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  چکیده

ها و مشکالت ساختاري دولت قاجار، یکی از دشواري     

ولیعهدي و جانشینی شاه قاجار بود. با وجود مسئله 

طراحی شده بود، این مسئله  در چند برهه در هایی کهسیاست

 سلطنت محمدشاهفاصله انتصاب عباس میرزا به ولیعهدي تا 

جنگ داخلی کشانید. ناتوانی دولت قاجار، ایران را به بحران و 

ی هاي ناموفق داخل شاهزادگان و سیاست اتقاجار و اختالف

روس و انگلیس در یک امر داخلی  هاي سبب گردید تا دولت

هاي در پی عهدنامه ها روسداشته باشند. ت موثر خالادم

گلستان و ترکمانچاي حق نظارت و قیمومیت براي خود به 

 ها نیز با نوسان در سیاست خارجیدست آوردند و انگلیسی

ه از در منطق ها روساز ترس خطر توسعه روزافزون نفوذ خود،

گرایش  »سیاست ایفاي نقش فعال«به  »اعتناییسیاست بی«

 دخالتو توافق نمودند. توافق ها روسسر آن با کردند و برپیدا

اینکه خطر بحران شدید و  بااین دو دولت در مسئله جانشینی 
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  ت اساسی مواجه کرد.سیاست خارجی و داخلی با مشکال در

  

  بحران جانشینی. ،روسیه، انگلیس،  دولت قاجار واژگان کلیدي:

  

________________________________________________________
.23/9/1389تاریخ پذیرش مقاله:             .18/6/1389تاریخ دریافت مقاله: *

:ghadimi@tabrizu.ac.irE-mail             دانشگاه تبریزـ استادیار گروه تاریخ **



126  فصلنامه تاریخ روابط خارجی

  مقدمه

هـاي بـزرگ    مقارن با به قدرت رسیدن قاجارها در ایران، اروپا تحـوالت و دگرگـونی  

هـا بـا    انـد. ایـن تحـوالت و دگرگـونی    رگذ سیاسی، اجتمـاعی و اقتصـادي را از سـر مـی    

م. به تدریج پـاي  18اروپائی همراه شد و از اواخر قرن  هايتهاي سیاسی بین دولرقابت

هـاي  اما داراي اهمیت سیاسی و اقتصادي باز نمود. در سال ،آنها را به کشورهاي ضعیف

ضـمن   ،هاي طوالنیگردید و طی جنگ ها روسبا  گرفتار جنگ، م. ایران19قرن  نخست

رفت. ناتوانی سیاسی و اقتصادي المللی قرار گ هاي بینشکست در کانون سیاست و رقابت

زمینـه نفـوذ و دخالـت    هـا و مشـکالت سـاختاري در داخـل،    نیـز بحـران  ودولت قاجار

ک اهـداف خـاص سیاسـی و اقتصـادي خـود را دنبـال       یـ  که هررا ـ  خارجی هاي تدول

د. یکی از مسائل داخلی کـه بـه سـاختار سیاسـی دولـت قاجـار       نموتسهیل  ـ  کردندمی

ی کـه گـاه   موضـوع له ولیعهدي و جانشینی فتحعلی شاه قاجار بـود.  سئ؛ مشد مربوط می

دخالـت خـارجی را   هـاي   شـد و زمینـه   میبه اختالفات شدید داخلی و بحران نیز منجر 

آورد. دخالت روس و انگلیس در رقابت با یکدیگر الگوي مداخلـه در یـک امـر    میفراهم 

دار سـاخت. ایـن مقالـه     شـه دولـت ایـران را خد   سیاسـی داخلی را پی افکند و استقالل 

تحلیـل  ت روس و انگلـیس و خالادمـ هاي داخلی و خارجی  پژوهشی درباره علل و زمینه

در سـه برهـه بررسـی     است کـه  هاي متغیر آنها در جانشینی فتحعلی شاه قاجارسیاست

و» ولیعهدي محمد میرزا ومرگ عباس میرزا «، »دوران ولیعهدي عباس میرزا«: شودمی

ت روس و خالادمـ ،هـا  ک از این برههی در هر .»محمدشاه ی شاه و سلطنتمرگ فتحعل«

هـاي سیاسـی همـراه بـا نقـد و        ها و گزارش نامه ،اسناد ،انگلیس با اتکاء به  برخی منابع

  مورد بررسی قرار گرفته است.ها و ادعاها اي دیدگاه مقایسه پاره
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  مسئله ولیعهدي و جانشینی شاه درساختار دولت قاجار

هاي دولت قاجار که بـه سـاختار سیاسـی ایـن     کی از نخستین مشکالت و دشواريی

، مسئله ولیعهدي و جانشینی شاه قاجار بود. آقا محمـدخان کـه بـه    ارتباط داشتدولت 

ایل قاجار آگاه بود، سیاستی را پی افکند  هاي سابق درونیِ خوبی از مشکالت و کشمکش

ایـن   .رقـم زنـد  طایفـه قوانلـو    به سـود ت را و هم سلطن اختالفات را کاهش دهدکه هم 

هاي از پیش تعیین شده و حسـابگرانه بـود کـه سـلطنت را در     سیاست مبتنی بر ازدواج

: 1377سـپهر،   /241: 1373نادر میرزا،  /293ـ294: 1370(اعتضادالسلطنه، کرد.طایفه قوانلو تثبیت می

و طراحـی آینـده    ي آقـا محمـدخان  نگـر  این سیاست و آینـده  )111: 1376عضدالدوله،  /312

در قدرت سیاسی سهیم سـاخت و مـانع   را به عنوان طایفه رقیب  دولوها ،پادشاهی ایران

در را سـلطنت   ،تـر از همـه  ها و منازعات دو طایفه قوانلو و دولو گردیـد و مهـم   از ستیزه

  )89ـ91: 1389(قدیمی، طایفه قوانلو تثبیت کرد که قصد نهایی و اصلی آقا محمدخان بود.

تـا   ونکه اختالف بین دولو و قوانلـو را کـاهش داد  آبا وجود  ،سیاست آقا محمدخان

د، جـایی  یها را به درون طایفه قوانلو کشـان از بین برد، اما اختالفات و رقابت نیز حدودي

در سـر سـوداي ولیعهـدي و     ندکه پسران فتحعلی شاه بودقاجاري شاهزادگان  برخیکه 

عبـاس  ق. که فتحعلی شـاه چهـارمین فرزنـد خـود     1214از سال د.پروراندن سلطنت می

بـه تـدریج    )1363:11خورمـوجی،   /1383:105(دنبلـی،  را رسماً به ولیعهدي تعیین کـرد.  میرزا 

آشـکار گرفـت و تعـارض درونـی و      یبه ولیعهدي شکلوي اعتراض به انتخاب و انتصاب 

ترین مخالفـان ولیعهـدي عبـاس    مساخت. مه نمایاناختالف میان شاهزادگان متعدد را 

آرا، حسـینعلی   میرزا عبارت بودند از: محمدعلی میرزا دولتشـاه، محمـدقلی میـرزا ملـک    

محمدعلی میـرزا  )90ـ100ص(قدیمی، همان،. السلطنه شجاعمیرزا فرمانفرما و حسنعلی میرزا 

رایط نکه مادرش کنیزي گرجـی بـود، شـ   آترین فرزند فتحعلی شاه بود به دلیل که بزرگ
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اي که آقا محمدخان طراحی کرده بود و قاجارها خود را ملزم بـه  سلطنت را با آن قاعده

مخالف ولیعهدي عباس میرزا بود و حتـی تـا   ت شدبه يدیدند، نداشت. و رعایت آن می

:1380مـالکوم،   /164ـ1347:167ژوبر،  /119، 1383:112(تانکوانی، مرز دشمنی با او نیز پیش رفت. 

ک از مخالفـان عبـاس میـرزا شـرایط ولیعهـدي را      یـ هـیچ   )159ـ160: 1386جونز،/ 58ـ   59

عباس میرزا به شدت بر ضد آقا محمدخان نداشتند، با وجود این  طرحبراساس وصیت و 

  کردند. فعالیت می

شاه قاجار از عباس میـرزا و ولیعهـدي او و تـداوم سـلطنت در      فتحعلی ی کهدر حال

بود، اما عواملی  گونه و سیاست دربار و دولت قاجار نیز همین کرد حمایت می يخاندان و

فعالیـت شـدید مخالفـان و     ،ثباتی و تزلزل در تصمیمات سیاسـی  بی، فقدان قانون :چون

هاي ایران و روس که تـا  هاي عباس میرزا در جنگ ارتباط آنها با دربار و به ویژه شکست

دار سـاخت، زمینـه را    و شاهزادگان خدشه حدودي وجه و اعتبار او را در دربار و نزد شاه

  براي دخالت خارجی فراهم آورد. 

  

  روسیه و مسئله جانشینی شاه قاجار 

فقدان قانون مشخص و ثابتی که بتواند ولیعهـدي   ،خصومت بین شاهزادگان قاجاري

اعتمادي عباس میرزا به تـداوم   را در خانواده عباس میرزا تحکیم و تثبیت نماید و نیز بی

اي  ابیري که براي  ولیعهدي و سلطنت در خاندان او اتخاذ شده بود، شرایط را به گونهتد

هاي بروز خصـومت و دشـمنی   سال نخستینفراهم آورد که عباس میرزا ناچار گردید از 

هاي شـاه از  برآید. با وجود حمایت اي تحکیم موقعیت خودرب شاهزادگان در پی اقداماتی

رادران خود در دربار تهـران و خصـومت آنهـا بیمنـاك بـود. بـه       او، عباس میرزا از نفوذ ب

برادر اعیانی خود گرفـت و  السلطان ظلحکومت تهران را براي  فرمانِاز شاه همین دلیل 
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یک حامی  دبای اکتفا نکرد و اقدام این  بهشد. اما او آسوده ها  تا حدودي خیالش از توطئه

در  يدر عهدنامـه گلسـتان چهـره بسـت. و    هـا   نمود. نخستین تالش خارجی نیز پیدا می

که اسـتمرار   ست کندخوادرها روسجریان گفتگوهاي عهدنامه گلستان درصدد برآمد از 

را با گنجاندن بندي در عهدنامه به رسمیت شناخته و از او حمایـت کننـد.    شاولیعهدي

 خواسـت اعتـراض و خصـومت شـاهزادگان     نمـی آنکه ظاهراً فتحعلی شاه قاجار به جهت 

امـا پافشـاري عبـاس     )180: 1382(اتکـین،  از این اقدام ممانعت به عمل آورد.  ؛بیشتر گردد

 هـا  روس،میرزا به این شکل خود را در عهدنامه گلستان نشان داد کـه در مـاده چهـارم   

تعهد کردند از جانشین برگزیده شاه حمایت کنند و در امور داخلـی ایـران و نـزاع بـین     

داشـته  چنین درخواستی  ها روسیند، مگر اینکه پادشاه ایران از شاهزادگان دخالتی ننما

این مـاده هـر   )1382:180اتکین،  /310: 1376نفیسی،  /242: 1377سپهر،  /1380:303(خاوري، د. باش

رساند، اما یک نـوع حـق نظـارت در     چند دخالت عملی روسیه در یک امر داخلی را نمی

شد. با وجود این، عباس میـرزا نگـران از    وجب میرا م ها روسسیاست داخلی ایران براي 

مجدداً درصـدد   ،از عهدنامه گلستان پسها و خصومت شاهزادگان برادر چند سال  توطئه

برآمد. گویا آگاهی پیدا کرده بـود کـه محمـدعلی میـرزا دولتشـاه       ها روسجلب حمایت 

به همـین منظـور در   برادر بزرگش با یرمولوف فرمانده قواي روس در قفقاز ارتباط دارد. 

ق. محمد حسن خان نامی را با هدایایی نزد تـزار الکسـاندر اول فرسـتاد و از    1234سال 

امپراتور درخواست کرد که او را به عنوان ولیعهد ایران به رسمیت بشناسد. یرمولـوف بـه   

الفت نمود، هرچند تزار روس به مخالفـت او تـوجهی   خشدت با درخواست عباس میرزا م

اي با محمدعلی میرزا دولتشـاه  و دوستانه ویژه. یرمولوف روابط )1387:320،زاده ظم(کانکرد. 

مسـاعدت نمایـد.    يشـاه بـراي سـلطنت و    پس از مرگداشت و به او وعده داده بود که 

وزارت امور خارجه روسیه به یرمولوف هشدار داد که مخالفت با عباس میرزا خالف میـل  
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دهـد کـه در دسـتگاه     ایـن جریـان نشـان مـی     )422: 1366، (حسام معزيامپراتور تزار است. 

دیپلماسی خارجی روسیه نسبت به موضوع جانشینی شاه ایران سیاست واحـدي وجـود   

نداشت و برخی شاهزادگان نیز درصدد بودند رضایت روسیه را به نفع خود جلب نمایند. 

 هـا  روسخالت ي براي دزمینه رسمی و جد ،هاي دوم ایران و روس و سرنوشت آنجنگ

هاي دوم ایران و روسیه که سـپاه  فراهم آورد. در اواخر جنگرا در سیاست داخلی ایران 

تبریـز را فـتح کردنـد،     هـا  روسعباس میرزا از قواي ژنرال باسـکوویچ شکسـت خـورد و    

اي ترتیـب دادنـد کـه شـاه بـه دلیـل        شاهزادگان مخالف در تهران اجتماع کردند و شـایعه 

را بـه ولیعهـدي و نیابـت    السـلطنه  در جنگ، حسنعلی میـرزا شـجاع  شکست عباس میرزا 

ایـن شـایعات در    )1321:102جهـانگیر میـرزا،    /391: 1377(سـپهر،  .سلطنت انتخاب کرده است

حین گفتگوهاي صلح ترکمانچاي به عباس میرزا رسید و او احسـاس کـرد کـه منصـب     

را تهدیـد   يز ممکن است وبه دنبال آن خطرات دیگري نیدر خطر است و شاولیعهدي

کـه از او بـه   کردرا متعهد  ها روسرا در صورت عهدنامه گنجاند و  7، ماده . بنابراینکند

ح یصـر به طـور  عهدنامه ترکمانچاي  7عنوان جانشین فتحعلی شاه حمایت نمایند. ماده 

ت قانونی بودن ولیعهدي عباس میرزا و حمایت روسیه از او به عنوان وارث تـاج و تخـ  بر

  )260: 1376نفیسی،  /1366:38(حسام معزي، ایران تاکید دارد.

ترس از اجتماع شاهزادگان در تهران و عدم اعتماد کافی به دربار و شخص شـاه و نیـز   

هاي روزافزون شاهزادگان مدعی سلطنت ودر نهایت فقدان قانون ثابـت و روشـن در    توطئه

صـمیمات سیاسـی درون حکـومتی، عبـاس     ها و تامر جانشینی و بی اعتباري برخی توافق

عهدنامـه   ترنزیـو قرار دهد. بـه گفتـه     ها روسالحمایه میرزا را وادار ساخت تا خود را تحت

ایران تا پـیش   )1363:45(ترنزیو، ترکمانچاي اعتبار و شخصیت سیاسی ایران را متزلزل نمود. 
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انچاي به صورت دولت نیمـه  از عهدنامه ترکمانچاي دولت مستقلی بود، اما با عهدنامه ترکم

  اروپایی در امور داخلی خود تن داد.  هاي تمستقل درآمد و به دخالت دول

  

  رویکرد انگلیس به مسئله جانشینی شاه قاجار

ها به دخالت در ساختار سیاسی دولت  قاجار به عهدنامه  داشت انگلیسی سابقه چشم

 ،هـا  انگلیسـی  ایـن عهدنامـه  همگردد. در فصل یازد میازق. ایران و انگلیس ب1227سال 

نامی از او به رسمیت شـناختند و تعهـد کردنـد کـه     ذکر ولیعهدي عباس میرزا را بدون 

هرگاه نیاز باشد از مساعدت به ولیعهد کوتـاهی نکننـد و در فصـل دوازدهـم نیـز تعهـد       

کـه شـاه قاجـار از آنهـا     کردند در مناقشـه بـین شـاهزادگان دخـالتی ننماینـد، مـادامی      

این عهدنامه را عباس  )135ـ140: 1344محمود،/  27: 1376(نفیسی، ست مساعدت نماید. درخوا

هـاي   ماده بر تالشضمانت نمود. گنجاندن این دو » نیابت سلطنت«:میرزا با ذکر عنوان

همراه ساختن انگلستان با ولیعهدي خـود و نیـز بـیم از موقعیـت      عباس میرزا به منظور

درباره فصل یازدهم بعدها گفت: منظورش اطمینان 1ر اوزلیولیعهدي داللت دارد. سرگو

از تحصیل تاج و تخت سلطنت ایران براي عباس میرزا و تـأمین نفـوذ برتـر انگلـیس در     

چرخش سیاست انگلستان در ارتباط بـا  اما، نکته مهم  )1384:354(کمبل،  ایران بوده است.

براي تغییـر  2م. هنري الیس1814ق./1229است. در سال ا مسئله ولیعهدي عباس میرز

(سـپهر،  ، همان فصل یازدهم بـود.  آنهاق. به ایران آمد که یکی از 1227دو فصل عهدنامه 

علت چرخش سیاست انگلستان در حمایـت از ولیعهـدي عبـاس میـرزا      )258ـ   1377:259

 در ماده چهارم عهدنامه گلستان متعهد به پشتیبانی از عبـاس ها روسظاهراً این بود که 

هـا نبـود. زیـرا در فصـل یـازدهم        خوشـایند انگلیسـی  که در این زمان، میرزا شده بودند 

________________________________________________________
1 sir Gore Ouseley
2 Henry Ellis
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ق. ایران و انگلیس متعهد شده بودند که ولیعهد دولت بـا دولـت دیگـري    1227عهدنامه 

فصـل یـازدهم را    ،هـا در عهدنامـه جدیـد    دوستی نداشته باشد. به همین دلیل انگلیسی

هد کردند کـه در اخـتالف بـین شـاهزادگان قاجـار      حذف کردند و فقط در فصل دوم تع

:1377(سـپهر،  . داشته باشـد نکه پادشاه ایران از آنها چنین درخواستی آدخالتی نکنند مگر 

  )1344:200محمود،  /1520: 1367اعتمادالسلطنه،  /261

چرخشـی صـورت   م. در سیاست انگلـیس نسـبت بـه ایـران     1815ق./1230از سال 

سیاسـی اروپـا ایجـاد     که تحت تاثیر اتفاقـات و شـرایط نـوین   جدید سیاست گرفت. در 

گردید، ایران تا حدودي اهمیت خود را بـراي انگلـیس از دسـت داد. پیامـد سـریع ایـن       

سیاسـت  «عنـوان:  بـه  کـه از آن  کاهش و تنـزل سـطح روابـط بـا ایـران بـود      ، سیاست

هـاي ر جهان، گزارشاز تاثیر مناسبات سیاسی حاکم ب سواياند. تعبیر کرده» اعتناییبی

کارگزاران انگلیس در اتخاذ این سیاست از ناحیه دولت انگلیس سخت موثر افتاد. اوزلـی  

حـال کـه خطـر    «از مراجعت از ایران در گزارشی به دولت انگلـیس چنـین گفـت:     پس

ناپلئون برطرف شد و سرحدات هندوستان از تجاوز مصون ماند در این صورت باید ملـت  

 )253:(محمـود، همـان  » در همـین حـال تـوحش و بربریـت بـاقی بماننـد.      ایران را گذاشت 

خطر ناپلئون از بین  .المللی پیوند داشتبین هاي سیاستبا  دورهسیاست انگلیس در این 

در کنگره وین نیز شرایط مساعدي براي منـافع انگلسـتان پدیـد آمـده بـود.      وبود رفته 

ذ پیـدا کـرده بودنـد و دیگـر بـراي حفـظ       ها به طور مستقیم در افغانستان نفـو انگلیسی

از  جدیـد  هـاي  سیاسـت کـه مجـري    1ویلوك هنري هندوستان به ایران نیازي نداشتند.

ها را آغـاز کـرد و در نخسـتین    تحقیر ایرانیبدرفتاري و ،بودایران درم.1825تا1815

ها ایران سیگام دستور خروج افسران انگلیسی از ارتش ایران را صادر نمود. در واقع انگلی

________________________________________________________
1 Henry Willoch
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رهـا کردنـد. دنـیس     ،ها که خود نیز در پدید آمدن آن نقش داشـتند را با تمام گرفتاري

در این زمان موقعیت سیاسی جهان به نحو چشمگیري دگرگون شده «رایت می نویسد:

روسیه و بریتانیا پیمان اتحاد بسته بودند، ناپلئون در واترلو شکسـت خـورده بـود و    . بود

.»ه هند از میان رفته بود و دوستی با ایران براي لندن اهمیتی نداشتبن تهدید فرانسویا

  )128: 1364(رایت،

دیپلماسـی  قدري کمتر از دو دهه در دستگاه ،اعتنایی و رها کردن ایرانسیاست بی

هاي دوم شکسـت  در جنگ ها روسایران از  ،ها سیاست غالب بود. در این دورانانگلیسی

رسـد از هموار گردید. اما به نظر مـی  ها روسیش پعه نفوذ بیش از خورد و راه براي توس

نماینـدگان و  مـورد نقـد برخـی    »اعتنـایی بـی «ق. سیاست 1240هاي نخست دهه سال

کارگزاران سیاست خارجی دولت انگلستان واقع گردید. ویلوك که رویدادهاي ایـران را بـه   

ی ایـران و مناسـبات پنهـان میـان     اوضـاع داخلـ  دقت زیر نظر داشت و اطالعات فراوانی از

هایی به وزیر امور خارجـه  دو گزارش جداگانه آگاهی طیشاهزادگان ایرانی گرد آورده بود، 

انگلیس داد. ویلوك در گزارش اول ضمن اشاره به کاهش نفوذ انگلیس در ایـران  وتوسـعه   

خاطر شرایط ویـژه  د که عباس میرزا به کن ، تاکید میروزافزون نفوذ روسیه در دربار ولیعهد

کند کمک بخواهد و اضافه می ها روساش از احتمال دارد براي اطمینان از تأمین جانشینی

و  ءبلکه بـه واسـطه اقتضـا    ،از سر عالقه نیست ها روسه گرایش سیاسی  عباس میرزا به ک

ویلـوك ضـمن تحلیـل    ، ها احترام قائل است. از سوي دیگرانگلیسی راياما بضرورت است.

با نزدیک شدن به عبـاس میـرزا در اندیشـه     ها روسکه افزاید  میدر ایران،  ها روسف اهدا

کـردن  بر اریکه سلطنت هسـتند. او بـا گوشـزد     ينفوذ وسیعی در ایران به هنگام جلوس و

ها ضـمن حمایـت از عبـاس    دهد که انگلیسیبراي منافع انگلیس، هشدار می ها روسخطر 

اهمیت تأمین اسـتقالل پادشـاهی    ،سیه کنند و عالوه بر آنمیرزا باید او را متوجه خطر رو
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تنها در این صورت است کـه مـی تـوان     ،نند. از دیدگاه ویلوكکایران را نیز براي او تفهیم 

را در هـا بایـد او  انگلیسـی  ،شد و افـزون بـر آن   ها روسمانع افتادن عباس میرزا به آغوش 

هـا بـه دسـت    سلطنت را بدون کمـک روس  موقعیتی قرار دهند که خود بتواند تاج و تخت

  )353ـ359: (کمبل، همانورد. آ

به وزارت امور خارجه انگلیس،  م.1825/ق.1241هنري ویلوك در گزارش دوم خود 

اختالفـات بـین   نیز اطالعات مبسوطی درباره شاهزادگان قاجار و فرزندان فتحعلی شاه و 

او ضـمن بـر شـمردن      )94ـ102: 1388لوك، وی /385ـ   363: (کمبل، هماندهد.آنها به دست می

به  ضـرورت دخالـت    ،مدعی جانشینی شاه ک از شاهزادگانِیهاي هر خصایص و ویژگی

انگلستان در امر جانشینی تأکید دارد و تلویحاً وزارت امور خارجه دولت متبوع خود را از 

نگلستان، راه را که عدم دخالت امعتقد بود دارد. ویلوك انفعال و عدم دخالت بر حذر می

کند و در برابـر  براي توسعه نفوذ روسیه در ساختار سیاسی ایران و دستگاه دولت باز می

بایـد اقـدام دفـاعی    ، انگلـیس  ها و اهداف روسیه که نافی منافع انگلسـتان اسـت  دخالت

  صورت دهد و آشکارا در امر جانشینی شاه دخالت نماید.

کـارگزاران سیاسـت خـارجی     ،دهندهدارهـاي هشـ  هـا و آگـاهی  وجود این گزارشبا

از عهدنامــه  پــسد، تنهــا دنــانگلــیس، تغییــري در سیاســت خــود نســبت بــه ایــران ندا

ترکمانچاي و توسعه نفوذ روسیه در ایران و عثمانی به تدریج به این فکر افتادند که هـم  

اخته منافع آنها را با خطـر مواجـه سـ    رسید مجدداًکه به نظر میـ جلو توسعه روسیه را  

عقب نمانند.  ها روسبگیرند و عالوه بر آن در رقابت سیاسی براي  نفوذ در آسیا از  د ـ بو

سیاست حفظ اسـتقالل و تمامیـت ارضـی ایـران و ضـرورت حفـظ        ،براي همین منظور

از مرگ عباس  پسها را در پیش گرفتند. این سیاست انگلیسیکشور آرامش داخلی آن 

  ه قاجار چهره بست.و در مسئله جانشینی شامیرزا
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  انگلیستکاپوهاي روس ومرگ عباس میرزا و

 ،شـد  بینـی مـی   ق. چنانکـه پـیش  1249پس از مرگ نابهنگام عباس میرزا در سـال  

بـرآورد و امیـد مـدعیان    ادعاها بر سر ولیعهدي و جانشـینی فتحعلـی شـاه دوبـاره سـر     

هـاي سیاسـی در    يبنـد  تـر دسـته   گردید و این بار به شکل گسترده ءسلطنت قاجار احیا

دمحمـد  بای  ،ساختار دولت قاجار شکل گرفت. طبق سیاست قاجارها و قاعده ترتیبی آنها

نیز در عهدنامه ترکمانچـاي   ها روسشد و  به ولیعهدي انتخاب میپسر عباس میرزامیرزا 

ولیعهدي و سلطنت در خاندان او را تضمین کرده بودند، امـا هـیچ کـدام از اینهـا بـراي      

مـدعیان سـلطنت و    کـرد.  اختن مـدعیان ولیعهـدي و سـلطنت کفایـت نمـی     متقاعد سـ 

آشـکارا بـا ولیعهـدي محمـد میـرزا مخالفـت        ،ولیعهدي با توسل به حربه هاي گوناگون

  )94ـ96ص: همان(قدیمی،کردند.

روسـیه و   وکننـده جلـوه داد  ع را نگـران اوضا،افزایش اختالفاتپافشاري مدعیان و

به دخالـت عملـی و مـؤثر وادار کـرد.      ران و جنگ داخلی بودندکه مخالف بح انگلیس را

اعتنایی انگلیس نسبت به اوضاع ایران گردیـد. مرگ عباس میرزا سبب تغییر سیاست بی

کارگزاران سیاسـی  دهندههاي هشدارگزارش، محرك موثر نیز در تغییر سیاست انگلیس

خطـر توسـعه   اسـی ایـران و  مناسبات حاکم بر ساختار سی ،انگلیس از وضع داخلی ایران

مانده از کـارگزاران انگلیسـی در    ر جايهاي بنفوذ روسیه در ایران و عثمانی بود. گزارش

نسبت به مسئله جانشینی و ولیعهـدي شـاه قاجـار نشـان     را ایران میزان حساسیت آنها 

نماینده سیاسی انگلـیس در ایـران و   1،هاي سرجان کمبلها و گزارشدهد. یادداشتمی

3مانند: جیمز فریزرهایی هاي انگلیسیها و نوشتهدستیار او و نیز گزارش2مک نیل جان

________________________________________________________
1 Sir John Campbell
2 Dr. J.Mc.Neill
3 J.B.Fraser
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هاي ارزنده و دست اولی از اوضاع ایـران  آگاهی ،که در این زمان در ایران بودند1راولینسونو 

  دهند.هاي انگلیس و روسیه به دست میو سمت و سوي سیاست

شاه، در این دو سال آخر سلطنت فتحعلیهاي روزانه کمبل در ها و یادداشتگزارش

سخت هوادار عباس میرزا و پس از او که بخش است. کمبل بسیار ارزنده و آگاهی ،هزمین

از  ،ضمن گزارش تکاپوي شـاهزادگان مـدعی سـلطنت    ،حامی ولیعهدي محمد میرزا بود

خبـر   ها از جانشـینی آنهـا  السلطان براي جلب انگلیسیهاي حسینعلی میرزا و ظلتالش

او مدعی است کـه حتـی حسـینعلی میـرزا آمـادگی هـر نـوع قـرار و مـدار بـا            .دهدمی

کمبـل در   .)256ــ 259و  331:  1384،(کمبلها در جهت جلب حمایت آنها را داشت. انگلیسی

نویسد: اگر شاه اطمینان حاصل کند که دو دولت روس و می 1834یادداشت دوم ژانویه 

او را بـه   ،را بـه ولیعهـدي بـه رسـمیت خواهنـد شـناخت      انگلیس انتخاب محمد میـرزا  

از سـوي دیگـر محمـد میـرزا نیـز       )1384:613،(کمبـل .جانشینی خود معرفی خواهد کرد

هـا را اعـالم   کرد و امیدواري خود به پشتیبانی انگلیسـی هایی را به کمبل ارسال مینامه

 ،مور خارجه انگلـیس  بـود  کمبل که خواستار دخالت صریح وزارت ا )628:(همان.دنمومی

بعد از  :به کمیته سري هند چنین نوشت 1833نوامبر  18مورخ  117در گزارش شماره 

ایـن کشـور در معـرض     ،ها نگهبان و حافظ استقالل ایران بودمرگ عباس میرزا که سال

اگر انگلستان دست یـاري بـراي پشـتیبانی از او     .هاي روسیه قرار گرفته استخطر طرح

نوان یک کشور مستقل از بـین خواهـد رفـت و تضـمین     عد موجودیت ایران به دراز نکن

در  او)901:(همـان .حفظ آرامش و صلح در امپراتوري شرقی انگلیسی فرو خواهـد ریخـت  

گزارش دیگري به کمیته سـري هنـد ضـمن انتقـاد تلـویحی بـه عـدم دخالـت صـریح          

کمک مالی و اعزام افسران کـه   پیشنهاد کرد که دولت انگلیس عمالً با اعطاي ،انگلستان

________________________________________________________
1 H.Rawlinson
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بتوانند نیروي نظامی مؤثري براي محمد میرزا ترتیب دهند تا او بتواند مخالفین داخلـی  

نفـوذ   دبـه دسـت آورد، بایـ    ها روسخود را سرکوب نماید و تاج و تخت را بدون دخالت 

دسـتیار او  مک نیل  ،هاي کمبلافزون بر گزارش )904:(همان.خود را در ایران اعاده نماید

دولـت انگلـیس را بـه دخالـت در امـر       ،هـایی و پزشک فتحعلی شاه نیز با ارسال گزارش

ضمن گزارشی از مدعیان سلطنت قاجار و تعریف و تمجیـد   يو .جانشینی فرا می خواند

از محمد میرزا او را مردي می دانـد کـه بـه واسـطه موقعیـت و شخصـیتش مـی توانـد         

  ).920ـ  922همان: (استقالل ایران را حفظ نماید. 

. را افـزایش دادنـد  فشار بر شاه قاجار  له،خادممرگ عباس میرزا ضمن نیز با ها روس

ا نگران حق قیمومیت خود  بودندکه در عهدنامه ترکمانچاي به دست آورده بودند که هآن

وزیـر مختـار روس بـه فتحعلـی شـاه       1اي. او. سیمونیچ .اي به آن وارد شودمبادا خدشه

اصرار  )44: 1383(سیمونیچ، رد که در انتخاب محمد میرزا به ولیعهدي تردید نکند. توصیه ک

بابت غرامـت   ها روسبه ولیعهدي محمد میرزا به حدي بود که از بدهی ایران به  ها روس

در این فقره براي تحمیل اراده خود و اعمال فشار بر فتحعلی شـاه   ـ  عهدنامه ترکمانچاي

ند و گوشزد نمودند که در صورت ولیعهدي محمد میـرزا نسـبت   نهایت استفاده را کردـ 

 /186ـ1362:187(دوسرسی، .مانده غرامت ترکمانچاي گذشت خواهند کرد به یک کرور باقی

در صورت عـدم انتخـاب محمـد میـرزا بـه       ها روسحتی گفته شد که  )2535:265اتحادیه، 

در ازاي  تصـرف اراضـی ایـران   ح طـر  ،جانشینی و ناتوانی دولت ایران در پرداخت بـدهی 

اي همراه با مکتوب بـه   امپراتور روسیه نمایندهد را در سر داشتند. عالوه بر آن، طلب خو

توجـه و تسـریع در   دربار شاه قاجار فرستاد و ضمن تسلیت مرگ عباس میرزا خواسـتار 

________________________________________________________
1 I.O.Simonitch
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شـرایط آن   . در)1384:58، کمبـل  /511: (سپهر، همـان ولیعهدي شاهزاده محمد میرزا گردید. 

  رفت. یک تهدید آشکار به شمار میاقدام این  ،روز ایران

بـه بـروز   براي مقامات انگلیس و هشدار آنهـا   کارگزاران سیاسی انگلیسهاي گزارش

هاي روسیه سبب گردید تا جنگ داخلی و خطر افزایش دخالت ،شورش ،ناامنی احتمالی

بـه سـرعت در صـدد تغییـر      1تونوزارت امور خارجه انگلیس و در رأس آن لـرد پالمرسـ  

سیاست خارجی خود نسبت به ایران برآیند. وزیر امـور خارجـه انگلـیس شخصـاً اقـدامات      

سـفیر روسـیه در   2پـرنس لـی ون   1834ژوئن  1250/16صفر  8او در  .مؤثري صورت داد

گفتگو با او بر حفظ آرامش داخلـی ایـران    طیلندن را به وزارت امور خارجه احضار کرد و 

نسبت به بروز هـرج و مـرج در ایـران     ،جهت منافع و مصالح انگلیس و روس تأکید کرددر 

هشدار داد و بر ضرورت اتخاذ یک رویه و سیاست مشترك بین دو دولت روسیه و انگلـیس  

سفیر روسیه در لندن نیز ضمن استقبال از نظـرات   .در امر جانشینی شاه قاجار تأکید نمود

از سـوي  . ددهـ تر این موارد را بـه پترزبـورگ اطـالع    قول داد که هر چه سریع ،پالمرستون

بالي سفیر انگلیس در روسیه را مأمور مذاکره با کنت نسلرود وزیـر امـور    ،دیگر پالمرستون

خارجه روسیه نمود و سفیر انگلیس در گفتگو با وزیر خارجه روسیه نظرات رسمی انگلیس 

تحقـق   بـراي پالمرسـتون   .اوضاع ایران را بـه او ابـالغ نمـود   در باب جانشینی شاه قاجار و 

مین استقالل و تمامیت ارضی ایران فقط به ایـن مـورد   أسیاست جدید دولت انگلیس در ت

ون سفیر روس لیباقراردادي  م.1834/ق.1249در تابستان  زمینهاکتفا نکرد و در همین 

همکاري در رساندن محمد میرزا به مبنی بر تعهد دو کشور روس و انگلیس براي در لندن 

پالمرسـتون در   )265:اتحادیـه، همـان  / 195:(لمبتـون، همـان  ولیعهدي و سلطنت منعقـد سـاخت.   

با سفیر روس در لنـدن   دهندهحمایت از ایران تا آنجا پیش رفت که در گفتگویی هشدار

________________________________________________________
1 Lord H.J.T.Palmerston
2 Prince Lieven
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ان انتقـاد  ترکمانچاي به ایـر  مندرج در عهدنامهغرامت وصول راي از فشار دولت روسیه ب

مطرح ساختن طرح واگذاري بخشی پافشاري بر آن وآن را غیرمنصفانه دانست وکرد و

از اراضــی ایــران در صــورت عــدم توانــایی پرداخــت غرامــت را نــاقض اســتقالل ایــران  

  )940ـ  941: 1384،(کمبلدانست.

روس و انگلـیس در ایـن بـاره و     هـاي  سیمونیچ سفیر روس در ایران مذاکرات دولت

نیز تطبیق رفتارها و ضرورت پشتیبانی سفراي دو دولـت در ایـران از   ستورات مشابه ود

  )51: (سیمونیچ، همانکند.  یید میأاین تصمیم را ت

محمـد میـرزا را از    ،ین ترتیب فتحعلی شاه با اطالع از نظـرات دو دولـت خـارجی   دب

خود منصـوب نمـود.    به عنوان ولیعهد و جانشین یرسمبه طور خراسان فراخواند و او را 

نقش و دخالت روس و انگلیس جایی براي تردید و دودلـی احتمـالی شـاه قاجـار بـاقی      

از انتخاب رسمی محمد میرزا به ولیعهدي و نزدیک شدن روابط انگلیس و  پسنگذاشت. 

اي به کمبل نماینده بریتانیـا در ایـران    در نامه1834روس، پالمرستون در اول سپتامبر 

حمایـت از ولیعهـدي   مذاکرات دو طرف، اتحاد نظـر انگلـیس و روس در   ضمن اشاره به

را انجـام   دمحمد میرزا را به اطالع کمبل رساند و از او خواست در این باره وظـایف خـو  

سـپتامبر   5/ 1250پالمرستون در نامـه مـورخ اول جمـادي االول     )13: 1383(بینا، دهد. 

د کـرد کـه رضـایت انگلـیس از ولیعهـدي      بالي سفیر انگلیس در روسیه تاکیـ به1834

محمد میرزا را به مقامات روسیه ابالغ کند و امیدواري دهد که بـا مـرگ شـاه در ایـران     

وظیفه داشت خرسندي دولـت انگلـیس    بالي،نآجنگ داخلی رخ نخواهد داد. عالوه بر 

تضمین استقالل و تمامیـت ارضـی   از موافقت روس و انگلیس در حفظ آرامش داخلی و

 /14:بینا، همـان  /341ـ342:محمود، همان/ 947همان: ،(کمبلایران را به مقامات روسیه اعالم دارد. 

  )115ـ116:]تا بی[طاهري، 
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  مرگ فتحعلی شاه و بحران جانشینی و دخالت روسیه و انگلیس

از  داد کـه بحـران بزرگـی پـس     د نشان میبا انتخاب محمد میرزا به ولیعهدي شواه

ه خواهد بود. نافرمانی حسینعلی میرزا فرمانفرما به ویژه در ارسال مالیات مرگ شاه در را

احتمال  ،اي بود که همگان د. شرایط به گونهکر بیان می ها را اي از نارضایتی نمونه ،ساالنه

د و واز مرگ شاه، سلطنت محمد میرزا بـا دشـواري فـراوان مواجـه شـ      پسدادند که  می

چنانکه جیمز فریزر که در این زمـان در ایـران بـه سـر      ایران درگیر جنگ داخلی گردد.

ممکن است ایـران دچـار هـرج و     ،از مرگ شاه پسبینی کرد که  برد هوشیارانه پیش می

د و معتقـد بـود کـه محمـد میـرزا بـه دشـواري        شـو هاي داخلی  خونریزي و جنگ ،مرج

)87ــ 88: 1364(فریـزر،  تواند بدون مداخله بیگانگان بـر تخـت سـلطنت جلـوس نمایـد.       می

ق. درگذشت. هنوز جسد او دفـن نشـده   1250سال سلطنت در  38از  پسفتحعلی شاه 

آغـاز گردیـد. حسـینعلی    ـ شـد    بینی می همانگونه که پیشـ بود که نزاع بر سر سلطنت  

السـلطنه در شـیراز بـر تخـت     میرزا فرمانفرما با کمک بـرادرش حسـنعلی میـرزا شـجاع    

یز در تهران با جلوس بر تخت فتحعلـی شـاه، سـلطنت    السلطان نسلطنت تکیه کرد. ظل

خود را اعالم نمود و در تبریز نیز محمد میرزا با نام محمد شاه خود را شاه قانونی ایـران  

خواند. در این برهه است که دخالت روس و انگلیس جنبه عملی به خود گرفت و به اوج 

از رسیدن پس  لی رقم زدند.همراهی عوامل داخا سرنوشت سلطنت را باهخود رسید و آن

یابی  میرزا ابوالقاسم قائم مقام که او نیز نقش اساسی در سلطنت ،خبر مرگ شاه به تبریز

ـ نمود، به مالقات سفراي روس و انگلیس رفت. به گـزارش سـیمونیچ     ءمحمد میرزا ایفا

انگلـیس و روس تمایـل جـدي خـود را مبنـی بـر        ايسفرـ که خود در تبریز حاضر بود  

فقدان پول نقد  ،قائم مقامتهران اعالم کردند. دشواري اصلی به کت سریع محمد شاه حر

ا کمبل نماینده انگلیس حل کرد. مبلغ پـولی  رمشکل این که براي عزیمت به تهران بود
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متفاوت گزارش شـده   ،که کمبل در اختیار قائم مقام براي تدارك سفر به تهران گذاشت

/ 8: 1364رضــاقلی میــرزا، / 1357:129اعتمادالســلطنه،  /610: ر، همــانســپه/ 933: 1380(خــاوري، اســت. 

بلکـه افسـران    ،نکـرد  ءکمبل سفیر انگلیس فقط به کمک مـالی اکتفـا   )57:سیمونیچ، همان

همراه سپاه محمد شاه کرد و فرماندهی این سپاه را هنري را انگلیسی که در تبریز بودند 

این افسران براي خدمت در ارتش عبـاس میـرزا    بر عهده گرفت. 1لینزي (لیندزي) بیتن

هاي کارگزاران انگلیس مبنی بر ضرورت ایفاي نقشـی فعـال در سیاسـت    ودر پی گزارش

و  درگذشـت عباس میـرزا  ، از ورود آنها پیشاما  انگلیس به ایران وارد شده بودند. جدید

  ا به دستور شاه به خدمت محمد میرزا در تبریز در آمدند.هآن

ی و نظامی کمبل سفیر انگلیس و فرماندهی افسر باکفـایتی چـون لینـزي    مک مالک

کـرد. سـپاه محمدشـاه     ءیابی محمد شاه و سرکوب مدعیان ایفا نقش موثري در سلطنت

در قـزوین را شکسـت داده و    السـلطان  ظـل توانست به فرماندهی لینـزي سـپاه اعزامـی    

محمد شاه به همراه سفیر روس و  )619ـ 621همان: سپهر، /1380:8148(هدایت، .پراکنده سازد

. )70:(سـیمونیچ، همـان  .کردنـد وارد تهـران شـد    انگلیس که دوش به دوش شاه حرکت مـی 

السلطان دستگیر و زندانی شد و محمدشاه در تهران بر تخت سلطنت جلوس کرد. امـا  ظل

ـ      خطرناك دهی ترین مدعی سلطنت کماکان باقی بود. سـپاه محمـد شـاه مجـدداً بـه فرمان

لینزي و به همراه فیروز میرزا و منوچهرخان معتمدالدوله گرجـی عـازم اصـفهان شـد و در     

سـپاه   ،از آن . پسرا شکست دهد السلطنه شجاعایزد خواست توانست سپاه حسنعلی میرزا 

: (سـپهر، همـان  عازم شیراز شد و فرمانفرما و حسنعلی میرزا را دستگیر و به تهران اعزام کـرد.  

ـ   173: 1364رایـت،  / 232ـ   236:جهانگیر میـرزا، همـان   /937ـ   938همان: خاوري، / 630ـ   632و 638ـ   639

________________________________________________________
1 Lindesay Bethune Henry
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ین ترتیب با مسـاعدت مـالی و نظـامی انگلـیس و افسـران      دب)232ـ   1354:236واتسون،  /172

  انگلیسی موانع موجود بر سر راه سلطنت محمد شاه از میان برداشته شد.

 ـ  کننـد  ییـد مـی  أکه تقریباً همـه منـابع آن دوره ت  ـ ها   سیبا وجود نقش موثر انگلی

را کـم   آنهانقش که خاطرات خود سعی دارد  سیمونیچ سفیر روسیه در ایران در روزنامه

 ،چسـیمونی بـه نوشـته   تاکیـد کنـد.    هـا  کننـده روس و بـر نقـش تعیـین    هداجلوه د رنگ

مـدعیان ولیعهـدي و   از مرگ عباس میرزا سـعی داشـتند جانـب تمـام      پسها  انگلیسی

،(سـیمونیچ ا نبود. ههاي آن حمایت از محمد میرزا در برنامه ،و در آغاز رندسلطنت را نگه دا

سبب شد  ها روساو بر این عقیده است که نزدیکی عباس میرزا به  ،نآعالوه بر  )44:همان

داد ها حمایت از خانـدان او را کـاهش داده و سـعی داشـتند ایـران را بـه تعـ        تا انگلیسی

 السـلطان  ظـل دریـغ از   مدعیان سلطنت به قطعات مستقل و مجـزا تقسـیم کننـد و بـی    

هـاي   رسـد ادعاهـاي سـیمونیچ ناشـی از رقابـت      به نظر می )45:(همانکردند.  حمایت می

سیاسی دو دولت روس و انگلیس در ایران است. زیرا تمام منـابع ایرانـی و انگلیسـی بـر     

خـود   ،نآافـزون بـر    .و محمـد میـرزا تاکیـد دارنـد     ها از عبـاس میـرزا   حمایت انگلیسی

شود در صـفحات   و ناچار می هدیگرد در روزنامه خاطرات خود دچار تناقض  نیزسیمونیچ 

که البته بـرخالف منـابع دیگـر مبلـغ آن     ـ   ها و کمک مالی بعدي بر نقش موثر انگلیسی

ی و حضـور مـوثر   و کمک نظـام ـ شده استهزار تومان ذکر  25تا  20کمتر و در حدود 

تردیـدي   )57و  80ـ  81:(همـان سرهنگ لینزي در سرکوب مـدعیان سـلطنت اشـاره کنـد.     

د و اکثر منابع نیز آن را تایید شها در جهت سیاستی که به آن اشاره  نیست که انگلیسی

در اسـتمرار ولیعهـدي و سـلطنت در     ،از آن پـیش یابی محمد شـاه و   کنند، در تخت می

برخی منـابع انگلیسـی درصـدد     ،کردند. در مقابل ءنقش موثري ایفا خاندان عباس میرزا

تـر نمـایش    هـا را پـر رنـگ    را کم اثر جلوه داده و نقش انگلیسـی  ها روسهستند تا نقش 
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دهند. واتسون مورخ انگلیسی معتقد است که اقدامات کمبل در حمایت مالی و نظامی از 

دیگري در دانشـگاه   پژوهش)263:ون، همـان (واتس.نیاز ساخت بی ها روسمحمدشاه، او را از 

عقیـده دارد   ،کمبریج با ذکر پشتیبانی دیپلماتیک کمبل از محمد شاه و کمک نظامی او

  )387: 1387(گریوز، که شاه جدید مرهون حمایت بریتانیا گردید. 

 پیشیابی محمد شاه و البته  ک در قدرتی واقعیت این است که روسیه و انگلیس هر

کردنـد.   ءاستمرار ولیعهدي و سلطنت در خاندان عباس میرزا نقش موثري ایفـا از آن در 

ت در تعیـین  یـ به استناد عهدنامه گلستان و ترکمانچاي براي خـود حـق قیموم   ها روس

حکومت ایران قائل بودند. چنانکه پاسـکوویچ فرمانـده قـواي روس در قفقـاز در جریـان      

 ،هرگاه بخواهنـد  ها روسدار داده بود که هاي دوم ایران و روس به عباس میرزا هشجنگ

توانند قاجارها را از صحنه سیاست ایران کنار بزنند و استقالل و اقتـدار ایـران دسـت     می

تواند از سلطنت قاجارهـا محافظـت نمایـد.     دولت روسیه است و تنها روسیه است که می

از انقـالب   پـس هـاي حتی تـا سـال   ها روست را یحق قیموم )426ـ427:(حسام معزي، همان

بـا  ـ چنانکـه اشـاره شـد      ـهـا    انگلیسیدر این زمان، مشروطه نیز براي خود قائل بودند. 

مصـلحت و منفعـت خـود را در     ،در ایران و عثمانی ها روساحساس خطر از توسعه نفوذ 

از مرگ عباس میـرزا بـه    پساعتنایی را کنار گذاشته و به ویژه ن دیدند که سیاست بیآ

لو نفوذ روسیه جند تا نهمراهی ک ها روساستقالل و تمامیت ارضی ایران با  بهانه تضمین

هر دو دولت  ،نفوذ در ساختار سیاسی ایران از روسیه عقب نمانند. بنابراین بارا بگیرند و 

ی کـه از دیـد کنـت دوسرسـی سـفیر      موضوعیابی محمد شاه موثر عمل کردند.  در تخت

یابی  نیز بر نقش غیرقابل انکار روس و انگلیس در تختفرانسه در ایران پنهان نماند و او 

ها چنان بود کـه محمـد   انگلیسیحمایت )186ـ1362:187(دوسرسی، محمد شاه تاکید کرد. 

مراتـب   ،اي بـه پالمرسـتون   از استقرار بر تخـت سـلطنت در نامـه    پسشاه را واداشت تا 
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ران انگلیسـی بـه ویـژه    قدرشناسی خود را نسبت به خدمات مالی و نظامی کمبل و افسـ 

  )174ـ175:]تا بی[(طاهري،  هنري لینزي اعالم دارد.

چنانکـه معمـول    و ا محمد میرزا را به سلطنت رساندندهآن ؛اما این پایان ماجرا نبود

هاي جانشین و فشار را نیز در نظـر  گزینه ،بود با دوراندیشی شان حسابگرانه هاي سیاست

و فرزنـدان حسـینعلی    السلطان ظلادگان فراري چون گرفتند. حمایت از مدعیان و شاهز

از شکست پدرشان از ایران که پس ـ  تیمور میرزانجفقلی میرزا و،رضاقلی میرزا ـمیرزا  

 هـا  انگلیسیدر همین راستا صورت گرفت که اگر محمد شاه در ازاي خدمت ، فرار کردند

برخـی  در حمایـت از  هـا  سرواز آنهـا اسـتفاده نماینـد.     ،را بـرآورده نکـرد   شـان توقعات

و امـام وردي میـرزا بـا    علی قلی میـرزا و السلطان ظلفراري چون شاهزادگان مخالف و

شدند  این افرادمین مالی و جانی أتضمین عدم بروز اعمال خالف از سوي آنها خواستار ت

 )172ــ 1380:174،ها(قاضیو موافقت محمد شاه در برقراري مواجب براي آنها را اخذ کردند.

اي به وزیر خارجه ایران از رفتاري که با ابراهیم حتی سیمونیچ وزیر مختار روس در نامه

انتقـاد  ،در تهران شده بود ـ  علی قلی و امام وردي میرزا ـ  میرزا برادر دو شاهزاده فراري

هـا نیـز   انگلیسـی  )171ـ170: همان ،ها(قاضیمین رفاه و آسودگی او گردید.أخواستار تکرد و

به نوشته دنیس رایت این افراد ممکن بود روزي  .ین شاهزادگان فراري را حمایت کردندا

مدشاه انتظارات آنهـا را بـرآورده   حیا اگر روزي مومتحدان مفیدي براي انگلستان شوند

  )171ـ179: 1364،(رایتآنها براي فشار به دولت ایران حساب باز کنند.، در مورد نکرد

یابی محمدشاه درصـدد افـزایش نقـش سیاسـی خـود در      طنتاز سل پسها انگلیسی

کـه بـا مشـاهده    اعتنایی را نه تنهـا واگذاشـتند  است بیسیایران بر آمدند. در واقع آنان 

دولت عثمـانی در ژانویـه  افزایش نفوذ روسیه در منطقه و انعقاد عهد نامه ادرنه روسیه با

کنون به خطر انداخته بود بر آمدنـد.   را ااهها که منافع آنم. درصدد جبران کوتاهی1834
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وزارت امور خارجه انگلیس در راستاي سیاست جدید خود درصدد افزایش  ،افزون بر این

هـا  دیگر اداره امور نمایندگی در ایران را کـه از مـدت   يسطح روابط با ایران بر آمد و بار

گـذار کـرده   اعتنایی به کمیته سري کمپانی هنـد شـرقی وا  قبل در چارچوب سیاست بی

اهمیـت   ،در اختیار گرفت. از دیـدگاه پالمرسـتون طـراح سیاسـت جدیـد انگلـیس       ،بود

خزیدن بـه  ها روساو معتقد بود هدف زیرا .فقط به خاطر هند نبوددیگراستقالل ایران

 )63ــ 64: 1365(میرزا صالح، .است تصرف ایران و عثمانی سرانجامسوي دریاي سیاه و خزر و 

مقابله با نفوذ روسـیه  و اکنون مسئله انگلیس دیگر حفظ هند نبود ، گاهبراساس این دید

زمینـه،  در مناطق دیگر نیز جزو اصول سیاست خارجی انگلـیس در آمـده بـود. در ایـن     

مرنـگ  کدر منـاطقی ماننـد ایـران و عثمـانی     د حضـور انگلـیس   نباینکه دیگرآ عالوه بر

 مـانع  ،هـا با نزدیک شدن بـه ایرانـی   دگردید که کارگزاران سیاست جدید انگلیس بایمی

شدند.دامان روسیه میافتادن آنها به

  

  نتیجه

ثیرپـذیري از شـرایط داخلـی و    أمسئله ولیعهـدي و جانشـینی در صـدر قاجـار بـا ت     

زمینه دخالت خارجی را فراهم آورد. بـه عبـارت    ،هاي جهانیمناسبات حاکم بر سیاست

منـافع  ترجیح منافع شخصـی و گروهـی بـر   دیگر اختالفات داخلی در ساختار سیاسی و

خاستگاه ایلـی وجـه غالـب بـه شـمار      هاي سنتی مبتنی بردر حکومت که اساساًـ ملی  

وضـعف نظـامی دولـت قاجـار    ، نـاتوانی سیاسـی  ، و فقدان قانون روشن و ثابت ـ  آیدمی

ل قدرتمند در متن مناسبات جهانی در نیمه او هاي تهاي سیاسی و اقتصادي دولرقابت

ترین رکن ساختار سیاسی ایران را پدیـد  هاي دخالت خارجی در مهمنوزدهم زمینهقرن

دخالـت و قیمومیـت در   ،هاي گلستان و ترکمانچاي حق نظارتدر عهدنامه یهروسآورد. 
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جانشینی شاه قاجار را به دست آورد. از سوي دیگر دولت انگلیس با توجـه بـه منـافع و    

متفـاوتی   هاي سیاستدرباره ایران در صدر قاجار ،المللیبین هاي سیاستو مصالح خود 

نافع خود در هند ودر نظر داشتن مم. با 1815ق./1230در پیش گرفت. این دولت تا ار

کرد. اما با از بین رفتن تهدید در ایران دنبال میرا سیاست فعالی  ،خطر ناپلئون و روسیه

ا هـ آن ،انی و دوستی روسـیه و انگلـیس  ناپلئون و تغییر در مناسبات حاکم بر سیاست جه

اعتنایی و رها کردن ایران را مدنظر قرار دادند و سطح روابط خود با ایـران را  سیاست بی

راه را بـراي توسـعه نفـوذ روسـیه در      ،اي تحقیرآمیز کاهش دادند. همین رویکردبه گونه

ر ایـران و  د هـا  روسیش فراهم ساخت. در پی گسـترش روزافـزون نفـوذ    پایران بیش از 

هـاي خـود از اوضـاع و    ها و تحلیـل عثمانی، برخی کارگزاران سیاسی انگلیس  با دریافت

هاي خود به وزارت امور خارجـه انگلـیس و کمیتـه سـري     در گزارش ها روسهاي برنامه

وظیفه اداره امور ایران را برعهده داشت با اشـاره بـه خطـر توسـعه      ههند که در این دور

لزوم تغییر و بـاز نگـري در سیاسـت جـاري دولـت       ،د منافع انگلستاننفوذ روسیه وتهدی

ها و تصدي وزارت امور خارجه ها و تحلیلرا یادآور شدند. در پی این گزارش دمتبوع خو

اعتنایی به سیاست ایفاي نقش فعـال در  انگلیس توسط پالمرستون به تدریج سیاست بی

، هـا  روسس میرزا که بـا وجـود رابطـه بـا     د. به ویژه با مرگ عباداده شامور ایران سوق 

خطر نفوذ روسیه در ایـران و در نهایـت تهدیـد تمامیـت      ،هاي ضد روسی داشتگرایش

را بـه دخالـت در ایـران در    هـا انگلیسـی  ،ارضی ایران که تهدید هند را نیز در پی داشت

همـین  بـر هاي روسیه و البته نفوذ در سـاختار سیاسـی ایـران وادار کـرد.     مقابله با طرح

سیاسی مین استقالل و تضمین تمامیت ارضی وأا در جهت منافع خود، لزوم تهآن ،اساس

ایران و جلوگیري از جنگ داخلی ناشی از اختالف بر سـر جانشـینی فتحعلـی شـاه کـه      

شد را مطرح ساختند و بـراي عملـی شـدن آن بـا     تهدیدي براي منافع انگلیس تلقی می



147روسیه و  انگلیس و مسئله جانشینی شاه در ایران صدر قاجار

هـا و  روس و انگلـیس براسـاس توافـق    ،مـرگ فتحعلـی شـاه   به توافق رسیدند. بـا   ها روس

نظامی و سرکوب مخالفان و مدعیان سلطنت نقش  ـبا کمک مالی   ،مذاکرات صورت گرفته

ن است که طرفداري حقیقت آ نمودند. اما ءموثري در رساندن محمد میرزا به پادشاهی ایفا

 هـا  روسخلی ایران و توافق با تمامیت ارضی و آرامش داها از استقالل وو حمایت انگلیسی

خواستند با توسل به آن دست طرف مقابل را اي بود که هر دو طرف میدر این زمینه بهانه

داشـته  دولـت قاجـار   در نفوذ و تعرض به ایران ببندند تا خود سـهمی از نفـوذ در سـاختار   

هـاي سیاسـی حـاکم بـر مناسـبات      رقابـت شـرایط داخلـی و  فرجام سـخن آنکـه،   ند. باش

یکـی  گفته زمینه دخالت موثر خارجی در یک امر داخلی مهم را پدید آورد و به  ،یالمللبین

هاي دیپلماتیک مانند بازي شطرنج از سوي سیمونیچ فعالیت :از کارگزاران سیاسی انگلیس

دیگر سرنوشت ولیعهدي و سرانجام  سويو کمبل و مک نیل انگلیسی از سو روسی از یک 

این برهه رقم زد. فعالیتی کـه بـا وجـود ممانعـت از بحـران شـدید و       سلطنت  ایران را در 

نامعلوم، به حیثیت و شخصیت  ینتایجغلطیدن ایران در جنگ داخلی درازمدت با آینده و

  اي سخت وارد ساخت.مستقل سیاسی حکومت قاجارها خدشه
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  و مآخذ منابع

، از دوره افشار، زنـد و قاجـار   تاریخ ایران در، )1387(لی و دیگرانبآوري، پیتر، گاوین هم

  جامی. :فر، تهران مرتضی ثاقب :مجموعه تاریخ کمبریج، ترجمه

  .آگاه تهران:، هایی از روابط خارجی ایران گوشه، )2535(اتحادیه، منصوره

 تهـران: محسـن خـادم،    :ترجمـه  ،)1780ـ1828روابط ایران و روس (، )1382(اتکین، موریل

  .مرکز نشر دانشگاهی

  ویسمن. تهران:جمشید کیانفر،  :، به اهتماماکسیرالتواریخ، )1370(السلطنه، علی قلی میرزااعتضاد

  روزبهان. تهران:محمد مشیري،  :، به کوششصدر التواریخ، )1357(اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان

  تاب.دنیاي ک تهران:، 3محمد اسماعیل رضوانی، ج :تصحیحبه ، تاریخ منتظم ناصري، )1367(ــــــــ

خارجـه انگلـیس در:   سرگور اوزلـی بـه وزیـر امـور     1812مارس  15سر گور، گزارش مورخ،اوزلی

هاي روزانه سرجان کمبل نماینده انگلیس در دربـار ایـران   سال آخر یادداشتسرجان کمبل، دو

  .تهراندانشگاه  :هرانت ،دکتر ابراهیم تیموري ، تحقیق و تعلیقات و توضیحات:1833ـ34

  .زوار تهران:،4و1ج ،شرح حال رجال ایران،)1372(مهديبامداد، 

  .تهراندانشگاه  تهران:، تاریخ سیاسی و دیپلماسی ایران، )1383(بینا، علی اکبر

علی اصـغر سـعیدي،    :، ترجمههایی درباره ایران و ترکیه آسیا نامه. )1383(ام .تانکوانی، ژي

  چشمه. تهران:

عبـاس   :، ترجمـه هاي روس و انگلیس در ایران و افغانستانبترقا، )1363(ترنزیو، پیوکارلو

  علمی و فرهنگی.انتشارات تهران:آذرین، 

کتابخانـه علـی اکبـر     تهـران: عباس اقبال،  :، به سعی و اهتمامتاریخ نو، )1327(جهانگیر میرزا

  علمی و شرکاء.

همـایون   :شـش ، بـه کو تاریخ روابط سیاسی ایـران بـا دنیـا   ، )1364(حسام معزي، نجفقلی

  .نشر علم تهران:شهیدي، 

  تهـران: ناصـر افشـارفر،   :تصـحیح به ، تاریخ ذوالقرنین، )1380(اهللاخاوري شیرازي، میرزا فضل

  .کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمیوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و

 تهران:ن خدیوجم، حسی :، به کوششحقایق االخبار ناصري، )1363(خورموجی، محمد جعفر

  .نشر نی

موسسـه   تهـران: غالمحسین زرگري نژاد،  :تصحیحبه ، سلطانیهمآثر، )1383(دنبلی، عبدالرزاق

  انتشارات روزنامه ایران.
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مرکـز   تهـران: احسـان اشـراقی،    :، ترجمهم.1839ـ  1840ایران در ، )1362(دو سرسی، کنت

  .دانشگاهینشر 

  نشر نو. تهران:کریم امامی،  :، ترجمهها یان انگلیسیایرانیان در م، )1364(رایت، دنیس

  .تهراندانشگاه  تهران:اصغر فرمانفرمایی قاجار، ، به کوشش: سفرنامه، )1346(رضا قلی میرزا

 تهران:علی قلی اعتماد مقدم، :، ترجمهمسافرت در ارمنستان و ایران، )1347(ژوبر، پیرآمده

  بنیاد فرهنگ ایران.

جمشید  :تصحیحبه ، تاریخ قاجاریه، ناسخ التواریخ، )1377(الملکن لسانسپهر، محمدتقی خا

  اساطیر. تهران:، 1کیانفر، ج

، خاطرات وزیر مختار از عهدنامه ترکمن چاي تا جنگ هـرات ، )1353(او.چ، اي.یسـیمون 

  .پیام تهران:پور، یحیی آرین :ترجمه

 تهـران: ، 2، جیاسی ایـران و انگلـیس  تاریخ روابط بازرگانی و س،]تـا  بی[طاهري، ابوالقاسم

  انجمن آثار ملی.

، توضـیحات و اضـافات از عبدالحسـین    تاریخ عضدي، )1376(عضدالدوله، سلطان احمد میـرزا 

  نشر علم. تهران:نوایی، 

  .توس تهران:منوچهر امیري،  :، ترجمهسفرنامه، )1364(فریزر، جیمز بیلی

،طرات هیئت اعزامـی انگلسـتان بـه ایـران    روزنامه سفر خا، )1386(فورد جونز، سرهار

  .: نشر ثالثتهران،مانی صالحی عالمه :ترجمه

اسناد روابط ایران و روسیه در دوران فتحعلی شاه و محمد شاه ، )1380(ها، فاطمه قاضی

  .جهمرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خار تهران:، قاجار

، »دولت قاجار، از تاسیس تا جلوس محمدشاهبحران جانشینی در «،عبـاس  ،قدیمی قیداري

  .1، شماره 1389بهاردوره جدید،،46سالهاي تاریخی دانشگاه اصفهان،مجله پژوهش

، از مجموعـه تـاریخ ایـران    تاریخ ایران دوره افشار، زند و قاجـار ، )1387(زاده، فیـروز  کاظم

  .جامی ان:تهرمرتضی ثاقب فر،  :ترجمهپیتر آوري، :به سرپرستی ،کمبریج

نماینده انگلیس در دربار ایران  هاي روزانه سرجان کمبلیادداشتسال آخر دوسرجان،،کمبل

  .تهراندانشگاه  :تهراندکتر ابراهیم تیموري، :، تحقیق و تعلیقات و توضیحات1833ـ34

، به ، از مجموعه تاریخ ایران کمبریجتاریخ ایران دوره افشار، زند و قاجار، )1387(گریوز، رز

  .جامی تهران:فر،  مرتضی ثاقب :پیتر آوري، ترجمه :سرپرستی

 تهـران: یعقوب آژند،  :، ترجمهسیري در تاریخ ایران بعد از اسالم، )1363(لمبتون، آن.ك.س

  امیرکبیر.
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علـی اصـغر    :میرزا اسماعیل حیرت، به کوشـش  :ترجمه ،تاریخ ایران، )1380(مالکوم، سرجان

  افسون. تهران:عبداللهی، 

  .اقبال تهران:، 1، جتاریخ روابط ایران و انگلیس، )1344(محمود، محمود

 اسناد رسمی در روابط سیاسی ایران با انگلـیس و روس ، )1365(میرزا صالح، غالمحسین

  نشر تاریخ ایران. :تهران ،ج اول ،عثمانیو 

طباطبائی مجد،  غالمرضا :تصحیحبه ، تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز، )1373(نادر میرزا

  تبریز، ستوده.

  بنیاد. تهران:، تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر، )1376(نفیسی، سعید

 تهران:وحید مازندرانی،  :، ترجمهتاریخ ایران در دوره قاجاریه، )1354(واتسون، رابرت گرنت

  هاي سیمرغ.کتاب

، کتـاب مـاه تـاریخ و    »1825دسـامبر   19گزارش هنري ویلـوك  «، )1388(ویلوك، هنـري 

  .133ش  ،1388، جغرافیا، خرداد

در:  ،ویلـوك بـه وزارت امـور خارجـه انگلـیس     1825فوریه  13، گزارش مورخ )1384(ـــــــــ 

هاي روزانه سـرجان کمبـل نماینـده انگلـیس در دربـار      سال آخر یادداشتسرجان کمبل، دو

 :تهـران جلـد، 2،ر ابـراهیم تیمـوري  ، تحقیق و تعلیقات و توضـیحات ازدکتـ  1833ـ34ایران 

  .تهراندانشگاه 

در:  ،ویلوك بـه وزارت امـور خارجـه انگلـیس    1825سپتامبر 19گزارش مورخ )، 1384ــــــــ (

هاي روزانه سـرجان کمبـل نماینـده انگلـیس در دربـار      سال آخر یادداشتسرجان کمبل، دو

 :تهـران جلـد، 2،هیم تیمـوري ، تحقیق و تعلیقات و توضـیحات ازدکتـر ابـرا   1833ـ34ایران 

  .تهراندانشگاه 

، 15جمشـید کیـانفر، ج   :تصحیحبه ، الصفاي ناصري ةضتاریخ رو، )1380(هدایت، رضا قلی میرزا

.اساطیر تهران:
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روسيه و  انگليس و مسئله جانشيني شاه در ايران صدر قاجار 



فصلنامه تاریخ روابط خارجی 

سال یازدهم، شمارة 44 ـ پاییز 1389، صص 150 ـ 125

روسيه و انگليس و مسئله جانشيني شاه در ايران صدرِ قاجار*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عباس قديمي قيداري**

چکیده

     يكي از دشواريها و مشكلات ساختاري دولت قاجار، مسئله وليعهدي و جانشيني شاه قاجار بود. با وجود سياستهايي كه طراحي شده بود، اين مسئله  در چند برهه در فاصله انتصاب عباس ميرزا به وليعهدي تا سلطنت محمدشاه قاجار، ايران را به بحران و جنگ داخلي كشانيد. ناتواني دولت قاجار و اختلافات شاهزادگان و سياستهاي ناموفق داخلي سبب گرديد تا دولتهاي روس و انگليس در یک امر داخلی مداخلات موثر داشته باشند. روسها در پی عهدنامههای گلستان و ترکمانچای حق نظارت و قیمومیت برای خود به دست آوردند و انگلیسیها نیز با نوسان در سیاست خارجی خود، از ترس خطر توسعه روزافزون نفوذ روسها در منطقه از «سیاست بیاعتنایی» به «سیاست ایفای نقش فعال» گرایش پیدا کردند و بر سر آن با روسها توافق نمودند. توافق و دخالت این دو دولت در مسئله جانشینی با اینکه خطر بحران شدید و جنگ داخلی را برطرف نمود، اما پیامدهای آن دولت قاجار را در سیاست خارجی و داخلی با مشکلات اساسی مواجه کرد.


واژگان كليدي: روسيه، انگليس،  دولت قاجار، بحران جانشيني.


مقدّمه

مقارن با به قدرت رسيدن قاجارها در ايران، اروپا تحولات و دگرگونيهاي بزرگ سياسي، اجتماعي و اقتصادي را از سر ميگذراند. اين تحولات و دگرگونيها با رقابتهاي سياسي بين دولتهاي اروپائي همراه شد و از اواخر قرن 18م. به تدريج پاي آنها را به كشورهاي ضعيف، اما داراي اهميت سياسي و اقتصادي باز نمود. در سالهاي نخستِ قرن 19م. ايران، گرفتار جنگ با روسها گرديد و طي جنگهاي طولاني، ضمن شكست در كانون سياست و رقابتهاي بينالمللي قرار گرفت. ناتواني سياسي و اقتصادي دولت قاجار و نيز بحرانها و مشكلات ساختاري در داخل، زمينه نفوذ و دخالت دولتهاي خارجي را ـ که هر يک اهداف خاص سیاسی و اقتصادی خود را دنبال میکردند ـ تسهيل نمود. يكي از مسائل داخلي كه به ساختار سياسي دولت قاجار مربوط ميشد؛ مسئله وليعهدي و جانشيني فتحعلي شاه قاجار بود. موضوعي كه گاه منجر به اختلافات شديد داخلي و بحران نيز ميشد و زمينههاي دخالت خارجي را فراهم ميآورد. دخالت روس و انگليس در رقابت با یکدیگر الگوي مداخله در يك امر داخلي را پي افكند و استقلال سیاسی دولت ايران را خدشهدار ساخت. اين مقاله پژوهشي درباره علل و زمينههاي داخلي و خارجي مداخلات روس و انگليس و تحلیل سياستهاي متغیر آنها در جانشيني فتحعلي شاه قاجار است كه در سه برهه بررسی میشود: «دوران وليعهدي عباس ميرزا»، «مرگ عباس ميرزا و وليعهدي محمد ميرزا» و «مرگ فتحعلي شاه و سلطنت محمدشاه». در هر يك از اين برههها، مداخلات روس و انگليس با اتكاء به  برخی منابع، اسناد، نامهها و گزارشهاي سياسي همراه با نقد و مقايسه پارهاي ديدگاهها و ادعاها مورد بررسي قرار گرفته است.

مسئله ولیعهدی و جانشيني شاه درساختار دولت قاجار


يكي از نخستين مشكلات و دشواريهاي دولت قاجار كه به ساختار سياسي اين دولت ارتباط داشت، مسئله وليعهدي و جانشيني شاه قاجار بود. آقا محمدخان كه به خوبي از مشكلات و كشمكشهاي سابق درونيِ ايل قاجار آگاه بود، سياستي را پي افكند كه هم اختلافات را کاهش دهد و هم سلطنت را به سود طايفه قوانلو رقم زند. این سیاست مبتنی بر ازدواجهای از پیش تعیین شده و حسابگرانه بود که سلطنت را در طایفه قوانلو تثبیت میکرد. (اعتضادالسلطنه، 1370: 294ـ293 / نادر ميرزا، 1373: 241 / سپهر، 1377: 312 / عضدالدوله، 1376: 111) اين سياست و آيندهنگري آقا محمدخان و طراحی آینده پادشاهی ایران، دولوها را به عنوان طایفه رقیب در قدرت سياسي سهيم ساخت و مانع از ستيزهها و منازعات دو طايفه قوانلو و دولو گرديد و مهمتر از همه، سلطنت را در طايفه قوانلو تثبيت كرد كه قصد نهايي و اصلي آقا محمدخان بود. (قدیمی، 1389: 91ـ89)

سياست آقا محمدخان، با وجود آنكه اختلاف بين دولو و قوانلو را كاهش داد و تا حدودي نيز از بين برد، اما اختلافات و رقابتها را به درون طايفه قوانلو كشانيد، جايي كه برخی شاهزادگان قاجاری كه پسران فتحعلي شاه بودند در سر سوداي وليعهدي و سلطنت ميپروراندند. از سال 1214ق. كه فتحعلي شاه چهارمين فرزند خود عباس ميرزا را رسماً به وليعهدي تعيين كرد. (دنبلي، 1383: 105/ خورموجي، 1363: 11) به تدريج اعتراض به انتخاب و انتصاب وي به وليعهدي شكلي آشكار گرفت و تعارض دروني و اختلاف ميان شاهزادگان متعدد را نمايان ساخت. مهمترين مخالفان وليعهدي عباس ميرزا عبارت بودند از: محمدعلي ميرزا دولتشاه، محمدقلي ميرزا ملكآرا، حسينعلي ميرزا فرمانفرما و حسنعلي ميرزا شجاعالسلطنه. (قدیمی، همان، ص100ـ90) محمدعلي ميرزا كه بزرگترين فرزند فتحعلي شاه بود به دليل آنكه مادرش كنيزي گرجي بود، شرايط سلطنت را با آن قاعدهای كه آقا محمدخان طراحي كرده بود و قاجارها خود را ملزم به رعايت آن ميديدند، نداشت. وي به شدت مخالف وليعهدي عباس ميرزا بود و حتي تا مرز دشمني با او نيز پيش رفت. (تانكواني، 1383: 112، 119/ ژوبر، 1347: 167ـ164/ مالكوم، 1380: 59 ـ 58 / جونز، 1386: 160ـ159) هيچ يك از مخالفان عباس ميرزا شرايط وليعهدي را براساس وصيت و طرح آقا محمدخان نداشتند، با وجود اين به شدت بر ضد عباس ميرزا فعاليت ميكردند.

در حالي كه فتحعلی شاه قاجار از عباس ميرزا و وليعهدي او و تداوم سلطنت در خاندان وي حمايت ميكرد و سياست دربار و دولت قاجار نيز همينگونه بود، اما عواملی چون: فقدان قانون، بيثباتي و تزلزل در تصميمات سياسي، فعاليت شديد مخالفان و ارتباط آنها با دربار و به ويژه شكستهاي عباس ميرزا در جنگهاي ايران و روس كه تا حدودي وجه و اعتبار او را در دربار و نزد شاه و شاهزادگان خدشهدار ساخت، زمينه را براي دخالت خارجي فراهم آورد. 


روسيه و مسئله جانشيني شاه قاجار 


خصومت بين شاهزادگان قاجاري، فقدان قانون مشخص و ثابتي كه بتواند وليعهدي را در خانواده عباس ميرزا تحكيم و تثبيت نمايد و نيز بياعتمادي عباس ميرزا به تداوم تدابیری که برای  وليعهدي و سلطنت در خاندان او اتخاذ شده بود، شرايط را به گونهاي فراهم آورد كه عباس ميرزا ناچار گردید از نخستين سالهاي بروز خصومت و دشمني شاهزادگان در پي اقداماتي برای تحکیم موقعیت خود برآيد. با وجود حمايتهاي شاه از او، عباس ميرزا از نفوذ برادران خود در دربار تهران و خصومت آنها بيمناك بود. به همين دليل از شاه فرمانِ حكومت تهران را براي ظلالسلطان برادر اعياني خود گرفت و تا حدودي خيالش از توطئهها آسوده شد. اما او به اين اقدام اکتفا نکرد و بايد يك حامي خارجي نيز پيدا مينمود. نخستين تلاشها در عهدنامه گلستان چهره بست. وي در جريان گفتگوهاي عهدنامه گلستان درصدد برآمد از روسها درخواست كند كه استمرار وليعهدياش را با گنجاندن بندي در عهدنامه به رسميت شناخته و از او حمايت كنند. ظاهراً فتحعلي شاه قاجار به جهت آنكه نميخواست اعتراض و خصومت شاهزادگان بيشتر گردد؛ از اين اقدام ممانعت به عمل آورد. (اتكين، 1382: 180) اما پافشاري عباس ميرزا به اين شكل خود را در عهدنامه گلستان نشان داد كه در ماده چهارم، روسها تعهد كردند از جانشين برگزيده شاه حمايت كنند و در امور داخلي ايران و نزاع بين شاهزادگان دخالتي ننمايند، مگر اينكه پادشاه ايران از روسها چنين درخواستي داشته باشد. (خاوري، 1380: 303/ سپهر، 1377: 242/ نفيسي، 1376: 310/ اتکين، 1382: 180) اين ماده هر چند دخالت عملي روسيه در يك امر داخلي را نميرساند، اما يك نوع حق نظارت در سیاست داخلي ايران براي روسها را موجب ميشد. با وجود اين، عباس ميرزا نگران از توطئهها و خصومت شاهزادگان برادر چند سال پس از عهدنامه گلستان، مجدداً درصدد جلب حمايت روسها برآمد. گويا آگاهي پيدا كرده بود كه محمدعلي ميرزا دولتشاه برادر بزرگش با يرمولوف فرمانده قواي روس در قفقاز ارتباط دارد. به همين منظور در سال 1234ق. محمد حسن خان نامي را با هدايايي نزد تزار الكساندر اول فرستاد و از امپراتور درخواست كرد كه او را به عنوان وليعهد ايران به رسميت بشناسد. يرمولوف به شدت با درخواست عباس ميرزا مخالفت نمود، هرچند تزار روس به مخالفت او توجهي نكرد. (كاظمزاده، 1387: 320). يرمولوف روابط ويژه و دوستانهای با محمدعلي ميرزا دولتشاه داشت و به او وعده داده بود كه پس از مرگ شاه براي سلطنت وي مساعدت نمايد. وزارت امور خارجه روسيه به يرمولوف هشدار داد كه مخالفت با عباس ميرزا خلاف ميل امپراتور تزار است. (حسام معزي، 1366: 422) اين جريان نشان ميدهد كه در دستگاه ديپلماسي خارجي روسيه نسبت به موضوع جانشيني شاه ايران سياست واحدي وجود نداشت و برخي شاهزادگان نيز درصدد بودند رضايت روسيه را به نفع خود جلب نمايند. جنگهاي دوم ايران و روس و سرنوشت آن، زمينه رسمي و جدّي براي دخالت روسها در سياست داخلي ايران را فراهم آورد. در اواخر جنگهاي دوم ايران و روسيه كه سپاه عباس ميرزا از قواي ژنرال باسكوويچ شكست خورد و روسها تبريز را فتح كردند، شاهزادگان مخالف در تهران اجتماع كردند و شايعهاي ترتيب دادند كه شاه به دليل شكست عباس ميرزا در جنگ، حسنعلي ميرزا شجاعالسلطنه را به وليعهدي و نيابت سلطنت انتخاب كرده است. (سپهر، 1377: 391/ جهانگير ميرزا، 1321: 102) اين شايعات در حين گفتگوهاي صلح تركمانچاي به عباس ميرزا رسيد و او احساس كرد كه منصب وليعهدياش در خطر است و به دنبال آن خطرات ديگري نيز ممكن است وي را تهديد كند. بنابراين، ماده 7 را در صورت عهدنامه گنجاند و روسها را متعهد كرد كه از او به عنوان جانشين فتحعلي شاه حمايت نمايند. ماده 7 عهدنامه تركمانچاي به طور صريح بر قانونی بودن ولیعهدی عباس میرزا و حمایت روسیه از او به عنوان وارث تاج و تخت ایران تاکید دارد. (حسام معزي، 1366: 38 / نفيسي، 1376: 260)

ترس از اجتماع شاهزادگان در تهران و عدم اعتماد كافي به دربار و شخص شاه و نيز توطئههای روزافزون شاهزادگان مدعي سلطنت ودر نهایت فقدان قانون ثابت و روشن در امر جانشینی و بی اعتباری برخی توافقها و تصمیمات سیاسی درون حکومتی، عباس ميرزا را وادار ساخت تا خود را تحتالحمايه روسها قرار دهد. به گفته  ترنزیو عهدنامه تركمانچاي اعتبار و شخصيت سياسي ايران را متزلزل نمود. (ترنزيو، 1363: 45) ايران تا پيش از عهدنامه تركمانچاي دولت مستقلي بود، اما با عهدنامه تركمانچاي به صورت دولت نيمه مستقل درآمد و به دخالت دولتهاي اروپايي در امور داخلي خود تن داد. 


رویکرد انگليس به مسئله جانشيني شاه قاجار


سابقه چشمداشت انگليسيها به دخالت در ساختار سياسي دولت  قاجار به عهدنامه سال 1227ق. ايران و انگليس بازميگردد. در فصل يازدهم اين عهدنامه انگليسيها، وليعهدي عباس ميرزا را بدون ذكر نامي از او به رسميت شناختند و تعهد كردند كه هرگاه نياز باشد از مساعدت به وليعهد كوتاهي نكنند و در فصل دوازدهم نيز تعهد كردند در مناقشه بين شاهزادگان دخالتي ننمايند، ماداميكه شاه قاجار از آنها درخواست مساعدت نمايد. (نفيسي، 1376: 27/  محمود، 1344: 140ـ135) اين عهدنامه را عباس ميرزا با ذكر عنوان: «نيابت سلطنت» ضمانت نمود. گنجاندن اين دو ماده بر تلاشهاي عباس ميرزا به منظور همراه ساختن انگلستان با وليعهدي خود و نيز بيم از موقعيت وليعهدي دلالت دارد. سرگور اوزلي
 درباره فصل يازدهم بعدها گفت: منظورش اطمينان از تحصيل تاج و تخت سلطنت ايران براي عباس ميرزا و تأمين نفوذ برتر انگليس در ايران بوده است. (کمبل، 1384: 354) نكته مهم اما، چرخش سياست انگلستان در ارتباط با مسئله وليعهدي عباس ميرزا است. در سال 1229ق./1814م. هنري اليس
 براي تغيير دو فصل عهدنامه 1227ق. به ايران آمد كه يكي از آنها، همان فصل يازدهم بود. (سپهر، 1377: 259 ـ 258) علت چرخش سياست انگلستان در حمايت از وليعهدي عباس ميرزا ظاهراً اين بود كه روسها در ماده چهارم عهدنامه گلستان متعهد به پشتيباني از عباس ميرزا شده بودند كه در اين زمان، خوشايند انگليسيها نبود. زيرا در فصل يازدهم عهدنامه 1227ق. ايران و انگليس متعهد شده بودند كه وليعهد دولت با دولت ديگري دوستي نداشته باشد. به همين دليل انگليسيها در عهدنامه جدید، فصل يازدهم را حذف كردند و فقط در فصل دوم تعهد كردند كه در اختلاف بين شاهزادگان قاجار دخالتي نكنند مگر آنكه پادشاه ايران از آنها چنين درخواستي داشته باشد. (سپهر، 1377: 261/ اعتمادالسلطنه، 1367: 1520/ محمود، 1344: 200)

از سال 1230ق./1815م. در سیاست انگلیس نسبت به ایران چرخشی صورت گرفت. در سیاست جديد که تحت تاثیر اتفاقات و شرایط نوين سیاسی اروپا ایجاد گردید، ایران تا حدودی اهمیت خود را برای انگلیس از دست داد. پیامد سریع این سیاست، کاهش و تنزل سطح روابط با ایران بود كه از آن به عنوان: «سیاست بیاعتنایی» تعبیر کردهاند. سواي از تاثیر مناسبات سیاسی حاکم بر جهان، گزارشهای کارگزاران انگلیس در اتخاذ این سیاست از ناحیه دولت انگلیس سخت موثر افتاد. اوزلی پس از مراجعت از ایران در گزارشی به دولت انگلیس چنین گفت: «حال که خطر ناپلئون برطرف شد و سرحدات هندوستان از تجاوز مصون ماند در این صورت باید ملت ایران را گذاشت در همین حال توحش و بربریت باقی بمانند.» (محمود، همان: 253) سیاست انگلیس در این دوره با سیاستهای بینالمللی پیوند داشت. خطر ناپلئون از بین رفته بود و در کنگره وین نیز شرایط مساعدی برای منافع انگلستان پدید آمده بود. انگلیسیها به طور مستقیم در افغانستان نفوذ پیدا کرده بودند و دیگر برای حفظ هندوستان به ایران نیازی نداشتند. هنری ویلوک
 که مجری سیاستهای جدید از 1815 تا 1825م. در ایران بود، بدرفتاری و تحقیر ایرانیها را آغاز کرد و در نخستین گام دستور خروج افسران انگلیسی از ارتش ایران را صادر نمود. در واقع انگلیسیها ایران را با تمام گرفتاریها که خود نیز در پدید آمدن آن نقش داشتند، رها کردند. دنیس رایت می نویسد: «در این زمان موقعیت سیاسی جهان به نحو چشمگیری دگرگون شده بود. روسیه و بریتانیا پیمان اتحاد بسته بودند، ناپلئون در واترلو شکست خورده بود و تهدید فرانسویان به هند از میان رفته بود و دوستی با ایران برای لندن اهمیتی نداشت». (رایت، 1364: 128)

سیاست بیاعتنایی و رها کردن ایران، قدری کمتر از دو دهه در دستگاه دیپلماسی انگلیسیها سیاست غالب بود. در این دوران، ایران از روسها در جنگهای دوم شکست خورد و راه برای توسعه نفوذ بیش از پیش روسها هموار گردید. اما به نظر میرسد از سالهای نخست دهه 1240ق. سیاست «بیاعتنایی» مورد نقد برخی نمایندگان و کارگزاران سیاست خارجی دولت انگلستان واقع گردید. ويلوك كه رويدادهاي ايران را به دقت زير نظر داشت و اطلاعات فراوانی از اوضاع داخلی ایران و مناسبات پنهان میان شاهزادگان ايراني گرد آورده بود، طي دو گزارش جداگانه آگاهيهايي به وزير امور خارجه انگليس داد. ويلوك در گزارش اول ضمن اشاره به كاهش نفوذ انگلیس در ايران  وتوسعه روزافزون نفوذ روسيه در دربار وليعهد، تاکید ميكند كه عباس ميرزا به خاطر شرايط ويژه احتمال دارد براي اطمينان از تأمين جانشينياش از روسها كمك بخواهد و اضافه ميكند كه گرايش سياسي  عباس ميرزا به روسها از سر علاقه نيست، بلكه به واسطه اقتضاء و ضرورت است. اما براي انگليسيها احترام قائل است. از سوي دیگر، ويلوك ضمن تحليل اهداف روسها در ايران، ميافزايد كه روسها با نزديك شدن به عباس ميرزا در انديشه نفوذ وسيعي در ايران به هنگام جلوس وي بر اریکه سلطنت هستند. او با گوشزد كردن خطر روسها براي منافع انگليس، هشدار ميدهد كه انگليسيها ضمن حمایت از عباس ميرزا باید او را متوجه خطر روسيه كنند و علاوه بر آن، اهميت تأمين استقلال پادشاهي ايران را نيز براي او تفهيم كنند. از ديدگاه ويلوك، تنها در اين صورت است كه مي توان مانع افتادن عباس ميرزا به آغوش روسها شد و افزون بر آن، انگلیسیها باید او را در موقعیتی قرار دهند كه خود بتواند تاج و تخت سلطنت را بدون كمك روسها به دست آورد. (کمبل، همان: 359ـ353)

هنري ويلوك در گزارش دوم خود 1241ق./ 1825م. به وزارت امور خارجه انگليس، اطلاعات مبسوطي درباره شاهزادگان قاجار و فرزندان فتحعلي شاه و نيز اختلافات بين آنها به دست ميدهد. (کمبل، همان: 363 ـ 385/ ویلوک، 1388: 102ـ94)  او ضمن بر شمردن خصايص و ويژگيهاي هر يك از شاهزادگانِ مدعي جانشيني شاه، به  ضرورت دخالت انگلستان در امر جانشيني تأكيد دارد و تلويحاً وزارت امور خارجه دولت متبوع خود را از انفعال و عدم دخالت بر حذر ميدارد. ويلوك معتقد بود كه عدم دخالت انگلستان، راه را براي توسعه نفوذ روسيه در ساختار سياسي ايران و دستگاه دولت باز ميكند و در برابر دخالتها و اهداف روسيه كه نافي منافع انگلستان است، انگليس بايد اقدام دفاعي صورت دهد و آشكارا در امر جانشيني شاه دخالت نمايد.

با وجود این گزارشها و آگاهیهای هشداردهنده، کارگزاران سیاست خارجی انگلیس، تغییری در سیاست خود نسبت به ایران ندادند، تنها پس از عهدنامه ترکمانچای و توسعه نفوذ روسیه در ایران و عثمانی به تدریج به این فکر افتادند که هم جلو توسعه روسیه را ـ که به نظر میرسید مجدداً منافع آنها را با خطر مواجه ساخته بود ـ بگیرند و علاوه بر آن در رقابت سیاسی برای  نفوذ در آسیا از روسها عقب نمانند. برای همین منظور، سیاست حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران و ضرورت حفظ آرامش داخلی آن كشور را در پیش گرفتند. این سیاست انگلیسیها پس از مرگ عباس میرزا و در مسئله جانشینی شاه قاجار چهره بست.

مرگ عباس ميرزا و تکاپوهای روس و انگلیس


پس از مرگ نابهنگام عباس ميرزا در سال 1249ق. چنانكه پيشبيني ميشد، ادعاها بر سر وليعهدي و جانشيني فتحعلي شاه دوباره سر برآورد و اميد مدعيان سلطنت قاجار احياء گرديد و اين بار به شكل گستردهتر دستهبنديهاي سياسي در ساختار دولت قاجار شكل گرفت. طبق سياست قاجارها و قاعده ترتیبی آنها، بايدمحمد ميرزا پسر عباس ميرزا به وليعهدي انتخاب ميشد و روسها نيز در عهدنامه تركمانچاي وليعهدي و سلطنت در خاندان او را تضمين كرده بودند، اما هيچ كدام از اينها براي متقاعد ساختن مدعيان وليعهدي و سلطنت كفايت نميكرد. مدعیان سلطنت و ولیعهدی با توسل به حربه های گوناگون، آشکارا با ولیعهدی محمد میرزا مخالفت کردند. (قدیمی، همان: ص96ـ94) 

پافشاری مدعیان و افزایش اختلافات، اوضاع را نگرانکننده جلوه داد و روسيه و انگليس را که مخالف بحران و جنگ داخلی بودند به دخالت عملي و مؤثر وادار کرد. مرگ عباس میرزا سبب تغییر سیاست بیاعتنایی انگلیس نسبت به اوضاع ایران گردید. محرک موثر نیز در تغییر سیاست انگلیس، گزارشهای هشداردهنده کارگزاران سیاسی انگلیس از وضع داخلی ایران، مناسبات حاکم بر ساختار سیاسی ایران و خطر توسعه نفوذ روسیه در ایران و عثمانی بود. گزارشهاي بر جاي مانده از كارگزاران انگليسي در ايران ميزان حساسيت آنها را نسبت به مسئله جانشيني و وليعهدي شاه قاجار نشان ميدهد. يادداشتها و گزارشهاي سرجان كمبل،
 نماينده سیاسی انگليس در ايران و جان مك نيل
 دستيار او و نيز گزارشها و نوشتههای انگليسيهايي مانند: جيمز فريزر
 و راولينسون
 كه در اين زمان در ايران بودند، آگاهيهاي ارزنده و دست اولي از اوضاع ايران و سمت و سوي سياستهاي انگليس و روسيه به دست ميدهند.

گزارشها و يادداشتهاي روزانه كمبل در دو سال آخر سلطنت فتحعليشاه، در اين زمينه، بسيار ارزنده و آگاهيبخش است. كمبل كه سخت هوادار عباس ميرزا و پس از او حامي وليعهدي محمد ميرزا بود، ضمن گزارش تكاپوي شاهزادگان مدعي سلطنت، از تلاشهاي حسينعلي ميرزا و ظلالسلطان براي جلب انگليسيها از جانشيني آنها خبر ميدهد. او مدعي است كه حتي حسينعلي ميرزا آمادگی هر نوع قرار و مدار با انگليسيها در جهت جلب حمايت آنها را داشت. (كمبل، 1384:  331 و 259ـ256). كمبل در يادداشت دوم ژانويه 1834 مينويسد: اگر شاه اطمينان حاصل كند كه دو دولت روس و انگليس انتخاب محمد ميرزا را به وليعهدي به رسميت خواهند شناخت، او را به جانشيني خود معرفي خواهد كرد. (كمبل، 1384: 613) از سوي ديگر محمد ميرزا نيز نامههايي را به كمبل ارسال ميكرد و اميدواري خود به پشتيباني انگليسيها را اعلام مينمود. (همان: 628) كمبل كه خواستار دخالت صريح وزارت امور خارجه انگلیس  بود، در گزارش شماره 117 مورخ 18 نوامبر 1833 به كميته سري هند چنين نوشت: بعد از مرگ عباس ميرزا كه سالها نگهبان و حافظ استقلال ايران بود، اين كشور در معرض خطر طرحهاي روسيه قرار گرفته است. اگر انگلستان دست ياري براي پشتيباني از او دراز نكند موجوديت ايران به عنوان يك كشور مستقل از بين خواهد رفت و تضمين حفظ آرامش و صلح در امپراتوري شرقي انگليسي فرو خواهد ريخت. (همان: 901) او در گزارش ديگری به كميته سري هند ضمن انتقاد تلويحي به عدم دخالت صريح انگلستان، پيشنهاد كرد كه دولت انگليس عملاً با اعطاي كمك مالي و اعزام افسران كه بتوانند نيروي نظامي مؤثري براي محمد ميرزا ترتيب دهند تا او بتواند مخالفين داخلي خود را سركوب نمايد و تاج و تخت را بدون دخالت روسها به دست آورد، باید نفوذ خود را در ايران اعاده نمايد. (همان: 904) افزون بر گزارشهاي كمبل، مك نيل دستيار او و پزشك فتحعلي شاه نيز با ارسال گزارشهايي، دولت انگليس را به دخالت در امر جانشيني فرا مي خواند. وي ضمن گزارشي از مدعيان سلطنت قاجار و تعريف و تمجید از محمد ميرزا او را مردي مي داند كه به واسطه موقعيت و شخصيتش مي تواند استقلال ايران را حفظ نمايد. (همان: 922 ـ 920).

روسها نیز با مرگ عباس میرزا ضمن مداخله، فشار بر شاه قاجار را افزايش دادند. آنها نگران حق قيموميت خود  بودندكه در عهدنامه تركمانچاي به دست آورده بودند كه مبادا خدشهاي به آن وارد شود. ای. او. سيمونيچ
 وزير مختار روس به فتحعلي شاه توصيه كرد كه در انتخاب محمد ميرزا به وليعهدي ترديد نكند. (سيمونيچ، 1383: 44) اصرار روسها به وليعهدي محمد ميرزا به حدي بود كه از بدهي ايران به روسها بابت غرامت عهدنامه تركمانچاي ـ در اين فقره براي تحميل اراده خود و اعمال فشار بر فتحعلي شاه ـ نهايت استفاده را كردند و گوشزد نمودند كه در صورت وليعهدي محمد ميرزا نسبت به يك كرور باقي مانده غرامت تركمانچاي گذشت خواهند كرد. (دوسرسي، 1362: 187ـ 186/ اتحاديه، 2535: 265) حتی گفته شد که روسها در صورت عدم انتخاب محمد میرزا به جانشینی و ناتوانی دولت ایران در پرداخت بدهی، طرح تصرف اراضی ایران در ازای طلب خود را در سر داشتند. علاوه بر آن، امپراتور روسيه نمايندهاي همراه با مكتوب به دربار شاه قاجار فرستاد و ضمن تسليت مرگ عباس ميرزا خواستار توجه و تسریع در ولیعهدی شاهزاده محمد ميرزا گرديد. (سپهر، همان: 511 / کمبل، 1384: 58 ). در شرایط آن روز ایران، این اقدام یک تهدید آشکار به شمار میرفت. 

گزارشهاي کارگزاران سیاسی انگلیس براي مقامات انگليس و هشدار آنها به بروز ناامني احتمالي، شورش، جنگ داخلي و خطر افزايش دخالتهاي روسيه سبب گرديد تا وزارت امور خارجه انگليس و در رأس آن لرد پالمرستون
 به سرعت در صدد تغییر سیاست خارجی خود نسبت به ایران برآیند. وزير امور خارجه انگليس شخصاً اقدامات مؤثري صورت داد. او در 8 صفر 1250/16 ژوئن 1834 پرنس لي ون
 سفير روسيه در لندن را به وزارت امور خارجه احضار كرد و طي گفتگو با او بر حفظ آرامش داخلي ايران در جهت منافع و مصالح انگليس و روس تأكيد كرد، نسبت به بروز هرج و مرج در ايران هشدار داد و بر ضرورت اتخاذ يك رويه و سياست مشترك بين دو دولت روسيه و انگليس در امر جانشيني شاه قاجار تأكيد نمود. سفير روسيه در لندن نيز ضمن استقبال از نظرات پالمرستون، قول داد كه هر چه سريعتر اين موارد را به پترزبورگ اطلاع دهد. از سوي ديگر پالمرستون، بلاي سفير انگليس در روسيه را مأمور مذاكره با كنت نسلرود وزير امور خارجه روسيه نمود و سفير انگليس در گفتگو با وزير خارجه روسیه نظرات رسمي انگليس در باب جانشيني شاه قاجار و اوضاع ايران را به او ابلاغ نمود. پالمرستون براي تحقق سیاست جدید دولت انگلیس در تأمین استقلال و تمامیت ارضی ایران فقط به این مورد اکتفا نکرد و در همين زمينه در تابستان 1249ق. /1834م. قراردادي با ليون سفير روس در لندن مبني بر تعهد دو كشور روس و انگليس براي همكاري در رساندن محمد ميرزا به وليعهدي و سلطنت منعقد ساخت. (لمبتون، همان: 195/ اتحاديه، همان: 265) پالمرستون در حمایت از ایران تا آنجا پیش رفت که در گفتگویی هشداردهنده با سفیر روس در لندن از فشار دولت روسیه براي وصول غرامت مندرج در عهدنامه ترکمانچای به ایران انتقاد کرد و آن را غیرمنصفانه دانست و پافشاری بر آن و مطرح ساختن طرح واگذاری بخشی از اراضی ایران در صورت عدم توانایی پرداخت غرامت را ناقض استقلال ایران دانست.(کمبل، 1384: 941 ـ 940)

سيمونيچ سفير روس در ايران مذاكرات دولتهاي روس و انگليس در اين باره و دستورات مشابه و نیز تطبيق رفتارها و ضرورت پشتيباني سفرای دو دولت در ايران از اين تصميم را تأييد ميكند. (سيمونيچ، همان: 51) 

بدين ترتيب فتحعلي شاه با اطلاع از نظرات دو دولت خارجي، محمد ميرزا را از خراسان فراخواند و او را به طور رسمي به عنوان وليعهد و جانشين خود منصوب نمود. نقش و دخالت روس و انگليس جايي براي ترديد و دودلي احتمالي شاه قاجار باقي نگذاشت. پس از انتخاب رسمی محمد میرزا به ولیعهدی و نزدیک شدن روابط انگلیس و روس، پالمرستون در اول سپتامبر 1834 در نامهاي به كمبل نماینده بريتانيا در ايران ضمن اشاره به مذاكرات دو طرف، اتحاد نظر انگليس و روس در حمایت از وليعهدي محمد ميرزا را به اطلاع کمبل رساند و از او خواست در اين باره وظايف خود را انجام دهد. (بينا، 1383: 13) پالمرستون در نامه مورخ اول جمادي الاول 1250 /  5 سپتامبر 1834 به بلاي سفير انگليس در روسيه تاكيد كرد كه رضايت انگليس از وليعهدي محمد ميرزا را به مقامات روسيه ابلاغ كند و اميدواري دهد كه با مرگ شاه در ايران جنگ داخلي رخ نخواهد داد. علاوه بر آن، بلاي وظيفه داشت خرسندي دولت انگليس از موافقت روس و انگليس در حفظ آرامش داخلي و تضمین استقلال و تماميت ارضي ايران را به مقامات روسيه اعلام دارد. (کمبل، همان: 947/ محمود، همان: 342ـ341/ بينا، همان: 14/ طاهري، ]بيتا[: 116ـ115)

مرگ فتحعلي شاه و بحران جانشینی و دخالت روسیه و انگليس


با انتخاب محمد ميرزا به وليعهدي شواهد نشان ميداد كه بحران بزرگی پس از مرگ شاه در راه خواهد بود. نافرماني حسينعلي ميرزا فرمانفرما به ويژه در ارسال ماليات سالانه، نمونهاي از نارضايتيها را بيان ميكرد. شرايط به گونهاي بود كه همگان، احتمال ميدادند كه پس از مرگ شاه، سلطنت محمد ميرزا با دشواري فراوان مواجه شود و ايران درگير جنگ داخلي گردد. چنانكه جيمز فريزر كه در اين زمان در ايران به سر ميبرد هوشيارانه پيشبيني كرد كه پس از مرگ شاه، ممكن است ایران دچار هرج و مرج، خونريزي و جنگهاي داخلي شود و معتقد بود كه محمد ميرزا به دشواري ميتواند بدون مداخله بيگانگان بر تخت سلطنت جلوس نمايد. (فريزر، 1364: 88ـ87) فتحعلي شاه پس از 38 سال سلطنت در 1250ق. درگذشت. هنوز جسد او دفن نشده بود كه نزاع بر سر سلطنت ـ همانگونه كه پيشبيني ميشد ـ آغاز گرديد. حسينعلي ميرزا فرمانفرما با كمك برادرش حسنعلي ميرزا شجاعالسلطنه در شيراز بر تخت سلطنت تكيه كرد. ظلالسلطان نيز در تهران با جلوس بر تخت فتحعلي شاه، سلطنت خود را اعلام نمود و در تبريز نيز محمد ميرزا با نام محمد شاه خود را شاه قانوني ايران خواند. در اين برهه است كه دخالت روس و انگليس جنبه عملی به خود گرفت و به اوج خود رسيد و آنها سرنوشت سلطنت را با همراهی عوامل داخلی رقم زدند. پس از رسيدن خبر مرگ شاه به تبريز، ميرزا ابوالقاسم قائم مقام كه او نيز نقش اساسي در سلطنتيابي محمد ميرزا ايفاء نمود، به ملاقات سفراي روس و انگليس رفت. به گزارش سيمونيچ ـ كه خود در تبريز حاضر بود ـ سفراي انگليس و روس تمايل جدي خود را مبني بر حركت سريع محمد شاه به تهران اعلام کردند. دشواري اصلی قائم مقام، فقدان پول نقد براي عزيمت به تهران بود كه اين مشكل را كمبل نماینده انگليس حل كرد. مبلغ پولي كه كمبل در اختيار قائم مقام براي تدارك سفر به تهران گذاشت، متفاوت گزارش شده است. (خاوري، 1380: 933/ سپهر، همان: 610/ اعتمادالسلطنه، 1357: 129/ رضاقلي ميرزا، 1364: 8 / سيمونيچ، همان: 57) كمبل سفير انگليس فقط به كمك مالي اكتفاء نكرد، بلكه افسران انگليسي كه در تبريز بودند را همراه سپاه محمد شاه كرد و فرماندهي اين سپاه را هنري لينزي (لیندزی) بيتن
 بر عهده گرفت. این افسران برای خدمت در ارتش عباس میرزا ودر پی گزارشهای کارگزاران انگلیس مبنی بر ضرورت ایفای نقشی فعال در سیاست جدید انگلیس به ایران وارد شده بودند. اما پيش از ورود آنها، عباس میرزا درگذشت و آنها به دستور شاه به خدمت محمد میرزا در تبریز در آمدند.

كمك مالي و نظامی كمبل سفير انگليس و فرماندهي افسر باكفايتي چون لينزي نقش موثري در سلطنتيابي محمد شاه و سركوب مدعيان ايفاء كرد. سپاه محمدشاه توانست به فرماندهي لينزي سپاه اعزامي ظلالسلطان در قزوين را شكست داده و پراكنده سازد. (هدايت، 1380: 8148/ سپهر، همان: 621 ـ 619) محمد شاه به همراه سفير روس و انگليس که دوش به دوش شاه حركت ميكردند وارد تهران شد. (سيمونيچ، همان: 70). ظلالسلطان دستگير و زنداني شد و محمدشاه در تهران بر تخت سلطنت جلوس كرد. اما خطرناكترين مدعي سلطنت كماكان باقي بود. سپاه محمد شاه مجدداً به فرماندهي لينزي و به همراه فيروز ميرزا و منوچهرخان معتمدالدوله گرجي عازم اصفهان شد و در ايزد خواست توانست سپاه حسنعلي ميرزا شجاعالسلطنه را شكست دهد. پس از آن، سپاه عازم شيراز شد و فرمانفرما و حسنعلي ميرزا را دستگير و به تهران اعزام كرد. (سپهر، همان: 639 ـ 638 و 632 ـ 630 / خاوري، همان: 938 ـ 937 / جهانگير ميرزا، همان: 236 ـ 232/ رايت، 1364: 173 ـ 172 / واتسون، 1354: 236 ـ 232) بدين ترتيب با مساعدت مالي و نظامي انگليس و افسران انگليسي موانع موجود بر سر راه سلطنت محمد شاه از ميان برداشته شد.

با وجود نقش موثر انگليسيها ـ كه تقريباً همه منابع آن دوره تأييد ميكنند ـ سيمونيچ سفير روسيه در ايران در روزنامه خاطرات خود سعي دارد كه نقش آنها را كم رنگ جلوه داده و بر نقش تعيينكننده روسها تاكيد كند. به نوشته سيمونيچ، انگليسيها پس از مرگ عباس ميرزا سعي داشتند جانب تمام مدعيان وليعهدي و سلطنت را نگه دارند و در آغاز، حمايت از محمد ميرزا در برنامههاي آنها نبود. (سیمونیچ، همان: 44) علاوه بر آن، او بر اين عقيده است كه نزديكي عباس ميرزا به روسها سبب شد تا انگليسيها حمايت از خاندان او را كاهش داده و سعي داشتند ايران را به تعداد مدعيان سلطنت به قطعات مستقل و مجزا تقسيم كنند و بيدريغ از ظلالسلطان حمايت ميكردند. (همان: 45) به نظر ميرسد ادعاهاي سيمونيچ ناشي از رقابتهاي سياسي دو دولت روس و انگليس در ايران است. زيرا تمام منابع ايراني و انگليسي بر حمايت انگليسيها از عباس ميرزا و محمد ميرزا تاكيد دارند. افزون بر آن، خود سيمونيچ نيز در روزنامه خاطرات خود دچار تناقض گرديده و ناچار ميشود در صفحات بعدي بر نقش موثر انگليسيها و كمك مالي ـ كه البته برخلاف منابع ديگر مبلغ آن كمتر و در حدود 20 تا 25 هزار تومان ذكر شده است ـ و كمك نظامي و حضور موثر سرهنگ لينزي در سركوب مدعيان سلطنت اشاره كند. (همان: 81 ـ80 و 57) ترديدي نيست كه انگليسيها در جهت سياستي كه به آن اشاره شد و اكثر منابع نيز آن را تاييد ميكنند، در تختيابي محمد شاه و پيش از آن، در استمرار وليعهدي و سلطنت در خاندان عباس ميرزا نقش موثري ايفاء كردند. در مقابل، برخي منابع انگليسي درصدد هستند تا نقش روسها را كم اثر جلوه داده و نقش انگليسيها را پر رنگتر نمايش دهند. واتسون مورخ انگليسي معتقد است كه اقدامات كمبل در حمايت مالي و نظامي از محمدشاه، او را از روسها بينياز ساخت. (واتسون، همان: 263) پژوهش ديگري در دانشگاه كمبريج با ذكر پشتيباني ديپلماتيك كمبل از محمد شاه و كمك نظامي او، عقيده دارد كه شاه جديد مرهون حمايت بريتانيا گرديد. (گریوز، 1387: 387)

واقعيت اين است كه روسيه و انگليس هر يك در قدرتيابي محمد شاه و البته پيش از آن در استمرار وليعهدي و سلطنت در خاندان عباس ميرزا نقش موثري ايفاء كردند. روسها به استناد عهدنامه گلستان و تركمانچاي براي خود حق قیموميت در تعيين حكومت ايران قائل بودند. چنانكه پاسكوويچ فرمانده قواي روس در قفقاز در جريان جنگهاي دوم ايران و روس به عباس ميرزا هشدار داده بود كه روسها هرگاه بخواهند، ميتوانند قاجارها را از صحنه سياست ايران كنار بزنند و استقلال و اقتدار ايران دست دولت روسيه است و تنها روسيه است كه ميتواند از سلطنت قاجارها محافظت نمايد. (حسام معزي، همان: 427ـ426) حق قيموميت را روسها حتي تا سالهاي پس از انقلاب مشروطه نيز براي خود قائل بودند. در اين زمان، انگليسيها ـ چنانكه اشاره شد ـ با احساس خطر از توسعه نفوذ روسها در ایران و عثمانی، مصلحت و منفعت خود را در آن ديدند كه سیاست بیاعتنایی را کنار گذاشته و به ویژه پس از مرگ عباس میرزا به بهانه تضمین استقلال و تمامیت ارضی ایران با روسها همراهی کنند تا جلو نفوذ روسیه را بگیرند و با نفوذ در ساختار سیاسی ایران از روسیه عقب نمانند. بنابراين، هر دو دولت در تختيابي محمد شاه موثر عمل كردند. موضوعي كه از ديد كنت دوسرسي سفير فرانسه در ايران پنهان نماند و او نيز بر نقش غيرقابل انكار روس و انگليس در تختيابي محمد شاه تاكيد كرد. (دوسرسي، 1362: 187ـ186) حمايت انگلیسیها چنان بود كه محمد شاه را واداشت تا پس از استقرار بر تخت سلطنت در نامهاي به پالمرستون، مراتب قدرشناسي خود را نسبت به خدمات مالي و نظامي كمبل و افسران انگليسي به ويژه هنري لينزي اعلام دارد. (طاهري، ]بيتا[: 175ـ174)

اما این پایان ماجرا نبود؛ آنها محمد میرزا را به سلطنت رساندند و چنانکه معمول سیاستهای حسابگرانهشان بود با دوراندیشی، گزینههای جانشین و فشار را نیز در نظر گرفتند. حمایت از مدعیان و شاهزادگان فراری چون ظلالسلطان و فرزندان حسینعلی میرزا ـ رضاقلی میرزا، نجفقلی میرزا و تیمور میرزا ـ كه پس از شکست پدرشان از ایران فرار کردند، در همین راستا صورت گرفت که اگر محمد شاه در ازای خدمت انگليسيها توقعاتشان را برآورده نکرد، از آنها استفاده نمایند. روسها در حمایت از برخی شاهزادگان مخالف و فراری چون ظلالسلطان و علی قلی میرزا و امام وردی میرزا با تضمین عدم بروز اعمال خلاف از سوی آنها خواستار تأمین مالی و جانی اين افراد شدند و موافقت محمد شاه در برقراری مواجب برای آنها را اخذ کردند. (قاضیها، 1380: 174ـ172) حتی سیمونیچ وزیر مختار روس در نامهای به وزیر خارجه ایران از رفتاری که با ابراهیم میرزا برادر دو شاهزاده فراری ـ علی قلی و امام وردی میرزا ـ در تهران شده بود، انتقاد کرد و خواستار تأمین رفاه و آسودگی او گردید. (قاضیها، همان: 170ـ171) انگلیسیها نیز این شاهزادگان فراری را حمایت کردند. به نوشته دنیس رایت این افراد ممکن بود روزی متحدان مفیدی برای انگلستان شوند و یا اگر روزی محمدشاه انتظارات آنها را برآورده نکرد، در مورد آنها برای فشار به دولت ایران حساب باز کنند. (رایت، 1364: 179ـ171)

انگلیسیها پس از سلطنتیابی محمدشاه درصدد افزایش نقش سیاسی خود در ایران بر آمدند. در واقع آنان سياست بیاعتنایی را نه تنها واگذاشتند که با مشاهده افزایش نفوذ روسیه در منطقه و انعقاد عهد نامه ادرنه روسیه با دولت عثمانی در ژانویه 1834م. درصدد جبران کوتاهیها که منافع آنها را اکنون به خطر انداخته بود بر آمدند.  افزون بر این، وزارت امور خارجه انگلیس در راستای سیاست جدید خود درصدد افزایش سطح روابط با ایران بر آمد و باري دیگر اداره امور نمایندگی در ایران را که از مدتها قبل در چارچوب سیاست بیاعتنایی به کمیته سری کمپانی هند شرقی واگذار کرده بود، در اختیار گرفت. از دیدگاه پالمرستون طراح سیاست جدید انگلیس، اهمیت استقلال ایران دیگر فقط به خاطر هند نبود. زیرا او معتقد بود هدف روسها خزیدن به سوی دریای سیاه و خزر و سرانجام تصرف ایران و عثمانی است. (میرزا صالح، 1365: 64ـ63) براساس این دیدگاه، اکنون مسئله انگلیس دیگر حفظ هند نبود و مقابله با نفوذ روسیه در مناطق دیگر نیز جزو اصول سیاست خارجی انگلیس در آمده بود. در این زمينه، علاوه بر آنکه دیگر نباید حضور انگليس در مناطقی مانند ایران و عثمانی كمرنگ میگردید که کارگزاران سیاست جدید انگلیس باید با نزدیک شدن به ایرانیها، مانع افتادن آنها به دامان روسیه میشدند.

نتيجه


مسئله ولیعهدی و جانشینی در صدر قاجار با تأثیرپذیری از شرایط داخلی و مناسبات حاکم بر سیاستهای جهانی، زمینه دخالت خارجی را فراهم آورد. به عبارت دیگر اختلافات داخلی در ساختار سیاسی و ترجیح منافع شخصی و گروهی بر منافع ملی ـ که اساساً در حکومتهای سنتی مبتنی بر خاستگاه ایلی وجه غالب به شمار میآید ـ و فقدان قانون روشن و ثابت، ناتوانی سیاسی، ضعف نظامی دولت قاجار و رقابتهای سیاسی و اقتصادی دولتهاي قدرتمند در متن مناسبات جهانی در نیمه اول قرن نوزدهم زمینههای دخالت خارجی در مهمترین رکن ساختار سیاسی ایران را پدید آورد. روسيه در عهدنامههای گلستان و ترکمانچای حق نظارت، دخالت و قیمومیت در جانشینی شاه قاجار را به دست آورد. از سوی دیگر دولت انگلیس با توجه به منافع و مصالح خود و سیاستهای بینالمللی، در صدر قاجار درباره ایران سیاستهای متفاوتی را در پیش گرفت. این دولت تا 1230ق./1815م. با در نظر داشتن منافع خود در هند و خطر ناپلئون و روسیه، سیاست فعالی را در ایران دنبال میکرد. اما با از بین رفتن تهدید ناپلئون و تغییر در مناسبات حاکم بر سیاست جهانی و دوستی روسیه و انگلیس، آنها سیاست بیاعتنایی و رها کردن ایران را مدنظر قرار دادند و سطح روابط خود با ایران را به گونهای تحقیرآمیز کاهش دادند. همین رویکرد، راه را برای توسعه نفوذ روسیه در ایران بیش از پیش فراهم ساخت. در پی گسترش روزافزون نفوذ روسها در ایران و عثمانی، برخی کارگزاران سیاسی انگلیس  با دریافتها و تحلیلهای خود از اوضاع و برنامههای روسها در گزارشهای خود به وزارت امور خارجه انگلیس و کمیته سری هند که در این دوره وظیفه اداره امور ایران را برعهده داشت با اشاره به خطر توسعه نفوذ روسیه وتهدید منافع انگلستان، لزوم تغییر و باز نگری در سیاست جاری دولت متبوع خود را یادآور شدند. در پی این گزارشها و تحلیلها و تصدی وزارت امور خارجه انگلیس توسط پالمرستون به تدریج سیاست بیاعتنایی به سیاست ایفای نقش فعال در امور ایران سوق داده شد. به ویژه با مرگ عباس میرزا که با وجود رابطه با روسها، گرایشهای ضد روسی داشت، خطر نفوذ روسیه در ایران و در نهایت تهدید تمامیت ارضی ایران که تهدید هند را نیز در پی داشت، انگلیسیها را به دخالت در ایران در مقابله با طرحهای روسیه و البته نفوذ در ساختار سیاسی ایران وادار کرد. بر همین اساس، آنها در جهت منافع خود، لزوم تأمین استقلال و تضمین تمامیت ارضی و سیاسی ایران و جلوگیری از جنگ داخلی ناشی از اختلاف بر سر جانشینی فتحعلی شاه که تهدیدی برای منافع انگلیس تلقی میشد را مطرح ساختند و برای عملی شدن آن با روسها به توافق رسیدند. با مرگ فتحعلی شاه، روس و انگلیس براساس توافقها و مذاکرات صورت گرفته، با کمک مالی ـ نظامی و سرکوب مخالفان و مدعیان سلطنت نقش موثری در رساندن محمد میرزا به پادشاهی ایفاء نمودند. اما حقیقت آن است که طرفداری و حمایت انگلیسیها از استقلال و تمامیت ارضی و آرامش داخلی ایران و توافق با روسها در این زمینه بهانهای بود که هر دو طرف میخواستند با توسل به آن دست طرف مقابل را در نفوذ و تعرض به ایران ببندند تا خود سهمی از نفوذ در ساختار دولت قاجار داشته باشند. فرجام سخن آنكه، شرایط داخلی و رقابتهای سیاسی حاکم بر مناسبات بینالمللي، زمینه دخالت موثر خارجی در یک امر داخلی مهم را پدید آورد و به گفته یکی از کارگزاران سیاسی انگلیس: فعالیتهای دیپلماتیک مانند بازی شطرنج از سوی سیمونیچ روسی از یک سو و کمبل و مک نیل انگلیسی از سوي دیگر سرنوشت ولیعهدی و سرانجام سلطنت  ایران را در این برهه رقم زد. فعالیتی که با وجود ممانعت از بحران شدید و غلطیدن ایران در جنگ داخلی درازمدت با آینده و نتایجي نامعلوم، به حیثیت و شخصیت مستقل سیاسی حکومت قاجارها خدشهای سخت وارد ساخت.
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