی بودند که توانستند مراکز تصمیمسازی در دوره رضاشاه را در دست گیرند. 

پرسشهای بنیادین نخبگان سیاستگذار: سیاستگذاری در آن شرایط، بیشتر تحت تأثیر وقایع بسیار تلخ و سریعی بود که در داخل و خارج کشور اتفاق میافتاد. سیاستگذاران فرصت اندکی برای طراحی و اجرای سیاستهایی برای تأمین کامل منافع ملّی داشتند: بقای ایران و تمامیت ارضی به خطر افتاده بود و نگرشها و آراء کلان نمیتوانست در بوتة آزمون و خطا قرار گیرد. بر همین اساس، تصمیمگیری برای سیاست خارجی نیز چندان انتخابی نبود؛ گزینههای محدودی وجود داشت که ایرانیان البته بجا و موفق آنها را اجراء کردند. در ذهن نخبگان پرسشهایی جریان داشت: نخست اینکه، ایرانیان در جنگ باید طرفدار کدام کشور باشند؟ روسیه، آمریکا و انگلیس یا کشورهای اسلامی، کدام یک منافع ملی ایران را بهتر حفظ میکنند؟ برخی از احیای تمدن اسلامی سخن میگفتند و برخی از کشوری سوم، چون آلمان دفاع میکردند. شماری نیز طرفدار امریکا، انگلیس یا شوروی بودند. البته وزارت امور خارجه سرانجام طرف هیچ کشوری را نگرفت و تصمیم بسیار حیاتی بیطرفی را اتخاذ کرد. 

در این میان، برخی نخبگان دولت را «عامل محرکة توسعه» میدانستند. برخی نیز از موضع لیبرالی، دل نگران آزادی بیان بودند. مسأله بعدی، دو راهة استقلال و وابستگی بود: از یک سو طرفدار استقلال از روسیه و انگلیس بودند، اما از سوی دیگر برای توسعه به ویژه اخذ تکنولوژی به آنها نیاز داشتند. در بسیاری از مواقع از جمله رویدادهای جنگ جهانی، برای موازنة قوا و دور کردن ایران از جنگ نیز بدون دادن امتیاز، کاری از پیش نمیبردند. در میان همة مشکلات و مسائل، نگرش سنّتی یا مدرن را نیز باید در نظر گرفت. یکی از عوامل اختلاف میان سیاستگذاران داخلی و ناکامی پارلمان، شیوة زیست سیاسی قدیمی و نسبت آن با دورة جدید بود. برخی تمایل داشتند تا همچنان در گذشته باقی بمانند: نهادهای سنتی باشند و هیچیک از نشانههای تجدد به ایران وارد نشود. دستهبندیهای بسیاری از نخبگان سنتی، لیبرال، سوسیال و ملیگرا حول این مسائل شکل گرفته بود. گروهها، احزاب و اصناف در همة مبانی و اعتقادات، با هم اختلاف داشتند و اغلب یکدیگر را تحمل نمیکردند. پس از قرنها، ایرانیان شاه «فرهمند» خود را محدود کرده بودند و اکنون میخواستند روی پای خود بایستند. 

سیاستگذاری موفق در سیاست خارجی، به میزان درک واقع گرایانة نخبگان از توانایی کشور و مشکلات بستگی دارد و نیازمند فضایی منطقی و آرام است. در حالی که نخبگان سیاستگذار ایران فرصت چندانی نداشتند. مجلس که میبایست مرکز اصلی برای طراحی الگوهای سیاست خارجی باشد، کما بیش نقشی در این زمینه نداشت. گروهی از نخبگان، طرفدار شاه، سلطنت و بازگشت به دوران قاجار بودند و از آن سوی، برخی میخواستند حتی زبان و خط را تغییر دهند. برخی نیز میکوشیدند تا نشان دهند که زبان سنتی ایران امکان زایش و همنوایی با تحولات تجدد را دارد. سلطنتطلبی، سنتگرایی، اشرافسالاری، آزادیخواهی، اسلامگرایی، دموکراسیخواهی و تجددگرایی ایرانیان را دچار چند دستگی کرده بود، چندان که در برخورد با بحرانهای بینالمللی وحدت خود را از دست داده بودند. گروهی طرفدار آلمان و عثمانی شدند و از شاه خواستند پایتخت را رها کند و به قم و کرمانشاه برود. گروهی طرفدار روس و انگلیس بودند و میخواستند با دادن امتیاز به آنها، از تجزیه و اشغال ایران جلوگیری کنند. در این میان وزارت امور خارجه اعلام بیطرفی کرد.   

4. نهادهای ماندگار برای سیاست خارجی


رویهها اغلب پس از مدتی تبدیل به نهاد میشوند، به این معنا که قدرتی الزامآور مییابند. این قدرت الزامآور، گاه شفاهی و منطقی است؛ یعنی اگر انسانها از آن نهاد استفاده کنند، موفق میشوند. گاهی نهاد شکل عرفی دارد و دارای ضمانت اجراهای مردمی و شرعی است. نهادها در دورة مدرن، خصلت بوروکراتیک و دولتی مییابند و قانون از آنها حمایت میکند. نهادهایی غیرشخصی، قانونی و دارای کارویژههای تخصصی که مسئولیتهایی مهم برای ارتقاء وضعیت عمومی جامعه دارند. ایرانیان مبتکران سیاستگذاریهای دیوانی و نهادی بودهاند و یکی از نخستین دولتهای عقلانی را آنها پایهگذاری کردهاند. پس از اسلام، ایرانیان بودند که فنون جدید حکمرانی را به اعراب آموختند و نهاد وزارت، ولایت عهدی، دربار، جنگ و کشورداری را به خلافت و حکومت افزودند. در دورة قاجار نیز، همزمان با دیگر کشورهای اروپایی، ایرانیان نهاد وزارت امور خارجه را تأسیس کردند. این نهاد پس از نهاد دربار، شاه و نخست وزیری، توانست در طول تاریخ ایران، منشاء خدمات بسیار باشد. ایران در آغاز جنگ جهانی اول دارای 11 نمایندگی فعّال و 88 سال سابقه موفق دیپلماسی بود. آثار مربوط به حقوق بینالملل، آداب دیپلماسی، فنون مذاکره، حقوق کنسولی و مصونیتهای دیپلماتیک در ایران ترجمه شده بود و آموزش داده میشد.

از دورة فتحعلی شاه، در سال 1236ق. که وزارت امور خارجه تأسیس گردید (فلور، 1384) تا مشروطیت، 18 تن به جامة وزارت امورخارجه درآمدند، کسانی چون: ابوالحسنخان شیرازی، ابوالقاسم قائممقام، مسعود انصاری، امیرکبیر، مؤتمن الملک، مشیرالدوله، سپهسالار و قوام و برخی از این نخبگان چند بار به وزارت رسیدند. وزارت امورخارجه یکی از قدیمیترین نهادهای عقلانی ایران است که همزمان با تحولات بینالملل بنیاد گردید (آدمیت، 2536: 496). از دورة صفویه تا قاجار، شاهان و وزیر اعظم، از میهمانان و فرستادگان خارجی پذیرایی میکردند و با استفاده از تشریفات دربار فن دیپلماسی و آداب پذیرش را انجام میدادند. میهماندارباشی، مجلس نویس و پیشکشنویس، امور تشریفات خارجی را برای شاه انجام میدادند و معاهدات در دارالانشاء نوشته و ثبت و ضبط میشد (الاهی،1390: 92). ایران با فرانسه، انگلیس، روسیه و عثمانی رابطه داشت و گاهی معاهدات تجاری و نظامی میبستند. در دورة قاجار روابط گسترش یافت و این امور زیر نظر وزارت داخله بود. در سال 1236ق. به فرمان فتحعلی شاه، نشاط اصفهانی، که شعر میسرود و خطّ بسیار خوشی داشت، به عنوان وزیر امور خارجه منصوب شد و «امور خارجه» از شکل میرزابنویسی و منشیگری محض درآمد. (نامشخص، 1364: 25-21). در فرمان فتحعلی شاه آمده بود «در هذه السنهُ خجسته دلیل و بعدها فدوی ارادت نصاب سلاله السادات الطیاب مخزن الخاقان دولتخواه قدیمی معتمدالدوله العلیه العالیه میرزا عبدالوهاب را به انتظام مهمات وزارت امور خارجه منصوب داشتیم» (الهی، 1390: 180). نشاط موظف شد امور خارجه را بر اساس ترتیباب جدید سازمان دهی کند. او منشیالممالک و مجلسنویس را در کار نوشتن و ثبت و ضبط قراردادها قرار داد، وزارت امور خارجه را به صورت ادارهای مستقل در کار ساماندهی امور سفرا و ایلچیها موظف کرد. سپس نوبت وزارت به میرزا ابوالحسن خان ایلچی شیرازی رسید. او داماد اعتمادالسلطنة نوری بود. در اوایل زندگی، به هند رفته و زبان آموخته و مدتی در کمپانی هند شرقی کار کرده بود. فتحعلی شاه او را به مقام وزارت رساند و مدتی نیز ایلچی ایران در انگلیس بود و بعدها ایلچی ایران در روسیه شد و هنگام انعقاد قرارداد گلستان، نمایندة ایران بود. میرزا ابوالحسن خان زندگی پرماجرایی داشت و چند بار به فرانسه، انگلیس و روسیه هدیه فرستاد تا از تمامیت ارضی ایران دفاع کند، اما با بیاعتنائی مواجه میشد. معاهدة ترکمانچای را نیز او با پاسکویچ منعقد کرد. وی در سال 1240 ق. وزیر امور خارجه شد و پس از مرگ فتحعلی شاه، از شاهزادهای به نام علیشاه طرفداری کرد، اما آن شاهزاده به قدرت نرسید و با سلطنت محمدشاه و وزارت قائم مقام، در حرم عبدالعظیم بست نشست. پس از آنکه حاج میرزا آقاسی به صدارت عظمی رسید، مسعود گرمرودی را وزیر امور خارجه قرار داد و گرچه ایلچی بعد از او دوباره وزیر شد، اما همیشه از احساس ناامنی و بیثباتی در رنج بود (همان: 201-180). 

در دورة محمدشاه، حاج میرزا آقاسی درویش مسلک همه کاره بود و مسعود انصاری و پس از وی، ابوالحسن شیرازی چندان مسئولیتی نداشتند. 

امیرکبیر در دورة صدارت خود، وزارت امور خارجه را سروسامان داد و بر شمار نمایندگیها افزود و تشریفات و فنون دیپلماتیک را به صورت حرفهای اعمال کرد. سپس نوبت به میرزا سعیدخان مؤتمنالملک رسید که به سبب خط خوش، کاتب منشی و محرم اسرار ناصرالدین شاه شد. او 21 سال وزارت را بر عهده داشت و به سبب اقدامات اصلاحی در این حوزه، پدر وزارت امور خارجه شمرده میشود (الاهی، 1390: 165). مؤتمنالملک با میرزا حسین خان سپهسالار اختلاف داشت؛ و چون سپهسالار به وزارت امورخارجه رسید، میرزاسعید به نیابت تولیت آستان قدس منصوب شد، اما کمی بعد دوباره بازگشت. میرزا سعید خان در اواخر عمر از کار افتاده شده بود و صدیقالملک کارهای او را انجام میداد. 

در دورة میرزا سعید خان، برای وزارت امورخارجه تشکیلات و اساسنامهای تدوین شد. در اساسنامه، بخشهای مختلف وزارت، وظایف آنها، درجات، مبانی و تشریفات، ادارات و دستگاهها، فنون کنسولی، شیوههای استخدام و انواع کارمندان مشخص شده بود. وزارت امور خارجه به 4 بخش بریتانیا، روسیه، عثمانی و همسایگان تقسیم گردید. 15 دایرة پشتیبانی شکل گرفت و بخشهای تخصصی بازرگانی، تشریفات، ترجمه، رمز، حسابداری، ادارة کنسولی، امتیازات و روادید بنیان یافت. ایران در عثمانی، آمریکا، اتریش، آلمان، ایتالیا، هلند، فرانسه، بلژیک و بالکان کنسولگری داشت. در مدت 88 سال، تا جنگ جهانی، دولت ایران در زمینة امور خارجه کاملاً حرفهای و تخصصی شده بود. ناصرالدین شاه، به مهدی ممتحن الدوله دستور داد تا در کتابچهای بخشها، کارکرد، آییننامهها و آداب دیپلماسی را بنویسد. ممتحنالدوله از رشتة معماری و دارالفنون به سیاست خارجی کشیده شده بود و زبان فرانسه میدانست و چندین سفر دیپلماتیک در کارنامه داشت. او کتابچة مآثر مهدیّه را نوشت و در آن، دیپلماسی را حفظ منافع کشور و اصلاح مناسبات دولت تعریف کرد (ممتحن الدوله، 1379: 5). به نوشتة او: «دیپلمات باید زبان، ادبیات، حقوق و معاهدات را بداند و اصول سیاست خارجی، بستن قرارداد و عهدنامه را عملی تجربه کرده باشد. وزارت امور خارجه دفاتر و اداراتی دارد که کارهای سفرا و ایلچیها را تنظیم میکند. سفرا روابط را تنظیم کرده، پیامها را رسانده و گزارشها را ارسال مینمایند. در کنار توپ و تفنگ باید مدرسه علوم سیاسی و سفرای کاردان داشت تا اسباب بقای صلح و ثروت برای کشور ایجاد گردد» (همان: 7). او در باب وظایف وزارت امور خارجه نوشته است: «تسریع امور خارجه بر اساس مصلحت ملت و صلاحدید حکمران تاجدار، توسعة روابط با سایر دولتها، تنظیم مأموریتها، مراسم، معاهدات، شرکت در جشنها و اطلاع رسانی به مردم و رسیدگی به احوالات و امور کنسولی ایرانیان خارج از کشور، جابه جا کردن سفرا و نمایندگان مقیم و ارسالی، دریافت گزارشها و ارسال راهکار و دستور جهت دفاع از منافع ملی.» (ممتحن الدوله، 1379: 19) و بنابر تقسیم بندی او: «وزارت خارجی دو بخش مهم دارد. یک قسمت شامل دفاتر و تحریرات و قسمت دیگر راجع به تصدی امور سفرا و مأمورین» (همان: 41). او پنج ادارة وزارتی را به همراه کارکردها و بخشهای آنها ترسیم کرده است: اداره اول دفتر مخصوص وزیر است که کار انکشاف راپورت، افتتاح اخبار، روئیت مصالح جاریه، پذیرفتن سفرا، مذاکره امور محرمانه و امور مستخدمین داخلی و خارجی را انجام میدهد (آدمیت، 2536: 497). ادارة دوم، دفتر ریاست و نظارت بر امور پولتیک است. این اداره امور معاهدات، پیمانها، مباحث سرحدی و استرداد مجرمین و برخی کارهای پذیرایی و تشریفات را انجام میدهد. ادارة سوم کارهای قنسولگری و کارپردازی و امور عهدنامه، کشتیها و به خصوص امور تجار در ممالک خارجی را برعهده دارد. ادارة چهارم مربوط به ثبت و ضبط اسناد و نوشتهجات و اوراق دولتی است. ادارة پنجم امور مربوط به خزانه و وجوه محاسباتی، اقدامات محاکماتی و تخلفات را بر عهده دارد (ممتحن الدوله، 1379: 13-11). وی در ادامه به توضیح برخی از قوانین کنسولی، آداب تشریفات، حقوق ملکیه، اصل بیطرفی و احوال دول جنگ و صلح پرداخته است.

بنابراین، سالها پیش از آنکه ایرانیان با انقلاب مشروطه سیاست داخلی، فرهنگ و اقتصاد را «متجدد» کنند، وزارت امور خارجه بر اثر الزامات بینالملل مدرن شده بود و همراه با تحولات بینالمللی پیش میرفت. قراردادها و معاهدات بسیاری، از زمان فتحعلی شاه تا مشروطه، از بهترین نمونههای قراردادها و بر اساس مصلحت هستند، اما به سبب ضعف دولت ایران و فقدان پشتوانههای قدرت ملی، وزارت امور خارجه قدرت ناچیزی داشت. باید گفت که وزارت امور خارجة ایران در آستانة مشروطیت تا پایان جنگ جهانی اول، هوشمند و فعال بود و نخبگان آن، در محیط بین الملل، سابقه کار و سیاستگذاری داشتند. کارکنان وزارت خارجه پیش از جنگ، تحلیلها و گزارشهای بسیاری در باب وقوع جنگ جهانی اول فرستادند و کاملاً آگاه و آماده بودند، اما ایران به سبب ضعف نیروی انسانی، ضعف اقتصاد و بنیه ناچیز نظامی، در صورتی که جنگ به خاک ما کشیده میشد، توان مقابله نداشت. وزارت امور خارجه زمانی که با هوش و ذکاوت سیاستمداران هوشمند، توانست کشور را از تلخترین و بحرانیترین رخدادهای بینالمللی به سلامت عبور دهد. زبان دانی، برخورداری از هنر مذاکره و چانهزنی، حضور به موقع در کنفرانسهای بینالمللی، استفاده از مطبوعات و افکار عمومی جهانی، ایجاد موزانه میان طرفهای پیروز جنگ، امتیاز دادن، بستن معاهده و توافقنامه و از همه مهمتر، اعلام بیطرفی در جنگ جهانی اول، ایران را از بحرانیترین حادثة قرن گذرانید و این امتیاز از آنِ وزارت امور خارجه است. 


دومین نهاد عقلانی و ماندگار سیاست خارجی، مدرسة علوم سیاسی بود. این مدرسه در سال 1276ش. با پذیرش 17 دانشجو از طبقات بالا به دست مشیرالدولة پیرنیا گشوده شد و اولین نهاد آموزش علوم انسانی در ایران به سبک و سیاق جدید بود. مدرسة علوم سیاسی، ناظر به الزامات سیاست خارجی ایران شکل گرفت و هدف آن تربیت دیپلماتهایی بود که زبان خارجی، ادبیات فارسی، حقوق، اقتصاد، جغرافیا، فقه، تاریخ و روابط بینالملل بیاموزند تا بتوانند وظایف نمایندگی ایران را در کشورهای خارجی و دستگاه بوروکراتیک وزارت امور خارجه انجام دهند. با آنکه وزارت امور خارجه نهادی قدیمی و تخصصی بود، اما از فقدان نیروی انسانی متخصص و کارآمد رنج میبرد. میرزا نصراله نائینی، سه پسر خود را برای تحصیل به خارج فرستاد. حسن مشیرالدولة پیرنیا، یکی از فرزندان با استعداد او، پس از بازگشت از روسیه، مدرسة علوم سیاسی را تأسیس کرد (ازغندی، 1382: 19). در مجموع، تا زمان ادغام این مدرسه در دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (در سال 1313ش.) نزدیک به 200 تن از آن مدرسه فارغ التحصیل شدند و به وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری راه یافتند. در این مدرسه اولین بار دروس مربوط به حکمرانی و علم ادارة حکومت آموزش داده شد. پیرنیا استاد حقوق بینالملل بود و فروغی استاد اقتصاد و حقوق اساسی. بعدها در دوران انقلاب مشروطه، درسهای حقوق اساسی دانشگاه در نوشتن قانون اساسی یاری بسیاری رساند. اغلب استادان و دانشجویان این مدرسه، بعدها مشروطهخواهان آزادیخواه، سیاستمداران و دیپلماتهای خوشنام آینده شدند و کشور را در روزهای بحرانی از خطرات بزرگ رهانیدند. بسیاری از رسالهها و کتابهای درسی آن مدرسه، جزو ماندگارترین تحقیقات علوم انسانی ایران است. ترجمة کتاب ثروت و ملل آدام اسمیت، حقوق بینالملل، اندیشة غرب، حقوق اساسی و قانون مشروطه و تاریخ ایران تدریس میشد. مشیرالدوله، مؤتمنالملک، فروغی و دهخدا رؤسای این مدرسه تا دورة برآمدن رضا شاه بودند. ایرج اسکندری، مسعود انصاری، عبدالله مستوفی، علی اصغر حکمت، احمد متین دفتری، سیّد علی شایگان، شمس الدین امیرعلایی، علیاکبر سیاسی، کریم سنجابی و بسیاری از سیاستمداران دورة پهلوی در این مدرسه آموزش دیدند. مدرسة علوم سیاسی پایهگذار علوم ادارة دولت در ایران بود و میراث آن برای سیاست خارجی ماندگار. این مدرسه هر چند عمری کوتاه داشت، اما طی 38 سال فعالیت، نخبگانی در آنجا تربیت شدند که در تمام رویدادهای سیاست خارجی ایران حضور فعال داشتند. بعدها نیز کارکردها و سودمندیهای متنوع این مدرسه به دانشگاههای ایران در رشتههای علوم سیاسی و روابط بینالملل راه یافت، البته به تدریج با افزایش کمیت و کاهش و نزول کیفیّت، اندک اندک رنگ باخت.    

5. چینش قدرتها در محیط بینالملل

ایران با جغرافیایی گسترده، در منطقهای استراتژیک قرار دارد و مرکز ارتباطی شرق و غرب ـ شمال و جنوب است. در طول تاریخ، چهارراهی بوده است برای گذر افکار و اقوام. ایران همچون در دورة صفویه، با کشورهای اروپایی کما بیش همگام بود، اما ساختار قدیمی و بسیار استبدادی ایران، عرصه را برای ورود تکنیکهای جدید جنگی و مهندسی و سیاسی باز نمیگذاشت، زیرا منافع طبقات بالا در حفظ وضعیت موجود بود. ورود تکنولوژی، طبقات و شیوة حکمرانی را چندان به هم ریخت که موجودیت و هویت قاجارها در آن به خطر افتاد. تکنولوژیهای مکانیکی قدرت با استبداد سنّتی قاجار قابل جمع نبود، اما با دیکتاتوری توسعهگرا در وجوه بسیاری اشتراک داشت. پس از واقعة چالدران در زمان صفویه، شورش افغانها و سقوط اصفهان و ضربههای نبرد با روسیه و متعاقب آن، قراردادهای گلستان و ترکمانچای، ایران در برابر نظام بینالملل بسیار آسیبپذیر بود. سیاست خارجی ایران کاملاً تحت تأثیر فضای منطقهای و بینالمللی شکل میگرفت. در آن زمان انگلیس قدرت اول دنیا محسوب میشد، به ویژه آنکه پس از اصلاحات کرامول، انقلاب صنعتی و توسعهطلبیهای ملکه ویکتوریا، تقریباً نیمی از قلمروی خشکی زمین در اختیار انگلستان بود. قدرت این کشور در اواخر قرن نوزدهم در حال افول بود و از یک سو آلمان و آمریکا اندک اندک قدرت میگرفتند و از سوی دیگر، کشورهای عربی و هندوستان سلطة انگلیس را بر نمیتافتند. انگلیس میکوشید مناطق حسّاسی چون هند و خلیج فارس را حفظ کند. در این میان، ایران برای انگلیس از چند لحاظ اهمیت داشت: همسایگی با هندوستان، همسایگی با عثمانی و روسیه و نیز خلیج فارس و همچنین منابع سرشار معدنی و نفت. انگلستان در آغاز، افغانستان و هرات را با تهدید و لشگرکشی طبق قرارداد پاریس از ایران جدا کرد. پس از آن، جزایر ایرانی خلیج فارس چون بحرین، امارات، تنب کوچک و بزرگ را در اختیار گرفت. انگلیس برای مقابله با روسیه دست به هر کاری میزد، و گرچه از انقلاب مشروطیت حمایت کرد، اما در نهایت چون مشروطهخواهان با دادن امتیاز به انگلیس مخالفت کردند، به مخالفت با آنها برخاست. در جنگ جهانی اول، انگلیس با روسیه دوست و هم پیمان شد و با کمک یکدیگر ایران را اشغال کردند. انگلیس جنوب ایران را در اختیار داشت و به بهانة حفظ تأسیسات نفتی به عشایر پول و امتیاز میداد تا به نفع او و علیه حکومت مرکزی سلاح به دست گیرند و نمونة تجزیهطلب آن شیخ خزعل بود. انگلیس از ایران به هر صورتی استفاده میکرد تا مانع گسترش قدرت روسیه و عثمانی به عنوان رقیبان سنتی و آمریکا و آلمان به عنوان رقیبان جدید گردد. انگلیس ایران را کشوری نیمه مستقل و غیر استعماری میخواست تا بتواند بدین وسیله، تعادل منطقه را به دست گیرد. ایران برای انگلیس سنگری بود که رقبا را از یکدیگر دور میکرد و طعمهای بود که با آن میتوانست دامهای بزرگ بنهد و مانع اتحاد رقبا شود. پس از کشف نفت، ایران به طور ماهوی و ذاتی در مرکز توجه انگلیس قرار گرفت و در پی وقوع انقلاب روسیه، ایران دربست به اختیار انگلستان درآمد، و اگر افکار عمومی و احساسات ملیگرایانه در ایران نبود، انگلیس، ایران را به چهار کشور ذرهای تقسیم میکرد، تا مهرههای ضعیف، اما مهم برای بازی در بحرانهای بزرگ داشته باشد.

روسیه با تکیه بر جمعیت و جغرافیای برتر، در چند جنگ، مناطق قفقاز و دریای خزر را از ایران جدا کرد و دخالت در امور داخلی ایران را در ابعاد نظامی، تجاری، بانکی و سیاسی، آن هم به طور مستقیم، حق خود میدانست. ایالتهای شمالی ایران به روسیه وابسته بودند، بانک استقراضی روس به شاهان قاجار کمک مالی میکرد و گویی ایران تسلیم روسیه بود. لشگر کشی به ایران و زبان تهدید و عمل بدان، برای روسها عادی شده بود؛ چندان که مجلس شورای ملی و حرم امام رضا (ع) را به توپ بستند، (ذوقی، 1368: 103). روسیه آشکارا از نظام استبدادی در ایران حمایت میکرد، دشمن مشروطه خواهان بود و اگر مانع انگلیس نبود، به آرزویش در دستیابی به آبهای گرم خلیج فارس میرسید. انگلستان روحیة تهاجمی روسیه را در بارة ایران کاهش میداد و سرانجام نیز، پس از قدرتگیری آلمانها و در سالهای مانده به جنگ جهانی، ایران میان دو کشور تقسیم شد و قرارداد 1907م. شکل گرفت (ذوقی، 1368: 51). روسیة تزاری بیشترین ضربهها و آسیبها را به ایران زد و در نبرد روس و انگلیس، روسها ایران را ویرانهای میخواستند که راه همواری به سوی خلیج فارس باشد. تنها بخت ایران در رهایی از روحیة تهاجمی روسیه، وقوع انقلاب در آنجا بود که چون معجزهای، استقلال و تمامیت ارضی ایران را تضمین کرد. یک سال مانده به پایان جنگ جهانی، بلشویکها، برای کسب وجهه با توجه به روحیة آرمانگرایی در آغاز انقلاب، همة امتیازات نابرابر رژیم تزاری با ایران را لغو کردند و استقلال و تمامیت ارضی ایران را به رسمیت شناختند. ایران هنوز در دورة شک و تردید به سر میبرد و فرستادة بلشویکها را چنانکه باید نپذیرفت؛ به نحوی که فرستاده در راه بازگشت به روسیه کشته شد. ایران از آیندة تحولات روسیه بیمناک بود: نیروهای اشغالگر روسیه تزاری هنوز در شمال ایران حضور داشتند؛ حکومت به دست بلشویکها افتاده بود و زمزمة روابط نزدیک اتحاد شوروی با میرزا کوچک خان به گوش میرسید. سرانجام پس از مذاکرات بسیار، با انعقاد قرارداد 1921م. میان ایران و اتحاد شوروی، نیروی تهاجمی روسیه تا حدّی مهار شد (ذوقی، 1368: 384)

افزون بر دو کشور رقیب، که ایران را عرصة تاخت و تاز سیاستهای خود قرار داده بودند، عثمانی نیز در حال کوشش برای بازیابی قدرت و نجات از فروپاشی بود. همة امپراتوریهای سنتی پس از ناپلئون به دولتهای ملی تغییر شکل دادند. جنگ جهانی اول، مرحلة ورود بشر به دورة دولت ملی و فروپاشی نظامهای سنتی و امپراتوری است (کسینجر، 1387: 340-323). عثمانی که روزگاری با نیروی ایمان عربی و شمشیر و زور بازوی ترکی تا قلب اروپا پیشروی کرده بود، اکنون در حال نزاع و تجزیه بود. در جنگ جهانی، آلمان با زیرکی تمام از مسلمانان حمایت کرد و عثمانی ضعیف و از درون پوسیده، به نبرد با روسیه و انگلیس پرداخت. عثمانی در نبرد با «کفار» از ایران انتظار داشت به مسلمانان یاری رساند؛ حال آنکه، چندین قرن، از دورة شاه اسماعیل و شاه عباس تا نادرشاه و امیرکبیر با ایرانیان به نبردها و نزاعها و مخالفتهای ناتمام پرداخته بود. ترکان عثمانی، ایرانیان را به لحاظ زبانی، نژادی و مذهبی غیرخودی به شمار میآوردند، و اکنون با تمسک به علمای نجف و کربلا قصد داشتند با شعار «وحدت جهان اسلام» و مبارزه با کفّار، ایران را به اردوگاه خود نزدیک کنند. ایران خیلی زود این فریب را شناخت: مراجع و بزرگان دینی نجف در جریان قرار گرفتند و در داخل کشور نیز خطر جنگ گوشزد شد. وزارت امور خارجه در زمان مستوفیالممالک، 8 روز پس از به تخت نشستن احمدشاه، با آنکه کشور از سه جهت در اشغال روس، انگلیس و عثمانی بود، اعلام بیطرفی کرد (اخوان، 1380: 26). تنها بخشی از دموکراتها و نیروهای تندرو به همراه دولت مهاجر، طرفدار عثمانی و بیشتر آلمانها شدند. در پایان جنگ نیز عثمانی همراه آلمان شکست خورد و امپراتوری عثمانی، به کشورهای کوچک عربی تبدیل شد.


آلمان، به عنوان قدرتی نو ظهور، برای ایرانیان امیدواریهایی ایجاد کرده بود. پیش از آن نیز ایرانیان برای فرار از روسیه و انگلیس به سوی فرانسه رفته بودند و ناپلئون برای فتحعلی شاه نویدبخش متحدی بود که میتوانست سرزمینهای از دست رفته در نبرد با روسیه را بازگرداند، اما در حالی که هنوز قرارداد فینکنشتاین با فرانسه اجرا نشده بود، ناپلئون با روسیه عهدنامة تیلیست را بست (عراقی، 1376: 27). آلمان به لحاظ تبلیغات ملی و اسلامی، کوشش میکرد خود را ناجی کشورهای جهان از سلطه رژیمهای پیشین نشان دهد. پس از اعلام بیطرفی ایران (اخوان، 1380: 302)، برخی از نمایندگان تندروی مجلس، برخی از سیاستمداران طرفدار آلمان به همراه برخی از روحانیون داخل و خارج ایران از آلمان حمایت کردند. واسموس، نمایندة آلمان بسیار جسور و زیرک بود و توانست با تعقیب و گریزهای فراوان، برخی از عشایر بختیاری و جنوب را با آلمان همراه کند (ذوقی، 1336: 75). آلمان تبلیغات گستردهای در ایران به راه انداخت، اما به لحاظ عملی شمار اندکی با آنها متحد شدند. آلمان در پیامهای خود با ایران و مسلمانان ابراز همدردی میکرد و با استفاده از آیات قرآن کریم، سلطة استعمار را نفی میکرد تا مسلمانان را علیه روس و انگلیس تحریک کند. آلمان به سرعت صنعتی شده بود و قصد داشت در خاورمیانه و شمال آفریقا کشورهای متحد داشته باشد. در جنگ نیز، نفت قفقاز و کشورهای خاورمیانه میتوانست در مغلوب کردن دشمنانش یاری رساند. آلمان گرچه در برابر انگلیس، آمریکا، روسیه و اغلب کشورها ایستاد، اما سرانجام شکست خورد. ایران برای آلمان اهمیت بسیار داشت، با این حال در همراهی دولت ایران واماند و حتی دولت مهاجرین را نیز به لحاظ تسلیحاتی و کمکهای مالی حمایت نکرد (اتابکی، 1387: 41). در جبهة آلمان و عثمانی همراهی نبود و تفرقه و تضاد ایدئولوژیها نشان داد که واقعگرایی انگلوساکسونی، شناخت بهتری از محیط ایران دارد.


زیرکی، خبرگی، تدبیر و صبر ایرانی، سرانجام موجب موفقیت دیپلماسی ایرانی شد و کشور از حوادث خطرناک، سربلند بیرون آمد. 


6. بحران بزرگ داخلی


اوضاع داخلی نقش چشمگیری در سیاست خارجی دارد: اگر در درون کشور چرخش نخبگان به صورت مسالمتآمیز صورت گیرد، تکنولوژیهای جدید اعمال و قدرت محدود شده و بر سر مفهوم امنیت و منافع ملی توافق نسبی وجود داشته باشد، سیاست خارجی به درستی هدایت خواهد شد. سیاست خارجی در طول تاریخ ایران، محور همبستگی و بروز هویت ملی بوده است. از انقلاب مشروطه تا برآمدن رضاشاه، اوضاع داخلی ایران بسیار به هم ریخته بود. از زمان کشته شدن ناصرالدین شاه، امنیت سنّتی نیز از ایران رخت بست و نخبگان کوشش کردند امنیت مبتنی بر مناسبات جدید را پایهگذاری کنند. «مشروطیت» خواست اصلی نخبگان جامعه شد، با چنین اهدافی: قانون اساسی، ایجاد دموکراسی، تفکیک قوا، محدودیت در قدرت مطلقه شاهی، آزادی تجارت، آزادی از سلطة خارجی، تأسیس عدالتخانه و پارلمان، آبادانی و توسعة ایران. 


جنبش مشروطه امیدهای بسیاری برانگیخت، اما تقسیمبندیهای جامعه به سنتی و مدرن، سلطنتطلب و مشروطهخواه و تقسیمبندی پارلمان به عامیون و اعتدالیون، شکافهای عمیقی در کشور ایجاد کرد؛ چندان که پارلمان از مرجعیت سیاستگذاری کشور خارج شده بود. فقدان رواداری و گسترة دایرة حذف و خشونتها، امکان سیاستگذاری را به حداقل رساند و زور، خشونت، شورش و ترور جایگزین زبان و منطق گردید. طبقات گوناگون و گروههای میانهرو کوشش میکردند فضا را آرام کنند تا پارلمان، هدف اصلی مشروطه، سکان هدایت جامعه را به دست گیرد، اما هرج و مرج جامعه، بازگشت نشانههای ارتجاع و به ویژه چینش قدرتهای منطقهای و بینالملل و دخالت آنها در امور ایران موجب میشد که اوضاع سروسامان نیابد. کابینههای زودگذر، مجالس تعطیل شده و مردم آشفتهای که از بیماری، قحطی، جنگ و آشوب داخلی به تنگ آمده بودند، بر وخامت اوضاع میافزود. همة توان مشیرالدوله، فروغی، مستوفیالممالک و کارگزاران دولت، برای آرام کردن فضای داخلی به کار میرفت و کسی در فکر سروسامان دادن به محیط بیرونی برای حفظ منافع ملی ایران نبود. 


7. بحران بزرگ بینالملل

جنگ جهانی اول بزرگترین بحران خارجی برای کشور ما بود. 8 روز پس از تاجگذاری احمدشاه، جنگ جهانی آغاز شد و نزدیک 4 سال ایران، با وجود اعلام بیطرفی، درگیر جنگ گردید. 15 کابینة پی در پی در این دوره، هیچیک نمیتوانستند بر مشکلات متعدد فائق آیند. کارشناسان و مأموران وزارت امور خارجه و سفارتخانهها و مراکز کنسولی ایران، با دقت کامل، مرکز را در جریان اخبار قرار میدادند، اما شدت و سرعت رویدادها به حدی بود که ایران توانایی ایستادگی و حفظ استقلال خود را نداشت. جنگ جهانی اول در دوران صلح مسلح اتفاق افتاد: جهان موازنة قدیمی را از دست داده بود و امپراتوریهایی مانند اتریش - مجارستان، عثمانی، روسیه و آلمان میخواستند در روابط بینالملل جایگاه اوّل داشته باشند. در این میان، فرانسه و انگلیس جایگاه جدیدی به دست آورده بودند. آلمان در زمان بیسمارک به سرعت صنعتی شده بود و قصد داشت مرزهای خود را گسترش دهد و همچون انگلیس، در سراسر جهان، دارای مستعمره باشد. امپراتوری اتریش ـ مجارستان، روسیه و عثمانی از داخل با شورشهای متعدد رو به رو بودند و احتمال تجزیة آنها بسیار بود. جنگ میان اتفاق مثلث فرانسه، انگلیس، روسیه از یکسو و متحدان آلمان، عثمانی و اتریش از سوی دیگر ادامه داشت. در این جنگ از سلاحهای شیمیایی، توپخانه، تانک و هواپیما استفاده شد. 27 کشور درگیر شدند و سرانجام، نزدیک به 10 میلیون کشته برجای ماند. ایران با توجه به مناطق نفتی، همسایگی با روسیه و عثمانی و نیز منطقة نفوذ انگلیس، علیرغم بیطرفی صحنة جنگ گردید و نزدیک به 2 میلیون نفر جان باختند. امپراتوریهای بزرگ عثمانی، روسیه و مجارستان از هم پاشیدند و به دولتهای ملی جداگانهای تبدیل شدند که قلمروهای کوچکتری داشتند. عثمانی بازندة جنگ بود و مصر، تونس، لیبی و کشورهای عربی کوچک از آن جدا شدند. آلمان در این جنگ شکست خورد و در کنفرانس صلح ورسای آن را به عنوان آغازگر و مقصر جنگ شناختند؛ ناچار شد غرامت پرداخت کند و  برخی مناطق مهم آلمان، با تحقیر جدا شد. روسیه در اواخر جنگ دچار انقلاب گردید و از جنگ کنار رفت. انگلستان و فرانسه به همراه آمریکا پیروز جنگ شدند و غنایم را با یکدیگر تقسیم کردند. در این جنگ، قدرت جدید و تعیینکنندهای به نام آمریکا وارد عرصه روابط بینالملل شد. الگوی بیطرفی ایران تنها وجهی منفعلانه برای یافتن جان پناه در کوران حوادث به حساب بود، که ایران معجزه آسا از درون آنها سالم بیرون آمد.

8. بخت بزرگ ایران

اولتیماتوم روسیه و اشغال کشور از سوی روسیه، عثمانی و انگلیس بدترین وقایعی بود که میتوانست برای ناکام گذاشتن مشروطه روی دهد. ایران قحطی زده، اشغال شده و دچار درگیری و تفرقة داخلی بود (اخوان، 1380: 40). بخت بزرگ در سال 1905م. به طور ناگهانی به ایران روی آورد: روسیه، همسایة غاصب و جنگ طلب ـ که به باور ملکم خان، بزرگترین خطر سیاست خارجی ایران محسوب می شد ـ درگیر شورشهایی شد که به انقلاب بلشویکی ختم گردید. آراء و پیشگوییهای مارکس، که همه توقع داشتند در انگلیس، فرانسه یا آلمان روی دهد، در آنجاها به نتیجهای نرسید، اما به ناگاه در روسیه، لنین در صدد اجرای افکار و نظرات مارکس برآمد. در انقلاب بلشویکی، کارگران و دهقانان روسی حکومت تزاری را سرنگون کردند. تنها 40 روز پس از انقلاب روسیه، لنین در بیانیهای اعلام کرد: رفقا و برادران، در روسیه حوادث بزرگي در حال تكوين است و انجام گرفته است. جنگ خونين كنوني (جنگ جهاني اول) كه با نيت تجاوز به سرزمينهاي بيگانه و تقسيم خاك ملل ديگر شروع شده بود، به پايان خود نزديك ميشود. دنياي ديگري پا به عرصه وجود گذاشته است. اين دنيا، دنياي رنجبران و ملل آزاد شده است (مهدوی، 1377: 358-355). در پشت سر انقلابي كه در روسيه انجام گرفته است؛ حكومتي كه مولود ارادة كارگران و دهقانان روسي است، ايستاده است. اي مسلمانان مشرق زمین، اي ايرانيان، اي تركها، اي عربها، اي هندوان، روي سخن ما با شماست: با شما كه زندگانيتان، جانتان، مالتان و ناموستان قرنها زير پاي غارتگران اروپايي مانده و له شده بود، ما رسماً اعلام ميداريم كه تمام پيمانها و قراردادهاي سرّي كه تزار مخلوع روسيه با انگلستان و فرانسه امضاء كرده بود و طبق مفاد آن قرار بود قسطنطنيه (استانبول) پس از خاتمة جنگ به روسيه داده شود و حكومت مخلوع كرنسكي نيز همان قراردادها را تأييد كرده بود، همگي باطل و كان لم يكن و از درجة اعتبار ساقطند. جمهوري سوسياليستي روسيه و حكومت كه مجري اوامر آنهاست، يعني شوراي كميسرهاي خلق، هر دو با تصرف خاك ديگران مخالفند. ما رسماً اعلام ميداريم كه قسطنطنيه مال تركهاست و بايد مثل سابق در تصرف مسلمانان باقی بماند. ما رسماً اعلام ميداريم كه عهدنامهها و توافقهاي پيشين روسيه و انگلستان كه ايران را ميان دو كشور امپرياليست تقسيم كرده بود، باطل و كان لم يكن و از درجة اعتبار ساقطند. (قراردادهای 1915 و 1907). اي ايرانيان، به شما قول ميدهيم كه به محض پايان عمليات نظامي، سربازان ما خاك كشورتان را تخليه كنند و شما مردم ايران، حق داشته باشيد كه آزادانه در بارة سرنوشت آتي خود تصميم بگيريد. رئیس شوراهای کمیسرهای خلق لنین، کمیسر خلق برای امور ملیتها استالین (ستوده، 1329: 325). سپس چيچيرين كميسر خارجي در 5 تير 1298/ 26 ژوئن 1919در نامهاي به دولت ايران، كلية امتيازات روسية تزاري را به صورت يكجا لغو و باطل اعلام كرد. در بخشي از اين نامه آمده بود: تمام بدهيهاي ايران مطابق تقبلات زمان تزاري الغاء ميشود، روسيه به مداخلة خود در عوايد ايران از قبيل گمركات و تلگرافخانهها و مالياتها پايان ميدهد، درياي خزر براي كشتيراني در زير پرچم ايران آزاد اعلام ميشود، سرحدات شوروي با ايران مطابق ارادة سكنة سرحدي معين خواهد شد؛ تمام امتيازات دولت روس و امتيازات خصوصي باطل و از درجه اعتبار ساقط است؛ بانك استقراضي ايران با تمام متعلقات ملك ايران اعلام ميشود، خطوط تلگراف و راههاي شوسة ساخته شده در طول جنگ به ملت ايران واگذار ميشود، اصول محاكمات و قضاوت سابق كنسولها كلاً باطل ميشود، ميسيون روحاني اروميه منحل ميشود، تمام اتباع روسيه متوطن در ايران مكلف هستند كلية عوارض و مالياتها را بالسويه با اهالي تأديه نمايند، سرحد ايران و روس براي عبور آزاد و حمل مالالتجاره باز ميشود، به ايران اجازة ترانزيت مالالتجاره از روسيه داده ميشود، دولت روسيه از هرگونه مشاركت در تشكيل قواي مسلح در خاك ايران صرفنظر مينمايد، دولت روسيه به ملغي شدن كارگزاريها رضايت ميدهد و به ايران اجازه داده ميشود كه در كليه شهر و بخشهای شوروي كنسول تعيين نمايد (سپهر، 1336: 497-496).


روسها چنان در رؤیای تغییر جهان غرق بودند که خوی استعمارگر و متجاوز خود را اندک زمانی به فراموشی سپردند: آرمانگرایی الزام اولیة هر انقلابی است. روسها از جنگ کنار کشیدند و قراردادهای نابرابر روسیه تزاری با ایران عهد قاجار را لغو کردند. البته آنها هیچ گاه سرزمینهای ایران را که بنابر عهدنامة گلستان و ترکمانچای اشغال کرده بودند، پس ندادند؛ سرزمینهایی که ایران در مذاکرات صلح پاریس قصد داشت آنها را بازگرداند، اما توانایی احیای امپراتوری ایران را نداشت. انقلاب مارکسیستی، یکی از اشغالگران را از خاک کشور دور کرد و در دستیابی سریعتر ایران به استقلال بسیار مؤثر بود. با این همه، از سوی دیگر، انقلاب سوسیالیستی روسیه افکار و اندیشههایی را در ایران رواج داد که در دورههای بعدی خطرات بسیاری را متوجه ایران کرد. لنین و تروتسکی کوشیدند در دل ایرانیان جایی باز کنند: آنها سفیری به ایران فرستادند که ایران به سبب وضعیت متغیر روسیه آن را نپذیرفت و در راه بازگشت کشته شد. قزاقها و نیروهای نظامی روسیه در ایران بودند، اما شوروی از آنها حمایت نمیکرد؛ در حالی که انگلیس مخالف بلشویکها، به قزاقها کمک میکرد. ایران میان سلطنتطلبها و مارکسیستهای روسی مانده بود. با قدرت گرفتن مارکسیستها، ایران، حکومت شوروی را به رسمیت شناخت و انعقاد قرارداد 1921م. میان دو کشور، سرآغاز روابط مبتنی بر حسن همجواری گردید (مهدوی، 1380: 12-10).


9. شورشهای داخلی


اغلب حکومتهای قدرتمند در ایران، مانند هخامنشیان، ساسانیان و صفویه، از الگوهای تمرکزگرای سیاسی پیروی میکردهاند. در دوران متأخر نیز کوشش بر حفظ آن شیوه بود؛ اما دولت استبدادی مشروط و محدود گردید و همین عامل، بسیاری از کارگزاران را بر جان و مال مردم حاکم کرد. مدرنیته با از کار انداختن استبداد سنّتی، هیچ تکنیک مؤثر مدرنی را هم جایگزین نساخت. ضعف شاه و تندروی نیروهای آرمانگرای سیاسی و عوامل نیروهای خارجی، کشور را به سمت آشوب سوق داد. حکومت ناتوان بود و از سوی دیگر، بسیاری از سیاستمداران، خود را همچون قهرمانان ملی میدیدند و قصد داشتند کشور را نجات دهند. کشورهای خارجی نیز در اوضاع بحرانی به هر قیمتی منافع خود را دنبال میکردند. در این میان، جنبشهای داخلی سربرآوردند؛ این جنبشها اغلب در مبارزه با استبداد، بسته شدن مجلس و دخالت خارجی شکل گرفتند. در گوشه و کنار کشور حرکتهایی آغاز شد که به ضرر منافع ملی بود. اغلب سران این جنبشها، مقاصد منفی نداشتند و میخواستند در برابر استبداد و وابستگی قیام کنند، اما در عمل کشور را به مخاطرات میافکندند. شاید آنها به دنبال تجزیه و خودمختاری نبودند، اما اقداماتشان به گونهای در جهت منافع شوروی، انگلیس و آلمان قرار میگرفت و اگر موفق میشدند، با کمک کشورهای خارجی، به ویژه شوروی، ایران را تجزیه میکردند. 


میرزا کوچک خان علیه استبداد قیام کرد و طرفدار مشروطهخواهان بود و دشمن انگلیس و روسیه و دوست داشت در کشور آزادی، استقلال و برابری برقرار باشد. او انسانی خیرخواه و آزادیطلب بود، اما فریب مارکسسیستها را خورد و به سمت شوروی حرکت کرد و اقدامات او باعث شد تا بر اساس خواستههای لنین و استالین، حکومت سوسیالیستی گیلان را تشکیل دهد. میرزا با مقامات مرکزی ایران هماهنگ نبود و نزدیک بود شمال ایران را به نفع روسیه تجزیه کند. میرزا نتوانست برای اهداف متعالیه و آرمانی خود ابزارها و تکنیکهای کارآمد جست و جو کند. آنچه را که روسها در قرارداد گلستان و ترکمانچای نتوانستند بر ایران تحمیل کنند، او تحمیل کرد: میرزا سواحل شمال ایران را به روسیه بخشید و ایران با حرکت میرزا کوچکخان، خطة شمال را از دست میداد. وی در اواخر کار از مارکسیستها برید و با بسیاری از رهبران جنبش جنگل درگیر شد؛ فرمانها و میانجیگریهای حکومت مرکزی را رد کرد و سرانجام، با یورش سردار سپه و تیمورتاش جنبش خطرناک او فرو نشست (ولایتی، 1370: 54-52). شوروی پس از توافق با ایران، جنگلیها را به راحتی فروخت و به کشتن داد (ذوقی، 1336: 393). میرزا بیشتر چریک بود و از الزامات دیپلماتیک و عقلانی آگاهی نداشت و به همین سبب، با شعار وحدت جهان اسلام و حمایت از آلمان و عثمانی، کشور ایران را با بحران مواجه کرد.   

خزعل، شیخ قبیله با رفتارهای قومگرایانه، قصد داشت کشور کوچک و فرمانبرداری تأسیس کند. راز موفقیت خزعل در دیپلماسی سنّتی او با انگلستان بود. انگلیس برای حفظ منافع خود در جنوب، به ویژه حفاظت از تأسیسات نفتی و مقابله با هجوم دزدان و قبایل، خزعل و قبیلة او را مسلح کرد و با قراردادی، قول داد سالانه مبالغی پرداخت کند؛ پشتیبان پسران خزعل پس از او برای رسیدن به سلطنت خوزستان باشد و به شخص خزعل تضمین امنیتی داده بود تا در برابر حکومت مرکزی ایران از او حمایت کند. اگر خزعل موفق شده بود، اکنون خوزستان ایران، مانند یکی از کشورهای شیخ نشین کوچک و وابسته بود. خزعل به حکومت مرکزی مالیات نمیداد و خود را سلطان جنوب ایران میدانست. سرانجام با لشگرکشی سردار سپه تسلیم شد و علیرغم حمایت انگلیس، رضا شاه اعتناء نکرد و خزعل و پسرانش را به صورت حصر در تهران نگاه داشت (ذوقی، 1368: 518-512).

شیخ محمد خیابانی، فعّال سیاسی آذربایجان در دورة دوم و چهارم به نمایندگی انتخاب شد. او از مشروطه خواهان بنام و مبارز بود و طرفدار آزادی شهروندان و استقلال کشور؛ در همة رویدادهای مشروطه طرف مردم را گرفت و با دربار و نیروهای روس و انگلیس مقابله کرد. زمانی که وثوقالدوله با واقعگرایی تمام برای حفظ تمامیت ارضی و به دست آوردن وام و حمایت امنیتی، سمت انگلستان رفت، خیابانی به مجلس چهارم راه نیافت؛ بنابراین به آذربایجان برگشت و با حزب دموکرات آذربایجان شورشی به راه انداخت و دولت آزادیستان را تأسیس کرد (اتابکی،1387: 168). خیابانی طرفدار انجمنهای ایالتی و ولایتی و گسترش حق مشارکت برای همة شهروندان ایرانی بود، اما وضع بسیار بحرانی بود. وثوقالدوله با همکاری مخبرالسلطنه و قزاقها به راحتی خیابانی را سرکوب کردند. خیابانی و میرزا کوچک خان، مبارزانی آرمانگرا و آزادیخواه بودند، اما منافع ملی را در نظر نگرفتند.


محمدتقی خان پسیان نیز، سرشت تحولات سیاسی ایران را درک نکرد و قربانی شد. وی افسر و فرماندهای با لیاقت بود و در زمینه و تحصیلات خود، تخصص و تجربه داشت و از سوی دیگر، بسیار ملیگرا و آزادیخواه بود و با نیروهای روسیه و انگلیس درگیر شد. پسیان در خراسان مقام اول امنیتی بود و اغلب کارها با او هماهنگ میشد. در کودتای سیدضیاء، حاکم نظامی خراسان شد و قوامالسلطنه را دستگیر و زندانی کرد. اندک مدتی بعد، قوام رئیس الوزراء شد و پسیان را بر کنار کرد، اما پسیان با توجه به اصلاحات گسترده در خراسان، طرفدارانی داشت و بنابراین، تسلیم خواستههای قوام نشد. قوام میخواست پسیان را تحتالحمایه و با دادن دو سال حقوق، از کشور خارج کند، اما او نپذیرفت و علیه حکومت مرکزی قیام کرد. پسیان طرفدار آلمانها بود و چندین نبرد به نفع آلمان و عثمانی در جنگ جهانی اول انجام داد و از آنها کمک میگرفت. سرانجام با فراخوان جنگی قوام علیه پسیان، وی سرکوب و کشته شد. 


رئیس علی دلواری، سرباز فداکار، رشید و مبارز، در جنگ جهانی اول با نیروهای اندک خود مقابل انگلیسیها ایستاد. قیام دلواری و سربازانش، هر چند وجوهی از قهرمانگرایی ملی و آرمانگرایی داشت، اما در جهت سیاستهای کلان کشور  نبود. این مبارز راستین،  در شرایط اشغال، بیطرفی را نپذیرفت و انگلستان سرانجام برای سرکوب دلواری از هواپیما استفاده کرد (برلی، 1380: 141).


در این دوره، ایران به سبب فقدان دولت مقتدر مرکزی و ارتش ملی، دچار تفرقه و هرج و مرج بود و هر کس از هر نقطهای، ادعای حاکمیت میکرد. برخی از این جنبشها مانند دلواری ملّیگرایانه و قهرمانانه بودند و برخی چون خزعل حرکتهایی خودخواهانه و خائنانه محسوب میشدند. با این حال، همة این جنبشها در راستای منافع ملی کشور نبود و اصول بیطرفی ایران را در جنگ جهانی اول نقص میکرد. جز جنبش دلواری، اغلب جنبشها کشور را به وضعیت بحرانی میکشاند و احتمال تجزیه و ماندگاری اشغالگران را افزایش میداد. هیچ امر سیاسی تنها با زور صورت نمیگیرد و عرصة قدرت در روابط انسانی نیاز به عوامل مشروعیتبخش دارد. امور هیجانی و زودگذر همواره کوتاهترین راهحل است، در صورتی که سیاست به صبر، آرامش، برنامهریزی و دقت نیاز دارد. 


10. الگوهای سیاست خارجی (الگوی بیطرفی)

«نظر به اینکه در این اوقات متأسفانه بین دول اروپ نائرة جنگ مشتعل است و ممکن است این محاربه به حدود مملکت ما نزدیک شود و نظر به اینکه روابط ودادیة ما به حمداله با دولت متخاصمه برقرار است؛ برای اینکه عموم اهالی از نیّات مقدسة ما در حفظ و صیانت این روابط حسنه نسبت به دول متحاربه مطلع باشند امر و مقرر میفرمائیم که جناب اشرف رئیسالوزرا فرمان ملوکانه به فرمانفرمایان و حکام و مأمورین دولت ابلاغ دارند که دولت ما در این موقع مسلک بیطرفی را اتخاذ و روابط با دوستان خود را با دولت متخاصمه کماکان حفظ و صیانت مینماید، و بدین لحاظ مأمورین دولت را باید متوجه نمایند که نباید وجهاً من وجوه براً و بحراً کمک به همراهی و یا ضدیت هر یک از دول متخاصمه نموده و یا اسلحه و ادوات حربیه برای یکی از طرفین تدارک و یا حمل کنند و باید از طرفداری با هر کدام از دول متحاربه پرهیز و احتراز نموده مسلک بی طرفی دولت متبوعه خود را کاملاً رعایت نمایند و در تکمیل حفظ بیطرفی و صیانت روابط حسنه باز آنچه هیات دولت ما مصلحت میداند به عرض برسد در اجرای مقررات آن امر ملوکانه شرف صدور خواهد یافت.» (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه 35-66-1332ق.).

تنها راه بجای مانده در هنگامة جنگ جهانی اوّل، بیطرفی بود. ایران به فرمان احمدشاه و صدور اعلامیة مستوفیالممالک اعلام کرد که بیطرف خواهد ماند (ذوقی، 1368: 153). این اعلامیه به همة سفارتخانهها ارسال شد و انگلیس، روسیه، ژاپن، ایتالیا و همة کشورهای دور و نزدیک، اعلام بیطرفی ایران را دریافت کردند و پاسخ دادند که به آن احترام خواهند گذاشت. در فرمان علاءالسلطنه به سفارت روس و انگلیس آمده است: «در این موقع که متأسفانه دایرة جنگ مابین دول اروپا مشتعل گشته، اولیای دولت متبوعة دوستدار مصمم شدهاند که پولتیک بی طرفی اتخاذ و از هر گونه وقایعی که ممکن است در حدود این دولت علیّه موجب انقلاب شود احتراز نمایند و به طوری که بر خاطر دقایق شناس آن جناب جلالتماب پوشیده نیست اولین وسیلة مهم لازمه که اسباب موفقیت دولت مطبوع دوستدار در اجرای این نیت خواهد بود این است که اولیای دولت بهیة روسیه (چنانکه مکرر وعده دادهاند) باقتضای حسن روابط همجواری قشون خود را از خاک ایران احضار و نقطه نظر اولیای دولت متبوعة دوستدار را تأیید فرمایند. به اطمینان احساسات خیرخواهانهای که در آن چناب جلالتماب سراغ دارد امیدواری کامل حاصل است که با اسرع وسایل این نیت اولیای متبوع دولت دوستدار را به استحضار مقامات مقتضیه رسانیده و موافقت اولیای دولت متبوعه خود را با نظریات اولیای امور ایران تحصیل و اولیای دولت دوستدار را از این حیث متشکر فرمایند. در خاتمه لازم میداند خاطر مودت ذخایر آن جناب دوستان استظهاری را به این نکته متوجه سازد که جناب سفیرکبیر عثمانی مقیم طهران صریحاً اظهار داشتهاند در صورتی که دولت متبوعه دوستدار بیطرفی خود را در این موضوع اعلام نمایند، اولیای دولت عثمانی بیطرفی ایران را کاملاً رعایت خواهند نمود. با انتظار نتیجه اقدامات حسنه آن مقام جلالتماب احترامات فائقه را تجدید مینماید» ( آرشیو اسناد وزارت امور خارجه66-1332ق.).

این الگوی دیپلماتیک دفاعی، به سبب توان اندک اقتصادی و نظامی ایران در وضعیت اشغال اتخاذ گردید. بر این اساس، کشورهای خارجی هیچ امیدی از ایران نداشتند و ایران به هیچیک از طرفهای درگیر زمین، سلاح، نیرو و امکانات نمیداد. بیطرفی موضعی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران در وضعیت بحرانی بود و جز این الگو، هرگونه اتحاد، ائتلاف، هجوم و مبارزه میتوانست نتیجهای خطرناک برای بقای ایران داشته باشد. ایران در وضعیت تدافعی خود را از فتنههای بینالمللی کنار کشید و اینچنین بود که در پایان جنگ توانست از متجاوزان درخواست کند تا خاک ایران را بدون قید و شرط ترک کنند. هیچ الگویی به این زیبایی و هنرمندی نمیتوانست ضامن حفظ منافع ملی ایران باشد و هر گونه کنش هیجانی و غیرمنطقی میتوانست مرزهای کشور را تغییر دهد. در مرکز اسناد وزارت امور خارجه، پروندهای با اسناد بسیار از بیطرفی ایران در جنگ جهانی اول وجود دارد (سال 1332 ق.، کارتن 66، دوسیه 35). 

نتیجه

ایران در آستانة جنگ جهانی اوّل یکی از بحرانیترین زمانهای تاریخ را سپری میکرد، زیرا توانایی دستیابی به اهدافش را نداشت. کشور پس از مشروطیت، دچار بحرانهای مختلف داخلی و خارجی و هرج و مرج شده بود. اما به سبب وجود نهادهای عقلانی، مانند وزارت امور خارجه و نخبگان دیپلمات، خطر بزرگ جنگ از فراز ایران دور شد. از آغاز مشروطیت تا برآمدن رضاشاه، ایران آماج حوادث بینالمللی قرار گرفت و سرانجام سه کشور اشغالگر وارد ایران شدند. ایران در جنگ جهانی، دیپلماسی بیطرفی را پی گرفت و توانست پس از جنگ با شرکت در کنفرانس صلح پاریس و انعقاد قرارداد 1919م. ـ که بعدها لغو شد ـ از تمامیت ارضی و استقلال کشور دفاع کند. دو کلید واژة اصلی ایرانیان در ارتباط با هر کشور خارجی، تمامیت ارضی و استقلال بود. این دو هدف سرانجام به دست آمد: روسیه، انگلیس و حتی آلمان بر این دو حق ایران تأکید داشتند. ایران در وضعیتی نبود که بتواند از الگویی خاص پیروی کند. تنها پشتوانة ایران نخبگان دیپلماتیک بودند که توانستند طرحهای مبتنی بر مذاکره، امتیاز دادن، موزانه، نیروی سوم و به ویژه بیطرفی را دنبال کنند. دستگاه وزارت امور خارجه، جنگ جهانی را پیشبینی کرد، گزارشهای دقیق فرستاد، با قدرتهای گوناگون به مذاکره پرداخت، به هیچیک از آنها استقلال ایران را نفروخت و حتی قدرتها را در برابر یکدیگر قرار داد. با آنکه ایران ارتش ملی منسجم و توان اقتصادی نداشت، همچون ققنوسی از میان شعلههای آتش برخاست. این بخت، وقوع انقلاب بلشویکی در روسیه بود. ایران با سابقة تمدنی، وارد دورة جدید شد. سیاست خارجی ایران، یکی از مؤلفههای هویتی است و موجب وحدت و بقای ایران در عبور از خطرات و بحرانها و ورود به دوران جدید بوده است.   
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