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  :چکیده

المللی براي فهم وقایع جهانی،  عامل اصلی دارد: شناخت محیط بینسیاست خارجی، چهار 

هاي  هاي عملیاتی یا تاکتیک تهیه نقشه کالن یا استراتژي براي تأمین منافع ملی، تهیه طرح

  ها. اجرایی براي تحقق استراتژي ملی و سازماندهی و هدایت نیروها براي تحقق تاکتیک

داخلی، فشارهاي خارجی، نوع برداشت زمامداران از تهیه و اجراي سیاست خارجی به شرایط 

گیر از  سیاست خارجی سایر کشورها، فهم وقایع جهانی، برداشت ذهنی کارگزارانِ تصمیم

محیط پیرامونی و دستگاه دیپلماسی کارآمد بستگی دارد. اگر مناسبات خارجی، فاقد عناصر 

خارجی از مفهوم روابط خارجی سخن  جاي تعبیر سیاست توان به ْبرده باشد، می چهارگانه نام

  میان آورد. به

کند با تکیه بر برخی منابع معتبرِ دوران قاجار به این پرسش پاسخ دهد  نگارنده کوشش می

که ماهیت و شیوه اداره مناسبات فرامرزي در دوران پادشاهی قاجاران، بیشتر به سیاست 

  خارجی مانند بوده است یا به روابط خارجی؟ 

  

  

  المللی قاجاریه، سیاست خارجی، روابط خارجی، نظام بین: واژگان کلیدي 

  

  

  

      

  

  

                                               
  23/6/1390تاریخ پذیرش مقاله:                                     12/4/1390  تاریخ دریافت مقاله:.1

هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد. 2
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  قدمه     م

،ایرانفرامرزيمناسباتتاریخ،پادشاهانِ قاجارسلطنتطوالنیدورهطی 

بهسالپنجاهصد وبیش ازکهعصريچنیندر. شدمهمیهایدگرگونیدستخوش

قاجاران خارجیِکرداردرگیريتصمیمعرصهدرپذیريرخنهو  نفوذپذیري،کشیددرازا

پیکرهوساختارکهمعناستاینبهدرحقیقتنفوذپذیري. هاي آن استاز ویژگی

قراربیرونیوبیگانههايمؤلفهنفوذوتأثیرتحت،فرامرزيمناسباتدرگیريتصمیم

داخلیمشکالتعنوانبهآنازتوانمیکمترکهیابدمیوسوسمتطرزيبهوگیردمی

آنبهنیزفرامرزيمناسباتدرگیريتصمیمعرصهدرپذیريرخنه. کردیادبومیو

کهاستشدهمتوجه،بیگانهکشوریکگیريتصمیمپیکرهوساختارکهمعناست

محتوايدرساختاريوشخصیتیفرهنگی،مادي،هايمؤلفهازگیريبهرهباتواندمی

هايشخصیترشوه،وپول. شوددخیلپذیررخنهکشور  یامیزبانکشورگیريتصمیم

هرگونهازممانعتويگیرتصمیمساختاربودنمستبدانهترس،بیگانهومتزلزلروانی

نخبگانمیاندرموجودفرهنگیو فکريفضاي،همهازترمهموسیستمازخارجابتکار

یکگیرتصمیموریزبرنامهدستگاهپذیريرخنهسببتواندمیسازتصمیمو گیرتصمیم

در دوران سلطنت  موجودالسیفرهنگیو فکريدستگاه،آنکهویژهبه؛شودکشور

شناسیآسیبوشناسیدرمانهمودردشناسیهم،گوناگونهايشیوهبهقاجاریه

ومنتسبکنندهرخنهکشورفرهنگیو فکريهايدستگاهبهراخودکشورساختاري

دبایقاجاریه،دورهدرایراناجتماعیوسیاسیالتتحوتاریخبررسیدر. دنمومیوابسته

اجتماعی،تحوالتازراسیاسیتحوالتتواننمی،سویکاز:کرددقتنکتهدوبه

دورهایران،پیوستهبهممجموعهیکمثابهبهزیرا.دانستجدافرهنگیواقتصادي

اقتصادي،سیاسی،ِ زیستبهالمللیبینمحیطازجدايتوانستنمیاعمطوربه،قاجاري

 ـراتأثیربیشترینایرانیان،دورهایندروبیشکمودهدادامهخوداجتماعیوفرهنگی

زمینمغربفکريهايجریانوتکنیکیمظاهرنفوذازـ البته به طرزي کُند و تدریجی

بدونراحکومت قاجارانسالهپنجاهصدودورهتواننمی،سودیگراز.اندپذیرفته

موردشخصیتیجنبهازهموساختاريحیثازهم،تمایزاتبرخیدرنظرگرفتن

  .دادقرارمطالعه

هاي قابل اعتناء طرح گردیده  شود برخی از پرسشدر مقاله حاضر کوشش می

قاجاریهدورهایراناینکههایی مانند  و بدان پاسخی مناسب و درخور داده شود. پرسش

عصرآیااست؟بودهبرخوردارخارجیسیاستیاخارجیروابطاز دو مقوله یکاز کدام

وانفعالنماد دوره،ایرانخارجیمناسباتتاریخدراش گانه قاجاري با پادشاهان هفت

روابطوخارجیسیاستمیانآیاسازي؟تصمیموبودنفعالیااستپذیريتصمیم
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 است؟مبتنیدیگريبریککدامباشدتفاوتیاگرهست؟تفاوتیاین عصر خارجی

هایی که از درون مباحث علوم سیاسی برخاسته است، مشروط به  به چنین پرسش پاسخ

اي است که  رشته سبب، این مقاله یک مکتوب میان خوانی است؛ بدین  دانی و تاریخ تاریخ

ها را نشان دهد و روزنگاري کند و  به ما روندها و روالبار از تاریخ باید مدد جست تا  یک

بار نیز علوم سیاسی باید به ما بگوید که چرا  رویدادهاي تاریخی را به ما بشناساند و یک

بار هم از  آیند که با دیگر کشورها، ارتباط و پیوند برقرار سازند. یک ها درصدد برمی دولت

به ما بگوید دولتمردان چرا و چگونه در عرصه  جوییم که الملل مدد می دانش روابط بین

کنند و کشورها  گیري می ها، اقدام به تصمیم مناسبات خارجی با دیگر کشورها و دولت

بس، انعقاد  چرا و چگونه با تصمیمات خود، رفتار دیگران را از حیث جنگ، صلح، آتش

بار هم هست که ر، یکدهند. این سه به کنا معاهده، قطع روابط، اتحاد و انزوا پاسخ می

جاي دلیل ننشانیم و متّکی بر واقعیت  خواهیم سخنِ سنجیده بگوییم و سفسطه را به می

هایی  الملل، مؤلفه ملموس سخن بگوییم. در این مقاله، نگارنده از دانش روابط بین

طرزي برساخته است تا  گیري را به همچون سیاست خارجی و روابط خارجی و تصمیم

هاي مستند تاریخی، مکتوبات  پرسش بنیادین پژوهش پاسخ دهد و از متن بتواند به

 ها مبتنی است، در کنار هم قرارداده گوناگون را که بر برخی خاطرات و اسناد و نامه

است تا با مددگرفتن از آنها درك کند که در باره مفهوم مناسبات خارجی عصر قاجار، 

  توان اندیشید. چگونه می

  

  سیاست خارجی و روابط خارجی شناخت تمایز

در نظر گرفته شود:گوناگونمعانیبایمفهومعنوانبهباید خارجی،روابط

فاقدفرامرزيمناسبات،علمیوفرهنگیاقتصادي،سیاسی،فرامرزيمناسباتانواع

وقدرتبرمبتنیزیربنايفاقد،راهبرديسازماندهیفاقد1،هاديهايبرنامه

فرامرزيمناسباتانواعو زیانوسودحسابمدونِفهمفاقد،بلندمدتریزيبرنامه

  .خاصلحظهبرمبتنیوپذیرانهرسوختأثیرپذیرانه،منفعالنه،

ورابطهداشتنصرفازفراترواستدیگريپدیده،خارجیسیاستاما       

،هاگیريجهت،اهدافمجموعهخارجیسیاست. استخارجیوفرامرزيمناسبات

المللیبینسیاسیواحدهايسایرمقابلدرحکومتیککهاستابزارهاییوهاروش

دشومیسعیخارجیسیاستدر مقوله . کندمیدنبالملّیمنافعبه دستیابیمنظوربه

ازمتقابالًاینکهضمنگذاشته شود،اثرالمللیبیننظامکلبروکشورهاسایرکرداربر

                                               
1. Master Plan
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تأمینکشور،یکارضیتمامیتواستقاللحفظ. پذیردمیتأثیرنیز خارجیمحیط

درکشوریکتوانمنديارتقاءوالمللیبینپرستیژ،نظامی،تجارياقتصادي،نیازهاي

دیگراز. استخارجیسیاستیکوظیفهنیروهانظامیواقتصادي،سیاسیسازماندهی

هايانتخابواهداف  3،برآوردوتخمینو2اجرا،1تنظیمبرخارجیسیاستمفهوم،سو

گرفتهقرارمشخصیساختارسیاسیو  جغرافیاییقلمرودرکهداردداللت کشوریک

نهادهايازبسیاريواريذسیاستگمسئولمقاماتتوسطالگوهاواهدافاین. باشد

/ خوشوقت،7- 8: 1376. (ازغندي،گیردمیقرارگیريپیموردسیاسیواجتماعی

  )186-137:200القلم، / سریع1375:148-145

هايمحدودیتوامکاناتسازي،استراتژيوراهبردگذاريباخارجیسیاستدر

نهادهايوهادستگاهها،برنامهوهاسیاستکنندهتنظیمنهادهاياري،ذسیاستگ

مواجهخارجیوداخلیسطحدودرهاسیاستتعییندرمؤثرعواملوسازتصمیم

درکدامهیچکه)156: 1374/ باربر و اسمیت،276- 284: 1372زاده، (سیف هستیم

یکازاستعبارتخارجیسیاست،دیگرتعبیريبه. ندارندوجودخارجیروابطتعریف

حکومتیگیرندگانتصمیمتوسطشدهریزيبرنامهپیشازاعمالرشتهیکیااستراتژي

محیطدروملیمنافعچارچوبدرمعیناهدافیبهدستیابی،آناز مقصودکه

 شدهریزيبرنامهو بحرانیتاکتیکی،تصمیماتبرتواندمیاستراتژياین. استالمللیبین

منافعدبای،عملدراما.بگیردبنیاد)9: 1370/ آرشوانک،693-1375:694(دویچ،

شرایطبهخارجیسیاستاجرايوتهیهزیرا،بسنجدموجودتواناییوقدرتباراملّی

سایرخارجیسیاستوزمامدارانتلقیوبرداشتنوعخارجی،فشارهايداخلی،

ودارندذهندرپیرامونیمحیطازکارگزارانکهتصویري، جهانیوقایعفهمکشورها،

/ بهزادي،126تا: چگل،بی (غازانکارآمدهاییدیپلماتباقويدیپلماسیدستگاهنیز

  . بستگی دارد)1368:17/ فریدي عراقی،5- 6: 1369دبیري،/ 21: 1368

امورحفظصورتبهچه،استخارجیمحیطکنترلخارجیسیاستجوهره

وسازتصمیمنظامدادهايدرونمانندمقدماتیبرکهنامطلوبامورتغییرچهو مطلوب

ازاعمابزارهاایستارها،وتصوراتوهاارزشوباورهاگیر،تصمیمنظامدادهايبرون

تبلیغاتی،شی،اپاددیپلماتیک،تخاصمی،جنگی،آمیز،خشونتادعایی،ارعابی،اقدامات

مراتبسلسلهنیزوکردنیمقاومتوقت،دفعانگاري،نادیدههمراهی،ترغیبی،زنی،چانه

هاییسوگیريوسمتوحیاتیومدتکوتاهمدت،میانبلندمدت،ازاعمهاهدف

                                               
1. Formulation
2. Implementation
3. Estimation
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- 123: 1374(کاظمی،اتحادپسندوجوائتالفونشدنیاشدنمتعهدانزوا،همچون

استخارجیسیاستدرتنهابنابراین،. استمبتنی)47-48: 1376زاده،/ موسی121

دارندراسازيتصمیمساختاربرتأثیرگذاريتواناییکهکشوریکهاياستراتژیستکه

نفوذگذار،منزلتیازآیاواستقرارچهازکشوریکراهبرديمنزلتکهکنندمیتعیین

ازدستهکداموجزواستبرخوردار)20: 1378زاده، (سیف نفوذناپذیرو نفوذپذیر

ونوعتنظیمدروکردرابطهبرقراريبهاقدامآنبابتوانتاگیردمیقرارکشورها

  .کوشیدرابطهکیفیت

شناخت: گیردمیصورتاصلیعاملچهارکهاستخارجیسیاستدرنهات

ملّیمنافعبرايکالننقشهتهیه،استجهانیوقایعفهمبرمبتنیکهالمللیبینمحیط

استراتژيتحققبرايعملّیاتیهايطرحتهیه، شودمیتعبیرملّیاستراتژيبهآنازکه

-80: 1377(الریجانی،عملّیاتیهايطرحتحققبراينیروهاهدایتوسازماندهیو  ملّی

رفتارکالننقشه،آندرودارداستراتژيکهاستخارجیسیاستتنها.)79-13-12

راآنهاوکنندمیشروععالیمقاصدازنیزوگرددمیطراحیمرزهابیروندرکشوریک

نشانهمرامناسبراهکارهايعالوهبه. کشانندمیاقدامبرمشرفومیانیسطوحبه

ايکارنامهصاحبخارجیسیاستدرشدهانجامبزرگوکوچکاقدامهرودهندمی

عواملآمادگیاقدام،براينیازموردامکاناتاقدام،نتایجازانتظارات،آندرکهشودمی

حینارزیابیونظارتوهدایتنحوهواقدامخصوصیاتوزماناقدام،برايمسئول

انهفمنصقضاوت. شودمیمعین)،31- 32- 102- 103: 1377(الریجانی،اقدامیکعمل

دیگرازواستخارجی متفاوتروابطباخارجیسیاست،سویکازکهداردآنازنشان

  اي دیگر مورد بررسی قرار داد.  قاجاري را باید از زاویهدورهایرانکمدستسو،

گیرد.  بهره میبراي تبیینِ مدعاي خود  کالوي جاکوي هالستینگارنده از الگوي 

المللی در گرِ نظام بیننعنوان باز ، دولت بهالملل او تحلیل سیاست بینمبانی در کتاب

الملل در آن  شود و این نظام، محیطی است که واحدهاي سیاست بین گرفته مینظر

هایی هستند که  کنند. در یک تعریف ساده از منظر او، سیاست خارجی پدیده عمل می

 - از عام به خاص ـ روند. او سیاست خارجی را به چهار بخش ملّی می فراتر از مرزهاي

ها و اعمال (هالستی، ی، هدفلمهاي هاي سیاست خارجی، نقش گیري شامل: سمت

گیريِ انزواگرایی، عدم تعهد، و ایجاد  کند. سپس، از سه جهت ) تقسیم می164: 1380

بخش، رهبر منطقه، حافظ  قالب رهاییسنگر انائتالف/تشکیل اتّحاد، شانزده نقش ملّی (

بخش، عامل ضد امپریالیست،  هاي رهایی منطقه، دولت مستقلّ فعال، حامی جنبش

اي،  مدافع اعتقادي خاص، دولت میانجی/ پیونددهنده، همیار در ایجاد نظام فرعی منطقه

د کننده به توسعه، دولت رابط، متّحد وفادار، دولت مستقل، دولت سرمشق، متعه کمک
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(نظم جدید، نظم جهانی، و  بلندمدت هدف)، و سه نوع بخش به توسعه داخلی، توازن

المللی، سلطه  (ایجاد / حفظ نهادهاي بین مدت میانهدفالمللی)،  صلح / امنیت بین

هاي اقتصادي در خارج، تضعیف مخالفان، حمایت از  اي، گسترش فرصت منطقه

(رفاه اقتصادي،  حیاتی هدفها در خارج)، و  شدوستان/متّحدان، حیثیت، ترویج ارز

پارچگی سرزمین، حفظ/ تقویت شیوه زندگی، وحدت سرزمین، امنیت ملّی، یک

اي است از قدرت،  که آمیزه اعمالِ سیاست خارجیخودمختاري، استقالل)، به همراه 

ه )، براي توصیف ماهیت سیاست خارجی کشورها بهر163- 277توانایی و نفوذ (همان: 

  گیرد. می

  

  هاي مناسبات خارجی ایران در دوره قاجارویژگی

ايگونهبههمآنخارجیروابطازقاجاریهدورهایرانرسدنظرمیبهکمابیش

ازتواننمیگرچه؛استبودهبرخوردارپذیرتصمیمو پذیررسوخنفوذپذیر،/منفعالنه

پذیرفتتوانمیزیرا. شدغافلژئوپولیتیکموقعیتوجغرافیاحساسومهمعاملتأثیر

بامقابلهگرم،هايآببهدسترسیواسطهبهروسیهبرايایرانقوا،توازنزمانیدورهدر

انگلستانبرايوفارسخلیججنوبیحاشیهکشورهايدرنفوذومصرفبازارانگلستان،

کشورهايدرنفوذمصرف،بازارروسیه،بارقابتهندوستان،تهدیدمنعواسطهبه

پیشتاایران،نهایتدراست، اما بودهمهمیکشور بسیارفارسخلیجامنیتومنطقه

داشتهاهمیتافغانستانوهند،روسیهمیانبودنحائلواسطهبهتنهانفتکشفاز

منازعهنوعومحلتعییندر  است که نبودهمنازعهعامل،تنهاییبهخودواست

یافته  می)99-110: 1378/ ذوقی،57: 1369/ انتنر،114- 192: 1376(اطاعت،نقش

و داشتتوجهیقابلحجم،سرزمینیوسعتحیثازایرانشایددلیلهمینبه. است

وکوچککشورهايجزءالمللیبینسیستمو تأثیرگذاري در  تأثیرپذیريلحاظبه

  .استشدهمیمحسوبضعیف

واجبارچونهمآورتضییقاقداماتبرخیبانفوذوقدرتصاحبکشورهاي

. کردندمیایرانمانندکوچکیوضعیفکشوردرمداخلهانواعبهاقدام،تحمیل

کشور  همیعنی؛شدمیايرخنهوساختاريهايوابستگیبهمنجرکههاییدخالت

رخنهونفوذزیرايگونهبههموشدمیوابستهمتروپلقدرتبهایرانچونفرودستی

تهدیدزور،کاربردبرمبتنی،دستاینازهاییمداخله. گرفتمیقرارجومداخلهکشور

اثرپذیريیارفتارتغییرسببوبودکوچکوضعیفدولتعلیهمجازاتاعمالیا

جانبهیکشکل،دخالتایناوقاتگاهی. شدمیپذیرمداخلهدولتسیاسیهايفعالیت

استعماري،سلطهاعمالالحمایگی،تحتتحمیلسرزمینی،الحاقوانضمامقبیلاز
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واقتصادي،سیاسیامتیازاتانواعکسبو)کاپیتوالسیون(کنسولیقضاوتحقکسب

کشور متروپل اختصاصیشکارگاهمنزله  ، یک کشور بهاوقاتگاهیفت.یامینظامی

منطقهمثابه بهه شدن یک کشور درنظرگرفتشکلبهبروز آن گاهیو رفت شمارمی به

طرفینیمداخلهراآنتوانمیکهنمود  دو یا سه قدرت بزرگ زمانه واقعیت پیدا می نفوذ

  .نهادنامرقابتی

روسیهمقابلدرانگلستانبرايامنیتیحصاريایران،نوزدهمقرنآغازاز

.بودمانندحایلدولتبهوداشتقرارهندوستانبهروسیهمسیردرزیرا،شدمیتلقی

فراوانامتیازاتاخذمحلودرآمدباالرقابتدرجهباايمنطقهصورتبهآرامآراماما

تبدیل زمانهابرقدرتدوهايرقابتدستدراسیروضعیفکشوريبه تدریجه بوشد

وجنگمانندهاییرویه)537-551: 1369/ اسالمی،33- 61: 1378. (دهشیري،شد

 امپریالیسمعصردرایرانبقاينیزومنفیومثبتموازنهسیاستوگریز

ازایینمبلکه،دانستخارجیسیاستنمودتواننمیرا)37- 33: 1355(فرمانفرماییان،

خارجیامور. استبودهتئوریکهايپشتوانهبدونوناکارآمدهاياندیشهبرخیوجود

بهمأموراعظمصدریااولوزیروبودسلطنتویژهامتیازاتازقاجاريدورهایراندر

ومطاعهآیینقضافرامینوخارجهجاتنامهتحریربهتنهاالممالکمنشی.بودآناداره

طرز.نداشتتصمیموتعیینبهدخلیوپرداختمیمرموزهومکنونهاسرارجاتملفوفه

ووالیتعهديمقامسربرنزاعواداريمنصبانصاحبرقابتوقاجاریهسلسلهحکومت

ایران،نهنگوخرسنزاعمیاندر.گذاشتمیتأثیرخارجیروابطدرالسلطنگینایب

هندوستانبرايتهدیديبتواندکهماندمیقويبایدنهوآمدمیدرپاازکلیبهبایدنه

وبوددرآوردهازپاراماپیشازبیش،بیگانگاندرپیپیهايیورش.باشدافغانستانو

هاروس.نمودمیانگلستانوتزاريروسیهخواهانهگسترشهايمعاملهمحلراایران

خواستندنیم مرده می فارسخلیجبهدسترسیوایراننعشرويازعبوربرايراایران

احتیاجونزعحالدرهمیشهضعیفراایرانیانهندوستان،حفظبرايهمهاانگلیسیو

راهمیناندخواستهبرخیوداشتاقتضاییچنینماژئوپلیتیکگرچه.خواستندمی

خارجیسیاستدارايقاجاريدولتمردان،بدبختیهمهآنمیاندرکهکنندعلَم

درتاهمزمینههمیندرحتیکهپذیرفتتوانمیتنها.کردباورتواننمیاما،اندبوده

بیشتردرمانخارجیروابطدروبودیممنفعلواثرپذیر،بودنشدهکشفنفت،ایران

حفظماناستقاللاندكیا بهتر است گفته شود:  ماناستقاللکهبودمایاربخت،اوقات

فرامرزيمناسباتراهنمايبرنامهودستورالعملومنشورگاههیچوگرنهشدمی

  .ایمنداشته
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اصلیخطسهازواست شدهجاريصادقمستشارالدولهقلمبهکهراآنچه

آنراهدرقلماًوقدماًوعمالًوقوالًبایدکهگویدمیسخنایرانخارجهتیکیپول

هر دولت و مملکتی :پذیرفتتوانمیروندهسریعثاقبشهابیکمثابهبهتنها،کوشید

در عالم سیاسی خط حرکتی دارد که آن را مسلک پولتیکی آن دولت و مملکت 

ایران هم از روزي که در سایه مشروطیت پا به دایره ترقی و تمدن گویند. دولت علیه می

پولتیک حقیقی گذاشته است مسلک پولتیکی مخصوص براي خود اتخاذ کرده است.

خارجه ایران در روي سه خط اصلی سیر می کند: اوالً حفظ استقالل وطن، ثانیاً رعایت 

تجارت عمومی است باالمساوات. این سه روابط اتحاد با دول متحابه، ثالثاً مراعات آزادي 

نماید که پولتیک خارجه ایران امروز در االضالعی تشکیل میخط اصلی مثلث متساوي

روي آن مثلث قائم و استوار است. بدیهی است در ضمن این خطوط اصلیه مالحظات 

ري ، تجارتی و صناعتی و روابط همجواري و غیرهمجوا]جغرافیایی[تاریخی و ژوغرافیایی

و غیره زوایاي این مثلث را مستقیماً و یا بطور غیر مستقیم بهم وصل کرده و در داخل 

  .)37- 39: 1362(مستشارالدوله، .این مثلث خطوط ثانوي تشکیل داده است

سخن مستشارالدوله، فقط بیانگر لزوم داشتن مناسبات خارجی با کشورهاي 

طرزي عمده، از آغاز تاریخ  و حتی به اي نیست دیگر است و البته این موضوع، نکته تازه

روابط میان کشورها وجود داشته است. مسأله مهم عبارت از پدیدار دیگري است، زیرا 

هاي دیگري وابسته شده است  ضعیف بودن و قدرتمندي کشورها در عصر حاضر به مقوله

  رود.خان مستشارالدوله نوشته است فراتر می اي که صادق که از بدیهیات اولیه

  

  ِعصر قاجار در مکتوباتهاي مناسبات فرامرزي ایران  ویژگی

چنینودهندمیهمدستبهدستهمگی،تاریخیسندهايوهامثال

  :قبوالنندمیمابه؛ خارجیسیاستنهاستداشتهخارجیروابطایرانکهراتصوري

بابدر. ق1297درسپهساالرخانحسینمیرزابهخطابشاهناصرالدین. 1

  :، چنین گفته بودهراتاستردادقراردادطرح

خواهدایرانومندولتآبرويوشأنبهضرريماالًوحاالً...قراراینخدایا

فقرهدر...شودمنکشفبد؟یااستخوبرفتنکاراینپیداشت؟نخواهدیاداشت

. استنوشتهرااستخارهشرحسیدصادقآقا. شدقرآنیاستخاره،هراتعملومعاهده

همعالمخداوندتعالیالحمداهللا. ]بخوانید[بخانیدهمراماخطکنید،بازراپاکتسر

  )492-493: 1351(آدمیت، دانستمصلحتچنین

ايتکهورا اداره نمودخارجیسیاستیاخارجیروابطتوانمیاستخارهباآیا 

ترین  که از عمده در حالی بخشید؟دیگريبهراو خاك یک کشور  سرزمیناز
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هاي یک دولت در عرصه مناسبات خارجی، حفظ تمامیت ارضی است. البته، این ویژه کار

هراتوبه موضوع نداشت دخلیخوب،یاآمدمیبداستخارهاگردر زمانی است که

  .بودرفتنی

منزلدرناصريخارجهدولوزیرگرمروديخانمسعودمیرزاحاجی. 2

هنگامدر. گذشتمیدر خانهکارهاهمهوبودکردهتهیهاي بایگانینیمچه،اششخصی

خانمنزدخارجهوزارتمهرفهمیدندمیبسیارتفحصازپسسندیکمهروءامضا

به جاي آنکه سفیر  یاواسترفتهعبدالعظیمحضرتزیارتبه،همخانمواستوزیر

هاي دیپلماتیک  دادن تشریفات معمول، نامه وقت قبلی از وزارت خارجه بگیرد و با انجام 

خارجه ووزیرپیشخفتباراهانامهبودند که سفراپیشکاراناصالًرا تحویل دهد، این

باکهکاري.رفتندمیوگرفتندمیراجوابوایستادندمیخودوآوردندمیصدراعظمیا

  )230-231-249: 1363. (اقبال آشتیانی،آمدنمیجورمنطقیهیچ

مسائلتمام:گویدمیاش متملقانههايگوییاغراقباسپهرالدولهمورخ. 3

انقالبوشورشعاملراهمووکردمیحلتنهیکنوريآقاخانمیرزاراخارجه

 کهکسهمهوچیزهمهازاست پرمدعاواطالعبیآنچنان. داندمیهندیان1857

بودهایرانفقط یک دنیا وجود داشته است که در آن فقط یک بریممیگمانگاهی

زیرانشسته است، بوده و غبار شکستی مطلقاً بر او نمی پیروزهمیشه،همایرانواست

  )1524- 1530: 1377. (سپهر،اندبودهآقاخانپشتوانهخداسایههموخداهم

بااختالفشدربارهالدولهناظمخانملکممیرزابهاينامهدرشاهناصرالدین. 4

  :کندمیتکلیفکسبوخواهدمیراهنماییانگلستاندولتازروسیه

،نوشتهاینمقتضايبهموردایندربدانیمنمودهملتفتراانگلیستدول

نماییممعلومچنیناینوچه؟ماتکلیفوبودخواهدچهدولتآنهمراهیواقدامات

مابدهدرويایننظیرماخاكحدودازدیگرجايدرروسدولتطرفازاگرآیندهدر

واقداماتقسمچهمنتظرباید... دانیممیخودبزرگدوستکهانگلیسدولتاز

دارجانوباقوتخیلیگیریدمیکهنوشتهنماییداهتمامواصرارباز... باشیم؟همراهی

  )231: 1373(ترکمان،. باشد

ها در روسیه، زمانی که آوازه اغتشاشات روسیه  به هنگام شورش دکابریست. 5

هاي داخلی آغاز شده  اولیاي دولت این گمان بردند که در روسیه جنگبه ایران رسید: 

ویژه وضع همسایگان  المللی و به ها از نظام بین اطالعی ) این بی13: 1357(ناطق، .است

فتحعلیتحریضشد؛ مثالً آمیز می ساز وقایعی مسخره جو، گاهی سبب قدرتمند مداخله

رايبروستحریضوتحریکوایرانباهمراهیدرروسباجنگبهراانگلیسشاه

یکبهروسزدنگردنبابدرشاهفتحعلیهمضحکاناظهاراتترکمانان،بهحمله
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یکوروسیهبهشدنشدعوتبرايالتماسوشاهناصرالدیناصراروشمشیرضربت

یااستخارجیسیاستبیانگر،)124-126- 206- 207: 1357(ناطق، فرنگدیگرسفر

ها چندروزي  شاه اصرار داشت که به دعوت روس ناصرالدیندقّت کنیم:  خارجی؟روابط

پطرزبورگ اقامت کند و بدین منظور همه روزه نمایندگان دولت خود را به  در سن

اي براي او دست و پا کنند.  نامه فرستاد تا به هر ترتیبی که شده دعوت سفارت روسیه می

نمود و  لیکن سفارت روسیه تا مدتی از پذیرفتن درخواست دولت ایران خودداري می

ر مورد اقامت در سن پطرزبورگ هنوز نیامده است و تا داد که جواب امپراطور د پاسخ می

  )206-207: 1357رسیدن این جواب درباریان ایران حق سفر به روس ندارند. (ناطق،

ونهصد. کردممشاهدهغریبیتفصیل. رفتمخانهدربصبح:آنکهبارترتأسف. 6

سفرايمراسالتاغلبوخارجدرایرانسفراينوشتجاتغالباًکهسربستهپاکتهفتاد

سعیدخانمیرزانوشتجاتمیاندربودغیرهوسرحدداراننوشتجاتوایراندرخارجه

بودقبلسالبیستازهاپاکتاین. بودفرستادهشاهحضور،کردهجمعپسرشمرحوم،

. ایرانحالبهوايباشدمباالتبیطوراینکهخارجهوزیر... قبلسالچهاردهالی

  )8: 1371داوود، ل(آ

ایرانالتماسروسیه،بهمشتركحملهدرناپلئونبهشاهفتحعلیپیشنهاد. 7

باقراردادانعقادخواست، درثمربیگرديدورهوپاریسعهدنامهدرایرانعجزفرانسه،به

دخالتنوري،آقاخانسويازمسافتدوريوسرزمینوجغرافیاشناختبدونآمریکا

باسلطنتسربرمتعدددعواهايامور،ترینداخلیوترینکوچکدرحتیخارجیان

خارجیان،اهدافوقواعدوکشورهاوالمللبیننظامعدم شناختخارجیان،بهتمسک

متعلق بهکههراتحفظبراينیروفقدانها،پیمانوعهدهابههمگانیبنديپايتصور

باشرطوعهدهرسازيباطلواتحادهاوهادوستیدرهابدیلبهتوجهعدمبود،ایران

کارفرنگی،دیگرمملکتیکازحریصانهچشمگوشهیکدادننشانباتنهافرنگدول

عالقهباشند،ناظرهعیونبخواهندکهجاییهروجاهمهدرخارجیجاسوسانآزادانه

بجنگند،همباخواهندمیکهکشورهاییشناختنبدونجنگبهتباريوایل

همهشدنمقبولملوکانه،اغماضوکریمانهگذشتتوجیهباهراتدادنبازپس

دادنسیاههکارساز،ومهمامتیازترینکماکتساببدونخارجیدولتیکهايخواسته

بدونپذیرشوروسیههايخواستدانمعنوانبهایرانوزیرمختاربهوزیرمختاریک

باجنگسوزانآتشدرکهایرانیرهاییبرايخواهیکمکوالتماسآنها،شرط

جهتتفنگوتوپملتمسانهتقاضاهايبالعکس،وهروسیطرفازاستافتادهانگلیس

هرمالوجانامنیتفقدانازترسآن،به  دسترسیعدم وجنگبحبوحهدرعساکر

خواهشواسطهبهتنهاهاافغانبهآندادنبازپسوغوریانقلعهتخلیهفرنگی،مسافر
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متحددولتدوستانبادوستیآغازومتحددولتدشمنبادشمنیآغازبریتانی،دولت

پادشاهکهنکتهاینبهروسیهازوحشتناكهايشکستتوجیهکتاب،وحساببدون

وتفضالًزرعذيغیراراضیواگذاريانجامید،صلحبهدولتدوکاروکردخواهشروس

دولتیکتوسطقاجارخانداندرسلطنتتداومتضمینخارجی،کشوریکبهمرحمتاً

واقدامهربدونایراننیازهنگامدرانگلیسوروسکردنپهلوتهیبهاعتراضخارجی،

 دارددر دوره قاجار المللیبیننظامکاملشناختعدمازنشان؛ همگی این مواداهتمام

ونکتهچنددر این میان،. باشندداشتهخارجیسیاستتوانستندنمیایرانیانو اینکه

  :شودمینقلعیناًخواندنیسند

دربارهبحثطریقهوالمللبینحقوقازایرانوزراياطالعیبیمابراي) یک

درما... بودکارپیشرفتدربزرگیاشکال،هاآننادانیبخصوصوسیاسیمهممسایل

جنگصحبتحتی. باشدداشتهاطالعیاروپابزرگاتفاقاتازکهندیدیمراکسیایران

. باشندمیخودکشورازخارجاتفاقاتازکاملاطالعیبیدرهمگی. اندنشنیدههمرا

  )126- 129: 1349مافی، (نظام

الزمراماکندرسیدگیخارجهدولاموربهکهآنجهتبهآدمی،حقیقت) دو

وباشدداشتهتامتسلطهاآناموراتدرکهنداریمسراغالحالهمآدمیهمچهواست

کهمیرزامسعوداالباشدمستحضرومخبرهاآناوضاعووضعازوبزندقدمفهمیده

.داردتامبلدیتوداندمیخوبراهاآنکارروشواستکردهاروپابهمتعددسفرهاي

هیچبههاآننگذاردبرسددرستهاآناموراتبهکهنمودیمخارجهدولوزیررااولهذا

  )56: 1374. (مسعودانصاري،باشندمکدرالوجوهمنوجه

  :خواهدمیپولشدن،ادارهبرايخارجیسیاستودیپلماسی. 8

کهاینعلتبهولیاستدارعهدهراپیروزارتشیکفرماندهیشاهزاده) یک

  )67: 1373(بارنز،. استشرمندهبسیارنداردآنادارهبرايپولی

همهبه... حاالاستبودهتومانهزارهشتادوکرورسهقشونمواجب) دو

  )55تا:  . (صفایی،بیاستتومانهزارنهصدجهت

ازاستفادهبا1866تا1869پاریسدرایرانکاردارخانیوسفمیرزا) سه

  )73: 1376. (پورشالچی،کندمیفروشییقالدیپلماتعنوان

وفرانکهزارقبالًگريکنسولحکمهرصدوربرايخارجهاموروزیر) چهار

  )67و68: 1376. (همان،گیردمیفرانکهزارششوزیرمختاريحکمهربراي

بقیهربعسهسلطنتی،مصارفوضعازبعدکهایرانمالیاتکرورچندبا) پنج

بهدیگرربعواستبدادوکاليوتجمالتوپاركواستیفاوزرايالوفوآالفتزییدبه
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. کردتجهیزتوانمیقشونیچهشودمیصرفمستحقینومأمورینعجزهاعاشه

  )255-256: 1361(مستشارالدوله صادق،

مفلوكاجزاينفرسهدوجزنهادمقدمخارجهوزارتبهمنکهروزي) شش

...نیستکالسکهیکنگهداريبهقادر...الملکصدیق...نبودمیاندرکسی

مردمهايخانهدرعدیدههايمأموریتهمهاینازبعدخانمهديمیرزامعتمدالسلطان

میرزاکهکنمعرضمباركپايخاكبهتوانممیموقعکدامدر... نشینکرایه

اضافهودرجهارتقاءباید.استخدمتمشغولبغداددراستسالبیستقلیطهماسب

  )176- 177: 1369(دهنوي،. شودمرحمتاوحقدرمواجب

خارجیسیاستوخارجیروابطودیپلماسیشرفتپیوزورمنديوقوت. 9

  :استنیرومندوکارآمدعساکروقشونبه

وشصتهايتوپحاملکهجهازاتیبادریاکناردرایرانعساکرمنازعه) یک

: 1363(خورموجی،. استکوبیدنسردآهنوسودنهاوندرآببودخواهندپوندشش

211(  

سالح،بیمردانتنهزاربیستتواننمیکهچرانداردمنظمارتشایران) دو

بهمگرپردازندمیچیزهمهبهکهرافرماندهبیومواجبوجیرهبیلباس،بیآذوقه،بی

بازاروکوچهدرکهمجبورندروزانهناندرآوردنخاطربههمروزهرونظامیوضع

  )253: 1372. (امامی و آذرنگ،نامیدارتشبکنندهاهنرنمایی

صورتسوارازدستهیکاینفقطداردایراندولتکهنظامیوقشوناز) سه

سایر. کنندمیدریافتنقدپولتومانهزارصدیکسالیهابازياینباودارندظاهري

گداییوگیعملهوکاسبیدنبالتمام. ندارندهمراظاهرصورتاینایرانقشون

  )837: 1374السلطنه، . (عینهستند

جمعهروزبهکهدهندمیترجیحسربازانباشدمانوريیاسانهرگاه) چهار

طوربه. ورزندنمیاشتغالصرافیبهوکنندنمیکاسبیبازاردرجمعهروزکهزیراباشد

گردشبرايشاهکهآنمحضبهصاحبقرانیهدرشاهقرارگاهمستحفظسربازانکلی

کارهايبهوپراکندهصاحبقرانیهدرنمایدعزیمتشهربهاگراولیطریقبهشودخارج

ازسرهیکبلکهاجازهکسببانهالبتهروندمیشهربهیاشوندمیمشغولخود

وغارتبهشدهپراکندهشمیراناطرافدهاتدرهمايعده. خودشانهايپاسگاه

  )91- 92: 1355. (کاساکوفسکی،روشنروزچههاشبچهشوندمیمشغولدزديدله

هايتعویقغالت،نقديجیرهعالوهبهتومان7تا5نامنظمحقوقپنج) 

صورتبهمعوقمواجبوحقوقازبخشیپرداختسربازان،بهپرداختدرطوالنی

وجودنظامی،وظایفترینمعمولیبابیگانهوناالیقافسرانها،باالدستیبهرشوه
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بافقیرانهناپذیروصفطوربهملبوسباآشفتهسپاهیاناندك،نظامیتجاربباسربازانی

خودناداريوفقرجبرانبرايغارتودزديبهسربازاناجبارنامنظم،حقوقپرداخت

: 1389مارتین،(.کندمیسربازوارتشوقشونوضعازمارتینکهاستتوصیفاتی

240 -235 (  

گاه کسی از خود  نگارانه در حد وفور است و هیچ گویی تاریخ شش) اغراق

آگاهی از وضع و  بار که ناشی از عدم  پرسد این تعداد سپاهی و آن شکست خفت نمی

مؤیداًعدوشکَر،لشگرتعداد دیگر دارند: توان همسایه قدرتمند بود، چه تناسبی با هم

موکبدرانجمخیلچونآنهزاردویستکهشمارنددرهزارپانصد...الظفر،وبالنصر

بهبنگاهویورتدریکصدهزارنوبت،وتبدیلبهسالتحویلدر. سیارندوثابتآفتاب،

. مأمورسفر،خدمتبهخرگاهآسماناردويدرهزاریکصدوموقوف،حضرراحت

غريث- سرّحواسپنجچون-مملکتگانهپنجالحدرأسدرنفرهزارپنجاهودویست

وقانونآشوب،فلکتوپگردونیکراصدههرودارندحراسوپاسنفرهزارپنجاه

نظامسلکدرکارآتشمتجلّدانراخوارآتشتوپخانهعملهنفرهزارپنجاه. استمعین

وحفظبهمرصوص،بنیانکانهم... گانهپنجغورثوحدوددرکهمأمورند،ومنتظم

ترصدفسادقمعمرصددرودارندتثبتفتنهجمعتشتتدر. اندمخصوصحراست

  )76-77: 1388قاجار،شاهفتحعلی(.کنند

سازمانوتوجهقابلنیرويفاقدایرانمیالدي،نوزدهمقرناوایلدر هفت)

وآوريجمع،خطربروزوجنگهنگامفقطجنگجویان. بودنظامیمنظمومتشکل

نگهداريهزینهونبوداعتباريوبودجهآنانتمرکزوآوريجمعبراي. شدندمیمتمرکز

بنابراین، در زمانه توازن قوا و دوران صلح  .شدمیتأمینمصادرهطریقازهادستهاین

مسلح که نیروي قدرتمند نظامی، پشتوانه بنیادین مناسبات فرامرزي یک کشور 

مناطق دنیا، فاقد نیروي نظامی  ترین شد، کشور ایران، در یکی از راهبردي محسوب می

دریونانیمورخینکهداردرامعایبیهمانهنوزایرانارتشمنسجم و منظم بود: 

آندربارهتصوريایرانیانآید،شماربههنریکجنگاگر. اندکردهنقلباستاندوران

سپاهیاندسته،استکمترجنگیاصطالحاتهاآنزباندردلیلهمینبهوندارند

  .استنظمفاقد

بایدجنگمیداندرکهنیستاینها،آنبراينبردیکدراصلیموضوع

ایراندر]. نگریست[کرد،چپاولشودمیکهاجناسیمقداربهبایستیبلکهبود،مسلط

هر. ارتشگیريآذوقهبرايمخزنینهونظامیخوابگاهنهواستسربازخانهنه

نیازشموردچیزهمهگیردمیدولتازکهمواجبیباکهاستناچارسواریانظامپیاده

گردد،میپرداختشوند،میحاضرساندرکهسپاهیانیبهمواجباین. کندفراهمرا
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ودهدمیغلّهکمیارتشافرادبهدولت. کندمیفرقکارشاننوعبرحسبآنمیزاناما

-131: 1385. (ورهرام،نمایدمیتهیهنوازشوند،میتلفکهراهاییاسبخودخرجبه

130(  

تا پیش از آنکه نظامیان ایران به سبک اروپایی آموزش ببینند، بسیاري از . 10

دانستند،  ناظران خارجی، نقطه قوت نظامی ایران را در سواره نظام نامنظمش نهفته می

ین از سندي یاد که به تعبیر همانان، نظام نوین چندان امیدوارکننده نبود. کرون در حالی

چنین نوشته  اي این م. طی نامه1817کند که سروان موراویوف افسر روس به سال  می

کنند، به نفع ما ساخته  زده که در اروپا با احترام از آن یاد می نظام فلک ن پیادهای بود:

اند و کیفیت اروپایی را هم به دست  شان را از دست داده شد. سربازها چاالکی آسیایی

اندازهاي  زند، طعمه نارنجک اش زار می اند. نیروي سفله حقیر با لباسی که به تن ردهنیاو

تواند درست به کار  اند نمی اش داده ما شده است. حتی شمخال انگلیسی را که به دست

  ) 100: 1389(کرونین،ببرد.

هاي پیکو درباره وضع نظامیان و  هم کرونین با برداشتی آزاد از گزارشباز

کند که چیزي جز  انگیز اشاره می ارتشیان در ایران دوران قاجار به اوضاعی اسف

طور قطع ویقین  زدگی و بدبختی نظامیان ایرانی دوران قاجار نیست؛ اوضاعی که به فلک

بخشی به اجراي  توانست منجر به ایجاد ارتشی منضبط و قوي براي پشتوانه نمی

شور گردد. او نوشته است که روي کاغذ هاي موجود در مناسبات خارجی یک ک هدف

شد و هر موج اصالحات نظامی با خود افواج بیشتري را  تعداد سربازان نظام مدام زیاد می

کلی جعلی. نفرات  اما در واقعیت امر، بیشتر این افراد یا غایب بودند یا به نمود: تولید می

 «که ارشد بگیرند. با این شان را افسران کردند تا حقوق ها را پر می خیالی فقط لیست

توانستند واحدهایی  فرماندهان ظاهراً می »شد تدریج و با پول نسبتاً زیادي که خرج می به

شد و دیون  تر می روز خزانه دولت خالی به بندي کنند، روز را با تعداد افراد کامل سرهم

شدند،  میرفت و در هر صورت نیروهایی هم که به این ترتیب تشکیل  کشور باالتر می

هاي پوشالی به منابع کشور  آموزش و انضباط الزم را نداشتند. این افزایش پیوسته هنگ

هاي افراد را مطابق  کرد. ولی مقامات مربوطه، در هر شرایطی، حقوق فشار بسیار وارد می

گرفتند.  ها را تمام و کمال می لیست و مخارج اونیفورم و اسلحه و وسایل دیگر آن

اي براي توزیع درآمدهاي کشور بین سران پدیدآمد و اشتغال در  تازه سان روش بدین

گذاري پرسود تبدیل شد.  شده به یک سرمایه هاي نظام با حقوق ثابت تضمین هنگ

گذارها خود  کردند و سرمایه هاي کالن خرید و فروش می مناصب فرماندهی را به قیمت

هاي  ونه فرماندهی هنگ داشت، خاناغلب نظامی نبودند. به علت سود فراوانی که این گ

ها  دادند سواران نامنظم خود را رها کنند و از این فرماندهی ایالت نیز اکنون ترجیح می
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گشت  اش زود برمی شد سرمایه اولیه بگیرند. سرهنگی که به این شکل صاحب هنگ می

روي  هایی هم براي کسب سود از آن داشت، مثل دریافت حقوق سربازانی که فقط و راه

ها به افسران جزء، فروش معافی از خدمت، فروش مرخصی  کاغذ بودند، فروش مأموریت

  )111- 112به سربازان و فروش جیره و مواجب سربازان. (همان: 

شد رفتار و کردار ایرانیان در  شیوه کار وزرا و زمامداران ایرانی نیز سبب می. 11

وکاريمسامحهوتعللروشاید: عرصه مناسبات خارجی، ضعف ایرانیان را افزون نم

شدهتهرانمقیمهايدیپلماتعصبانیتوخشمموجبکهسعیدخانمیرزاگذرانیوقت

خارجهوزیرکهدارماطمینانمنبلکهنبود،اواصلیخصوصیاتوروحیهوجزبود،

تشخیصکاريمسامحهوالوقتدفعسیاستایران،برايراسیاستبهترینایرانسابق

سیاست،اینتعقیبهاسالازپسودادمیادامهراروشاینجهتهمینبهوبودداده

مشورتبهاحتیاجکهآنولوکاريهردروبودشدهاوثانويملکه،تعللوگذرانیوقت

میرزارأيتردیدودودلیاین. بگیردتصمیمتوانستنمیآسانیبهاونبودمطالعهو

کردهعصبانیراتهراندیپلماتمحافلبقدريعمرش،اواخردرمخصوصاً،سعیدخان

هیچبامذاکرهوارداصالًدیگراینازبعدکهبودندکردهتهدیدسفیرانازبعضیکهبود

  )1363:178بنجامین،(.شاهشخصجزنشوندایراندولتمقام

البته، انگار این ویژگی و صفت قسمتی از شخصیت زمامدار ایرانی شده بود و 

هندسهموجباترا،خارجهاموروزیرنمودند:  خود نخبگان ایرانی نیز بدان اذعان می

دهدمینشانطبعیصورتیکبهراخودجا،همهوکردهمتمولومکنتباطبیعی

دردولتمصلحتبهنسبتهمواستمنحصروناقصسلطنت،شأنبه نسبتهمکه

تدبیر،باوزیراین. شوندمیابعاثخارجبالدبهدولتطرفازکهاشخاصیانتخاب

تعارفاسمبهاوخازنبهکهمبلغییککردنآمادهبهکندمیاضاللاعوانازراجمعی

کهآیدمیبیرونکسآناسمبهمأموریتقرعهجعلی،استخارهحکمبه. کنندتأدیه

  )325- 326: 1387ناشناخته،مؤلفی. (کندادازودتروزیادترراتعارفمبلغ

اند که سروکار امور خارجی  القول جایی که همگان متفق م بود؛ آناز این بدتر ه

داشتن است، ایرانیان رویه دیگري داشتند که  کاري و پنهان نگاه یک کشور با مخفی

عللمعمول در عرصه رفتار خارجی یک کشور بود:  هاي خت آنها از روشنشانه عدم شنا

ازآنهااطالعایران،درهایانگلیسنفوذوقدرتدالیلازیکیبود؟چهنفوذوقدرتاین

ایرانیانوبود،افتادمیاتفاقایراندرباردرکههاییجریانبیشترازودولتتصمیمات

انگلستانخارجهوزارتآرشیودرمکنیلازاينامه. بگیرندراآنجلويکهنبودندقادر

نوشتهمکنیل. استبودهحدچهتاهایانگلیساطالعاتدهدمینشانکهداردوجود

تاشدهیکسرههراتموضوعبزودياستامیدوارکهنوشتههمسرشبهوزیر: «کهاست
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قبالًکهاستکردهاضافهمکنیلنامههمیندر». نمایدمراجعتتهرانبهنوروزعید

نامهمتندرتغییراینو«نوشت،میدولتهايموفقیتازهمسرشبهنامهدرحاجی

  ) 71: 1355. (اتّحادیه،»اندشدهتردیددچارهراتفتحمورددرکهدهدمینشان

کارهاي«نوشته است کهموریه از این دست مطلب، نمونه دیگري نیز هست:

شباهتهیچاروپاسیاسیکارهايادارهطرزباکهاستعلنینحويبهایراندولت

داشتننگهمخفیبهتوجهیهیچایرانوزراي: «نویسدمیمینتوبهنیزملکم. ندارد

شودمینوشتههاییمنشیتوسطبهآنانهاينامه. ندارندخودپادشاهخصوصیمسائل

) بسیاري از مأموران 42. (همان: »کنندمیبازگورامطلبوگیرندمیرشوهآسانیبهکه

نمودند و چندان  عالیرتبه دولت ایران از اهمیت موضوعی به عنوان رازداري غفلت می

روزتمامکند،کمکانگلیسدولتبه«کهبودمصممچونبراي آن بهایی قائل نبودند: 

اتالفبدونبرسد،اووزرايیاشاهازاينامهچهچناناگرتااستشیرازوزیرخدمتدر

 .)42- 43. (همان: »دهداطالعزلیپیکاپیتنبهآنرامحتویاتوگرددمطلعآنازوقت

از این بدتر هم بود که نشانگر عدم پیدایش مفهومِ منافع ملی است؛ مفهومی محوري 

براي بازشناسی سیاست خارجی یک کشور از صرف وجود مناسبات و روابط خارجی: 

هاآنازپولوهدایاباوداشتندنزدیکروابطایرانوزرايازبعضیباهاانگلیسی

. نمودندمیخودمقاصدازپشتیبانیبهوادارراهاآنیاوکردندمیکسباطالعات

  )43-44(همان: 

درمان بود که ایرانی را سخت  الملل، دردي بی ناآگاهی از نظم و نظام بین. 12

خدمتمأمورو فرانسهنظامیهیأتعضودوبرنهانري به خود مبتال نموده بود. زمانی،

وجهاناوضاعازولیهستند،باهوشیمردمانایرانیانچنین نوشته بود:  ایراندر

چیندیوارپشتدرگوییکهچنانخبرند؛بیبکلیداده،روياخیرقرندرکهتحوالتی

برايبشرحقوقوجمهوریتاصولوفرانسهکبیرانقالبازوقتیمن. کنندمیزندگی

درايدرجهبهآنهاکردم،میصحبت) شاهفتحعلیدولت(دولتمهمرجالازبعضی

نصر،(.گویممیسخنآنهابرايیکشبوهزارکتابازگوییکهشدندمیشگفت

ایرانزمامداراننوزدهم،قرنابتدايدراز این دست مطالب باز هم هست:  )145: 1363

ق. /1209سالدرکهبرونیهواولیویه. نداشتنداروپاییسیاستواروپاازدقیقیاطالع

راکسیایراندرما«:دادندگزارشچنینفرانسهدولتبهبودند،آمدهایرانبه.م1796

. اندنشنیدههمراجنگحتیباشد،داشتهاطالعیاروپابزرگاتفاقاتازکهندیدیم

رسدمیمانظربهوباشندمیخودکشورازخارجاتفاقاتازکاملاطالعیبیدرهمگی

  .)12: (همان ».ندارندوقایعاینبهشدنآگاهبهنیزايعالقهکه



مناسبات فرامرزي روزگار قاجار: روابط خارجی یا سیاست خارجی؟

  

95

ظنسوءوبدبینیایرانی،سیاستمدارانواکنشوضعی،چنیندر،بنابراین

براصراروطوالنیهايبحثباراقراردادهاعقدبرايمذاکرات. بوداروپاییانبهنسبت

ودوستیبهتظاهروتملقباعوضدروانداختندمیتعویقبهتشریفاتینکاتسر

ناراحتیباعثاغلباینودارندپنهانراخودترسوظنسوءکهکوشیدندمیمحبت

وایرانوزرايمحرم،ماهمراسمبرگزاريازپسکهنویسدمیموریه.شدمیاروپاییان

عهدنامه«مختلفمواددربارهمباحثهمشغولرازمستانمدتتمامانگلیس،سفیر

والمللبینحقوقازایرانوزراياطالعیبیمابرايکهکندمیاضافهوبودند» مفصل

دربزرگیاشکالهاآننادانیبخصوصوسیاسیمهممسائلدربارهبحثطریقه

آنبهبود،واضحهمخیلیاگرحتیکردیم،میکهدرخواستیهر. بودکارپیشرفت

هیچوفهمندنمیکهداردايپیچیدهمعنايحتماًکهکردندمیتصوروبردندمیشک

  )15. (همان: »دادندنمیتنماتقاضايبهمشاجرهبدونوقت

المللیِ قرن نوزدهم  که بسیار شتابان در حال تغییر و تحول بود،  در نظام بین

ترین اخبار را از رخدادهاي اروپا به عنوان محور جهان این قرن  زمامداران ایرانی، کهنه

ساز مهلکه و مضحکه  خورد و گاهی سبب دردشان نمی کردند که اصالً به دریافت می

درایراندولتنمایندگانوسیلهبهچهوخارجیسفرايوسیلهبهچهبنابراینشد:  می

امکانگرچه،شدندمیاطالعبابیشوکماروپااخبارازمیرزاعباسوشاهخارج،

برايرازمانآنایرانسیاستمدارانبعد،هاينسل. نداشتندراوقایعیابیارزش

چهتاهانآکهگرفتنظردربایداما،اندکردهسرزنشبودند،شدهمرتکبکهاشتباهاتی

توانستندنمیغربدیپلماسیهايریشهوهاانگیزهبهوبودندخبربیغربدنیايازحد

اغلبوبودکهنهماهششحداقلرسید،میشاناطالعبهکهاخباري. ببرندپی

) بنابراین، عقد قرارداد 14. (همان: شدمیعرضهتبلیغاتیمنظوربهوشدهتحریف

شد؛ زیرا تا اخبار آن به ایران  ثمر می اشتاین به همین دلیل براي ایرانیان بی کن فین

رسید و خط بطالن  برسد و زمامداران بخواهند تصمیم بگیرند، معاهده تیلسیت از راه می

کردند برادر  کشید بر تمامی امیال و آرزوهاي ایلیاتی قاجارانی که گمان می می

ه به ایران خواهد آمد و خاك انگلستان و روسیه را با همدیگر تاجدارشان سریع و چندروز

  به توبره خواهند کشانید.

                     

  گیري نتیجه

حیثازنهاموال،وپولحیثازنهقاجاریهدورهایرانخارجیروابطدستگاه

المللی،بیننظامبهعالمانمسلط،ریزانبرنامهآگاه،هايدیپلماتنظامی،قشونونیرو

دیگرزمینههیچدرنهومنضبطاداريدستگاهفهیم،پادشاهانسیاستگذار،طراحان
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روابطحتیایرانیانبگوییماگراستسهلباشد،خارجیسیاستواجدتوانستنمی

یاسومنیرويبهآنهادنآوررويحتی. اندداشتهخاصروشوهدفبهمعطوفخارجی

بوسیدستوانگلستانوروسیهامانبیفشارهايچنگازخالصیبرايسومقدرت

باکاردیدیداگرکهالدولهامینخانفرخازنوريآقاخانمیرزاتمنايوخواهشوآمریکا

است،اسالمبولدرزیادبیکارفرنگیمهندسوسرکردهومعلمگذرد،نمیهاانگلیسی

قدربهزدهحرفدنیاینگیبا: احتیاجسرازوناتوانیسرازواستتعقلیبیدنموهمه

یملجأجوییکازبیشچیزي؛نماییدجاجابهقرضعنوانبهکروردوالیکروریک

فاقدو استآگاهیهرگونهفاقدنیست،شناساییهرگونهبدونونقشهبیوتدبیربی

درجاتی، امانداشتندخارجیسیاستایرانیانپذیرفتتوانمینهایتدر.استسیاست

  .دادندمیبروزخودازرا  خارجیروابطازاولیه

بهخارجیسیاستازکهتعریفیومعناایندر،اعمطوربهقاجاریهدورهایران

برنامهیامشیخط: زیرا.باشدخارجیسیاستصاحباستتوانستهنمیه شدداددست

یهایواکنش، کردمیعملمنفعالنهصورتبهونداشتاقداموتصمیمبرايراهنما

و دفاعبهتنهاودادنمیبروزخودازتئوريبرمبتنیاقدامونظریهبرمبتنی

و بدان به  نداشتملّیمنافعبابدرنگرشی، پرداختمیبرنامهبیمنفعالنههايواکنش

مفهوموملّیمنفعتمقوله  ازکمابیشونمود جویی ایلیاتی نگاه می شکل نوعی منفعت

نظامومنافعازتعریفبرمبتنیوینديآفرگیريتصمیممانده بود. خبربیآنوسیع

نوعبهبستگی،فرديمنافعازآنفکیکتواصلیمنافعبازشناسی.نداشتباورها

تئوریکمبانیفاقد،بودپادشاهتباري- ایلیخلقیاتبرمبتنیوداشتپادشاهتصمیم

جوییمقابلهانزواجویی،گرا،طرفبیجو،همکارياتحادآمیز،رفتاريرویکردهايدر

فاقد، بودالمللیبیننظامضعیفوقويکشورهايبامنفعالنهجوییمقابلهفعاالنه،

فاقد، استبودهالمللیبینمحیطدر یابندهگسترشهمزمانهايپویششناسایی

ترکموبودالمللبیننظامنظامیو  سیاسیاقتصادفرهنگی،سیاسی،روندهايشناسایی

خارجیسیاستازجداايمؤلفهتنهاییبهخودالمللبیننظامپویشکهکردمیدرك

راهبرديهايمنزلتکسبواستراتژيبرايتعریفهرگونهفاقد، استخاصکشوریک

ارزیابیتغییرات،اهمیتتعیینمحیطی،وداخلیتغییراتشناساییتوانایی، بود

تعیین،ویژههايدادهارزیابیبرايمفهومیسازيمدلآتی،روندهايتعیینها،سیاست

نظامتعامالتآناتومی، نداشترانظاماريذسیاستگکلیگیريجهتوبدیلنتایج

، استبودهاطالعبیآنبهنسبتوشناختنمیراملّیمنافعوالمللیبیننظامسیاسی،

ازشناخت،نمیراداخلیمحیطبرالمللبیننظامفرهنگی-اجتماعیساختتأثیر

وتغییراتالمللی،بیننظامدرقدرتساختارالمللی،بیننظامدرکشورجایگاهومنزلت
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نظامداخلمشتركمبادالتماهیتوالمللیبینوداخلیمحیطیهايمحدودیت

متعارض،منافعموازي،منافعشاململّیمنافعانواعوجوداز، بودخبربیالمللیبین

فاقدو سرانجام اینکه داشتخبربسیارکمدرحدزااختالفمنافعومشتركمنافع

ملّی،منافعخارجی،سیاستاهدافدرهدفمندايبرنامهتنظیمبرايفکريدستگاه

  .بودفرامرزيمناسباتاجرايدردخیلراهبردهايورویکردهاوملّیقدرت

  
سیاست اجزايِ

رفتارخصلت قاجارينوعتعریف  خارجی
استداللهاقاجار

گیري سمت

ایستارها و تعهدات 
کلّی یک دولت 
دربرابر محیط خارجی 
و استراتژي اصلی آن 

هاي  براي تحقّق هدف
داخلی و خارجی و 
مقابله با تهدیدات 

مستمرّ

  انزواگرایی .1
  عدم تعهد .2
ف/ ائتالایجاد.3

تشکیل اتّحاد

 فاقد دولت
 راهبرد، دولت

درخودفرورفته، 
اوتیسمِ در 
شناخت نظام 

الملل بین

انزواجوییِ 
دیگرْخواسته، 

ناتوان از 
ْداشت  نگه

تعهدات ناشی 
از انزواجویی و 

عدم مداخله

ناتوان از 
ائتالف و 
اتّحاد و 
فرانرسیدن 

ي  زمانه
گیري  سمت

عدم تعهد

هاي ملّی نقش

ْدادهاي سیاست  برون
خارجی و الگوي انجام 
کردارها در مناسبات 

فرامرزي

سنگر انقالب 
بخش،  رهایی

رهبر منطقه، 
حافظ منطقه، 
دولت مستقلّ 
فعال، حامی 

هاي  جنبش
بخش،  رهایی

 عامل ضد
امپریالیست، 

مدافع اعتقادي 
خاص، دولت 
میانجی و 

پیونددهنده، 
همیار در ایجاد 
نظام فرعی 

اي،  منطقه
کننده به  کمک
، دولت توسعه

رابط، متّحد 
وفادار، دولت 
مستقلّ، دولت 
سرمشق، متعهد 
به توسعه داخلی، 

بخش توازن

  نقش دولت بی
کنش دولت بی

تمایل به عدم 
درگیري، 

بودن  اندك
ها،  کنش

کاري،  محافظه
پذیري،  کنش
ضعف

عدم توانایی 
ونبود 

خواست و 
 پیاده اراده

ساختن 
ها،  نقش

فقدان 
تمامی 

ها نقش

ها هدف

ها،  تحقّقِ خواست
هاي  مقاصد و ارزش

یک دولت از طریق 
تأثیرگذاري بر رفتار 

ها دیگر دولت

هاي  هدف
بلندمدت، 

مدت،  میان
حیاتی

هدف دولت بی

گرایش به 
خودمختاري 

ایلیاتی، اتّکا 
به خاصیت 

گی محروسه«
ممالک، »ِ 
نشینیِ  گوشه

هدف و  بی
تالش براي 

انگاريِ  نادیده
دیگران 

نبود قصد و 
 هدف

تصویرساز 
 از حاالت
آتی امور و 

مجموعه 
شرایط 

ي  آینده
خود، 

همسایگان، 
منطقه و 

نظام 
الملل بین

عملیِ  بیعدم شناسایی   قدرت دولت بیتوسل به ها  اقدامات حکومت  اعمال
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ساختن  براي عملی
ها،  گیري برخی سمت

ها،  اجراي نقش
ها،  ْیابی به هدف دست

ها در  و دفاع از آن
  برابر دیگران

تبلیغات، نمایش 
قدرت نظامی، 
اعمال وتو در 
شوراي امنیت، 
خارج شدن از 

کنفرانس، 
تشکیل یک 
کنفرانس، هشدار 

دیپلماتیک، 
فرستادن اسلحه 
و پول براي 
موافقان خود و 
مخالفان حکومت 
دیگر، تحریم 
کاالهاي دولت 
دیگر، اعالم 

  جنگ

  توان دولت بی
  نفوذ دولت بی

تبلیغات، 
ان نیروي فقد

نظامی کارآمد، 
مجبور به 
شرکت در 

ها و  پیمان
هاي  کنفرانس

المللیِ  بین
دیگرْخواسته، 

ناتوان از 
مقابله به مثل، 
ناتوان از اعالم 
جنگ، فاقد 

دکترین 
رفتارساز

برآمده از 
فقدان 
گیري،  جهت

فقدان نقش، 
فقدان هدف، 

ي پذیر کنش
از 

ها رفتارسازي
دیگران يِ

                     

  و مآخذ: منابع 

تهران: و  حکومت قانون در عصر سپهساالر یترقّاندیشه. )1351(فریدون ،تآدمی ،

خوارزمی.

، انمنوریعباس، ترجمه: استراتژیکگیريتصمیممبانی. )1370(چارلز ،آرشوانک

.دولتیتمدیریآموزشمرکز: تهران

: تهران .نوادراالمیررسالهانضمامبهامیرکبیرهاينامه. )1371(دعلیسی ،داوودآل

  .ایرانتاریخنشر

هجري 1200- 1280هایی از روابط خارجی ایران: گوشه). 1355اتحادیه، منصوره (

  . تهران: آگاه.قمري

.1320- 1357نشاندهدستدولت: ایرانخارجیروابط. )1376(علیرضا ،ازغندي

.قومس: تهران

. المللیبیننظامدرکوچککشورهايموقعیتوجایگاه. )1369(مسعود ،اسالمی

).4(،4،خارجیسیاست

.سفیر: تهران. ایرانخارجیسیاستوژئوپولیتیک. )1376(جواد ،اطاعت

  .کارنگ: تهران. ایرانصدسالهتاریخیامنخاطرات. )1379(حسن ،قدسیاعظام

جلد اول، مقاالت سیاسی یا : مقاالتگنجینه. )1368(محمود ،یزديافشار

  . تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدي.نامه جدید سیاست

  .توس: تهران ،سومچاپ، امیرکبیرخانتقیمیرزا. )1363(عباس،آشتیانیاقبال

: یادنامه دکتر امیرحسین آزاديوخرد)1372(آذرنگعبدالحسین و کریم ،امامی

  آینه.. تهران: باغ جهانبگلو

.روزفرزان: تهران، لطفعلیاناردشیر، ترجمه: ایرانوناپلئون. )1378(ایرج ،امینی
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احمدترجمه: /1828-1914:ایرانوروسبازرگانیروابط.)1369(ماروین ،انتنر

.افشاردکترموقوفاتبنیاد: تهران،لیکتو

دنیايدرخارجیگزاريسیاستماهیت. )1374(اسمیتمایکلو  جیمز ،باربر

.قومس: تهران، زادهسیفسیدحسینترجمه: ،کشورهامتقابلوابستگی

قدسآستان: مشهد ،فرسلطانیحسن، ترجمه: بارنزسفرنامه. )1373(آلکس ،بارنز

  .رضوي

متحدهایاالتسفیرنخستینبنجامینسفرنامه.)1363(ویلرگرینساموئلبنجامین،

  .جاویدان:تهرانکردبچه،محمدحسین ترجمه: ،شاهناصرالدینعصرایراندرآمریکا

: تهران،دومچاپ، خارجیسیاستوالمللبینروابطاصول. )1368(حمید ،بهزادي

  .دهخدا

  .زرین: تهران، 2جلد، دارهايمیوه. )1376(محمود ،پورشالچی

  .ششمکتاب.ایرانمعاصرتاریخ. تاریخازهاییبرگ)،1373(محمد ،انمترک

  .نینشر: تهران.ناصرياالخبارحقایق. )1363(محمدجعفر ،خورموجی

. خارجیسیاستدرگیريتصمیمتحلیلوتجزیه. )1375(محمدحسین ،خوشوقت

  وزارت امور خارجه. المللیبینوسیاسیمطالعاتدفتر: تهران

دفتر: تهران. دیپلماتیکمذاکراتدرتاکتیکواستراتژي. )1369(محمدرضا ،دبیري

وزارت امور خارجه. المللیبینوسیاسیمطالعات

: تهران، بزرگیوحید، ترجمه: المللبینروابطهاينظریه)،1375(دیگرانوکارل ،دویچ

.ماجد

. ضعیفکشورهايدربزرگهايقدرتمداخلههايشیوه. )1378(محمدرضا ،دهشیري

.10،صادقامامدانشگاهپژوهشفصلنامه

  .دومکتاب. ایرانمعاصرتاریخ. تاریخازهاییبرگ. )1369(محمد ،هنويد

، ایرانخارجیروابطتاریخ. ایرانخارجیسیاستبرمؤثرعوامل. )1378(ایرج ،ذوقی

1،)1.(  

سلطنت: سومجلدقاجاریه،تاریخواریخ،التّناسخ. )1377(محمدتقی ،سپهر

  .اساطیر: تهران، به تصحیح: جمشید کیانفر،شاهناصرالدین

چاپ، توسعهپارادایمثابتمبانی: یافتگیتوسعهوعقل. )1376(محمود ،القلمسریع

.فرهنگیوعلمی: تهران، دوم

سیاست. خارجیگذاريسیاستوملّیاستراتژي)،1372(حسین، سیدزادهسیف

).4(،7،خارجی

  تهران: دادگستر.الملل،  بین روابطاصول. )1378(------------- 

  .بابک: تهران ،دومچاپ، قاجاریهدورانتاریخیسندیکصد. تا) (بی ابراهیم ،صفایی
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میرزاقهرمانالسلطنهعینخاطراتروزنامه. )1374(میرزاقهرمان ؛لطنهالسعین

  .اساطیر: تهران، 1جلد، سالور

، ترجمه: الملل بینهاي روابط  نقد و ارزیابی نظریهتا).  (بی دیگرانو علی،چگلغازان

المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی  محمود صوراسرافیل، تهران: مرکز مطالعات عالی بین

دانشگاه تهران.

الکالمملوك«.)1387] (تحریر[مازندرانیآباديعلیمیرزاتقی،]تقریر[قاجارشاهفتحعلی

: کتابدردصادق،میرمحمدسعیدسی:تصحیحبه )» قاجارشاهعلیفتحسرگذشت(

دصادق،میرمحمتهران،،)قاجار(2تاریخ: بهارستانگنجینه] کوششبه[دسعیدسی

  .اسالمیشورايمجلساسنادمرکزوموزهکتابخانه،

، امروزتاآغازازایرانخارجیسیاستتاریخیتحلیل. )1355(حافظ ،فرمانفرماییان

.تهراندانشگاهالمللیبینعالیمطالعاتمرکز: تهران، شاکرياسماعیلترجمه: 

اختالفاتفصلوحلآمیزمسالمتهايروش. )1368(عبدالحمید ،عراقیفریدي

وزارت امور خارجه. المللیبینوسیاسیمطالعاتدفتر: تهران.المللیبین

، جلیعباسقلی،  ترجمه: کاساکوفسکیکلنلخاطرات. )1355(.ا.و ،کاساکوفسکی

  .سیمرغ: تهران ،دومچاپ

روابطدردگرگونیعصردرنویندیپلماسی،)1365(اصغردعلیسی ،کاظمی

  وزارت امور خارجه. المللیبینوسیاسیمطالعاتدفتر: تهران،المللیبین

 المللیبینوسیاسیمطالعاتدفتر: تهران .سنجیسیاست. )1374(------------- 

وزارت امور خارجه.

، در »ساختن یک ارتش نو: اصالحات نظامی در ایران عصر قاجار«).1389کرونین، استفانی (

جنگ و صلح در ایران دوره قاجار و پیامدهاي آن در  ]زیر نظر[کتاب:فرمانفرماییان،رکسانا 

  ، ترجمه: حسن افشار،  تهران: نشرمرکز.گذشته و اکنون

  .مشکوه: تهران. خارجیسیاستهايدرس. )1377(دجوادمحم ،الریجانی

،نوزدهمقرنایراندردولتواعتراضزنی،چانه: قاجاردوران.)1389(ونسامارتین،

  .هآمکتاب:تهرانمنفرد،افسانه ترجمه:

: اولمجموعهصادق،الدولهمستشاراسنادوخاطرات).1361مستشارالدوله، صادق (

وایرانوفردوسی: تهران،افشارایرج :کوششبه، سیاسیاسنادوتاریخیهايیادداشت

  .اسالم

مجموعهصادق،الدولهمستشاراسنادوخاطرات،)1362مستشارالدوله، صادق (

  .اسالموایرانوفردوسی: تهران،افشارکوشش ایرجبه ،13301325-: مشروطهاسناد: دوم

وسیاسیخاطراتتاریخسالپنجاهبرمروري. )1374(عبدالحسین ،انصاريمسعود

  .علمی: تهران .اجتماعی
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مطالعاتدفتر: تهران، 1جلد، عمومیالمللبینحقوقکلیات. )1376(رضا ،زادهموسی

وزارت امور خارجه. المللیبینوسیاسی

  ، چاپ سوم، تهران: آگاه.ماست برکهماستاز. )1357(هما ،ناطق

مترجمانومؤلفانشرکت:تهران.استعمارگرانبابرخورددرایران.)1363(سیدتقینصر،

  .ایران

عهددرایرانخارجیسیاستتعییندرمؤثرعوامل. )1349(منصوره ،مافینظام

.2،سیاسیعلوموحقوقدانشکدهنشریه. قاجارشاهعلیفتحوآغامحمدشاه

بهرام، ترجمه: المللبینسیاستتحلیلمبانی. )1373ي (جاکوکالوي ،هالستی

.خارجهاموروزارت: تهران،سريطارممسعودومستقیمی

چاپ، تمشروطیوقاجاریه: ایرانگزارش. )1363(مهدیقلی ،مخبرالسلطنههدایت

  .نقرهنشر: تهران، دوم
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فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال دوازدهم ، شماره48 ـ پاییز 1390، صص 101 - 79



مناسبات فرامرزي روزگار قاجار: روابط خارجي يا سياست خارجي؟[footnoteRef:1] [1: 1. تاريخ دريافت مقاله:  12/4/1390                                    تاريخ پذيرش مقاله:  23/6/1390 ] 




                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن خليلی[footnoteRef:2] [2: . هيأت علمي گروه علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد] 




چكيده:

سیاست خارجی، چهار عامل اصلی دارد: شناخت محیط بینالمللی برای فهم وقایع جهانی، تهیه نقشه کلان یا استراتژی برای تأمین منافع ملی، تهیه طرحهای عملیاتی یا تاکتیکهای اجرایی برای تحقق استراتژی ملی و سازماندهی و هدایت نیروها برای تحقق تاکتیکها.

تهیه و اجرای سیاست خارجی به شرایط داخلی، فشارهای خارجی، نوع برداشت زمامداران از سیاست خارجی سایر کشورها، فهم وقایع جهانی، برداشت ذهنی کارگزارانِ تصمیمگیر از محیط پیرامونی و دستگاه دیپلماسی کارآمد بستگی دارد. اگر مناسبات خارجی، فاقد عناصر چهارگانه نامْبرده باشد، میتوان بهجای تعبیر سیاست خارجی از مفهوم روابط خارجی سخن بهمیان آورد.

نگارنده کوشش میکند با تکیه بر برخی منابع معتبرِ دوران قاجار به این پرسش پاسخ دهد که ماهیت و شیوه اداره مناسبات فرامرزی در دوران پادشاهی قاجاران، بیشتر به سیاست خارجی مانند بوده است یا به روابط خارجی؟ 





 واژگان کلیدی: قاجاریه، سیاست خارجی، روابط خارجی، نظام بینالمللی







    






مقدمه     

طی دوره طولاني سلطنت پادشاهانِ قاجار، تاريخ مناسبات فرامرزي ايران، دستخوش دگرگونيهايی مهم شد. در چنين عصري كه بیش از صد و پنجاه سال به درازا كشيد، نفوذپذيري و رخنهپذيري در عرصه تصميمگيري در کردار خارجيِ قاجاران از ویژگیهای آن است. نفوذپذيري درحقيقت به اين معناست كه ساختار و پيكره تصميمگيري در مناسبات فرامرزي، تحت تأثير و نفوذ مؤلفههاي بيگانه و بيروني قرار ميگيرد و بهطرزي سمتوسو مييابد كه كمتر ميتوان از آن به عنوان مشكلات داخلي و بومي ياد كرد. رخنهپذيري در عرصه تصميمگيري در مناسبات فرامرزي نيز به آن معناست كه ساختار و پيكره تصميمگيري يك كشور بيگانه، متوجه شده است كه ميتواند با بهرهگيري از مؤلفههاي مادي، فرهنگي، شخصيتي و ساختاري در محتواي تصميمگيري كشور ميزبان يا  کشور رخنهپذير دخيل شود. پول و رشوه، شخصيتهاي رواني متزلزل و بيگانهترس، مستبدانهبودن ساختار تصميمگيری و ممانعت از هرگونه ابتكار خارج از سيستم و مهمتر از همه، فضاي فكري و فرهنگي موجود در ميان نخبگان تصميمگير و تصميمساز ميتواند سبب رخنهپذيري دستگاه برنامهريز و تصميمگير يك كشور شود؛ بهويژه آنكه، دستگاه فكري و فرهنگي سيّال موجود در دوران سلطنت قاجاریه به شيوههاي گوناگون، هم دردشناسي و هم درمانشناسي و آسيبشناسي ساختاري كشور خود را به دستگاههاي فكري و فرهنگي كشور رخنهكننده منتسب و وابسته مينمود. در بررسي تاريخ تحوّلات سياسي و اجتماعي ايران در دوره قاجاریه، بايد به دو نكته دقت كرد: از يك سو، نميتوان تحولات سياسي را از تحولات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جدا دانست. زيرا بهمثابه يك مجموعه بهمپيوسته، ايران دوره قاجاري، به طور اعم نميتوانست جدای از محيط بينالمللي به زيستِ سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي خود ادامه دهد و كموبيش در اين دوره، ايرانيان بيشترين تأثير را ـ البته به طرزی کُند و تدریجی ـ از نفوذِ مظاهر تكنيكي و جريانهاي فكري مغربزمين پذيرفتهاند. از ديگر سو، نميتوان دوره صدوپنجاه ساله حکومت قاجاران را بدون درنظرگرفتن برخي تمايزات، هم از حيث ساختاري و هم از جنبه شخصيتي مورد مطالعه قرار داد. 

در مقاله حاضر کوشش میشود برخی از پرسشهای قابل اعتناء طرح گردیده و بدان پاسخی مناسب و درخور داده شود. پرسشهایی مانندِ  اینکه ايران دوره قاجاريه از كدام يك از دو مقوله روابط خارجي يا سياست خارجي برخوردار بوده است؟ آيا عصر قاجاری با پادشاهان هفتگانهاش در تاريخ مناسباتِ خارجي ايران، نماد دوره انفعال و تصميمپذيري است يا فعالبودن و تصميمسازي؟ آيا ميان سياست خارجي و روابط خارجي این عصر تفاوتي هست؟ اگر تفاوتي باشد كدام يك بر ديگري مبتني است؟ پاسخ به چنین پرسشهایی که از درون مباحث علوم سیاسی برخاسته است، مشروط به تاریخدانی و تاریخخوانی است؛ بدین سبب، این مقاله یک مکتوب میانرشتهای است که یکبار از تاریخ باید مدد جست تا به ما روندها و روالها را نشان دهد و روزنگاری کند و رویدادهای تاریخی را به ما بشناساند و یکبار نیز علوم سیاسی باید به ما بگوید که چرا دولتها درصدد برمیآیند که با دیگر کشورها، ارتباط و پیوند برقرار سازند. یکبار هم از دانش روابط بینالملل مدد میجوییم که به ما بگوید دولتمردان چرا و چگونه در عرصه مناسبات خارجی با دیگر کشورها و دولتها، اقدام به تصمیمگیری میکنند و کشورها چرا و چگونه با تصمیمات خود، رفتار دیگران را از حیث جنگ، صلح، آتشبس، انعقاد معاهده، قطع روابط، اتحاد و انزوا پاسخ میدهند. این سه به کنار، یک بار هم هست که میخواهیم سخنِ سنجیده بگوییم و سفسطه را بهجای دلیل ننشانیم و متّکی بر واقعیّت ملموس سخن بگوییم. در این مقاله، نگارنده از دانش روابط بینالملل، مؤلفههایی همچون سیاست خارجی و روابط خارجی و تصمیمگیری را بهطرزی برساخته است تا بتواند به پرسش بنیادین پژوهش پاسخ دهد و از متنهای مستند تاریخی، مکتوبات گوناگون را که بر برخی خاطرات و اسناد و نامهها مبتنی است، در کنار هم قرارداده است تا با مددگرفتن از آنها درک کند که در باره مفهوم مناسبات خارجی عصر قاجار، چگونه میتوان اندیشید.

 

شناخت تمایز سیاست خارجی و روابط خارجی

روابط خارجي، باید بهعنوان مفهومی با معاني گوناگون در نظر گرفته شود: انواع مناسبات فرامرزي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و علمي، مناسبات فرامرزي فاقدِ برنامههاي هادي،[footnoteRef:3] فاقد سازماندهي راهبردي، فاقد زيربناي مبتني بر قدرت و برنامهريزي بلندمدت، فاقد فهم مدونِ حساب سود و زيان و انواع مناسبات فرامرزي منفعلانه، تأثيرپذيرانه، رسوخپذيرانه و مبتني بر لحظه خاص. [3: . Master Plan] 


     	اما سياست خارجي، پدیده ديگري است و فراتر از صرفِ داشتن رابطه و مناسبات فرامرزي و خارجي است. سياست خارجي مجموعه اهداف، جهتگيريها، روشها و ابزارهايي است كه يك حكومت در مقابل ساير واحدهاي سياسي بينالمللي بهمنظور دستيابي به منافع ملّي دنبال ميكند. در مقوله سياست خارجي سعي ميشود بر كردار ساير كشورها و بر كل نظام بينالمللي اثر گذاشته شود، ضمن اينكه متقابلاً از محيط خارجي نیز تأثير ميپذيرد. حفظ استقلال و تماميت ارضي يك كشور، تأمين نيازهاي اقتصادي، تجاري، نظامي، پرستيژ بينالمللي و ارتقاء توانمندي يك كشور در سازماندهی سياسي، اقتصادي و نظامي نيروها وظيفه يك سياست خارجي است. از ديگر سو، مفهوم سياست خارجي بر تنظيم[footnoteRef:4]، اجرا[footnoteRef:5] و تخمين و برآورد،[footnoteRef:6]  اهداف و انتخابهاي يك كشور دلالت دارد كه در قلمرو جغرافيايي و سياسي ساختار مشخصي قرار گرفته باشد. اين اهداف و الگوها توسط مقامات مسئول سياستگذاري و بسياري از نهادهاي اجتماعي و سياسي مورد پيگيري قرار ميگيرد. (ازغندی، 1376: 8-7/ خوشوقت، 1375: 148-145/ سریعالقلم، 137: 200-186) [4: . Formulation]  [5: . Implementation]  [6: . Estimation] 


در سياستخارجي با راهبردگذاري و استراتژيسازي، امكانات و محدوديتهاي سياستگذاري، نهادهاي تنظيمكننده سياستها و برنامهها، دستگاهها و نهادهاي تصميمساز و عوامل مؤثر در تعيين سياستها در دو سطح داخلي و خارجي مواجه هستيم (سیفزاده،1372: 284-276 / باربر و اسمیت، 1374: 156) كه هيچكدام در تعريف روابط خارجي وجود ندارند. به تعبيري ديگر، سياست خارجي عبارت است از يك استراتژي يا يك رشته اعمال از پيش برنامهريزي شده توسط تصميمگيرندگان حكومتي كه مقصود از آن، دستيابي به اهدافي معين در چارچوب منافع ملی و در محيط بينالمللي است. اين استراتژي ميتواند بر تصميمات تاكتيكي، بحراني و برنامهريزيشده (دویچ، 1375: 694-693/ آرشوانک، 1370: 9) بنياد بگيرد. اما در عمل، بايد منافع ملّي را با قدرت و توانايي موجود بسنجد، زيرا تهيه و اجراي سياست خارجي به شرايط داخلي، فشارهاي خارجي، نوع برداشت و تلقي زمامداران و سياست خارجي ساير كشورها، فهم وقايع جهاني، تصويري كه كارگزاران از محيط پیرامونی در ذهن دارند و نيز دستگاه ديپلماسي قوي با ديپلماتهايي كارآمد (غازانچگل،بیتا:126/ بهزادی، 1368: 21/  دبیری، 1369: 6-5/ فریدی عراقی، 1368:  17) بستگي دارد. 

جوهره سياست خارجي كنترل محيط خارجي است، چه به صورت حفظ امور مطلوب و چه تغيير امور نامطلوب که بر مقدماتي مانند دروندادهاي نظام تصميمساز و بروندادهاي نظام تصميمگير، باورها و ارزشها و تصورات و ايستارها، ابزارها اعم از اقدامات ارعابي، ادعايي، خشونتآميز، جنگي، تخاصمي، ديپلماتيك، پاداشي، تبليغاتي، چانهزني، ترغيبي، همراهي، ناديدهانگاري، دفع وقت، مقاومتكردني و نيز سلسله مراتب هدفها اعم از بلندمدت، ميانمدت، كوتاهمدت و حياتي و سمت و سوگيريهايي همچون انزوا، متعهدشدن يا نشدن و ائتلافجو و اتحادپسند (کاظمی، 1374: 123-121/ موسیزاده، 1376: 48-47) مبتني است. بنابراین، تنها در سياست خارجي است كه استراتژيستهاي يك كشور كه توانايي تأثيرگذاري بر ساختار تصميمسازي را دارند تعيين ميكنند كه منزلت راهبردي يك كشور از چه قرار است و آيا از منزلتي نفوذگذار، نفوذپذير و نفوذناپذير (سیفزاده، 1378: 20) برخوردار است و جزو كدام دسته از كشورها قرار ميگيرد تا بتوان با آن اقدام به برقراري رابطه كرد و در تنظيم نوع و كيفيت رابطه كوشيد.

تنها در سياست خارجي است كه چهار عامل اصلي صورت ميگيرد: شناخت محيط بينالمللي كه مبتني بر فهم وقايع جهاني است، تهيه نقشه كلان براي منافع ملّي كه از آن به استراتژي ملّي تعبير ميشود، تهيه طرحهاي عملّياتي براي تحقق استراتژي ملّي و سازماندهي و هدايت نيروها براي تحقق طرحهاي عملّياتي(لاریجانی، 1377: 80- 79- 13 -12). تنها سياست خارجي است كه استراتژي دارد و در آن، نقشه كلان رفتار يك كشور در بيرون مرزها طراحي ميگردد و نیز از مقاصد عالي شروع ميكنند و آنها را به سطوح مياني و مشرف بر اقدام ميكشانند. بهعلاوه راهكارهاي مناسب را هم نشان ميدهند و هر اقدام كوچك و بزرگِ انجامشده در سياست خارجي صاحب كارنامهاي ميشود كه در آن، انتظارات از نتايج اقدام، امكانات مورد نياز براي اقدام، آمادگي عوامل مسئول براي اقدام، زمان و خصوصيات اقدام و نحوه هدايت و نظارت و ارزيابي حين عمل يك اقدام (لاریجانی، 1377: 103-102-32-31)، معين ميشود. قضاوت منصفانه نشان از آن دارد كه از يك سو، سياست خارجي با روابط خارجي متفاوت است و از ديگر سو، دستكم ايران دوره قاجاری را باید از زاویهای دیگر مورد بررسی قرار داد. 

نگارنده از الگوي كالوي جاكوي هالستي براي تبيينِ مدّعاي خود بهره ميگيرد. در كتاب مباني تحليل سياست بينالملل او، دولت بهعنوان بازنگرِ نظام بينالمللي در نظر گرفته ميشود و این نظام، محيطي است كه واحدهاي سياست بينالملل در آن عمل ميكنند. در يك تعريف ساده از منظر او، سياست خارجي پديدههايي هستند كه فراتر از مرزهاي ملّي ميروند. او سياست خارجي را به چهار بخش ـ از عامّ به خاص- شامل: سمتگيريهاي سياست خارجي، نقشهاي ملي، هدفها و اعمال (هالستي، 1380: 164) تقسيم ميكند. سپس، از سه جهتگيريِ انزواگرايي، عدم تعهّد، و ايجاد ائتلاف/تشكيل اتّحاد، شانزده نقش ملّي (سنگر انقلاب رهاييبخش، رهبر منطقه، حافظ منطقه، دولت مستقلّ فعال، حامي جنبشهاي رهاييبخش، عامل ضدّ امپرياليست، مدافع اعتقادي خاص، دولت ميانجي/ پيونددهنده، هميار در ايجاد نظام فرعي منطقهاي، كمككننده به توسعه، دولت رابط، متّحد وفادار، دولت مستقل، دولت سرمشق، متعهّد به توسعه داخلي، توازنبخش)، و سه نوع هدف بلندمدّت (نظم جديد، نظم جهاني، و صلح / امنيّت بينالمللي)، هدف ميانمدّت (ايجاد / حفظ نهادهاي بينالمللي، سلطه منطقهاي، گسترش فرصتهاي اقتصادي در خارج، تضعيف مخالفان، حمايت از دوستان/متّحدان، حيثيّت، ترويج ارزشها در خارج)، و هدف حياتي (رفاه اقتصادي، وحدت سرزمين، امنيّت ملّي، يكپارچگي سرزمين، حفظ/ تقويت شيوه زندگي، خودمختاري، استقلال)، به همراه اعمالِ سياست خارجي كه آميزهاي است از قدرت، توانايي و نفوذ (همان: 277-163)، براي توصيف ماهيّت سياست خارجي كشورها بهره ميگيرد.



ویژگیهای مناسبات خارجی ایران در دوره قاجار

كمابيش بهنظرميرسد ايران دوره قاجاريه از روابط خارجي آن هم به گونهاي منفعلانه/ نفوذپذير، رسوخپذير و تصميمپذير برخوردار بوده است؛ گرچه نميتوان از تأثير عامل مهم و حساس جغرافيا و موقعيت ژئوپوليتيك غافل شد. زيرا ميتوان پذيرفت در دوره زماني توازن قوا، ايران براي روسيه بهواسطه دسترسي به آبهاي گرم، مقابله با انگلستان، بازار مصرف و نفوذ در كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس و براي انگلستان به واسطه منع تهديد هندوستان، رقابت با روسيه، بازار مصرف، نفوذ در كشورهاي منطقه و امنيت خليج فارس كشور بسيار مهمي بوده است، اما در نهايت، ايران تا پيش از كشف نفت تنها بهواسطه حائل بودن ميان روسيه، هند و افغانستان اهميت داشته است و خود به تنهايي، عامل منازعه نبوده است که  در تعيين محل و نوع منازعه نقش(اطاعت،1376: 192-114/ انتنر، 1369: 57/ ذوقی، 1378: 110-99) مییافته است. به همين دليل شايد ايران از حيث وسعت سرزميني، حجم قابل توجهي داشت و به لحاظ تأثيرپذيري و تأثیرگذاری در سيستم بينالمللي جزء كشورهاي كوچك و ضعيف محسوب ميشده است.

كشورهاي صاحب قدرت و نفوذ با برخي اقدامات تضييقآور همچون اجبار و تحميل، اقدام به انواع مداخله در كشور ضعيف و كوچكي مانند ايران ميكردند. دخالتهايي كه منجر به وابستگيهاي ساختاري و رخنهاي ميشد؛ يعني هم کشور فرودستي چون ايران به قدرت متروپل وابسته ميشد و هم به گونهاي زير نفوذ و رخنه كشور مداخلهجو قرار ميگرفت. مداخلههايي از اين دست، مبتني بر كاربرد زور، تهديد يا اعمال مجازات عليه دولت ضعيف و كوچك بود و سبب تغيير رفتار يا اثرپذيري فعاليتهاي سياسي دولت مداخلهپذير ميشد. گاهي اوقات اين دخالت، شكل يكجانبه از قبيل انضمام و الحاق سرزميني، تحميل تحتالحمايگي، اعمال سلطه استعماري، كسب حق قضاوت كنسولي (كاپيتولاسيون) و كسب انواع امتيازات سياسي، اقتصادي و نظامي مييافت. گاهي اوقات، یک کشور بهمنزله شكارگاه اختصاصي کشور متروپل بهشمارمیرفت و گاهي بروز آن به شكل درنظرگرفته شدن یک کشور بهمثابه منطقه نفوذ دو یا سه قدرت بزرگ زمانه واقعیت پیدا مینمود كه ميتوان آن را مداخله طرفيني رقابتي نام نهاد.

از آغاز قرن نوزدهم، ايران حصاري امنيتي براي انگلستان در مقابل روسيه تلقي ميشد، زيرا در مسير روسيه به هندوستان قرار داشت و به دولت حايل مانند بود. اما آرام آرام به صورت منطقهاي با درجه رقابت بالا درآمد و محل اخذ امتيازات فراوان شد و به تدريج به كشوري ضعيف و اسير در دست رقابتهاي دو ابرقدرت زمانه تبدیل شد. (دهشیری، 1378: 61-33/ اسلامی، 1369: 551-537) رويههايي مانند جنگ و گريز و سياست موازنه مثبت و منفي و نيز بقاي ايران در عصر امپرياليسم (فرمانفرماییان، 1355: 33-37) را نميتوان نمودِ سياست خارجي دانست، بلكه نمایی از وجود برخي انديشههاي ناكارآمد و بدون پشتوانههاي تئوريك بوده است. امور خارجي در ايران دوره قاجاري از امتيازات ویژه سلطنت بود و وزير اول يا صدر اعظم مأمور به اداره آن بود. منشيالممالك تنها به تحرير نامهجات خارجه و فرامين قضا آيين مطاعه و ملفوفهجات اسرار مكنونه و مرموزه ميپرداخت و دخلي به تعيين و تصميم نداشت. طرز حكومت سلسله قاجاريه و رقابت صاحبمنصبان اداري و نزاع بر سر مقام ولايتعهدي و نايب السلطنگي در روابط خارجي تأثير ميگذاشت. در ميان نزاع خرس و نهنگ، ايران نه باید به كلي از پا در ميآمد و نه باید قوي ميماند كه بتواند تهديدي براي هندوستان و افغانستان باشد. يورشهاي پيدرپي بيگانگان، بيش از پيش ما را ازپا درآورده بود و ايران را محل معاملههاي گسترشخواهانه روسيه تزاري و انگلستان مينمود. روسها ايران را براي عبور از روي نعش ايران و دسترسي به خليج فارس نیم مرده میخواستند و انگليسيها هم براي حفظ هندوستان، ايرانيان را ضعيفِ هميشه در حال نزع و احتياج ميخواستند. گرچه ژئوپليتيك ما چنين اقتضايي داشت و برخي خواستهاند همين را عَلَم كنند كه در ميان آنهمه بدبختي، دولتمردان قاجاري داراي سياست خارجي بودهاند، اما نميتوان باور كرد. تنها ميتوان پذيرفت كه حتي در همين زمينه هم تا در ايران، نفت كشف نشده بود، اثرپذير و منفعل بوديم و در روابط خارجيمان در بيشتر اوقات، بخت يار ما بود كه استقلالمان یا بهتر است گفته شود: اندك استقلالمان حفظ ميشد وگرنه هيچگاه منشور و دستورالعمل و برنامه راهنماي مناسبات فرامرزي نداشتهايم. 

آنچه را كه به قلم مستشارالدوله صادق جاري شده است و از سه خط اصلي پولیتيك خارجه ايران سخن ميگويد كه بايد قولاً و عملاً و قدماً و قلماً در راه آن كوشيد، تنها بهمثابه يك شهاب ثاقب سريعرونده ميتوان پذيرفت: هر دولت و مملکتی در عالم سیاسی خط حرکتی دارد که آن را مسلک پولتیکی آن دولت و مملکت میگویند. دولت علیه ایران هم از روزی که در سایه مشروطیت پا به دایره ترقی و تمدن حقیقی گذاشته است مسلک پولتیکی مخصوص برای خود اتخاذ کرده است. پولتیک خارجه ایران در روی سه خط اصلی سیر می کند: اولاً حفظ استقلال وطن، ثانیاً رعایت روابط اتحاد با دول متحابه، ثالثاً مراعات آزادی تجارت عمومی است باالمساوات. این سه خط اصلی مثلث متساویالاضلاعی تشکیل مینماید که پولتیک خارجه ایران امروز در روی آن مثلث قائم و استوار است. بدیهی است در ضمن این خطوط اصلیه ملاحظات تاریخی و ژوغرافیایی [جغرافيايي]، تجارتی و صناعتی و روابط همجواری و غیرهمجواری و غیره زوایای این مثلث را مستقیماً و یا بطور غیر مستقیم بهم وصل کرده و در داخل این مثلث خطوط ثانوی تشکیل داده است. (مستشارالدوله،1362: 39-37).

سخن مستشارالدوله، فقط بیانگر لزوم داشتن مناسبات خارجی با کشورهای دیگر است و البته این موضوع، نکته تازهای نیست و حتی بهطرزی عمده، از آغاز تاریخ روابط میان کشورها وجود داشته است. مسأله مهم عبارت از پدیدار دیگری است، زیرا ضعیف بودن و قدرتمندی کشورها در عصر حاضر به مقولههای دیگری وابسته شده است که از بدیهیات اولیهای که صادقخان مستشارالدوله نوشته است فراتر میرود.



ویژگیهای مناسبات فرامرزی ایران  ِعصر قاجار در مکتوبات

مثالها و سندهاي تاريخي، همگي دست به دست هم ميدهند و چنين تصوري را كه ايران روابط خارجي داشته است نه سياست خارجي؛ به ما ميقبولانند:

1. ناصرالدين شاه خطاب به ميرزا حسينخان سپهسالار در 1297 ق. در باب طرح قرارداد استرداد هرات، چنین گفته بود:

خدايا اين قرار...حالاً و مالاً ضرري به شأن و آبروي دولت من و ايران خواهد داشت يا نخواهد داشت؟ پي اين كار رفتن خوب است يا بد؟ منكشف شود...در فقره معاهده و عمل هرات، استخاره قرآني شد. آقا سيدصادق شرح استخاره را نوشته است. سر پاكت را باز كنيد، خط ما را هم بخانيد [بخوانيد]. الحمدالله تعالي خداوند عالم هم چنين مصلحت دانست (آدمیت،1351: 493-492)

آیا با استخاره ميتوان روابط خارجي يا سياست خارجي را اداره نمود و تكهاي از سرزمين و خاک یک کشور را به ديگري بخشيد؟ در حالیکه از عمدهترین کارویژههای یک دولت در عرصه مناسبات خارجی، حفظ تمامیت ارضی است. البته، این در زمانی است که اگر استخاره بد ميآمد يا خوب، دخلي به موضوع نداشت و هرات رفتني بود.

2. حاجي ميرزا مسعودخان گرمرودي وزير دول خارجه ناصري در منزل شخصياش، نيمچه بايگانيای تهیه كرده بود و همه كارها در خانه ميگذشت. در هنگام امضاء و مهر يك سند پس از تفحص بسيار ميفهميدند مهر وزارت خارجه نزد خانم وزير است و خانم هم، به زيارت حضرت عبدالعظيم رفته است و يا به جای آنکه سفیر وقت قبلی از وزارت خارجه بگیرد و با انجام دادن تشریفات معمول، نامههای دیپلماتیک را تحویل دهد، این اصلاً پيشكاران سفرا بودند که نامهها را با خفت پيش وزير خارجه و يا صدراعظم ميآوردند و خود ميايستادند و جواب را ميگرفتند و ميرفتند. كاري كه با هيچ منطقي جور نميآمد. (اقبال آشتیانی،1363: 249-231-230)

3. مورخالدوله سپهر با اغراقگوييهاي متملقانهاش ميگويد: تمام مسائل خارجه را ميرزا آقاخان نوري يك تنه حل ميكرد و همو را عامل شورش و انقلاب 1857 هنديان ميداند. آنچنان بياطلاع و پرمدعا است از همه چيز و همه كس كه گاهی گمان ميبريم فقط یک دنیا وجود داشته است که در آن فقط یک ايران بوده است و ايران هم، هميشه پيروز بوده و غبار شکستی مطلقاً بر او نمینشسته است، زيرا هم خدا و هم سايه خدا پشتوانه آقاخان بودهاند. (سپهر،1377: 1530-1524)

4. ناصرالدين شاه در نامهاي به ميرزا ملكمخان ناظم الدوله درباره اختلافش با روسيه از دولت انگلستان راهنمايي ميخواهد و كسب تكليف ميكند:

دولت انگليس را ملتفت نموده بدانيم در اين مورد به مقتضاي اين نوشته، اقدامات و همراهي آن دولت چه خواهد بود و تكليف ما چه؟ و اين چنين معلوم نماييم در آينده اگر از طرف دولت روس در جاي ديگر از حدود خاك ما نظير اين روي بدهد ما از دولت انگليس كه دوست بزرگ خود ميدانيم... بايد منتظر چه قسم اقدامات و همراهي باشيم؟... باز اصرار و اهتمام نماييد نوشته كه ميگيريد خيلي باقوت و جاندار باشد. (ترکمان،1373: 231)

5. به هنگام شورش دکابریستها در روسیه، زمانی که آوازه اغتشاشات روسیه به ایران رسید: اولیای دولت این گمان بردند که در روسیه جنگهای داخلی آغاز شده است. (ناطق،1357: 13) این بیاطلاعیها از نظام بینالمللی و بهویژه وضع همسایگان قدرتمند مداخلهجو، گاهی سببساز وقایعی مسخرهآمیز میشد؛ مثلاً تحريض فتحعلي شاه انگليس را به جنگ با روس در همراهي با ايران و تحريك و تحريض روس برای حمله به تركمانان، اظهارات مضحكانه فتحعلي شاه در باب گردنزدن روس به يك ضربت شمشير و اصرار ناصرالدين شاه و التماس براي دعوت شدنش به روسيه و يك سفر ديگر فرنگ (ناطق،1357: 207-206-126-124)، بیانگر سياست خارجي است يا روابط خارجي؟ دقّت کنیم: ناصرالدینشاه اصرار داشت که به دعوت روسها چندروزی در سنپطرزبورگ اقامت کند و بدین منظور همه روزه نمایندگان دولت خود را به سفارت روسیه میفرستاد تا به هر ترتیبی که شده دعوتنامهای برای او دست و پا کنند. لیکن سفارت روسیه تا مدتی از پذیرفتن درخواست دولت ایران خودداری مینمود و پاسخ میداد که جواب امپراطور در مورد اقامت در سن پطرزبورگ هنوز نیامده است و تا رسیدن این جواب درباریان ایران حق سفر به روس ندارند. (ناطق،1357: 207-206)

6. تأسفبارتر آنكه: صبح دربخانه رفتم. تفصيل غريبي مشاهده كردم. نهصد و هفتاد پاكت سربسته كه غالباً نوشتجات سفراي ايران در خارج و اغلب مراسلات سفراي خارجه در ايران و نوشتجات سرحدداران و غيره بود در ميان نوشتجات ميرزا سعيدخان مرحوم، پسرش جمع كرده، حضور شاه فرستاده بود. اين پاكتها از بيست سال قبل بود الي چهارده سال قبل... وزير خارجه كه اين طور بيمبالات باشد واي به حال ايران. (آلداوود،1371: 8)

7. پيشنهاد فتحعليشاه به ناپلئون در حمله مشترك به روسيه، التماس ايران به فرانسه، عجز ايران در عهدنامه پاريس و دورهگردي بيثمر، درخواست انعقاد قرارداد با آمريكا بدون شناخت جغرافيا و سرزمين و دوری مسافت از سوي آقاخان نوري، دخالت خارجيان حتي در کوچکترين و داخليترين امور، دعواهاي متعدد بر سر سلطنت با تمسك به خارجيان، عدم شناخت نظام بينالملل و كشورها و قواعد و اهداف خارجيان، تصور پايبندي همگاني به عهدها و پيمانها، فقدان نيرو براي حفظ هرات كه متعلق به ايران بود، عدم توجه به بديلها در دوستيها و اتحادها و باطلسازي هر عهد و شرط با دول فرنگ تنها با نشان دادن يك گوشه چشم حريصانه از يك مملكت ديگر فرنگي، كار آزادانه جاسوسان خارجي در همه جا و هر جايي كه بخواهند عيون ناظره باشند، علاقه ايل و تباري به جنگ بدون شناختن كشورهايي كه ميخواهند با هم بجنگند، بازپسدادن هرات با توجيه گذشت كريمانه و اغماض ملوكانه، مقبولشدن همه خواستههاي يك دولت خارجي بدون اكتساب كمترين امتياز مهم و كارساز، سياهه دادن يك وزيرمختار به وزيرمختار ايران به عنوان نماد خواستهاي روسيه و پذيرش بدون شرط آنها، التماس و كمكخواهي براي رهايي ايراني كه در آتش سوزان جنگ با انگليس افتاده است از طرف روسيه و بالعكس، تقاضاهاي ملتمسانه توپ و تفنگ جهت عساكر در بحبوحه جنگ و عدم دسترسي  به آن، ترس از فقدان امنيت جان و مال هر مسافر فرنگي، تخليه قلعه غوريان و بازپسدادن آن به افغانها تنها به واسطه خواهش دولت بريتاني، آغاز دشمني با دشمن دولت متحد و آغاز دوستي با دوستان دولت متحد بدون حساب و كتاب، توجيه شكستهاي وحشتناك از روسيه به اين نكته كه پادشاه روس خواهش كرد و كار دو دولت به صلح انجاميد، واگذاري اراضي غير ذيزرع تفضلاً و مرحمتاً به يك كشور خارجي، تضمين تداوم سلطنت در خاندان قاجار توسط يك دولت خارجي، اعتراض به پهلوتهيكردن روس و انگليس در هنگام نياز ايران بدون هر اقدام و اهتمام؛ همگی این مواد نشان از عدم شناخت كامل نظام بينالمللي در دوره قاجار دارد و اینکه ايرانيان نميتوانستند سياست خارجي داشته باشند. در این میان، چند نكته و سند خواندني عيناً نقل ميشود:

يك) براي ما بياطلاعي وزراي ايران از حقوق بينالملل و طريقه بحث درباره مسايل مهم سياسي و بخصوص ناداني آنها، اشكال بزرگي در پيشرفت كار بود... ما در ايران كسي را نديديم كه از اتفاقات بزرگ اروپا اطلاعي داشته باشد. حتي صحبت جنگ را هم نشنيدهاند. همگي در بي اطلاعي كامل از اتفاقات خارج از كشور خود ميباشند. (نظاممافی،1349: 129-126) 

دو) حقيقت، آدمي بهجهت آنكه به امور دول خارجه رسيدگي كند ما را لازم است و همچه آدمي هم الحال سراغ نداريم كه در امورات آنها تسلط تام داشته باشد و فهميده قدم بزند و از وضع و اوضاع آنها مخبر و مستحضر باشد الا ميرزامسعود كه سفرهاي متعدد به اروپا كرده است و روش كار آنها را خوب ميداند و بلديت تام دارد. لهذا او را وزير دول خارجه نموديم كه به امورات آنها درست برسد نگذارد آنها به هيچ وجه من الوجوه مكدر باشند. (مسعودانصاری،1374: 56)

8. ديپلماسي و سياست خارجي براي اداره شدن، پول ميخواهد:

يك) شاهزاده فرماندهي يك ارتش پيروز را عهدهدار است ولي به علت اين كه پولي براي اداره آن ندارد بسيار شرمنده است. (بارنز،1373: 67)

دو) مواجب قشون سه كرور و هشتاد هزار تومان بوده است حالا... به همه جهت نهصد هزار تومان است. (صفایی،بیتا: 55)

سه) ميرزا يوسفخان كاردار ايران در پاريس 1869 تا 1866 با استفاده از عنوان ديپلمات قالیفروشي ميكند. (پورشالچی،1376: 73)

چهار) وزير امور خارجه براي صدور هر حكم كنسولگري قبلاً هزار فرانك و براي هر حكم وزيرمختاري شش هزار فرانك ميگيرد. (همان،1376: 68و67)

پنج) با چند كرور ماليات ايران كه بعد از وضع مصارف سلطنتي، سه ربع بقيه به تزييد آلاف و الوف وزراي استيفا و پارك و تجملات و وكلاي استبداد و ربع ديگر به اعاشه عجزه مأمورين و مستحقين صرف ميشود چه قشوني ميتوان تجهيز كرد. (مستشارالدوله صادق،1361: 256-255)

شش) روزي كه من به وزارت خارجه قدم نهادم جز دو سه نفر اجزاي مفلوك كسي در ميان نبود... صديق الملك... قادر به نگهداري يك كالسكه نيست... معتمدالسلطان ميرزا مهديخان بعد از اين همه مأموريتهاي عديده در خانههاي مردم كرايه نشين... در كدام موقع ميتوانم به خاكپاي مبارك عرض كنم كه ميرزا طهماسبقلي بيست سال است در بغداد مشغول خدمت است. بايد ارتقاء درجه و اضافه مواجب در حق او مرحمت شود. (دهنوی،1369: 177-176)

9. قوت و زورمندي و پيشرفت ديپلماسي و روابط خارجي و سياست خارجي به قشون و عساكر كارآمد و نيرومند است:

يك) منازعه عساكر ايران در كنار دريا با جهازاتي كه حامل توپهاي شصت و شش پوند خواهند بود آب در هاون سودن و آهن سرد كوبيدن است. (خورموجی،1363: 211)

دو) ايران ارتش منظم ندارد چرا كه نميتوان بيست هزار تن مردان بيسلاح، بيآذوقه، بيلباس، بيجيره و مواجب و بيفرمانده را كه به همه چيز ميپردازند مگر به وضع نظامي و هر روز هم به خاطر درآوردن نان روزانه مجبورند كه در كوچه و بازار هنرنماييها بكنند ارتش ناميد. (امامی و آذرنگ،1372: 253)

سه) از قشون و نظامي كه دولت ايران دارد فقط اين يك دسته از سوار صورت ظاهري دارند و با اين بازيها سالي يكصد هزار تومان پول نقد دريافت ميكنند. ساير قشون ايران اين صورت ظاهر را هم ندارند. تمام دنبال كاسبي و عملهگي و گدايي هستند. (عینالسّلطنه،1374: 837)

چهار) هرگاه سان يا مانوري باشد سربازان ترجيح ميدهند كه به روز جمعه باشد زيرا كه روز جمعه در بازار كاسبي نميكنند و به صرافي اشتغال نميورزند. به طور كلي سربازان مستحفظ قرارگاه شاه در صاحبقرانيه به محض آنكه شاه براي گردش خارج شود به طريق اولي اگر به شهر عزيمت نمايد در صاحبقرانيه پراكنده و به كارهاي خود مشغول ميشوند يا به شهر ميروند البته نه با كسب اجازه بلكه يكسره از پاسگاههاي خودشان. عدهاي هم در دهات اطراف شميران پراكنده شده به غارت و دلهدزدي مشغول ميشوند چه شبها چه روز روشن. (کاساکوفسکی،1355: 92-91)

پنج) حقوق نامنظم 5 تا 7 تومان به علاوه جيره نقدي غلات، تعويقهاي طولاني در پرداخت به سربازان، پرداخت بخشي از حقوق و مواجب معوق به صورت رشوه به بالادستيها، افسران نالايق و بيگانه با معموليترين وظايف نظامي، وجود سربازاني با تجارب نظامي اندك، سپاهيان آشفته با ملبوس به طور وصفناپذير فقيرانه با پرداخت حقوق نامنظم، اجبار سربازان به دزدي و غارت براي جبران فقر و ناداري خود توصيفاتي است كه مارتين از وضع قشون و ارتش و سرباز ميكند. (مارتين،1389: 240-235) 

شش) اغراقگویی تاریخنگارانه در حدّ وفور است و هیچگاه کسی از خود نمیپرسد این تعداد سپاهی و آن شکست خفتبار که ناشی از عدم آگاهی از وضع و توان همسایه قدرتمند بود، چه تناسبی با همدیگر دارند: تعداد لشگر عدوشِكَر، مؤيداً بالنصر و الظفر،... پانصد هزار در شمارند كه دويست هزار آن چون خيل انجم در موكب آفتاب، ثابت و سيارند. در تحويل سال به تبديل و نوبت، يكصدهزار در يورت و بنگاه به راحت حضر موقوف، و يكصد هزار در اردوي آسمان خرگاه به خدمت سفر، مأمور. دويست و پنجاه هزار نفر در رأس الحدّ پنج گانه مملكت- چون پنج حواس سرّ- ثغري پنجاه هزار نفر پاس و حراس دارند و هر صده را يك گردون توپ فلك آشوب، قانون و معين است. پنجاه هزار نفر عمله توپخانه آتشخوار را متجلّدان آتشكار در سلك نظام منتظم و مأمورند، كه در حدود و ثغور پنجگانه... كانهم بنيان مرصوص، به حفظ و حراست مخصوصاند. در تشتت جمع فتنه تثبت دارند و در مرصد قمع فساد ترصّد كنند. (فتحعليشاه قاجار،1388: 77-76)

هفت) در اوايل قرن نوزدهم ميلادي، ايران فاقد نيروي قابل توجه و سازمان متشكل و منظم نظامي بود. جنگجويان فقط هنگام جنگ و بروز خطر، جمعآوري و متمركز ميشدند. براي جمعآوري و تمركز آنان بودجه و اعتباري نبود و هزينه نگهداري اين دستهها از طريق مصادره تأمين ميشد. بنابراین، در زمانه توازن قوا و دوران صلح مسلح که نیروی قدرتمند نظامی، پشتوانه بنیادین مناسبات فرامرزی یک کشور محسوب میشد، کشور ایران، در یکی از راهبردیترین مناطق دنیا، فاقد نیروی نظامی منسجم و منظم بود: ارتش ايران هنوز همان معايبي را دارد كه مورخين يوناني در دوران باستان نقل كردهاند. اگر جنگ يك هنر به شمار آيد، ايرانيان تصوري درباره آن ندارند و به همين دليل در زبان آنها اصطلاحات جنگي كمتر است، دسته سپاهيان فاقد نظم است.

موضوع اصلي در يك نبرد براي آنها، اين نيست كه در ميدان جنگ بايد مسلط بود، بلكه بايستي به مقدار اجناسي كه ميشود چپاول كرد، [نگريست]. در ايران نه سربازخانه است و نه خوابگاه نظامي و نه مخزني براي آذوقهگيري ارتش. هر پيادهنظام يا سوار ناچار است كه با مواجبي كه از دولت ميگيرد همه چيز مورد نيازش را فراهم كند. اين مواجب به سپاهياني كه در سان حاضر ميشوند، پرداخت ميگردد، اما ميزان آن برحسب نوع كارشان فرق ميكند. دولت به افراد ارتش كمي غلّه ميدهد و به خرج خود اسبهايي را كه تلف ميشوند، از نو تهيه مينمايد. (ورهرام، 1385: 131-130)

10. تا پیش از آنکه نظامیان ایران به سبک اروپایی آموزش ببینند، بسیاری از ناظران خارجی، نقطه قوت نظامی ایران را در سواره نظام نامنظمش نهفته میدانستند، در حالیکه به تعبیر همانان، نظام نوین چندان امیدوارکننده نبود. کرونین از سندی یاد میکند که سروان موراویوف افسر روس به سال 1817م. طی نامهای اینچنین نوشته بود: این پیادهنظام فلکزده که در اروپا با احترام از آن یاد میکنند، به نفع ما ساخته شد. سربازها چالاکی آسیاییشان را از دست دادهاند و کیفیت اروپایی را هم به دست نیاوردهاند. نیروی سفله حقیر با لباسی که به تناش زار میزند، طعمه نارنجکاندازهای ما شده است. حتی شمخال انگلیسی را که به دستاش دادهاند نمیتواند درست به کار ببرد. (کرونین،1389: 100) 

باز هم کرونین با برداشتی آزاد از گزارشهای پیکو درباره وضع نظامیان و ارتشیان در ایران دوران قاجار به اوضاعی اسفانگیز اشاره میکند که چیزی جز فلکزدگی و بدبختی نظامیان ایرانی دوران قاجار نیست؛ اوضاعی که بهطور قطع ویقین نمیتوانست منجر به ایجاد ارتشی منضبط و قوی برای پشتوانهبخشی به اجرای هدفهای موجود در مناسبات خارجی یک کشور گردد. او نوشته است که روی کاغذ تعداد سربازان نظام مدام زیاد میشد و هر موج اصلاحات نظامی با خود افواج بیشتری را تولید مینمود: اما در واقعیت امر، بیشتر این افراد یا غایب بودند یا بهکلی جعلی. نفرات خیالی فقط لیستها را پر میکردند تا حقوقشان را افسران ارشد بگیرند. با اینکه« بهتدریج و با پول نسبتاً زیادی که خرج میشد» فرماندهان ظاهراً میتوانستند واحدهایی را با تعداد افراد کامل سرهمبندی کنند، روزبهروز خزانه دولت خالیتر میشد و دیون کشور بالاتر میرفت و در هر صورت نیروهایی هم که به این ترتیب تشکیل میشدند، آموزش و انضباط لازم را نداشتند. این افزایش پیوسته هنگهای پوشالی به منابع کشور فشار بسیار وارد میکرد. ولی مقامات مربوطه، در هر شرایطی، حقوقهای افراد را مطابق لیست و مخارج اونیفورم و اسلحه و وسایل دیگر آنها را تمام و کمال میگرفتند. بدینسان روش تازهای برای توزیع درآمدهای کشور بین سران پدیدآمد و اشتغال در هنگهای نظام با حقوق ثابت تضمینشده به یک سرمایهگذاری پرسود تبدیل شد. مناصب فرماندهی را به قیمتهای کلان خرید و فروش میکردند و سرمایهگذارها خود اغلب نظامی نبودند. به علت سود فراوانی که این گونه فرماندهی هنگ داشت، خانهای ایلات نیز اکنون ترجیح میدادند سواران نامنظم خود را رها کنند و از این فرماندهیها بگیرند. سرهنگی که به این شکل صاحب هنگ میشد سرمایه اولیهاش زود برمیگشت و راههایی هم برای کسب سود از آن داشت، مثل دریافت حقوق سربازانی که فقط روی کاغذ بودند، فروش مأموریتها به افسران جزء، فروش معافی از خدمت، فروش مرخصی به سربازان و فروش جیره و مواجب سربازان. (همان: 112-111)

11. شیوه کار وزرا و زمامداران ایرانی نیز سبب میشد رفتار و کردار ایرانیان در عرصه مناسبات خارجی، ضعف ایرانیان را افزون نماید: روش تعلل و مسامحهكاري و وقتگذراني ميرزا سعيدخان كه موجب خشم و عصبانيت ديپلماتهاي مقيم تهران شده بود، جزو روحيه و خصوصيات اصلي او نبود، بلكه من اطمينان دارم كه وزير خارجه سابق ايران بهترين سياست را براي ايران، سياست دفعالوقت و مسامحهكاري تشخيص داده بود و به همين جهت اين روش را ادامه ميداد و پس از سالها تعقيب اين سياست، وقتگذراني و تعلل، ملكه ثانوي او شده بود و در هر كاري ولو آن كه احتياج به مشورت و مطالعه نبود او به آساني نميتوانست تصميم بگيرد. اين دودلي و ترديد رأي ميرزا سعيدخان، مخصوصاً در اواخر عمرش، بقدري محافل ديپلمات تهران را عصباني كرده بود كه بعضي از سفيران تهديد كرده بودند كه بعد از اين ديگر اصلاً وارد مذاكره با هيچ مقام دولت ايران نشوند جز شخص شاه. (بنجامين،1363: 178)

البته، انگار این ویژگی و صفت قسمتی از شخصیت زمامدار ایرانی شده بود و خود نخبگان ایرانی نیز بدان اذعان مینمودند: وزير امور خارجه را، موجبات هندسه طبيعي با مكنت و متمول كرده و همه جا، خود را به يك صورت طبعي نشان ميدهد كه هم نسبت به شأن سلطنت، ناقص و منحصر است و هم نسبت به مصلحت دولت در انتخاب اشخاصي كه از طرف دولت به بلاد خارج ابعاث ميشوند. اين وزير با تدبير، جمعي را از اعوان اضلال ميكند به آماده كردن يك مبلغي كه به خازن او به اسم تعارف تأديه كنند. به حكم استخاره جعلي، قرعه مأموريت به اسم آن كس بيرون ميآيد كه مبلغ تعارف را زيادتر و زودتر ادا كند. (مؤلفي ناشناخته،1387 : 326-325)

از این بدتر هم بود؛ آنجایی که همگان متفقالقولاند که سروکار امور خارجی یک کشور با مخفیکاری و پنهان نگاهداشتن است، ایرانیان رویه دیگری داشتند که نشانه عدم شناخت آنها از روشهای معمول در عرصه رفتار خارجی یک کشور بود: علل اين قدرت و نفوذ چه بود؟ يكي از دلايل قدرت و نفوذ انگليسيها در ايران، اطلاع آنها از تصميمات دولت و از بيشتر جريانهايي كه در دربار ايران اتفاق ميافتاد، بود و ايرانيان قادر نبودند كه جلوي آن را بگيرند. نامهاي از مكنيل در آرشيو وزارت خارجه انگلستان وجود دارد كه نشان ميدهد اطلاعات انگليسیها تا چه حد بوده است. مكنيل نوشته است كه: «وزير به همسرش نوشته كه اميدوار است بزودي موضوع هرات يكسره شده تا عيد نوروز به تهران مراجعت نمايد». در همين نامه مكنيل اضافه كرده است كه قبلاً حاجي در نامه به همسرش از موفقيتهاي دولت مينوشت، «و اين تغيير در متن نامه نشان ميدهد كه در مورد فتح هرات دچار ترديد شدهاند». (اتّحادیه،1355: 71) 

از این دست مطلب، نمونه دیگری نیز هست: موريه نوشته است که «كارهاي دولت ايران به نحوي علني است كه با طرز اداره كارهاي سياسي اروپا هيچ شباهت ندارد. ملكم نيز به مينتو مينويسد: «وزراي ايران هيچ توجهي به مخفي نگهداشتن مسائل خصوصي پادشاه خود ندارند. نامههاي آنان به توسط منشيهايي نوشته ميشود كه به آساني رشوه ميگيرند و مطلب را بازگو ميكنند». (همان: 42) بسیاری از مأموران عالیرتبه دولت ایران از اهمیت موضوعی به عنوان رازداری غفلت مینمودند و چندان برای آن بهایی قائل نبودند: چون مصمم بود كه «به دولت انگليس كمك كند، تمام روز در خدمت وزير شيراز است تا اگر چنانچه نامهاي از شاه يا وزراي او برسد، بدون اتلاف وقت از آن مطلع گردد و محتويات آنرا به كاپيتن پيزلي اطلاع دهد». (همان: 43-42). از این بدتر هم بود که نشانگر عدم پیدایش مفهومِ منافع ملی است؛ مفهومی محوری برای بازشناسی سیاست خارجی یک کشور از صرفِ وجود مناسبات و روابط خارجی: انگليسيها با بعضي از وزراي ايران روابط نزديك داشتند و با هدايا و پول از آنها اطلاعات كسب ميكردند و يا آنها را وادار به پشتيباني از مقاصد خود مينمودند. (همان: 44-43)

12. ناآگاهی از نظم و نظام بینالملل، دردی بیدرمان بود که ایرانی را سخت به خود مبتلا نموده بود. زمانی، هانري دوبرن عضو هيأت نظامي فرانسه و مأمور خدمت در ايران چنین نوشته بود: ايرانيان مردمان باهوشي هستند، ولي از اوضاع جهان و تحولاتي كه در قرن اخير روي داده، بكلي بيخبرند؛ چنان كه گويي در پشت ديوار چين زندگي ميكنند. من وقتي از انقلاب كبير فرانسه و اصول جمهوريت و حقوق بشر براي بعضي از رجال مهم دولت (دولت فتحعلي شاه) صحبت ميكردم، آنها به درجهاي در شگفت ميشدند كه گويي از كتاب هزار و يكشب براي آنها سخن ميگويم. (نصر، 1363: 145) از این دست مطالب باز هم هست: در ابتداي قرن نوزدهم، زمامداران ايران اطلاع دقيقي از اروپا و سياست اروپايي نداشتند. اوليويه و برونيه كه در سال 1209 ق. / 1796م. به ايران آمده بودند، به دولت فرانسه چنين گزارش دادند: «ما در ايران كسي را نديديم كه از اتفاقات بزرگ اروپا اطلاعي داشته باشد، حتي جنگ را هم نشنيدهاند. همگي در بياطلاعي كامل از اتفاقات خارج از كشور خود ميباشند و به نظر ما ميرسد كه علاقهاي نيز به آگاه شدن به اين وقايع ندارند.» (همان: 12).

بنابراین، در چنين وضعي، واكنش سياستمداران ايراني، بدبيني و سوءظن نسبت به اروپاييان بود. مذاكرات براي عقد قراردادها را با بحثهاي طولاني و اصرار بر سر نكات تشريفاتي به تعويق ميانداختند و در عوض با تملق و تظاهر به دوستي و محبت ميكوشيدند كه سوءظن و ترس خود را پنهان دارند و اين اغلب باعث ناراحتي اروپاييان ميشد. موريه مينويسد كه پس از برگزاري مراسم ماه محرم، وزراي ايران و سفير انگليس، تمام مدت زمستان را مشغول مباحثه درباره مواد مختلف «عهدنامه مفصل» بودند و اضافه ميكند كه براي ما بياطلاعي وزراي ايران از حقوق بينالملل و طريقه بحث درباره مسائل مهم سياسي و بخصوص ناداني آنها اشكال بزرگي در پيشرفت كار بود. هر درخواستي كه ميكرديم، حتي اگر خيلي هم واضح بود، به آن شك ميبردند و تصور ميكردند كه حتماً معناي پيچيدهاي دارد كه نميفهمند و هيچ وقت بدون مشاجره به تقاضاي ما تن نميدادند». (همان: 15)

در نظام بینالمللیِ قرن نوزدهم  که بسیار شتابان در حال تغییر و تحول بود، زمامداران ایرانی، کهنهترین اخبار را از رخدادهای اروپا به عنوان محور جهان این قرن دریافت میکردند که اصلاً بهدردشان نمیخورد و گاهی سببساز مهلکه و مضحکه میشد: بنابراين چه به وسيله سفراي خارجي و چه به وسيله نمايندگان دولت ايران در خارج، شاه و عباسميرزا از اخبار اروپا كم و بيش با اطلاع ميشدند، گرچه امكان ارزشيابي وقايع را نداشتند. نسلهاي بعد، سياستمداران ايران آن زمان را براي اشتباهاتي كه مرتكب شده بودند، سرزنش كردهاند، اما بايد در نظر گرفت كه آنها تا چه حد از دنياي غرب بيخبر بودند و به انگيزهها و ريشههاي ديپلماسي غرب نميتوانستند پيببرند. اخباري كه به اطلاعشان ميرسيد، حداقل شش ماه كهنه بود و اغلب تحريفشده و به منظور تبليغاتي عرضه ميشد. (همان: 14) بنابراین، عقد قرارداد فینکناشتاین به همین دلیل برای ایرانیان بیثمر میشد؛ زیرا تا اخبار آن به ایران برسد و زمامداران بخواهند تصمیم بگیرند، معاهده تیلسیت از راه میرسید و خط بطلان میکشید بر تمامی امیال و آرزوهای ایلیاتی قاجارانی که گمان میکردند برادر تاجدارشان سریع و چندروزه به ایران خواهد آمد و خاک انگلستان و روسیه را با همدیگر به توبره خواهند کشانید.

                   

 نتیجهگیری

دستگاه روابط خارجي ايران دوره قاجاريه نه از حيث پول و اموال، نه از حیث نيرو و قشون نظامي، ديپلماتهاي آگاه، برنامهريزان مسلط، عالمان به نظام بينالمللي، طراحان سياستگذار، پادشاهان فهيم، دستگاه اداري منضبط و نه در هيچ زمينه ديگر نميتوانست واجد سياست خارجي باشد، سهل است اگر بگوييم ايرانيان حتي روابط خارجي معطوف به هدف و روش خاص داشتهاند. حتي رويآوردن آنها به نيروي سوم يا قدرت سوم براي خلاصي از چنگ فشارهاي بيامان روسيه و انگلستان و دستبوسي آمريكا و خواهش و تمناي ميرزا آقاخان نوري از فرخخان امينالدوله كه اگر ديديد كار با انگليسيها نميگذرد، معلم و سركرده و مهندس فرنگي بيكار زياد در اسلامبول است، همه نمود بيتعقلي است و از سر ناتواني و از سر احتياج: با ينگي دنيا حرف زده به قدر يك كرور الي دو كرور به عنوان قرض جابه جا نماييد؛ چيزي بيش از يك ملجأجويي بيتدبير و بينقشه و بدون هرگونه شناسايي نيست، فاقد هرگونه آگاهي است و فاقد سياست  است. در نهايت ميتوان پذيرفت ايرانيان سياست خارجي نداشتند، اما درجاتي اوليه از روابط خارجي  را از خود بروز ميدادند.

ايران دوره قاجاريه به طور اعم، در اين معنا و تعريفي كه از سياست خارجي به دست داده شد نميتوانسته است صاحب سياست خارجي باشد. زيرا: خط مشي يا برنامه راهنما براي تصميم و اقدام نداشت و به صورت منفعلانه عمل ميكرد، واكنشهايی مبتني بر نظريه و اقدام مبتني بر تئوري از خود بروز نميداد و تنها به دفاع و واكنشهاي منفعلانه بيبرنامه ميپرداخت، نگرشي در باب منافع ملّي نداشت و بدان به شکل نوعی منفعتجویی ایلیاتی نگاه مینمود و كمابيش از  مقوله منفعت ملّي و مفهوم وسيع آن بيخبر مانده بود. تصميمگيري فرآيندي و مبتني بر تعريف از منافع و نظام باورها نداشت. بازشناسي منافع اصلي و تفکیک آن از منافع فردي، بستگي به نوع تصميم پادشاه داشت و مبتني بر خلقيات ايلي- تباري پادشاه بود، فاقد مباني تئوريك در رويكردهاي رفتاري اتحادآميز، همكاريجو، بيطرفگرا، انزواجويي، مقابلهجويي فعالانه، مقابلهجويي منفعلانه با كشورهاي قوي و ضعيف نظام بينالمللي بود، فاقد شناسايي پويشهاي همزمان گسترشيابنده در محيط بينالمللي بوده است، فاقد شناسايي روندهاي سياسي، فرهنگي، اقتصاد سياسي و نظامي نظام بينالملل بود و كمتر درك ميكرد كه پويش نظام بينالملل خود به تنهايي مؤلفهاي جدا از سياست خارجي يك كشور خاص است، فاقد هرگونه تعريف براي استراتژي و كسب منزلتهاي راهبردي بود، توانايي شناسايي تغييرات داخلي و محيطي، تعيين اهميت تغييرات، ارزيابي سياستها، تعيين روندهاي آتي، مدلسازي مفهومي براي ارزيابي دادههاي ویژه، تعيين نتايج بديل و جهتگيري كلي سياستگذاري نظام را نداشت، آناتومي تعاملات نظام سياسي، نظام بينالمللي و منافع ملّي را نميشناخت و نسبت به آن بياطلاع بوده است، تأثير ساخت اجتماعي- فرهنگي نظام بينالملل بر محيط داخلي را نميشناخت، از منزلت و جايگاه كشور در نظام بينالمللي، ساختار قدرت در نظام بينالمللي، تغييرات و محدوديتهاي محيطي داخلي و بينالمللي و ماهيت مبادلات مشترك داخل نظام بينالمللي بيخبر بود، از وجود انواع منافع ملّي شامل منافع موازي، منافع متعارض، منافع مشترك و منافع اختلافزا درحدّ بسياركم خبر داشت و سرانجام اینکه فاقد دستگاه فكري براي تنظيم برنامهاي هدفمند در اهداف سياست خارجي، منافع ملّي، قدرت ملّي و رويكردها و راهبردهاي دخيل در اجراي مناسبات فرامرزي بود.
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		دولتِ فاقدِ راهبرد، دولتِ درخودْفرورفته، اوتيسمِ در شناختِ نظام بينالملل

		انزواجوييِ ديگرْخواسته، ناتوان از نگهْداشتِ تعهّدات ناشي از انزواجويي و عدم مداخله

		ناتوان از ائتلاف و اتّحاد و فرانرسيدن زمانهي سمتگيري عدم تعهّد



		نقشهاي ملّي

		برونْدادهاي سياست خارجي و الگوي انجام كردارها در مناسبات فرامرزي

		سنگر انقلاب رهاييبخش، رهبر منطقه، حافظ منطقه، دولت مستقلّ فعال، حامي جنبشهاي رهاييبخش، عامل ضدّ امپرياليست، مدافع اعتقادي خاص، دولت ميانجي و پيونددهنده، هميار در ايجاد نظام فرعي منطقهاي، كمككننده به توسعه، دولت رابط، متّحد وفادار، دولت مستقلّ، دولت سرمشق، متعهّد به توسعه داخلي، توازنبخش

		دولتِ بينقش

دولتِ بيكنش

		تمايل به عدم درگيري، اندكبودن كنشها، محافظهكاري، كنشپذيري، ضعف

		عدم توانايي ونبودِ خواست و ارادهپيادهساختن نقشها، فقدان تمامي نقشها



		هدفها

		تحقّقِ خواستها، مقاصد و ارزشهاي يك دولت از طريق تأثيرگذاري بر رفتار ديگر دولتها

		هدفهاي بلندمدّت، ميانمدّت، حياتي

		دولتِ بيهدف

		گرايش به خودمختاري ايلياتي، اتّكا به خاصيّت «محروسهگي»ِ ممالك، گوشهنشينيِ بيهدف و تلاش براي ناديدهانگاريِ ديگران 

		نبود قصد و هدفِ تصويرساز از حالاتِ آتي امور و مجموعه شرايط آيندهي خود، همسايگان، منطقه و نظام بينالملل



		اعمال

		اقدامات حكومتها براي عمليساختن برخي سمتگيريها، اجراي نقشها، دستْيابي به هدفها، و دفاع از آنها در برابر ديگران

		توسّل به تبليغات، نمايش قدرت نظامي، اعمال وتو در شوراي امنيّت، خارج شدن از كنفرانس، تشكيل يك كنفرانس، هشدار ديپلماتيك، فرستادن اسلحه و پول براي موافقان خود و مخالفان حكومت ديگر، تحريم كالاهاي دولت ديگر، اعلام جنگ

		دولتِ بيقدرت

دولتِ بيتوان

دولتِ بينفوذ



		عدم شناسايي تبليغات، فقدان نيروي نظامي كارآمد، مجبور به شركت در پيمانها و كنفرانسهاي بينالملليِ ديگرْخواسته، ناتوان از مقابله به مثل، ناتوان از اعلام جنگ، فاقد دكترين رفتارساز

		بيعمليِ برآمده از فقدان جهتگيري، فقدان نقش، فقدان هدف، كنشپذيري از رفتارسازيهايِ ديگران
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