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الگوي سیاست خارجی ایران از مشروطه تا برآمدن رضاشاه
1روح اله اسالمی

چکیده
آشفتگی سیاسی را تا برآمدن رضاشاه دستخوش آشفتگی بود و جنگ جهانی اول نیزایران از مشروطه 
هاي مشروطه تا برآمدن رضاشاه ایرانیان داراي الگویی در سیاست خارجی بودند؟ در التشدید کرد. آیا در س

هاي بزرگ در حال افزایش توان اقتصادي، نظامی و نیز طراحی دنیاي جدید قاجاریه با وجود اینکه قدرتةدور
. پس از کشته شدن بودند، اما ایران در زیر بار سنگین سنت کهن امکان قدم گذاشتن به دوره جدید را نداشت

کهن را شکافتند و اهداف جدیدي در مداريجدید، ایرانیان پوسته حکومتناصرالدین شاه و پیدایش افکار
الملل پیش از سیاست خارجی دنبال کردند. برخی از اقدامات اصالحی جهت پیگیري منافع ملی در محیط بین

عیت داخلی با شرایط استبدادي و اوضاع نابسامان انقالب مشروطه ایجاد شده بود، اما ایران همیشه در وض
اش را اي که بسیاري از قلمروي سرزمینینظامی در برابر روس و انگلیس تسلیم محض بود، به گونه- اقتصادي 

اي اجرایی پیدا کنند و در این بستر که افکار نهادگرا و قانونمند رویهاز دست داد. انقالب مشروطه موجب شد
هاي روس و انگلیس در کشور شکل گرفت. این نوشتار گرایانه براي فرار از تبعات منفی خواستهلسیاست استقال

ش. از انقالب مشروطه تا روي کار آمدن سلسله 1285- 1304هاي خارجی ایران بین سالبه الگوي سیاست
ها و شمند جریانکوشد که به سبکی روبا بررسی شرایط داخلی و خارجی میپردازد. بدین منظور پهلوي می

دهد.طرفی گردید، مورد واکاوي قرار تحوالت داخلی و خارجی را که منجر به اتخاذ الگوي بی
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است که در مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی "الگوهاي سیاست خارجی ایران"این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان 
وزارت امور خارجه نوشته شده است. 
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بیان مسئله
سیاست خارجی ایران پس از تأسیس وزارت امور خارجه به عنوان مدرن تـرین و اولـین   

انی، نقش چشمگیري در سیاست خارجی داشت. پس از وزارت امور خارجـه  نهاد بوروکراتیک ایر
و تأسیس مدرسه علوم سیاسی، تأثیر رویداد انقالب مشروطه بر سیاسـت خـارجی ایـران قابـل     

جنگ جهانی اول نجات توجه بود. با یاري این سه نهاد بود که بعدها کشور از اشغال وحشتناك 
ران اغلب از طبقه اشراف و تحصیلکردگان نظام آموزشـی  اران سیاست خارجی اییافت. سیاستگذ

دانسـتند و بـا حقـوق، ادبیـات، فلسـفه، تـاریخ و اقتصـاد        وپایی بودند و چند زبان خارجی میار
مواجـه  آشنایی داشتند. سیاست خارجی ایران پس از انقالب مشروطه به ناگاه با مسـأله مهمـی   

شور و نظام سیاسی منجر شود. مل بود به فروپاشی کتحشد: اشغال سراسري که م
گیرد. در این میبر مقطع زمانی مقاله حاضر، از انقالب مشروطه تا برآمدن رضاشاه را در 

دوره امنیت و نظام کالسیک سابق به هم ریخته بود؛ ناگاه رعایا تبدیل به شهروندانی شدند کـه  
طرز فکر گاه کامالٌ ایدئولوژیک ي گوناگون اداره کنند. هاقصد داشتند کشور را با نظرات و آرمان

اري جایگـاهی نداشـت.   ن وضعیت، همکاري، تفـاهم و سیاسـتگذ  ایدرو در تقابل یکدیگر بود و
هاي سلطنت و پایهفت و نظام فکري دستخوش تغییر گشتحرکت از سنت به تجدد صورت گر

یالیسـتی و  سوس،بـا آراء ملّـی، اسـالمی   کسـانی هاي مردمی، دچار تزلزل شـده بـود.  با جنبش
دانستند. قحطی، درگیـري،  میلیبرالیستی، تنها راه سعادت کشور را در اجراي مطلق افکار خود 

،غارت، دزدي و از همه مهم تر، تفرقۀ داخلی و هجوم کشورهاي خارجی موجب شد که قربـانی 
مشروطه باشد. این نوشتار با بررسی نزدیک دو دهـه کوشـش ایرانیـان بـراي اسـتقالل، آزادي،      

کوشد الگویی را که در سیاست خارجی طراحی و اجرا میحفظ تمامیت ارضی و رفاه شهروندان 
گردید، تحلیل کند. ایران ارتش قدرتمندي نداشت، نظام اداري جدید هنوز شکل نگرفته و توان 
اقتصادي بسیار اندك بود و از همه مهم تر، به ناگاه با آغاز جنگ جهانی اول، دولت تازه تأسیس 

هاي بزرگ مواجه گردید. بدین ترتیـب، کشـوري دچـار تفرقـه و     وطه با مشکل حمله قدرتمشر
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آشوب و جنگ داخلی، یکباره وارد محیط پرآشوب جنگ جهانی شد. در ایـن میـان، دو رویـداد    
یه و رویـداد دوم، مواضـع و   ایران را سرا پا نگـه داشـت: رویـداد اول، انقـالب کمونیسـتی روسـ      

امور خارجه، که توانست کشور را نجات دهد.ي وزارتهااريسیاستگذ

روش شناسی
در جنگ جهانی اول، قلمروي ایران مورد هجـوم سراسـري و جنـگ تمـام عیـاري قـرار       
گرفت که نظام نوپاي مشروطه توانایی مقابله با آن را نداشت. درگیري سنّت و تجـدد، مقاومـت   

هـاي  شت میان نیروهاي سیاسی، آرمانترور و وحاستبداد، هرج و مرج و تفرقه میان نخبگان و
در پـی منـافع خـود    مشروطه را به ضد خود تبدیل کرده بود. در این میان، روس و انگلیس نیز

کردنـد و سـرانجام   بودند و از هیچ اقدامی براي رسیدن به منافع خویش در ایران فروگـذار نمـی  
رجـه و نخبگـانی کـه در خلـق     در چنین شـرایطی، وزارت امـور خا  ند.دایران را به اشغال درآور

مشروطه پیشرو بودند، ایران را نجات دادند: تمامیت ارضی حفظ و اشـغالگران از کشـور اخـراج    
تر، ثبات، آرامش ). از همه مهم155: 1377شدند و ایران به عضویت جامعۀ ملل درآمد (زندفرد، 

ابر ایران گشوده شد. و امنیت به کشور بازگشت و راههاي توسعه در ابتداي قرن بیستم در بر
هـاي  سیاستمداران تربیت شده در سنّت ادبیاتی و الهیاتی کهن، همچون دیگر موقعیـت 

اي، بحرانی در تاریخ طوالنی ایران، توانستند با تکیه بر خرد و تدبیر برآمـده از میـراث اندرزنامـه   
ند. دین، زبان، فرهنگ و سرزمین وارد قرن بیستم کنداده و باایران را تداوم

در این مقاله، نخست تحلیلی از شرایط داخلی ایران به دست داده خواهد شد: سیاسـتمداران  
هاي قـدیم و جدیـد چـه نـوع     هاي کهنی در ایران وجود داشت؟ جدال اندیشهکه بودند؟ چه اندیشه

ب آگاهی سیاسی پدید آورد؟ امکانات اقتصادي و نظامی ایران چه بود؟ تغییرات حکومت پس از انقـال 
هـاي  مشروطه چه شکلی یافت؟ عمده تحوالت داخلی ایران پس از انقالب مشروطه به ویـژه جنـبش  

المللی افتادند، چه بود؟ پـس از ایـن شـرایط، اوضـاع خـارجی      گریز از مرکز، که در دام نیروهاي بین
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یعنی موقعیت روسیه، انگلیس، فرانسـه و آمریکـا بررسـی و مسـائل و مشـکالت ایـران و کشـورهاي        
شود. آنگاه توقعات و فشارهاي کشورهاي همسـایه در آسـتانۀ جنـگ جهـانی تـا      میمسایه تحلیل ه

اشغال ایران ارزیابی خواهد شد و در خاتمه با ترسیم خطوط سیاست خارجی، الگوي بیطرفـی ایـران   
گردد.  اري خارجی ایران نقد و بررسی میجهانی اول به عنوان کلیت سیاستگذدر جنگ

یراث تاریخیبار سنگین  م
اي جملـه صدرالسلطنه، معروف به حـاجی واشـنگتن، اولـین سـفیر ایـران در آمریکـا      به 

»یران سرزمینی کهن است یا کهنه؟دانم انمی«شود: مینسبت داده مشهور
کشورهایی با سابقۀ تمدنی، چون هند، چین، مصر، یونان و ایران در اندیشـه و عمـل میـراث    

در ناخودآگاه آنهـا رخنـه کـرده اسـت. نیـروي تـاریخ در ایـران پـیش از         اي دارند که بسیار گسترده
انداخت. ناصرالدین شـاه در سـفر   مشروطه اقدامات الزم براي ترسیم سیاست خارجی را به تأخیر می

ها و امکانات طبیعی و انسانی جوامع غربی شگفت زده شد و ناچار یادآوري کرد اول اروپا، از پیشرفت
ي آنان در زمینـۀ  هاو حتی زبان به انتقاد از پیشرفتاندروزگاري تمدن و شکوه داشتهکه ایرانیان نیز 

انـد و  ها چهرة شـهر را آلـوده کـرده   جمله در انگلیس گفت که کارخانهتکنولوژي و سیاسی گشود. از
شود. در آلمـان از کـاخ کوچـک قیصـر انتقـاد کـرد و در       سازي به جنگ و خشونت منتهی میاسلحه

بارة همۀ موضوعات سیاسی را برنتابید.  ام نیز، آن همه بحث درمجلس عو
کردنـد کشـوري   ایرانیان، پیش از مشروطه با دو احساس مواجه بودند؛ از یک سو احساس می

قدرتمند و بزرگ با سابقۀ تمدنی هستند و دارنـدة میـراث کـورش، داریـوش، اردشـیر و انوشـیروان؛       
ختص ایرانیان است. علوم و فنون از ایران آغاز شـده اسـت و   حقوق بشر، امور لشگري و کشورداري م

زمانی که هیچیک از کشورهاي کنونی وجود نداشته اند، ایرانیان نیمی از قلمروي روي کـرة زمـین را   
مبتکران راه  ابریشم و شاهی و حفّـاران کانـال سـوئز، کـه از     خود کرده بودند. مؤسسان قنات،از آنِ

کردنـد،  هاي مختلف با رواداري و فنون حکمرانی انسانی مدیریت میب ساتراپیهند تا یونان را در قال
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اند، بـراي شـهروندان آبـادي شـهر و     اند. آنها هر جا گام نهادهایرانیان دیندار، متواضع و متساهل بوده
سرزمین ایران در طول تاریخ محل ».  هنر نزد ایرانیانست و بس«کشور را ارمغان آورده اند و خالصه 

تاخت و تاز اقوام بیابانگرد و سرکش چون سپاهیان اسکندر، اعراب، ترکـان و مغـوالن قـرار گرفتـه و      
وار سـر بـرآورده    گـاه از زیـر انبـوهی خاکسـتر، ققنـوس     رفته است، اما  ناهمیشه ایران تا مرگ پیش

هـاي  در حـال گـذار از جوامـع بـدوي بـه تکنولـوژي      است. با این حال، در عصر قاجاریه که دنیـا 
افتادگی شدند.مکانیکی بود، ایرانیان دچار زوال و عقب

آمد: غالب حاکمان، از صـفویه  میدومین حس ایرانیان در اثر برخورد با واقعیات بیرونی پدید 
تا قاجار، توانایی حفظ تمامیت ارضی ایران را نداشتند و عمـدتاً در برابـر پرتغـال، اسـپانیا، انگلـیس و      

شد. ایران با همۀ همسـایگان  هاي مختلف مایۀ تحقیر ایرانیان مید. شکستخوردنروسیه شکست می
هاي ایـران بـا مداخلـۀ فرانسـه، روسـیه و      کرد و بسیاري از ایالتخود از حیث مرزي اختالف پیدا می

تبدیل شدند. تحقیر ایرانیان با عقـد قراردادهـاي پـاریس،    » همسایه«انگلیس از کشور جدا شده و به 
کمانچاي به اوج رسید. تمام امور ایران، از گمرك تا تجـارت داخلـه و خارجـه، مالیـات و     گلستان و تر

د و کشوري با آن همه سابقۀ تمـدنی عمـالٌ بـه    افتنیت، به دست روس و انگلیس میحتی برقراري ام
شود: شمال در اختیار روسیه و جنـوب در دسـت انگلـیس. دربـار، شـاهزادگان،      دو بخش تقسیم می

ــفرا، وزر ــی   ا وس ــیم م ــیس تقس ــتداران روس و انگل ــته دوس ــه دو دس ــتمداران ب ــدندسیاس در .ش
شد، زیرا ایران توان مقابله بـا روس  میباید رضایت دو قدرت جهانی در نظر گرفته میها اريسیاستگذ

و انگلیس را نداشت و به محض تهدید نظامی و در برخی مواقع تهدیـد اقتصـادي، حتـی از تمامیـت     
کشید. این دو کشور، ایران را تجزیه و کوچک کردند و مانع استقالل آن بودنـد،  میارضی خود دست

کردند.انجام اصالحات داخلی جلوگیري میچندان که حتی از
دانستند، اما از سوي دیگر، احسـاس عقـب   بنابراین، ایرانیان از یکسو خود را ملتی متمدن می

ي ورود به جهان جدید هنوز آمادگی چندانی نداشـت. در  کردند. بالجمله، ایران برامیماندگی و زوال 
سیاست خارجی اوضاع سخت بی سروسامان بود. وزارت امور خارجه در دوران فتحعلی شاه تأسـیس  
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تر، استبداد مانع اصلی کار آن بـود.  شد، اما ضعف نیروي انسانی و کمبود بودجه داشت و از همه مهم
تـوان گفـت   ها و سفرهاي خارجی دربار بود. مـی براي مهمانیدر واقع دستگاهی اشرافی و تشریفاتی 

کـرد، زیـرا ایـران کشـوري     مـی که سیاست خارجی ایران پیش از مشروطه از هیچ الگـویی پیـروي ن  
داد، امـروز بـه   اند که اگر انقالب مشروطه روي نمیرفت و گفتهال انحطاط به شمار میوابسته و در ح

)  Ramazani,1966(1ماند.میباقی هاسختی نامی از ایران در نقشه

هاي نوین براي سیاست خارجیاندیشه.1
هاي جدیـد  شروع شد. با ورود تکنولوژياندازي در اندیشهدوران جدید در ایران با پوست

به ایران، مهاجرت دانشجویان، اشراف، تجار و شاهزادگان به خارج و افـزایش طبقـۀ متوسـط در    
اقد سنت  نیز شکل گرفت. سیاست خارجی ایران الگویی نداشـت و  ي نهاها، جریانمراکز استان

موضوعیت نداشت. در عصر جدید بـود کـه فعالیـت    » سیاست خارجی«اساساً در تفکرات سنّتی 
نخبگان منجر به تولید مبانی سیاست خارجی ایران در دورة پهلـوي گردیـد. بـر ایـن اسـاس از      

هـا بـود و   عرصـۀ  جنـگ عقایـد و اندیشـه    زمان مشروطه تا برآمدن رضاشاه سیاست خـارجی، 
اي در ایـن  ها اجماع نشد. به نظر نگارنـده، الگوهـاي اندیشـه   سرانجام، بر سر هیچیک از اندیشه

گرایی مثل اقتصاد و قدرت نظامی مانع اجـراي  هاي واقعدوران کامل نبودند، زیرا ضعف شاخص
فرسا کـار بـه   هاي طاقتسریع و بحرانگردید. سرانجام و در پی رخدادهايمیهاافکار و اندیشه

تـرین  همان روند بوروکراتیکی رسید که وزارت امور خارجه دنبال کرد. در ادامه برخـی از اصـلی  
شوند:میهاي نوین در سیاست خارجی ایران بررسی اندیشه

اري براي سیاسـت خـارجی یکـی از اولـین اصـول      هاي جدید سیاستگذدر رویهگرایی: ملی
اي مانند مجلـۀ  بود. اندیشمندانی چون آخوندزاده، کرمانی و طالبوف و نیز جریانات اندیشهگراییملّی

طباطباییه فولر، کربن، رمضانی، نقیب زاده وبنگرید ب. 1
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کاوه، به رهبري سیدحسن تقی زاده،  حسین کاظم زادة ایرانشهر، محمد قزوینی و  سید محمد علـی  
ستان نیمـی  زاده بر روایت هویتی ایران تأکید کردند. بنابر این روایت، امپراتوري ایران در عصر باجمال

کرد. هجوم اقوام عرب، مغول و ترك، موجب تجزیۀ ایران شد. از صـفویه تـا قاجـار،    از دنیا را اداره می
خویش را یافت، اما هنوز وطـن و کشـور ایـران بـه عنـوان هـویتی       ایران بخشی از قلمروي سرزمینی

، تـا زمـانی کـه فهـم     یکدست در ذهن سیاستمداران وجود ندارد. بنابراین، سیاست خارجی ایران نیز
المللی پاسـخ  هاي بینتواند به کنشمیتاریخی درستی از کشور، فرهنگ و هویت ملی نداشته باشد، ن

گرایی، سیاست خارجی را بر محوریت بازگشت به گذشتۀ باسـتان، بازیـابی اقتـدار و    دهد. روایت ملی
زبانـان و حتـی بازگردانـدن    ارسـی الملل، رهبري منطقه و اتحاد فشکوه باستان، استقرار در مرکز بین

هاي از دست رفتۀ فالت ایران و اتحاد با آلمان قرار داد.   سرزمین
پیش از مشروطه، ایران به لحاظ سیاسی و اقتصادي، کامالً  به روسیه خواهی:استقالل

نـد،  فارس بیرون راها را از خلیجو انگلیس وابسته بود. گرچه شاه عباس با یاري انگلیس، پرتغالی
اما بعدها مراودات ایران با کشورهاي خارجی به تهیـۀ سـالح، آمـوزش فنـی و نظـامی محـدود       

هـاي  هاي روسیه و انگلیس در ایران و نیاز ایـران بـه تکنولـوژي   شد. در دورة قاجار، با رقابتمی
غربی، وابستگی افزایش یافت. قائم مقام، امیرکبیر و سپهساالر کوشیدند وابستگی را بـه سـمت   

گرفـت، ایرانیـان نیـز    غـرب سـوق دهنـد: در برابـر امتیـازاتی کـه غـرب مـی        سب تکنولوژي از ک
دستاوردهایی داشته باشند. به تدریج در زمان محمدشاه و ناصرالدین شاه، ایران در زمینۀ بانکداري، 

و در جنـوب بـه انگلـیس    گمرك، مالیه، نظامی، بهداشت، راهداري و تجارت در شمال بـه روسـیه   
ایران هم بود.ي تنباکو و مشروطه براي استقاللهاجنبششد ووابسته

دیـدگاه بسـیاري از متفکـران، روشـنفکران و پژوهشـگران قبـل و پـس از        اخذ تکنولوژي:
مشروطه، در سیاست خارجی مبتنی بر عمل گرایی بود؛ به این معنا که به مباحث نظري، در تعیـین  

بر این باور بودند که مجال بحث و نظر نیسـت و کشـور   خطوط سیاست خارجی عالقه نداشتند. آنها 
توان درنگ کرد. ایران از دیدگاه عبـاس میـرزا،   چنان گرفتار وضعیت اسفناك و بحرانی است که نمی
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ز میرزا حسین خان سپهساالر و تقی زاده عقب مانده، استبدادي، وابسـته و منـزوي بـود و راهـی جـ     
امـل اداري حکومـت و سیاسـتمداران مقاومـت و سـتیز بـا       بسیاري از عوقدرتمندي پیش پا نداشت.

حـل نهـایی ایـن گـروه،     دانسـتند و راه مـی ي جهانی را براي تمامیت ارضی ایران خطرنـاك  هاقدرت
حرکت به سمت کشورهاي روس و انگلیس به قصد اخذ تکنولوژي بود.  

را تأسیس کردند. هاي فنی و نظامی در این زمینه، عباس میرزا و امیرکبیر ابتدا دانشکده
هاي نظامی کشور و تشکیل ارتش دائمی، فراخوان به خدمت نظام وظیفه عمومی و ساختن پایه

هاي مدرن، یکی از آرزوهاي این دسته از اي و متحدالشکل با سالحایجاد لشگر و نظامیان حرفه
ه سـاختن  نخبگان بود. آنگاه پس از ایجاد امنیت و آرامش داخلی و ختم جنگ خارجی، نوبت بـ 

کارخانه و گسترش علوم فنی و مهندسی در کشور رسید. باید از آلمان، روسیه، آمریکا، انگلـیس  
و فرانسه دانش و لوازم ساخت کارخانه را فرا گرفت. بنـابراین، هـدف وزارت امـور خارجـه بایـد      

ببـرد  جلب سرمایه، تکنولوژي و نیروهاي انسانی باشد تا به لحاظ فنی و مهندسی ایران را پیش
الملل، توان اقتصادي و نظامی است و هاي قدرت در محیط بین). پایه284: 1379(زرگري نژاد، 

بایـد بـر اسـاس تقلیـد و گـرفتن      هـاي خـارجی  اريو سیاسـتگذ ایران باید از این در وارد شود 
تکنولوژي باشد. دموکراسی، حقوق شهروندي، شورا و مشروطه در مرحلۀ آخر، پـس از اسـتقرار   

آید. عباس میرزا پس از جنگ با روسیه و تحمل مییت نسبی و شکوفایی اقتصادي به دست امن
سابقه به سمت اخذ علوم و فنون نظامی و مهندسی رفت. سپهساالر نیز کوشید با دو شکست بی

اي نظـامی و  گرا و تشویق ناصرالدین شاه براي سـفر بـه غـرب، قراردادهـ    ایجاد بوروکراسی عمل
زاده البته بـه اخـذ مهندسـی انسـانی و اجتمـاعی نیـز بـاور        اینها، تقیند. جزمهندسی منعقد ک

، سیاست خارجی مشـروطه را تـا برآمـدن    داشت. بنابراین، یکی از الگوهایی که به لحاظ اندیشه
گرا بود؛ آنها امنیت ي عملهاداد، از جانب بوروکراتکرد و راهکار به دست میپهلوي ترسیم می

بعـدها بـا تقویـت رویکـرد     دانسـتند. ایـن اندیشـه،   دموکراسی و انقالب مقدم میو اقتصاد را بر 
گرایانه، تقریباً همۀ جوانب سیاست خارجی دوران پهلوي را بـه دسـت گرفـت. دیکتـاتوري     ملی
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کردند، از دموکراسـی عوامانـه بهتـر بـود،     دهی تقلید را دنبال میمصلح براي این گروه که جهت
نیت و اقتصاد بر آزادي تقدم داشت.   زیرا در نظر آنها، ام
انـد و  نخبگان ایرانـی در لحظـات حسـاس، تصـمیمات اسـتراتژیکی گرفتـه      موازنۀ قوا:

انـد،  بوده هابرعکس سیاست داخلی که دچار تفرقه، برخورد عقاید و در نهایت شکست سیاست
ر دشمنان خارجی ترین دوران در برابشدند؛ حتی در بحرانیدر سیاست خارجی بیشتر موفق می

ایسـتادند و بـا تـدبیر بهتـرین     که قصد نابودي و تجزیۀ کشور را داشتند، با وحـدت کامـل مـی   
کردند. ایران در عصـر قاجاریـه قـدرت محـدودي داشـت و تحـت تـأثیر        راهکارها را طراحی می

تقسـیم کـرد و پـس از    م. ایران را به دو بخش1907ارداد ي روسیه و انگلیس بود. قرهاسیاست
الدوله م. با دولت وثوق1919رقیب شد و قرارداد انقالب کمونیستی در روسیه، انگلیس قدرت بی

کرد. پـیش از وقـوع جنـگ    ان را بیشتر به انگلیس وابسته میایر،هاي مالی و نظامیبراي کمک
جهانی اول و انقالب در روسیه، اغلب نخبگان سیاست خارجی بر این باور بودنـد کـه ایـران بـه     

ضعف نیروي نظامی و اقتصادي، توانایی ایستادگی در مقابل کشورهاي خارجی را نـدارد و  سبب 
بهترین راه تأمین منافع ملی، ایجاد موازنه میان روس و انگلیس است.

اران سیاست خـارجی، بـازیگري میـان دو قـدرت،     ظر این گروه از متفکران و سیاستگذبه ن
لل حفظ کند؛ یا باید قدرتمنـد بـود یـا تعـادل را میـان      المتوانست منافع ملی را در محیط بینمی

قدرتمندان اطراف برقرار کرد. نیرو تنها با نیرو مهار می شود و براي این منظور، وزارت امور خارجه 
خواهند از ایران به صورت ابزاري استفاده کنند و امتیازات باید هوشمندانه میان کشورهایی که می

باید از رابطه بـا روسـیه و انگلـیس سـود ببـرد:      بر این اساس، ایران نیز میستد .نابرابر بگیرند، بای
قراردادها را به نحوي تنظیم کند که روابط استعماري بر آنها حاکم نباشد و از سوي دیگر رو به رو 

با هم، به صورت تشویقی و تنبیهی، امتیاز ایران را به حداکثر برساند. ایجاد موازنـۀ  هاکردن قدرت
ترین استراتژي ایران در سیاست خارجی بود. پس از مشروطیت، با افزایش قدرت داخلی اصلیقوا،

ها مربـوط  یافت. بهترین سیاستمور خارجه این سیاست نیز تحقق میو همچنین استقالل وزارت ا
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هـا در  تـرین سیاسـت  به زمانی است که ایرانیان موازنۀ قوا را رعایت کردند. موازنۀ قوا جزو بـدیهی 
اطـی ملـی،   هاي افراین سیاست به محض ورود اندیشه.)Smith,1999: 61-91گرایی است (واقع

هاي نوستالژیک تفکر ایرانی قرابت داشتند، با گرایانه بودند و با ریشهآرماناسالمی و مدرن که غالباً
شد. میشکست رو به رو 

فویه  براي دفاع از منافع هاي ایرانیان پس از دورة صیکی از گزینهنیروي سوم (قوام):
بود. رویکرد به قدرت سوم از دورة صفویه و براي اسـتفاده از  "قدرت سوم"ملی، روي آوردن به 

جنگ افزارهاي نوین پیش آمد: ایران بـراي مقابلـه بـا همسـایگان، روسـیه و عثمـانی و اخـراج        
توپ و اسـلحۀ جدیـد و    ها سراغ انگلستان رفت. عباس میرزا و امیرکبیر نیز براي ساختپرتغالی

ساماندهی ارتش و نظام دانشگاهی، روي به غرب آوردند.  در دورة قاجار،  الزامات مدرنیته ایران 
گرایانه موجـب شـد تـا ایرانیـان در     را به سمت قدرت سوم سوق نداد، بلکه نوعی رویکرد آرمان

گیـري حقـوق   بـازپس جست و جوي قدرتی باشند که بر عهد خود بایستد و بـویژه، از ایـران در  
هـاي از  خویش در برابر روسیه و انگلیس حمایت کند. ایران نیاز به پشتیبانی داشت تا سـرزمین 

را باز پس گیرد. بنابراین، فتحعلی شاه کـه فرانسـه را پیشـروي مبـارزه و جنـگ بـا       دست رفته
انسه در ابتدا دید، به فرانسه نامه نوشت و تقاضاي کمک و همکاري کرد. فري بزرگ میهاقدرت

پذیرفت و قرارداد فین کنشتاین را امضاء کرد. ایران امید داشت فرانسه جاي روسـیه و انگلـیس   
هاي جدا شده به ایران بازگردد، امـا انـدکی برنیامـد کـه     را بگیرد و با شکست این دو، سرزمین

فرانسه با روسیه عهدنامۀ تیلیست را بست و به راحتی با مهرة ایران بازي کرد.
از سوي دیگر، در ابتداي مشروطه، ایرانیـان از کشـورهاي بیطـرف مثـل آمریکـا کمـک       

، اما آمریکا تنها مشاوران مالی مانند میلسپو را به ایران روانه کرد. آمریکا در آن روزگار ندخواست
در پی سیاست عدم مداخلـه بـود و قصـد نداشـت  از مرزهـاي قـاره آمریکـا پـاي بیـرون نهـد           

جنــگ جهــانی اول، برخــی از روشــنفکران، روحــانیون و ). بــا آغــاز35: 2535، ن(فرمانفرمائیــا
شکسـت  سیاستمداران طرفدار آلمان شدند و آرزو داشتند که روسیه و انگلیس در نبرد با آلمان
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پرستی، محافظه کاري و نژاد آریایی موجـب شـد کـه    بخورند. احساسات رمانتیک در کنار وطن
ار آلمان باشد. همدلی برخی سیاستمداران، عشایر و طبقات دیگر، بـا  قدرت سوم در ایران، این ب

گرایی پدید آورد.در ضدیت با روس و انگلیس  نوعی آرمانآلمان
کردند و بر این باور بودند کـه  شماري از روشنفکران خارج از کشور، از آلمان حمایت می

تواند فجـایع روس  تنها این کشور میبه ایران نزدیک است وگرایی، آلمانبه لحاظ نژادي و ملی
گرا، از این و انگلیس را جبران کند. مجلۀ کاوه در خارج از کشور و بسیاري از سیاستمداران ملی

کردند. در داخل، به ویژه در زمان جنگ جهانی اول، دولت در رویه در سیاست خارجی دفاع می
حمایـت  قـل مکـان کـرده بـود، از آلمـان     السلطنه مافی، که به کرمانشاه نتبعید به رهبري نظام

خارجـه و نخبگـان   هاي نظامی و مالی بود. بـا آنکـه وزارت امـور   کرد و منتظر دریافت کمکمی
گرایی گروهی از ایرانیان، سیاست خـارجی را بـه   سرشناس اعالم بیطرفی کرده بودند، اما آرمان

هـانی و حضـور اشـغالگران در    داد. با آغـاز جنـگ ج  به عنوان قدرت سوم، سوق میسمت آلمان
قع ایرانیان از آلمانکردند. توها یکی بعد از دیگري سقوط میایران، مجلس تعطیل شد و کابینه

پیروز نشد و حتی در غیر ایـن صـورت نیـز، چنـدان معلـوم      "قدرت سوم"یافت، اما افزایش می
کرد.  مینیست که رفتارشان با ایران با دیگر بازیگران بین الملل تفاوت 

برخی از روشنفکران و سیاستمداران ایرانی بهترین الگو براي سیاسـت  وابستگی و امتیاز:
دیدند. به نظر آنان، ایران در وضعیتی خارجی را در وابستگی و دادن امتیاز به روسیه و انگلیس می

گر، هیچ نیـروي  نبود که بتواند به زودي قدرتمند شود تا به مقابله با متجاوزان بپردازد. از سوي دی
سومی نیز نیست تا ایران به آن اعتماد کند، بنابراین بهترین راه کسب خشنودي یکی از دو کشور و 

هاي اقتصادي و تکنولوژیکی است. حـال آنکـه اسـتعمار    امنیتی و کمکـهاي نظامیاخذ ضمانت
انگلیس، ایران را دوجانبه (مضاعف)، یعنی سپردن نیمی از کشور به دست روسیه و نیمی در اختیار 

مانـدگی و رکـود و در بـدترین    کرد و نتیجۀ آن، در بهترین حالت، عقـب پایان میصحنۀ رقابتی بی
چنین شد. به هر حال، وابستگی کامـل  .م1907بخش بود؛ چنانکه در قرارداد حالت، تجزیه به دو 
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سیار ناچیز به نظـر  ایران به روس یا انگلیس، مزایاي اندکی داشت و سمت و سوي توسعه در آن، ب
رسید. منادي این نظریه میرزا ملکم خان بود که به نوشتۀ او، ایرانیـان هـیچ گـاه بـه سیاسـت      می

). 253: 1381اند و گویی اصالً چنین موضوعی در ذهن آنها جایی ندارد (ملکـم، خارجی فکر نکرده
ات آن با کشورهاي روسـیه و  باید براي مناسببه باور او، اوضاع ایران بسیار به هم ریخته است و می

انگلیس اندیشید. به نظر او، ایران میان دو قدرت بزرگ گرفتار آمده است و راه پیش و پس ندارد و 
). بـه سـبب   284: 1381به زودي در جنگ و رقابت این دو کشور، از هم خواهـد پاشـید (ملکـم،   

ر جنگ و مقابله با روسیه را از باید فکمیهمسایگی با روسیه و  توان سطح باالي نظامی این کشور، 
ترین خطر است، زیرا فاصلۀ انگلیس با ایران سر بیرون کرد. از سوي دیگر، براي ایران، روسیه بزرگ

تواند ایران را در اشغال نگه دارد. در حالی که اگر روسیه اراده کند، ایـران را  بسیار دور است و نمی
رو کنیم و  با آن وارد اتحاد شویم. کـامالً مشـخص   آورد. دو راهکار هست: به انگلیسبه چنگ می

است که نزدیکی انگلیس به ایران به خاطر هند است و هیچ وقت انگلیس بـراي ایـران بـا روسـیه     
ماند: امتیاز دادن و راضـی  فایده است. پس تنها یک راه باقی میشود، بنابراین، اتحاد بیدرگیر نمی

دانست و ترین خطر براي ایران میترین و محتملیه را بزرگنگه داشتن روسیه (همان). ملکم، روس
دید.اي جز تسلیم در برابر روسیه نمیچاره

الدوله بر این باور بودند کـه  برعکس، برخی از متفکران و سیاستمداران چون سپهساالر و وثوق
ایـران  انگلیس به سبب تمدن، دموکراسی و قدرتمندي، نسبت به روسـیه در اولویـت اسـت و بـراي    

بهترین گزینه، تمایل سیاست خارجی به سمت انگلیس است: هم از حمایـت ایـن کشـور برخـوردار     
هاي حکمرانی و سیاست را از آنها بیاموزد. پیش از مشـروطیت، سپهسـاالر قـرارداد    شود و هم  شیوه

ن، قصد داشـت  رویتر را با انگلستان بست و در برابر واگذاري اغلب مواد خام و درگاههاي درآمدي ایرا
حمایت این کشور را براي ورود سرمایه، تکنولوژي و حفظ تمامیت ارضـی جلـب کنـد: ایـران تحـت      
استعمار انگلیس قرار گیرد، اما به آبادانی و توسعه هم برسد. حکومت تزاري در روسیه ایجاد گردیـد و  

لغو شد و انقالبیون شـوروي  گرایانه، کلیه قراردادهاي نابرابر ایران و روسپس از آن به علت جو آرمان
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آالتی که در ایـران  امتیازات فراوانی ازجمله ساختمان، ابنیه، راهها، وسایل مخابراتی، ارتباطی و ماشین
شـود. البتـه هـیچ    داشتند را به ایران واگذاشتند و اعالم کردند که کلیه امتیازات روسیۀ تزاري لغو می

که به ناحق گرفته بودند، پس ندادند. در چنـین شـرایطی،   هاي شمالی ایران را گاه ایاالت و سرزمین
) و ارتش روسیه از خـاك ایـران بیـرون رفـت. پـس از     105: 1370لغو شد (والیتی،.م1907قرارداد 

د، زیـرا  را در کنفرانس صلح پاریس مطرح کنهاي ایران الدوله  موفق نشد خواستهجنگ جهانی، وثوق
به کنفرانس صلح بود، اما انگلیس بـه سـبب اشـغال ایـران و موضـع      با آنکه آمریکا موافق ورود ایران 

بیطرفی ایران در جنگ جهانی، از ورود ایران به کنفرانس جلوگیري کرد. ایران به انگلـیس امتیـاز داد   
.م1919ح بـه آنهـا برسـد، در قـرارداد     و تقریباً همۀ موارد درخواستی، که قرار بود در کنفـرانس صـل  

هـاي نخبگـان و   مردمـی و بـه ویـژه مخالفـت    س بـا آن موافقـت کـرد. جنـبش    گنجانده شد و انگلی
). همبسـتگی ملـی   371: 1377را به محاق لغـو کشـاند (مهـدوي،    .م1919سیاستمداران،  قرارداد 

هـاي  گرایی و هوشمندي سیاستمداران ایران، موجـب تحقـق  خواسـته   ایرانیان، آزادي خواهی و ملی
گران، حفظ تمامیت ارضی و توسعۀ ایران بدون استعمار گردید.ایران، از جمله اخراج اشغال

برخی از متفکران و سیاسـتمداران بـر ایـن بـاور بودنـد کـه در سیاسـت        گرایی:اسالم
خارجی باید مبناي فکري و جغرافیایی را در نظر گرفت. به لحاظ مبنایی و جغرافیایی، ایران در 

تـوان از منـافع ملـی دفـاع کـرد کـه       در صورتی میحوزة کشورهاي اسالمی قرار دارد، بنابراین،
هاي دولت ملی بر اسـاس اهـداف غـرب شـکل گرفتـه      همسایۀ دشمن نداشته باشیم. مرزبندي

اسـت،  است؛ در حالی که در غرب هنوز تفکرات دینی، یعنی مسیحیت، الگوي سیاست خـارجی 
هاي ملی و مدرنی هستند که بـه  اما در جهان اسالم با توجه به تجزیه، تفرقه و نفوذ اروپا، کشور

هـا، موجـب   گرایی و توجه به قوم ترك و عرب و ایرانی و دیگر قومیتاسالم توجهی ندارند. ملی
الملل هاي اسالمی و بازگشت به جاهلیت است. دولت ملی بازیگر اصلی روابط بیندوري از انگاره

باشـد.  "واحـدة اسـالمی  امـت  "نیست و ایران بایـد سـردمدار اتحـاد جهـان اسـالم و تشـکیل       
به عنوان نماد وحـدت جهـان اسـالم در    "احیاي خالفت"کوشید با طرح میرشیدرضاي سوري 
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برابر فروپاشی امپراتوري عثمانی بایستد، اندیشۀ وحدت اسالمی در ایـران نیـز پیروانـی داشـت.      
ر ایـران  دبرخی از علماي شیعه در جنگ جهـانی اول طرفـدار آلمـان و عثمـانی بودنـد. آلمـان      

دستگاه تبلیغاتی وسیعی راه انداخته و خود را طرفدار اسالم نشان داده بود. از نظر آنها، روسـیه  
هاي اسالمی را تجزیه ند و سرزمینو انگلیس کافرانی بودند که دنیاي اسالم را به حقارت کشاند

مت آنهـا کشـیده   کردند. در جنگ جهانی اول، عثمانی و آلمان تمایل داشتند که ایران نیز به س
شود. علماي ایرانی در عراق فتواي جهاد با روس و انگلیس را صادر کردند. وزارت  امور خارجـه  

مزایاي بیطرفـی ایـران سـخن    ودر ایران و عراق، با علماي شیعه، از خطرات درگیري در جنگ
را اجـراء  السـلطنه  هـاي دولـت در تبعیـد نظـام    سرانجام علما پذیرفتند. اگر ایران سیاست،گفت

تردید تجزیۀ ایران در کنفـرانس صـلح پـاریس    گرفت، بیکرد و جانب آلمان و عثمانی را میمی
خورد. به هر حال، الگوي وحدت جهان اسـالم و ایسـتادگی در برابـر کشـورهاي غربـی،      رقم می

هاي اصلی سیاست خارجی بوده است. همیشه یکی از جنبه

هاي سیاسی جدیدنهادها و تکنیک.2
هاي جدید در ایران پیش از مشروطیت، شناخته شده بودند، زیرا برخـی  دها و تکنیکنها

هـاي جدیـد   از اشراف، دانشجویان، تجار و آزادي خواهان در سفر به خارج بـا نهادهـا و تکنیـک   
آشنایی حاصل کرده بودند. دیدار غرب و مالحظۀ سطح نسبی آزادي و رفاه آنها باعـث شـد تـا    

هـاي تـاریخی، اسـتبداد،    حلی باشند تا بتوانند حقـارت شوند و به دنبال راهایرانیان دچار حیرت
ها و نهادهاي سیاسی ایـران از صـفویه   ماندگی کشور را درمان کنند. در اندیشهوابستگی و عقب

تا قاجاریه، هیچ تغییر اساسی روي نداده بود و اساساً ایرانیان انتقاد را فراموش کـرده بودنـد. در   
تغییرات و اصالحات اندکی به دست امیرکبیر و سپهساالر صورت گرفت، اما ناکـام  عهد ناصري،

ي مدرن ایجاد شد، امـا از شـخص   هاها و قانونماند. بوروکراسی، ارتش، ادارات جدید، اساسنامه
ایستادند. با ایـن وجـود، نهادهـاي    شاه گرفته تا بسیاري از نهادهاي دیگر، در برابر اصالحات می
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د شکل گرفت. مجموعۀ این نهادها موجب شد تا سیاست خارجی نیز با تحول رو به دولتی جدی
ترین وزارتخانـه بـود و سیاسـت خـارجی     رو شود. از مشروطه به بعد، وزارت امور خارجه عقالنی

).2535محور اصلی وحدت و تداوم حیات و بقاي ایران گردید (فرمانفرمائیان، 
بنیادین در سیاست ایران، پدیدة قانون اساسی است اولین اتفاق جدید و قانون اساسی:

). پیش از مشروطه، محمد علـی فروغـی در مدرسـه علـوم سیاسـی قـانون       3: 1379(ازغندي، 
). بعـدها اسـتادان و شـاگردان مدرسـۀ علـوم      74-76: 1384کـرد (حقـدار،   میاساسی تدریس 

هیچ دولـت ملـی بـه دورة    سیاسی در مشروطه نقش بازي کردند و قانون اساسی آن را نوشتند. 
گـذاري کنـد. قـانون اساسـی اسـت کـه       گذارد، مگر اینکه قانون اساسی را پایـه جدید قدم نمی

هاي کالن کشور چه هسـتند. در ایـن   کند، مبناي جدید حکومت چیست و سیاستمشخص می
و دهنـد  را بـه حکومـت انتقـال مـی    قانون، شهروندان بر اساس قرارداد اجتماعی، ارادة عمـومی 

شـود. قـانون اساسـی مشـروطه بـه سـبب       حقوق بنیادین شهروندان و اجزاء حکومت تعیین می
ي دیگر، قدري به هم ریخته و ناقص است، به نحوي که سیاسـت خـارجی   هاشتاب کاري و نزاع

در آن مفقود است.  
ترین تکنیک جهت تولید، توزیع و نظارت بر قدرت، دموکراسی اسـت.  اصلیدموکراسی:

مرحلۀ ورود ایرانیان به مشروعیت دموکراتیـک بـود و متناسـب بـا آن، مرحلـۀ سـپهر       مشروطه
هاي ضد خارجی را ها و اعتراض آنها، جنبشسیاست جنبۀ عمومی یافت. آمدن مردم به خیابان

لغو مخالفت کردند؛ بـا ایـن همـه،    مرحله تا .م1919و 1907انیان با قراردادهاي شکل داد: ایر
هاي مقطعی، به سـبب  است جز انتخاب نمایندگان، نوشتن مقاالت و جنبشدخالت مردم در سی

دهـی سیاسـت   گـرا در جهـت  وقوع جنگ جهانی اول فرصت بروز نیافت. البته افکار عمومی ملی
گـران، انگلـیس و روسـیه را بـه     ثري ایفاء کرد، به نحوي که همۀ تحلیـل ؤخارجی نقش بسیار م

یده گرفتن حقوق شـهروندان آزاد شـدة ایـران، نکـوهش     توجهی به افکار عمومی و نادسبب کم
).   400: 1368کنند (ذوقی، می
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اي داشـتند. وزیـران و   ها در ایران پس از اسالم ساختار قبیلـه اغلب حکومتبوروکراسی:
ثباتی حاکم بر دربار کوشیدند عصبیت و بیخواستند، میدبیرانی که از ساختار طبقاتی شهري برمی

کوشـیدند اسـتبداد را رام   همچون قائم مقام و امیرکبیـر، مـی  مهار کنند. وزیران ایرانیاي را قبیله
کنند. جهان زیست دموکراسی کامالً جدیـد اسـت، امـا بوروکراسـی و ایجـاد نهادهـاي عقالنـی و        

ي اداري، از دیرباز در فکر ایرانی جاي داشته است. بوروکراسی نوعی نظام است که بر اساس هانظام
کنـد. ایرانیـان در داشـتن    ي رایج به جاي مانده از تاریخ، امور عمـومی را سـاماندهی مـی   هاسنت
ها و ادارات دولتی سرآمد بودند. پیش از مشروطه گذشـته از مقـام صـدارت عظمـی، برخـی      دیوان

ها مانند وزارت امور خارجه، تجارت، جنگ و فرهنگ به وجود آمد. مشروطه بوروکراسی وزارت خانه
هـاي عقالنـی   تر کرد و مجموعه قوانین ادارة امور عمومی در سـه قـوة مجـزا، پایـه    کاملعمومی را

هاي تخصصی براي فرهنگ، جنگ، آموزش، سیاست خارجی و حکمرانی را فراهم کرد. وزارت خانه
داخلی، صنعت و تجارت، همراه پارلمان و قوة قضائیه مبناي حکمرانی ایران نوین گردید.  

ترین ابزارهاي سیاست خارجی براي پیگیـري منـافع ملـی، نیـروي     لییکی از اصارتش:
خود را از قبایل بـه دسـت   سپاه هاي پس از اسالم،نظامی منظم و منسجم است. اغلب حکومت

کـرد.  میها با خود همراه آوردند و شاه با باج دادن به رؤساي قبایل گوناگون آنها را در جنگمی
هـاي  هاي ایران و روس، ایرانیـان بـا وجـود رشـادت    و جنگدر چندین جنگ، ازجمله چالدران

یی صورت گرفت تا ارتش ایـران،  هاهاي صفویه و قاجار، کوششبسیار، شکست خوردند. در دوره
توانایی حفاظت از منافع ملی را داشته باشد. شاه عباس، عباس میرزا، امیرکبیـر و سپهسـاالر از   

وي نظـامی اسـتفاده کردنـد: مـدارس نظـامی تأسـیس       یاري انگلیس و فرانسه براي نوسازي نیر
هاي سالح مدرن همانند توپ و تفنگ تأسیس شد، مستشاران نظامی فرانسـوي  گردید، کارخانه

هاي نظامی از ایران تهیه شد.  با به ایران آمدند تا سربازان و فرماندهان را آموزش دهند و نقشه
ر فراهم نبود و ایران ناچار در مقابـل روسـیه،   این همه، شرایط براي دفاع از تمامیت ارضی کشو

هایی از سرزمین یا امتیازاتی را که مختص دولت ملی بـود، واگـذار   انگلیس و فرانسه بخش
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کرد. در مشروطه، روزنۀ امیدي براي تحوالت بنیادین گشوده شد، اما تفرقه، دخالت خارجی 
را پلـیس جنـوب بـه هـدایت     ها مانع انسجام ارتش بـود. امنیـت ایـران   و فقدان زیرساخت

انگلیس، نیروهاي قزاق به هدایت روس و ژاندارمري با نظم دهی فرماندهان سوئدي تـأمین  
کردنـد، امـا   هزار نفر نیرو، امنیت پایتخت را تـأمین مـی  4ها، با نزدیک به کردند. قزاقمی

شـارکت در  توانایی ایستادن در مقابل نیروي خارجی را نداشتند؛ وانگهی، آنهـا بـه سـبب م   
یورش به مجلس، بدنام بودند. پلیس جنوب براي تأمین امنیت شرکت نفت ایران و انگلیس 

کـرد و  و تأسیسات نفتی ایران در جنوب شکل گرفت. بودجۀ این نیرو را انگلیس تأمین می
ها ایجاد شده بود. به نظر انگلـیس، ایـران بـدون توانـایی     در دراز مدت براي مقابله با روس

افتاد، بنابراین، هر چند در زمان رقابت با روسیه به قصـد  میافی، به دام کمونیسم نظامی ک
تأمین امنیت هند، هدف انگلیس تجزیۀ ایران بود، اما پس از  انقالب بلشویکی در روسـیه،  

نیز به این .م1919در قرارداد رفت؛ چنانکهیباید به سمت بلوك سوسیالیستی ممیایران ن
بودجۀ پلیس جنوب بعدها در جنگ جهانی اول و پـس از آن، بـه سـبب    موضوع اشاره شد.

هاي اقتصادي انگلیس تأمین نشد و  سرانجام به انحالل رسید.بحران
طرف و خوشنام ایجاد شد و در ژاندارمري نیرویی ملی بود که با یاري کشورهاي بی

ها در مقابـل رضـاخان و   ها بعدگرایان و دولت در تبعید یاري رساند. آنجنگ جهانی به ملی
کردنـد. بـا   هـا قزاقبه راحتی تهران را تسلیم .ش1299ها تسلیم شدند و در کودتاي قزاق

قدرت رسیدن رضاشاه بود که همۀ نیروهاي نظامی در ایران تحت عنوان ارتش جمع شدند 
ی، ). بنابراین، ایران بدون داشتن نیروي نظامی کافی، از سـوي عثمـان  102: 1387(اتابکی، 

بـه ایـن تکنیـک    ي قرار گرفت. مشروطه نیز نتوانسـت روسیه و انگلیس مورد هجوم سراسر
جدید در ایران سر و سامان دهد. 

هاي انسانی و طبیعی ایران براي فـائق آمـدن بـر مشـکالت     تکنیکتأسیسات تمدنی:
افتند که براي رو، از انقالب مشروطه تا روي کارآمدن رضاشاه، بسیار اندك بود. ایرانیان دریپیش
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غلبه بر قحطی، گرسنگی، استبداد، خشونت، جنگ، بی عدالتی، وابستگی، ظلم و ستم اشـراف و  
هاي انسانی و طبیعی مدرن نیاز دارند. مشروطه و قانون اساسـی آن، تبلـور   سوادي به تکنیکبی

ـ  خواسته ه مجلـس  هاي نوین ایران بود. حوادث پس از مشروطه، از تهدید و اولتیماتوم روسـیه ب
براي اخراج شوستر تا جنگ جهانی دوم و تعطیلی مجالس بـر اثـر بازگشـت اسـتبداد و اشـغال      

گذاشت: همین که ایرانیان عـزم جـزم   هاي جدید تمدنی باقی نمیخارجی، امکانی براي طراحی
کردند تا استبداد داخلی و وابستگی خـارجی را از میـان ببرنـد و منـافع ملـی را تـأمین کننـد،        

هاي جهـانی، ایـران را در نوردیـد. بـدیهی اسـت کـه در ایـن شـرایط، امکـان          ین بحرانبزرگتر
گیري نهادها و مؤسسات جدید تمدنی وجـود نداشـت. ایرانیـان در آرزوي داشـتن پـول و      شکل

بانک رسمی بودند و امید داشتند که نظام مشروطه آنها را از نفوذ مالی یعنـی چـاپ اسـکناس،    
هاي دو کشـور روس و انگلـیس نجـات دهـد. رویتـر، شـهروند ثروتمنـد        هاي بانکها و بهرهوام

سـال از ناصـرالدین شـاه    70انگلیسی، با اعطاي وام به ایران، امتیاز بانک شاهنشاهی را بـه مـدت   
کرد و اغلب، عملیات بانکداري و مـالی را مسـتقل و   گرفت. پول رسمی ایران را این بانک چاپ می

داد. روسیه نیز بانک استقراضی روس را تأسـیس  لی ایران پوشش میبدون در نظر گرفتن منافع م
کرده بود و در این زمینه از انگلیس عقب نبـود. ایرانیـان تـا پایـان جنـگ جهـانی اول بـه لحـاظ         

هاي مالی و پولی زیر نظر این دو بانک قرار داشتند. دانشگاه به سبک جدید وجود نداشت، سیاست
آهن، یکی از آرزوهاي ایرانیان بـراي اتصـال منـاطق    بود. راه و راهگرچه مدرسۀ علوم سیاسی فعال

مختلف کشور به یکدیگر و براي درآمدن اقتصاد شمال ایران از وابستگی به روسیه، تحقـق نیافـت.   
برد. مشروطه از همان حرکت میبه سر "بی هنجاري"کارخانه اي احداث نشد و کشور در وضعیت 

انست هیچیک از آرزوهاي مردم ایران را محقق سازد. ناگاه متفکران و اول، نارس و ناقص شد و نتو
بایست نخست به فکر نجات کشور از تجزیه و جنگ سیاستمداران در وضعیتی گرفتار آمدند که می

هـاي قـومی، آشـوب،    هاي داخلـی، خودمختـاري  باشند. بدترین حالت ممکن یعنی اشغال، شورش
). عثمانی، روسیه و انگلیس، هر یک 1369گرفت (بیات، ن را فراقحطی، نافرمانی و هرج و مرج ایرا
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طلبانه با کمک کشـورهاي خـارجی   هاي محلی تجزیهیی از کشور را اشغال کردند؛ شورشهابخش
کردند؛ نیروهاي نظامی میشکل گرفت؛ استبداد  قصد بازگشت داشت؛ نخبگان یکدیگر را تحمل ن

ها یکی پس از دیگري جا به جا و سقوط قرار گرفت؛ کابینهحقوق نداشتند؛ تهران در معرض اشغال 
دانست و شوروي قصد جدا کردن آذربایجان شدند؛ انگلیس خود را در ایران، قدرت بالمنازع میمی

و گیالن را داشت؛ وفاق ملی بر هم خورده و کشور به طرفداران متحدین و متفقـین تقسـیم شـده    
ط متحولی، ایران را حفظ کنند.  بایست در چنین شرایبود. نخبگان می

ها و نخبگان سیاستگذارشخصیت.3
از انقالب مشروطه تا روي کارآمدن رضاشاه، صحنۀ سیاسی ایران، با دوران پیشین تمایز 

بخش تهی شد، به نحوي کـه هـر سـه    بنیادین داشت. طی دو دهه ایران کامالً از قدرت انسجام
بگـان بـود، در اثـر تهدیـد خـارجی، تفرقـۀ داخلـی و        گذاري که برآیند اجمـاع نخ مجلس قانون

تـوان در  در این مرحله مـی سرانجام اشغال کشور، به محاق تعطیل فرو افتادند. گروه نخبگان را
بررسی کرد:چند سطح

سطح اول همچنان شاه بود، دربار شاهی، پس از مشروطه بودجـه و تشـکیالت منسـجم    
ر از مشروعیت الهـی ـ مردمـی،    گو و برخوردارپاسخداشت. شاه، شخص اول مملکت، با قدرت غی

کرد. پـس از  در تصمیمات نهایی کشور دخالت میوزیر را به مجلس پیشنهاد و تا حدينخست
مشروطه، شاه نمادین، تشریفاتی و محدود به قانون شد. ناصرالدین شاه و محمدعلی شاه دشمن 

شـدند، توصـیه   ارج از کشور فرستاده مـی بودند و به دانشجویانی که به خ"مشروطیت"هر گونه 
کردند علوم مهندسی، پزشکی و ابزاري غرب را بیاموزند، اما در حکومت دخالـت نکننـد. بـه    می

این ترتیب، شخص اول مملکت،  شاه، پس از مشروطیت توانایی سیاستگذاري خود را از دسـت  
یران که به شیوة استبدادي خـو  شد. اما مردم اداد و به مقامی تشریفاتی و نمادین تبدیل میمی

گرفته بودند، در دوران جدید پس از مشروطه سر در گم بودند و به همین سبب، کشور به هـرج  
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دانسـتند. حتـی روشـنفکران و    و مرج، آشوب و ترور دچار شد و همه خود را صاحب ایـران مـی  
خود، یکدیگر را به قتل هايها و اعالمیهنامهآزادیخواهان نیز تحمل یکدیگر را نداشتند: در شب

را به راه انداخته بودند تا کشور را از شّر یکدیگر نجات "کمیته مجازات ملی"کردند و تهدید می
هاي نظام را غالباً بر اساس امیـال  دهند. در نتیجه، نفوذ شخص اول مملکت که همیشه سیاست

کرد، در ساختار سیاستگذاري محدود گردید.  اي تنظیم میقبیله
پس از آنکه شاه قدرت اجرایی و سیاسـتگذاري ح اول ـ سیاستمداران آریستوکرات: سط

سیاسـتگذاري قـرار   بایـد مجلـس را یکـی از مراکـز اصـلی     میرا از دست داد. بنابر قاعده، شهروندان 
). اما سه مجلس با حوادث تلخی چون بـه تـوپ بسـته شـدن، اولتیمـاتوم و      1383دادند (حقدار، می

). بنابراین، مردم با وقوع مشروطه قدرت 92: 1368شد و به محاق تعطیل افتاد (ذوقی، اشغال مواجه
چندانی به دست نیاوردند و به جاي آنها نخبگان سنّتی وارد چرخۀ قدرت شـدند. پـس از مشـروطه،    
نخبگانی که ریشه در زمینداري و اشرافیت سنتی داشتند، با تکیه بر تحصیل و تجربۀ بـاال، بـه هـرم    

میت نزدیک شدند.  حاک
هـا درس خوانـده   این نخبگان گرچه اغلب منشأ قاجاري داشتند، اما عمـدتاً در دانشـگاه  

هـاي مـدرن آگـاه    دانستند و از عصر جدیـد و الزامـات تمـدن   المللی میبودند، چندین زبان بین
ره کـرد.  الممالـک اشـا  توان به پیرنیا، فروغـی و مسـتوفی  بودند. به عنوان مثال، در این گروه می

ترین نخبگان ایران عصر مشروطه است و آثار او راجع به ایران باستان کمـابیش  پیرنیا از مردمی
شود. فروغی نیز مدرس و محقق ادبیات و علـوم انسـانی   جزو منابع اصلی این حوزه محسوب می

ترجمـه  بود و براي اولین بار ثروت و ملل، گفتارهاي دکارت و سیر حکمت در اروپا را به فارسی 
تـرین  یا تألیف کرد. این نخبگان، که یک پا در سنت و یک پـا در میـان مـردم داشـتند، موفـق     

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

هـاي بعـدي نیـز،    را نیز آموخته بودند. فروغی آثار سـعدي را تصـحیح و منتشـر کـرد. در دوره    
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خواسـتند.  شـد، از ایـن گـروه یـاري مـی     میرضاشاه و طبقات نوظهور، زمانی که شرایط دشوار 
طرفـی ایـران در   )، اعالم بـی 1389تأسیس مدرسۀ علوم سیاسی، نوشتن قانون اساسی (فروغی، 

هاي پیروز جنگ جهانی براي تـرك ایـران، دفـاع دیپلماتیـک و     زنی با قدرتانهجنگ جهانی، چ
اي از تمامیت ارضی ایران به دست این گروه انجام گرفت. رسانه

در فاصلۀ انقالب مشـروطه تـا برآمـدن سلسـلۀ     گرا:سطح دوم ـ سیاستمداران واقع 
مرجعیـت سیاسـی قـرار    ردم در رأس بایسـت مـ  هـاي مشـروطه، مـی   پهلوي، با توجه به آرمـان 

سیاسی گیريتصمیماختیارو به جاي آنها نخبگان سیاسی توانستند اما چنین نشدگرفتند، می
تخصص و شایستگی علمـی و تجربـی   ،گیرند. برخی نخبگانیران را در غیاب پارلمان به دست ا

.ودنـد ز چنـدان متخصـص نب  برخی نیوبه آنان اشاره شدهاریستوکراتآداشتند که در قسمت 
کشـور را از  ،گرایانی دانست که در زمان به موفقیت نرسیدن گـروه اول توان واقعاین گروه را می

گرا بودند که قصد داشـتند کشـور را   مدارانی آرمانسیاستهاآریستوکراتدادند. بحران نجات می
ي از مواقـع در  در بسـیار آنها؛مردمیگرا بودند و داراي وجهۀستقل و آزاد نگه دارند. آنها ملیم

-دادنـد و کنـار مـی   مـی ءاسـتعفا هاي سیاسـی  بداخالقینخبگان وۀد داخلی، تفرقبرابر استبدا

گـرا و  شد که رویکردي واقـع گرایی جلب میبه سمت نخبگان واقعهانگاهکشیدند. در این زمان 
دنـد و  ماکیاولی به سیاست داشتند. این نخبگان اغلب به یکی از کشـورهاي خـارجی وابسـته بو   

سـپر حمـایتی ایجـاد    بـراي کشـور   ،با توسل به آنها و دادن امتیازات مورد نظـر کردندسعی می
؛تکنولوژیکی و نیروي انسانی کافی نداشتهايزیرساختارتش، بانک، زماناین. ایران در کنند

بـا  ندکوشیدمیها فیلیکنها و آمرها، ژرمن فیلها، انگلوفیلسوفیلبرخی از روسبب،به همین 
ننـد.  کدوستی و اتحادهاي استراتژیک حداقل بقاي رژیم سیاسی و تمامیت ارضی ایران را حفظ 

گذاري موفق خواهد بود که بتواند همراهی یـک کشـور   بگان بر این باور بودند که سیاستاین نخ
ی الزم به همراه داشته باشد.یقدرتمند را براي ایجاد ضمانت اجرا
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- روسیه بود و اعتقاد داشت هـر چـه مـی   نیز طرفدار انگلیس و ملکم پیشین،هايدورهدر 

خواهان از مشروطهانگلیس،در جنگ جهانی اولباید به آنها بدهیم تا کشور اشغال نشود. ،هنداخو
. بیم داشـت ملی و مردمی به سمت آلمان هايکابینهزیرا از گرایش ،کردگرایان حمایت نمیو ملی

پایـان گرفت. ایران هر چه بـه  الدوله حمایت صورت میفرما و وثوقانهمیشه از عالء، فرم،در عوض
از انقـالب در  پـس  انگلسـتان  :کـرد درك میبیشتر د، قدرت انگلیس را شنی نزدیک میجنگ جها
الدولـه وثـوق به دست آورده بـود.  چشمگیريقدرت ،مداوم آلمان و عثمانیهايشکستروسیه و 

- د و راه نجات ایران را در همراهی با سیاسـت دول متحـد مـی   طرفدار سیاست انگلستان بوکامالً

، پـاریس رفتـه بـود   به براي کنفرانس صلح پس از جنگ دانست. گروه اعزامی دیپلماتیک ایران که 
(اتـابکی، نیافتنـد بـه کنفـرانس راه   و اصالًیک توجه نشدبه هیچکه داشتمتعدديهاي خواسته
گیـري  غرامـت جنگـی، بـازپس   دریافـت الگران، اشـغ اخـراج  هایی چـون  درخواست.)264: 1385

در تماس بوددر داخل با انگلستان الدولهوثوق.وري تزاري روستامپرااز هاي از دست رفته سرزمین
برخی از اهداف ملی ایران از قبیـل تمامیـت ارضـی و    م. 1919و توانست با دادن امتیاز در قرارداد 

اخراج اشغالگران را به دست آور عوض انگلستان را به لحاظ فنی، انسانی و تکنولـوژیکی بـه   د و در
ۀتوسـع ۀالدولـه مقدمـ  وثوقرا این قرارداد .)52: 1372(زرگر،عنوان مدیریت توسعه ایران بپذیرد

کار به لغو و سرانجام کردندانتقاد از آنگرایی حس ملیباعمومی البته افکار،کردایران قلمداد می
بـه لحـاظ   کـه  و بر ایـن بـاور بـود    داشتگرایش نیز به آمریکا السلطنهقوام،قبرادر وثو. آن رسید

جهان به زودي قدرت اصلی این کشور که متحد شد، زیراآمریکا بانظامی، اقتصادي و سیاسی باید 
امـا  ،باشـد و اشـغال نداشـته   گريکه امکان استعمارشتدانیاز د. ایران به نیروي سومی بوخواهد 

.با این شرایط هماهنگ نبود)191: 1384،زاده(نقیبآمریکاۀایانسیاست انزواگر
خواهـان  مشـروطه وجـز ،خی از سیاستمدارانبر:مداران مردمیـ سیاستسوم  سطح 

. اندیشـیدند نمـی » مصلحت«سخت نیز،حوادث در حتی ،و تا آخرین لحظات عمربودندمردمی 
ۀاز میـان طبقـ  خصوصـاً ،توسط مـردم قانون اساسینگارشاز بسیاري از نخبگان سیاسی پس
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عمومی ةو هر حوزهانامهها، روزخواهی که در سخنرانیمبارزان مشروطه:متوسط انتخاب شدند
و پـس از  راندنـد مـی حاکمیـت سـخن   ییپاسـخگو لـزوم  ي مـردم و  أاز فواید قانون، ر،دیگري

بند. این نخبگان به سـادگی  و به مجلس راه یانندانتخابات نیز توانستند اعتماد مردم را جلب ک
اهـداف ملـی ایـران دسـت     ۀتوانند به همـ کردند که با ورود اصول مشروطه به ایران میفکر می

رخدادي . آنها طرفدار دفاع از منافع ملی ایران و حفظ استقالل کشور بودند و در برابر هیچ یابند
اسـرافیل و صوررخـان جهانگیاسـم خـان تبریـزي،    میـرزا ق شدند. سیدجمال واعـظ، تسلیم نمی

هنگـام  وشـاه ایسـتادند  محمدعلیدر برابر استبداد این سطح،. اندالمتکلمین از این جملهملک
وگـرا، سوسیالیسـت  اسـالم هـاي گروهبه ،. در ادامهجان باختندبرخی از آنها ،یورش به مجلس

و اغلب ی درك کنندنتوانستند واقعیات را به خوبتند،با داشتن عقاید دموکرات تقسیم شدند و 
ۀهمـ بـه  تواننـد  کردنـد کـه مـی   مـی گمـان  ،سوم مردمیۀگرفتند. الیرو در روي یکدیگر قرار 

خواستند کشـور روي پـاي خـود بایسـتد، از سـوي      سو میاز یکآنها ،برسندخود هايخواسته
م دیگر خواهان قطع وابستگی به روسیه و انگلیس بودند و برخی مواقـع از وحـدت جهـان اسـال    

ایـن نخبگـان شـریف و    .این گروه بسیار باال بودهايآرمانتوقعات و کردند. سطحطرفداري می
بسـیاري  چند ساله را چند شبه طی کنند. آنها احزاب و اصـناف  ۀراه توسعکوشیدند،روشنفکر

تـرین اصلی،ها و منبرهانامه بودند. مجلس، روزنامهدر حال نوشتن مرامپیوستهو تشکیل دادند
خارجی، تعطیلی مجلـس  ۀاز مدتی با حملپس. آنهارفتمراکز اثرگذاري این گروه به شمار می

ـ تریبون،و اصنافهاانجمنبودنغیرقانونی اعالم و  اهاي سیاسی خود را از دست دادند. جامعه ب
هـا قـرن ی کـه  هـای آرمـان تـا قدرت در ایران باعث شـد خأل.بحران اشغال و تحریم مواجه شد

.ودانقالبی و رادیکال مطرح شةبه شیو،ب شده بودسرکو
و شـور  بگان که تازه به میدان آمدهبرخی از نخ:آیندهمداران ـ سیاستچهارم  سطح

کشور به امنیت به نظر آنان،یافتند:به آینده جدیدي هاي ، نگرشمشروطه را تجربه کرده بودند
برخـی از  کـه  ر تلخ به این نتیجـه رسـیدند   بسیاهايتجربهاز ، پسنیاز داشت. برخی از نخبگان
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ی زاده، داور و تیمورتـاش بـه   را باید اصالح کنند. مصـدق، مـدرس، بهـار، دهخـدا، تقـ     هاآرمان
به ند. کنبتوانند برخی از مشکالت کشور را حل و فصل تابودند در پی بدیلیهاي مختلف شیوه

، مشـروطه  نیابـد ی که بـه آنهـا دسـت    و تا زمانداشتنیاز هاییزیرساختکشور به نظر ایشان،
و تشـکیل تندروي ايدورهاز ، پسشور و احساسیشود. تقی زاده یکی از نخبگان پرمحقق نمی

از ضـرورت  و در آنجـا ي ملی، سوسیال و دموکرات به آلمـان مهـاجرت کـرد   هاانجمناصناف و 
آتشـین در دفـاع از   اشـعار ، بـا آن همـه  بهـار ءملـک الشـعرا  چنانکهگرا نوشت. دیکتاتوري ملی
نجـات ایـران پنداشـت.    ةگرایـی و دیکتـاتوري مصـلح را چـار    ناگاه ملی، خواهیمشروطه و آزادی

مـدرس و  کردند. میاز حقوق مردم و آزادي دفاع هموارههالملدق و مدرس دو نماینده وجیهمص
بـازي  امـا ،نخبگـان مقـاوم بودنـد   واپسـین والممالک و مشـیرالدوله جـز  مصدق همراه مستوفی

رضاخان بـه کـار   برکشیدنرا در خودهمه توانسیاست سرانجام به نخبگان نوگرایی رسید که 
امنیـت را  تاخواستند میجنگوزیرمصدق و مدرس تنها رضاخان را سرداري در قامت ، گرفتند

-طلبان و وابستگان به روسیه و انگلیس تشویق مـی و او را در سرکوب تجزیهگرداندبازبه کشور 

. نخبگـان جدیـد   هراسیدندمیجمهوري تشکیل قانون اساسی و و در عین حال، از تغییرردندک
نـوین از تـاریخ   ايدورهملی رفتنـد و  هايروایتدر آلمان، ایران و کشورهاي همسایه به سمت 

فرهنگ سیاسی در ایران اواخـر  دریافتندسیاستگذارانی بود که آینده از آنِایران را شکل دادند. 
جهـت  تمـام، گرایـی  شود. آنها با مصـلحت اریه استبدادي است و به راحتی دموکراتیک نمیقاج

ري، اجـ ادهـی در مقابـل نخبگـان سـنتی، ق    ه سمت توسعه گرفتند و با ایـن جهـت  استبداد را ب
ایـران در عصـر پهلـوي    ةگذاران آیندسیاست،اغلب این نخبگانگرا ایستادند. تیک و اسالمدموکرا

.گیرنددست درسازي در دوره رضاشاه را مراکز تصمیمودند که توانستند شدند و کسانی ب
بیشتر تحـت  ،گذاري در آن شرایطسیاست:هاي بنیادین نخبگان سیاستگذارشپرس

گذاران سیاسـت افتـاد.  ثیر وقایع بسیار تلخ و سریعی بود که در داخل و خارج کشور اتفـاق مـی  تأ
يبقـا :داشـتند براي تأمین کامل منافع ملّـی  یی هاسیاستيفرصت اندکی براي طراحی و اجرا
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آزمـون و  توانسـت در بوتـۀ  نمیکالن آراءو هانگرشبه خطر افتاده بود و ایران و تمامیت ارضی 
؛چنـدان انتخـابی نبـود   نیز گیري براي سیاست خارجی تصمیم،. بر همین اساسقرار گیردخطا 
در ذهـن  کردنـد.  ءاجـرا جا و موفـق آنهـا را   بته هاي محدودي وجود داشت که ایرانیان البگزینه

کـدام کشـور   دارایرانیان در جنگ بایـد طرفـ  هایی جریان داشت: نخست اینکه، پرسشنخبگان 
یک منافع ملی ایران را بهتر حفـظ  کدام،یا کشورهاي اسالمیانگلیسومریکاآ،روسیه؟باشند

چـون آلمـان   ،سوميبرخی از کشورگفتند و میسخن برخی از احیاي تمدن اسالمی ؟کنندمی
. البتـه وزارت امـور خارجـه   نیز طرفدار امریکا، انگلیس یا شوروي بودنديشمارکردند. دفاع می
طرفی را اتخاذ کرد.  را نگرفت و تصمیم بسیار حیاتی بیشوري طرف هیچ کسرانجام

از نیـز  . برخـی تنددانسـ می»هتوسعۀمحرکعامل«برخی نخبگان دولت را ،در این میان
از بـود: استقالل و وابسـتگی ۀدو راهمسأله بعدي، موضع لیبرالی، دل نگران آزادي بیان بودند.

اخـذ ویـژه اما از سوي دیگر براي توسعه به،سو طرفدار استقالل از روسیه و انگلیس بودندیک
بـراي  ،یرویـدادهاي جنـگ جهـان   از جملـه  تکنولوژي به آنها نیاز داشتند. در بسیاري از مواقـع  

در میـان  بردنـد.  کاري از پیش نمی،امتیازدادن قوا و دور کردن ایران از جنگ نیز بدون ۀزنامو
عوامل اخـتالف . یکی از باید در نظر گرفتنیز راتی یا مدرن سنّمسائل، نگرشمشکالت و ۀهم

ةدوربـا  و نسـبت آن زیست سیاسی قدیمی ةشیو، ناکامی پارلمانومیان سیاستگذاران داخلی 
و باشـند نهادهـاي سـنتی   :همچنان در گذشته بـاقی بماننـد  تاداشتندتمایلد. برخی بوجدید 

از نخبگـان سـنتی،   يبسـیار هـاي بنـدي دسـته ایران وارد نشود. بهتجدد هاينشانههیچیک از 
ۀ، احزاب و اصـناف در همـ  هاگروه. حول این مسائل شکل گرفته بودگرا ملیولیبرال، سوسیال

،هـا قـرن از پـس کردنـد.  یکدیگر را تحمل نمیاغلب اختالف داشتند و همبا ،مبانی و اعتقادات
خواستند روي پاي خود بایستند. میند و اکنونخود را محدود کرده بود»فرهمند«ایرانیان شاه 

توانـایی  ازنخبگـان ، به میزان درك واقع گرایانۀ سیاستگذاري موفق در سیاست خارجی
در حـالی کـه نخبگـان    اسـت. فضـایی منطقـی و آرام   نیازمندو بستگی داردمشکالت و کشور 
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بـراي طراحـی  بایسـت مرکـز اصـلی    مـی کـه  نداشتند. مجلس چندانیگذار ایران فرصتسیاست
،. گروهـی از نخبگـان  کما بیش نقشـی در ایـن زمینـه نداشـت    ،الگوهاي سیاست خارجی باشد

حتـی  خواسـتند ند و از آن سوي، برخی مـی قاجار بودطرفدار شاه، سلطنت و بازگشت به دوران
زبـان سـنتی ایـران امکـان     که نشان دهند کوشیدند تامیبرخی نیز .زبان و خط را تغییر دهند

، ســاالرياشــرافگرایــی، طلبــی، ســنتبــا تحــوالت تجــدد را دارد. ســلطنتیینــوازایـش و هم 
دسـتگی کـرده   ایرانیان را دچار چنـد دگراییخواهی و تجدگرایی، دموکراسیآزادیخواهی، اسالم

. گروهـی  ه بودنـد خود را از دست دادی وحدت المللبینهايبحراندر برخورد با بود، چندان که
. بـرود و به قم و کرمانشـاه  رها کندطرفدار آلمان و عثمانی شدند و از شاه خواستند پایتخت را 

، از تجزیـه و اشـغال   امتیاز به آنهـا ن دادخواستند با گروهی طرفدار روس و انگلیس بودند و می
کرد. طرفیبی. در این میان وزارت امور خارجه اعالم ایران جلوگیري کنند

نهادهاي ماندگار براي سیاست خارجی.4
آور الـزام یبـه ایـن معنـا کـه قـدرت     ،شـوند از مدتی تبدیل به نهاد میپسها اغلبرویه

از آن نهـاد اسـتفاده   هاانسانیعنی اگر ؛و منطقی استگاه شفاهی،آورالزامند. این قدرت یابمی
شوند. گاهی نهاد شکل عرفی دارد و داراي ضمانت اجراهـاي مردمـی و شـرعی    موفق می،کنند

-و قانون از آنها حمایـت مـی  یابند میروکراتیک و دولتی وخصلت بمدرن، ةنهادها در دوراست. 

بـراي ی مهـم یهاتخصصی که مسئولیتهايیژهکاروکند. نهادهایی غیرشخصی، قانونی و داراي 
انـد بودههاي دیوانی و نهادي گذاريه دارند. ایرانیان مبتکران سیاستوضعیت عمومی جامعءارتقا

بودند که ایرانیان ، اسالم. پس از اندگذاري کردهپایهآنهارا هاي عقالنی دولتو یکی از نخستین
جنـگ و عهـدي، دربـار،   و نهـاد وزارت، والیـت  ید حکمرانـی را بـه اعـراب آموختنـد    فنون جد

کشـورهاي  دیگـر همزمـان بـا   ،قاجـار نیـز  ة. در دوربه خالفت و حکومت افزودندرا داريکشور
واز نهـاد دربـار، شـاه   کردند. این نهاد پـس تأسیسایرانیان نهاد وزارت امور خارجه را ،اروپایی
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جنـگ  آغـاز در ایـران  . بسیار باشـد مات خد، منشاءت در طول تاریخ ایرانتوانس،نخست وزیري
آثـار مربـوط بـه   سال سابقه موفق دیپلماسـی بـود.   88ال و نمایندگی فع11جهانی اول داراي 

دیپلماتیـک در  هايمصونیت، آداب دیپلماسی، فنون مذاکره، حقوق کنسولی و المللبینحقوق 
شد.داده میایران ترجمه شده بود و آموزش

(فلـور، گردیـد تأسـیس که وزارت امـور خارجـه   .ق1236سال در،علی شاهفتحةاز دور
خـان  : ابوالحسنوزارت امورخارجه درآمدند، کسانی چونتن به جامۀ18مشروطیت،تا )1384

ؤتمن الملک، مشیرالدوله، سپهسـاالر و  مقام، مسعود انصاري، امیرکبیر، مشیرازي، ابوالقاسم قائم
تـرین قـدیمی خارجه یکـی از  امورار به وزارت رسیدند. وزارت برخی از این نخبگان چند بوقوام 

: 2536(آدمیـت، اد گردیـد بنیـ الملـل  ران است که همزمان با تحـوالت بـین  نهادهاي عقالنی ای
همانان و فرستادگان خـارجی پـذیرایی   یاز ماعظم،شاهان و وزیر،صفویه تا قاجارةدوراز.)496
دادنـد.  ربـار فـن دیپلماسـی و آداب پـذیرش را انجـام مـی      تشریفات دکردند و با استفاده ازمی

-امور تشریفات خارجی را براي شاه انجـام مـی  ،نویسکشیهماندارباشی، مجلس نویس و پیشم

ایران با فرانسه، .)92: 1390االهی،(دشضبط میثبت و دادند و معاهدات در داراالنشاء نوشته و 
ةدر دور.بسـتند ی معاهدات تجاري و نظـامی مـی  انگلیس، روسیه و عثمانی رابطه داشت و گاه
بـه فرمـان   .ق1236ظر وزارت داخله بـود. در سـال   قاجار روابط گسترش یافت و این امور زیر ن

وزیـر امـور   عنوان به سرود و خطّ بسیار خوشی داشت، نشاط اصفهانی، که شعر می،فتحعلی شاه
(نامشـخص، .درآمـد گري محض و منشیاز شکل میرزابنویسی »امور خارجه«د و شخارجه منصوب 

ته دلیـل و بعـدها فـدوي    خجسـ در هـذه السـنه  «آمده بودفتحعلی شاه . در فرمان)21- 25: 1364
مخزن الخاقان دولتخواه قدیمی معتمدالدوله العلیه العالیـه میـرزا   ارادت نصاب سالله السادات الطیاب

نشـاط  .)180: 1390الهـی، (»ب داشـتیم عبدالوهاب را به انتظام مهمات وزارت امور خارجـه منصـو  
الممالـک و  دهـی کنـد. او منشـی   سـازمان تیبـاب جدیـد   موظف شد امـور خارجـه را بـر اسـاس تر    

نویس را در کار نوشتن و ثبت و ضبط قراردادها قـرار داد، وزارت امـور خارجـه را بـه صـورت      مجلس
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بـه میـرزا   وزارت نوبـت  رد. سـپس ها موظف کـ ور سفرا و ایلچیدهی امساماناي مستقل در کار اداره
ه به هند رفتـ . در اوایل زندگی، بودۀ نورياماد اعتمادالسلطنداوشیرازي رسید. ایلچی ابوالحسن خان 

را به مقـام وزارت رسـاند   علی شاه او. فتحه بوددر کمپانی هند شرقی کار کردو مدتی هزبان آموختو
داد رانعقـاد قـرا  هنگـام د و شـ ایلچی ایران در روسیه بعدهاوایلچی ایران در انگلیس بودنیز مدتی و

چنـد بـار بـه فرانسـه،     و زندگی پرمـاجرایی داشـت   میرزا ابوالحسن خان ایران بود.، نمایندةگلستان
شـد.  مواجـه مـی  اعتنـائی بیاما با ،انگلیس و روسیه هدیه فرستاد تا از تمامیت ارضی ایران دفاع کند

و وزیر امـور خارجـه شـد   .ق1240در سال وي ا پاسکویچ منعقد کرد.باو ترکمانچاي را نیز معاهدة
بـه قـدرت   طرفـداري کـرد، امـا آن شـاهزاده     شاهنام علیاي بهشاهزادهاز،علی شاهاز مرگ فتحپس

پس از آنکه حـاج  در حرم عبدالعظیم بست نشست. ،قائم مقاموزارتومحمدشاهسلطنتنرسید و با 
ایلچـی  و گرچـه مسعود گرمرودي را وزیر امور خارجه قرار دادمی رسید،به صدارت عظمیرزا آقاسی

.)180- 201: همان(در رنج بودثباتیبیناامنی و احساس اما همیشه از ،بعد از او دوباره وزیر شد
پس و مسلک همه کاره بود و مسعود انصاري درویشقاسی آحاج میرزا ، محمدشاهةدر دور

چندان مسئولیتی نداشتند. ابوالحسن شیرازي از وي، 
ها نمایندگیشمارو بر وزارت امور خارجه را سروسامان داد ،دورة صدارت خوددر امیرکبیر 

نوبـت بـه میـرزا    سـپس اي اعمـال کـرد.   حرفـه به صورت شریفات و فنون دیپلماتیک را و تافزود 
اصرالدین شـاه  کاتب منشی و محرم اسرار ن،خط خوشسببلک رسید که به الممنخان مؤتسعید

پدر وزارت امور ، اقدامات اصالحی در این حوزهسببعهده داشت و به سال وزارت را بر21او د. ش
سپهساالر اختالف میرزا حسین خان الملک با تمنؤم.)165: 1390االهی،(شودشمرده میخارجه 
سـتان قـدس   آنیابـت تولیـت  میرزاسعید به ،به وزارت امورخارجه رسیدسپهساالر و چون؛داشت

از کار افتاده شده بودعمردر اواخرمیرزا سعید خان گشت. اما کمی بعد دوباره باز،منصوب شد
داد. میالملک کارهاي او را انجام صدیقو
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. دشـ تـدوین اي تشکیالت و اساسنامهخان، براي وزارت امورخارجهسعیدمیرزادر دورة 
بـانی و تشـریفات، ادارات و   آنهـا، درجـات، م  وزارت، وظـایف  هـاي مختلـف  بخش،در اساسنامه

انواع کارمندان مشخص شـده بـود. وزارت امـور    وهاي استخدام، فنون کنسولی، شیوههادستگاه
پشـتیبانی  ةدایـر 15.بخش بریتانیا، روسیه، عثمانی و همسـایگان تقسـیم گردیـد   4خارجه به 

کنسـولی،  ةسابداري، ادارز، حتخصصی بازرگانی، تشریفات، ترجمه، رمهايبخششکل گرفت و 
ن، ایتالیـا، هلنـد، فرانسـه،    . ایران در عثمانی، آمریکا، اتریش، آلمـا بنیان یافتروادید امتیازات و

ۀایـران در زمینـ  ، دولـت تا جنگ جهـانی ،سال88لکان کنسولگري داشت. در مدت اببلژیک و
ممتحن الدوله دستور به مهديناصرالدین شاه، و تخصصی شده بود.ايحرفهکامالًامور خارجه 

الدولـه از  بنویسد. ممتحنرا و آداب دیپلماسی هانامهآیینها، کارکرد، اي بخشکتابچهداد تا در
دانسـت و  لفنون به سیاست خارجی کشیده شـده بـود و زبـان فرانسـه مـی     او دارمعماريۀرشت

دیپلماسـی  نوشـت و در آن، ه را مهدیمآثرۀکتابچ. اوداشتکارنامهدر چندین سفر دیپلماتیک 
به نوشـتۀ  .)5: 1379(ممتحن الدوله،کردعریف نافع کشور و اصالح مناسبات دولت ترا حفظ م

معاهدات را بدانـد و اصـول سیاسـت خـارجی، بسـتن      دیپلمات باید زبان، ادبیات، حقوق و«:او
ر و اداراتی دارد که کارهاي و عهدنامه را عملی تجربه کرده باشد. وزارت امور خارجه دفاتقرارداد

را هـا گـزارش را رسـانده و  هاپیامکند. سفرا روابط را تنظیم کرده، را تنظیم میهاسفرا و ایلچی
ي کـاردان داشـت تـا    ارم سیاسـی و سـف  توپ و تفنگ باید مدرسه علـو نمایند. در کنار ارسال می

وظـایف وزارت امـور   در بـاب  او.)7: همـان (»اسباب بقاي صلح و ثروت براي کشور ایجـاد گـردد  
تسریع امور خارجه بر اساس مصلحت ملـت و صـالحدید حکمـران تاجـدار،     «: نوشته استخارجه 

و اطـالع  هـا جشـن مراسم، معاهدات، شرکت در ها،موریتأها، تنظیم مدولتروابط با سایر ۀتوسع
ور، جابه جا کردن سفرا رسانی به مردم و رسیدگی به احواالت و امور کنسولی ایرانیان خارج از کش

».ها و ارسال راهکار و دستور جهت دفاع از منافع ملیگان مقیم و ارسالی، دریافت گزارشو نمایند
وزارت خـارجی دو بخـش مهـم دارد. یـک     «:) و بنابر تقسیم بنـدي او 19: 1379ممتحن الدوله،(
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.)41(همان: » مأمورینقسمت شامل دفاتر و تحریرات و قسمت دیگر راجع به تصدي امور سفرا و 
اداره اول دفتـر  کـرده اسـت:  آنها ترسـیم  هايبخشو به همراه کارکردهارا یوزارتةادارپنجاو 

افتتاح اخبار، روئیت مصالح جاریـه، پـذیرفتن سـفرا،    راپورت،ص وزیر است که کار انکشاف مخصو
.)497: 2536(آدمیت،ددهمذاکره امور محرمانه و امور مستخدمین داخلی و خارجی را انجام می

، مباحـث  هـا پیماندفتر ریاست و نظارت بر امور پولتیک است. این اداره امور معاهدات، ،دومةادار
سـوم  ةدهـد. ادار سرحدي و استرداد مجرمین و برخی کارهاي پذیرایی و تشـریفات را انجـام مـی   

امـور تجـار در ممالـک    و بـه خصـوص  هـا کشتیکارهاي قنسولگري و کارپردازي و امور عهدنامه، 
جات و اوراق دولتی است. چهارم مربوط به ثبت و ضبط اسناد و نوشتهةعهده دارد. ادارخارجی را بر

عهـده دارد  پنجم امور مربوط به خزانه و وجوه محاسباتی، اقدامات محاکماتی و تخلفات را برةادار
، آداب تشریفات،قوانین کنسولیبرخی ازتوضیح در ادامه به وي .)11- 13: 1379ممتحن الدوله،(

.پرداخته استجنگ و صلح احوال دول حقوق ملکیه، اصل بیطرفی و
ها پیش از آنکه ایرانیان با انقـالب مشـروطه سیاسـت داخلـی، فرهنـگ و      بنابراین، سال

الملل مدرن شده بود و همراه بـا  کنند، وزارت امور خارجه بر اثر الزامات بین» متجدد«اقتصاد را 
رفـت. قراردادهـا و معاهـدات بسـیاري، از زمـان فتحعلـی شـاه تـا         المللی پیش میوالت بینتح

اساس مصلحت هستند، اما به سبب ضـعف دولـت   هاي قراردادها و برمشروطه، از بهترین نمونه
قدرت ناچیزي داشت. باید گفـت کـه   هاي قدرت ملی، وزارت امور خارجه ایران و فقدان پشتوانه

رجۀ ایران در آستانۀ مشروطیت تا پایان جنگ جهانی اول، هوشمند و فعال بود و وزارت امور خا
نخبگان آن، در محیط بین الملل، سابقه کار و سیاسـتگذاري داشـتند. کارکنـان وزارت خارجـه     

هاي بسیاري در باب وقوع جنگ جهانی اول فرستادند و کامالً ها و گزارشپیش از جنگ، تحلیل
اما ایران به سبب ضعف نیروي انسانی، ضعف اقتصاد و بنیه ناچیز نظامی، در آگاه و آماده بودند،

شد، توان مقابله نداشت. وزارت امور خارجه زمانی که با صورتی که جنگ به خاك ما کشیده می
تـرین رخـدادهاي   ترین و بحرانیهوش و ذکاوت سیاستمداران هوشمند، توانست کشور را از تلخ
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زنـی، حضـور بـه    عبور دهد. زبان دانی، برخورداري از هنر مـذاکره و چانـه  المللی به سالمت بین
المللی، استفاده از مطبوعات و افکـار عمـومی جهـانی، ایجـاد موزانـه      هاي بینموقع در کنفرانس

تـر، اعـالم   هاي پیروز جنگ، امتیاز دادن، بستن معاهده و توافقنامـه و از همـه مهـم   میان طرف
ترین حادثـۀ قـرن گذرانیـد و ایـن امتیـاز از آنِ     از بحرانیرا ل، ایران بیطرفی در جنگ جهانی او

وزارت امور خارجه است. 
یاسی بود. این مدرسـه در  دومین نهاد عقالنی و ماندگار سیاست خارجی، مدرسۀ علوم س

دانشجو از طبقات باال به دست مشیرالدولۀ پیرنیـا گشـوده شـد و    17با پذیرش .ش1276سال 
موزش علوم انسانی در ایران به سبک و سیاق جدید بود. مدرسۀ علوم سیاسی، ناظر اولین نهاد آ

هـایی بـود کـه زبـان     به الزامات سیاست خارجی ایران شکل گرفت و هدف آن تربیت دیپلمـات 
الملل بیاموزند تا بتوانند خارجی، ادبیات فارسی، حقوق، اقتصاد، جغرافیا، فقه، تاریخ و روابط بین

گی ایران را در کشورهاي خارجی و دستگاه بوروکراتیک وزارت امور خارجه انجـام  وظایف نمایند
دهند. با آنکه وزارت امور خارجه نهادي قدیمی و تخصصـی بـود، امـا از فقـدان نیـروي انسـانی       

برد. میرزا نصراله نائینی، سه پسر خـود را بـراي تحصـیل بـه خـارج      متخصص و کارآمد رنج می
ۀ پیرنیا، یکی از فرزنـدان بـا اسـتعداد او، پـس از بازگشـت از روسـیه،       فرستاد. حسن مشیرالدول

). در مجمـوع، تـا زمـان ادغـام ایـن      19: 1382مدرسۀ علوم سیاسی را تأسیس کرد (ازغنـدي،  
200بـه  ) نزدیـک  .ش1313یاسی دانشگاه تهران (در سال مدرسه در دانشکدة حقوق و علوم س

وزارت امور خارجه و وزارت دادگسـتري راه یافتنـد.   فارغ التحصیل شدند و بهمدرسه تن از آن 
در این مدرسه اولین بار دروس مربوط به حکمرانی و علم ادارة حکومت آموزش داده شد. پیرنیا 

الملل بود و فروغی اسـتاد اقتصـاد و حقـوق اساسـی. بعـدها در دوران انقـالب       استاد حقوق بین
ن قانون اساسی یاري بسیاري رساند. اغلـب  هاي حقوق اساسی دانشگاه در نوشتمشروطه، درس

ــدها مشــروطه  ــن مدرســه، بع ــان آزادیخــواه، سیاســتمداران و  اســتادان و دانشــجویان ای خواه
هاي خوشنام آینده شدند و کشور را در روزهاي بحرانـی از خطـرات بـزرگ رهانیدنـد.     دیپلمات
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تحقیقات علوم انسـانی ایـران   هاي درسی آن مدرسه، جزو ماندگارترین ها و کتاببسیاري از رساله
الملل، اندیشۀ غـرب، حقـوق اساسـی و    آدام اسمیت، حقوق بینثروت و مللاست. ترجمۀ کتاب 

الملک، فروغی و دهخـدا رؤسـاي   شد. مشیرالدوله، مؤتمنقانون مشروطه و تاریخ ایران تدریس می
عبداهللا مستوفی، علـی  ي،این مدرسه تا دورة برآمدن رضا شاه بودند. ایرج اسکندري، مسعود انصار

اکبـر سیاسـی،   اصغر حکمت، احمد متین دفتري، سید علی شایگان، شمس الدین امیرعالیی، علی
کریم سنجابی و بسیاري از سیاستمداران دورة پهلوي در این مدرسه آموزش دیدند. مدرسۀ علـوم  

ایـن  .خـارجی مانـدگار  و میراث آن براي سیاسـت  علوم ادارة دولت در ایران بودگذار سیاسی پایه
سال فعالیت، نخبگانی در آنجا تربیت شدند که در 38مدرسه هر چند عمري کوتاه داشت، اما طی 

هـاي  و سودمنديفعال داشتند. بعدها نیز کارکردهاتمام رویدادهاي سیاست خارجی ایران حضور 
الملـل راه یافـت،   بـین هاي علوم سیاسی و روابـط  هاي ایران در رشتهمتنوع این مدرسه به دانشگاه

با افزایش کمیت و کاهش و نزول کیفیت، اندك اندك رنگ باخت.    ه تدریجالبته ب

المللها در محیط بینچینش قدرت.5
اي استراتژیک قرار دارد و مرکـز ارتبـاطی شـرق و    ایران با جغرافیایی گسترده، در منطقه

ایـران  ده است براي گذر افکار و اقوام. غرب ـ شمال و جنوب است. در طول تاریخ، چهارراهی بو 
با کشورهاي اروپایی کما بیش همگام بود، اما ساختار قدیمی و بسـیار  همچون در دورة صفویه،

هـاي جدیـد جنگـی و مهندسـی و سیاسـی بـاز       استبدادي ایران، عرصه را بـراي ورود تکنیـک  
د تکنولـوژي، طبقـات و   گذاشت، زیرا منافع طبقات باال در حفظ وضـعیت موجـود بـود. ورو   نمی

افتـاد.  دیت و هویـت قاجارهـا در آن بـه خطـر    ریخت که موجوشیوة حکمرانی را چندان به هم 
هاي مکانیکی قدرت با استبداد سـنّتی قاجـار قابـل جمـع نبـود، امـا بـا دیکتـاتوري         تکنولوژي

ورش گرا در وجوه بسیاري اشتراك داشت. پـس از واقعـۀ چالـدران در زمـان صـفویه، شـ      توسعه
هـاي نبـرد بـا روسـیه و متعاقـب آن، قراردادهـاي گلسـتان و        ها و سقوط اصفهان و ضربهافغان
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پذیر بود. سیاست خارجی ایران کامالً تحـت  الملل بسیار آسیبترکمانچاي، ایران در برابر نظام بین
سـوب  گرفت. در آن زمان انگلیس قدرت اول دنیـا مح المللی شکل میاي و بینتأثیر فضاي منطقه

هاي ملکـه ویکتوریـا،   طلبیشد، به ویژه آنکه پس از اصالحات کرامول، انقالب صنعتی و توسعهمی
تقریباً نیمی از قلمروي خشکی زمین در اختیار انگلستان بـود. قـدرت ایـن کشـور در اواخـر قـرن       

وي دیگر، گرفتند و از سسو آلمان و آمریکا اندك اندك قدرت مینوزدهم در حال افول بود و از یک
کوشید منـاطق حساسـی   تافتند. انگلیس میکشورهاي عربی و هندوستان سلطۀ انگلیس را بر نمی

فارس را حفظ کند. در این میان، ایران بـراي انگلـیس از چنـد لحـاظ اهمیـت      چون هند و خلیج
بع فارس و همچنین مناداشت: همسایگی با هندوستان، همسایگی با عثمانی و روسیه و نیز خلیج

سرشار معدنی و نفت. انگلستان در آغاز، افغانستان و هرات را با تهدید و لشگرکشی طبـق قـرارداد   
فارس چون بحرین، امارات، تنب کوچک و پاریس از ایران جدا کرد. پس از آن، جزایر ایرانی خلیج

رچه از انقالب زد، و گبزرگ را در اختیار گرفت. انگلیس براي مقابله با روسیه دست به هر کاري می
خواهان با دادن امتیـاز بـه انگلـیس مخالفـت     مشروطیت حمایت کرد، اما در نهایت چون مشروطه

کردند، به مخالفت با آنها برخاست. در جنگ جهانی اول، انگلیس با روسیه دوست و هم پیمان شد 
و به بهانۀ حفـظ  و با کمک یکدیگر ایران را اشغال کردند. انگلیس جنوب ایران را در اختیار داشت 

داد تا به نفع او و علیه حکومت مرکزي سالح بـه دسـت   تأسیسات نفتی به عشایر پول و امتیاز می
کـرد تـا   طلب آن شیخ خزعل بود. انگلیس از ایران به هر صورتی استفاده مـی گیرند و نمونۀ تجزیه
ن بـه عنـوان رقیبـان    روسیه و عثمانی به عنوان رقیبان سنتی و آمریکا و آلمامانع گسترش قدرت

خواسـت تـا بتوانـد بـدین     جدید گردد. انگلیس ایران را کشوري نیمه مستقل و غیر استعماري می
وسیله، تعادل منطقه را به دست گیرد. ایران براي انگلیس سنگري بود کـه رقبـا را از یکـدیگر دور    

حـاد رقبـا شـود. پـس از     هاي بزرگ بنهد و مـانع ات توانست داماي بود که با آن میکرد و طعمهمی
کشف نفت، ایران به طور ماهوي و ذاتی در مرکز توجه انگلیس قرار گرفت و در پی وقـوع انقـالب   

گرایانـه در  روسیه، ایران دربست به اختیار انگلستان درآمد، و اگر افکار عمـومی و احساسـات ملـی   
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هاي ضعیف، اما مهم براي تا مهرهکرد، اي تقسیم میایران نبود، انگلیس، ایران را به چهار کشور ذره
هاي بزرگ داشته باشد.بازي در بحران

روسیه با تکیه بر جمعیت و جغرافیاي برتر، در چند جنگ، مناطق قفقاز و دریاي خزر را 
از ایران جدا کرد و دخالت در امور داخلی ایران را در ابعاد نظامی، تجاري، بانکی و سیاسـی، آن  

بودند، بانـک  وابستههاي شمالی ایران به روسیهدانست. ایالتود میهم به طور مستقیم، حق خ
کرد و گویی ایـران تسـلیم روسـیه بـود. لشـگر      استقراضی روس به شاهان قاجار کمک مالی می

ها عـادي شـده بـود؛ چنـدان کـه مجلـس       روسبراي کشی به ایران و زبان تهدید و عمل بدان، 
). روسیه آشکارا از نظام 103: 1368وپ بستند، (ذوقی، شوراي ملی و حرم امام رضا (ع) را به ت

کرد، دشمن مشروطه خواهان بود و اگر مانع انگلـیس نبـود، بـه    استبدادي در ایران حمایت می
رسید. انگلستان روحیۀ تهـاجمی روسـیه را   میفارس هاي گرم خلیجآرزویش در دستیابی به آب

هـاي مانـده بـه    ها و در سـال گیري آلمانپس از قدرتداد و سرانجام نیز، بارة ایران کاهش میدر
). 51: 1368شکل گرفت (ذوقی، .م1907جنگ جهانی، ایران میان دو کشور تقسیم شد و قرارداد 

را ها ایرانها را به ایران زد و در نبرد روس و انگلیس، روسها و آسیبروسیۀ تزاري بیشترین ضربه
فارس باشـد. تنهـا بخـت ایـران در رهـایی از      ي به سوي خلیجخواستند که راه همواراي میویرانه

اي، استقالل و تمامیت ارضی ایران روحیۀ تهاجمی روسیه، وقوع انقالب در آنجا بود که چون معجزه
ها، براي کسب وجهه بـا توجـه بـه    را تضمین کرد. یک سال مانده به پایان جنگ جهانی، بلشویک

ب، همۀ امتیازات نابرابر رژیم تزاري با ایران را لغو کردند و استقالل گرایی در آغاز انقالروحیۀ آرمان
بـرد و  سـر مـی  ه و تمامیت ارضی ایران را به رسمیت شناختند. ایران هنوز در دورة شک و تردید ب

ها را چنانکه باید نپذیرفت؛ به نحوي که فرستاده در راه بازگشت به روسیه کشته فرستادة بلشویک
یندة تحوالت روسیه بیمناك بود: نیروهاي اشغالگر روسیه تزاري هنوز در شمال ایران شد. ایران از آ

ها افتاده بود و زمزمۀ روابط نزدیک اتحاد شوروي با میرزا حضور داشتند؛ حکومت به دست بلشویک
م. میـان  1921ت بسیار، با انعقـاد قـرارداد   رسید. سرانجام پس از مذاکراکوچک خان به گوش می

)384: 1368اتحاد شوروي، نیروي تهاجمی روسیه تا حدي مهار شد (ذوقی، ایران و
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هـاي خـود قـرار داده    افزون بر دو کشور رقیب، که ایران را عرصۀ تاخـت و تـاز سیاسـت   
بودنـد، عثمـانی نیــز در حـال کوشـش بــراي بازیـابی قـدرت و نجــات از فروپاشـی بـود. همــۀ         

هاي ملی تغییر شـکل دادنـد. جنـگ جهـانی اول،     تهاي سنتی پس از ناپلئون به دولامپراتوري
هاي سنتی و امپراتـوري اسـت (کسـینجر،    مرحلۀ ورود بشر به دورة دولت ملی و فروپاشی نظام

). عثمانی که روزگاري با نیروي ایمان عربی و شمشیر و زور بازوي ترکـی تـا   340-323: 1387
ه بود. در جنگ جهانی، آلمان با زیرکی ع و تجزیاقلب اروپا پیشروي کرده بود، اکنون در حال نز

تمام از مسلمانان حمایت کرد و عثمانی ضعیف و از درون پوسیده، به نبرد با روسـیه و انگلـیس   
به مسلمانان یاري رساند؛ حـال آنکـه،   از ایران انتظار داشت» کفار«با پرداخت. عثمانی در نبرد

درشاه و امیرکبیر بـا ایرانیـان بـه نبردهـا و     چندین قرن، از دورة شاه اسماعیل و شاه عباس تا نا
ـ    ها و مخالفتنزاع ژادي و هاي ناتمام پرداخته بود. ترکان عثمانی، ایرانیان را بـه لحـاظ زبـانی، ن

آوردند، و اکنون با تمسک به علماي نجف و کربال قصد داشتند با مذهبی غیرخودي به شمار می
ایران را به اردوگاه خود نزدیک کنند. ایران خیلـی  و مبارزه با کفّار،» وحدت جهان اسالم«شعار 

زود این فریب را شناخت: مراجع و بزرگان دینی نجف در جریان قرار گرفتند و در داخل کشـور  
روز پس از به تخت 8الممالک، نیز خطر جنگ گوشزد شد. وزارت امور خارجه در زمان مستوفی

غال روس، انگلـیس و عثمـانی بـود، اعـالم     نشستن احمدشاه، با آنکه کشور از سه جهـت در اشـ  
ها و نیروهاي تندرو به همـراه دولـت   ). تنها بخشی از دموکرات26: 1380بیطرفی کرد (اخوان، 

ها شدند. در پایان جنگ نیز عثمانی همراه آلمان شکست مهاجر، طرفدار عثمانی و بیشتر آلمان
شد.خورد و امپراتوري عثمانی، به کشورهاي کوچک عربی تبدیل

هایی ایجاد کرده بود. پیش از آن آلمان، به عنوان قدرتی نو ظهور، براي ایرانیان امیدواري
نیز ایرانیان براي فرار از روسیه و انگلیس به سوي فرانسه رفته بودند و نـاپلئون بـراي فتحعلـی    

هـاي از دسـت رفتـه در نبـرد بـا روسـیه را       توانست سرزمینشاه نویدبخش متحدي بود که می
کنشتاین با فرانسه اجرا نشده بود، ناپلئون با روسـیه  بازگرداند، اما در حالی که هنوز قرارداد فین
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اسالمی، کوشـش  ). آلمان به لحاظ تبلیغات ملی و 27: 1376عهدنامۀ تیلیست را بست (عراقی، 
هـاي پیشـین نشـان دهـد. پـس از اعـالم       کشورهاي جهان از سلطه رژیـم کرد خود را ناجی می

ــوان،   بیطر ــران (اخ ــی ای ــی از    302: 1380ف ــس، برخ ــدروي مجل ــدگان تن ــی از نماین )، برخ
سیاستمداران طرفدار آلمان به همراه برخی از روحانیون داخل و خارج ایـران از آلمـان حمایـت    
کردند. واسموس، نمایندة آلمان بسیار جسـور و زیـرك بـود و توانسـت بـا تعقیـب و گریزهـاي        

). آلمـان 75: 1336یاري و جنوب را با آلمـان همـراه کنـد (ذوقـی،     فراوان، برخی از عشایر بخت
اي در ایران به راه انداخت، اما به لحاظ عملی شمار اندکی با آنها متحد شـدند.  گستردهتبلیغات

کرد و بـا اسـتفاده از آیـات قـرآن     هاي خود با ایران و مسلمانان ابراز همدردي میآلمان در پیام
کرد تا مسلمانان را علیه روس و انگلیس تحریک کند. آلمان بـه  ا نفی میکریم، سلطۀ استعمار ر

سرعت صنعتی شده بود و قصد داشت در خاورمیانه و شـمال آفریقـا کشـورهاي متحـد داشـته      
توانست در مغلـوب کـردن دشـمنانش    باشد. در جنگ نیز، نفت قفقاز و کشورهاي خاورمیانه می

نگلیس، آمریکا، روسیه و اغلب کشورها ایستاد، امـا سـرانجام   گرچه در برابر ایاري رساند. آلمان
شکست خورد. ایران براي آلمان اهمیت بسیار داشت، با این حال در همراهی دولت ایران واماند 

هـاي مـالی حمایـت نکـرد (اتـابکی،      و حتی دولت مهاجرین را نیز به لحاظ تسلیحاتی و کمـک 
ها نشان داد کـه  هی نبود و تفرقه و تضاد ایدئولوژي). در جبهۀ آلمان و عثمانی همرا41: 1387

گرایی انگلوساکسونی، شناخت بهتري از محیط ایران دارد.واقع
زیرکی، خبرگی، تدبیر و صبر ایرانی، سرانجام موجب موفقیـت دیپلماسـی ایرانـی شـد و     

کشور از حوادث خطرناك، سربلند بیرون آمد. 

بحران بزرگ داخلی.6
شـمگیري در سیاسـت خـارجی دارد: اگـر در درون کشـور چـرخش       اوضاع داخلـی نقـش چ  

هاي جدید اعمال و قدرت محدود شـده و بـر   آمیز صورت گیرد، تکنولوژينخبگان به صورت مسالمت
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سر مفهوم امنیت و منافع ملی توافق نسبی وجود داشته باشد، سیاست خارجی بـه درسـتی هـدایت    
، محور همبستگی و بروز هویت ملی بـوده اسـت. از   خواهد شد. سیاست خارجی در طول تاریخ ایران

انقالب مشروطه تا برآمدن رضاشاه، اوضاع داخلی ایران بسیار به هم ریخته بود. از زمان کشته شـدن  
ناصرالدین شاه، امنیت سنّتی نیز از ایران رخت بست و نخبگـان کوشـش کردنـد امنیـت مبتنـی بـر       

خواسـت اصـلی نخبگـان جامعـه شـد، بـا چنـین        » یتمشروط«گذاري کنند. مناسبات جدید را پایه
اهدافی: قانون اساسی، ایجاد دموکراسی، تفکیـک قـوا، محـدودیت در قـدرت مطلقـه شـاهی، آزادي       

تجارت، آزادي از سلطۀ خارجی، تأسیس عدالتخانه و پارلمان، آبادانی و توسعۀ ایران.  
جامعه به سـنتی و مـدرن،   هايبنديجنبش مشروطه امیدهاي بسیاري برانگیخت، اما تقسیم

هـاي عمیقـی در   بندي پارلمان به عامیون و اعتدالیون، شـکاف خواه و تقسیمطلب و مشروطهسلطنت
کشور ایجاد کرد؛ چندان که پارلمان از مرجعیت سیاستگذاري کشور خارج شده بود. فقدان رواداري و 

سـاند و زور، خشـونت، شـورش و    ها، امکان سیاستگذاري را به حداقل رگسترة دایرة حذف و خشونت
کردند فضا را آرام رو کوشش میترور جایگزین زبان و منطق گردید. طبقات گوناگون و گروههاي میانه

کنند تا پارلمان، هدف اصلی مشروطه، سکان هدایت جامعه را به دست گیرد، اما هرج و مرج جامعه، 
الملل و دخالـت آنهـا در امـور    اي و بینقههاي منطهاي ارتجاع و به ویژه چینش قدرتبازگشت نشانه

هاي زودگذر، مجـالس تعطیـل شـده و مـردم     شد که اوضاع سروسامان نیابد. کابینهایران موجب می
افزود. اي که از بیماري، قحطی، جنگ و آشوب داخلی به تنگ آمده بودند، بر وخامت اوضاع میآشفته

آرام کردن فضاي داخلی بـه  برايو کارگزاران دولت، الممالکهمۀ توان مشیرالدوله، فروغی، مستوفی
رفت و کسی در فکر سروسامان دادن به محیط بیرونی براي حفظ منافع ملی ایران نبود. کار می

المللبحران بزرگ بین.7
تاجگـذاري از پـس روز8. مـا بـود  ترین بحران خارجی بـراي کشـور   بزرگجنگ جهانی اول
درگیر جنگ گردیـد.  ، بیطرفیاعالموجودبا ،سال ایران4و نزدیک شد آغاز احمدشاه، جنگ جهانی 
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. کارشناسان و توانستند بر مشکالت متعدد فائق آیندنمیهیچیک پی در پی در این دوره، ۀکابین15
مرکـز را در جریـان   ،با دقت کامـل ، ها و مراکز کنسولی ایرانوزارت امور خارجه و سفارتخانهنموراأم

ـ   و سرعت شدت ، امادادنداخبار قرار می ایسـتادگی و حفـظ  اییرویدادها به حدي بود کـه ایـران توان
ـ :صلح مسلح اتفاق افتادجنگ جهانی اول در دوران.استقالل خود را نداشت قـدیمی را ۀجهان موازن

خواسـتند  و آلمـان مـی  مجارستان، عثمانی، روسیه- اتریشمانندی یهاوريتامپراواز دست داده بود
فرانسه و انگلیس جایگاه جدیدي به دست ،این میاندر . جایگاه اول داشته باشندالمللبینوابطردر

راخـود مرزهـاي قصـد داشـت  زمان بیسمارك به سرعت صنعتی شده بـود و  آورده بودند. آلمان در
ـ باشـد. امپرا هداراي مسـتعمر ، در سراسـر جهـان،  چون انگلـیس همو دهد گسترش ــ  وري اتـریش ت
بسیارآنهاۀاحتمال تجزیرو به رو بودند ومتعددهاي ان، روسیه و عثمانی از داخل با شورشمجارست

ن آلمان، عثمـانی و اتـریش از   اسو و متحدروسیه از یکبود. جنگ میان اتفاق مثلث فرانسه، انگلیس،
.دشـ فاده هاي شیمیایی، توپخانه، تانک و هواپیما اسـت در این جنگ از سالح.سوي دیگر ادامه داشت

ایران با توجه به منـاطق  ماند. میلیون کشته برجاي 10به نزدیک و سرانجام،کشور درگیر شدند 27
گردیـد  جنگ ۀبیطرفی صحنرغمعلی،انگلیسنفوذۀمنطقو نیزعثمانینفتی، همسایگی با روسیه و

مجارسـتان از هـم   و ي بـزرگ عثمـانی، روسـیه   هاوريت. امپراجان باختندمیلیون نفر 2بهو نزدیک
داشـتند. عثمـانی   تـري کوچـک قلمروهـاي  شدند کهتبدیل ايجداگانههاي ملی پاشیدند و به دولت

. آلمـان در ایـن   جـدا شـدند  از آن کوچـک لیبی و کشورهاي عربـی  و مصر، تونس،بودجنگ ةبازند
ند؛ شـناخت و مقصـر جنـگ   آغـازگر عنوان بهآن را در کنفرانس صلح ورساي وجنگ شکست خورد

د. روسیه در اواخر جنـگ  شجدا مناطق مهم آلمان، با تحقیر برخی وناچار شد غرامت پرداخت کند
دند و شـ جنـگ  و فرانسه به همراه آمریکـا پیـروز  از جنگ کنار رفت. انگلستانو دچار انقالب گردید

واردآمریکـا نـام بـه اي کننـده قدرت جدید و تعیـین ،کردند. در این جنگغنایم را با یکدیگر تقسیم
کـوران  جان پناه دربراي یافتنتنها وجهی منفعالنه ایران د. الگوي بیطرفی شالملل روابط بینعرصه 

.آمدبیرون سالمآنهادرونازآسامعجزهایرانکهبود،حوادث به حساب 
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بزرگ ایرانبخت.8
ایعی بـود  وقـ روسیه، عثمانی و انگلیس بدتریناز سوياولتیماتوم روسیه و اشغال کشور 

زده، اشـغال شـده و دچـار    . ایران قحطیروي دهدبراي ناکام گذاشتن مشروطه توانستکه می
ناگهـانی  طوربه م. 1905بزرگ در سال بخت ).40: 1380بود (اخوان، داخلی ۀدرگیري و تفرق

بزرگتـرین  ،ملکـم خـان  بـه بـاور   که ـ طلب  جنگوغاصبۀهمسایروسیه، به ایران روي آورد:
بلشـویکی انقـالب بهکهشدهاییشورشدرگیرـدشمی ایران محسوب یاست خارجیخطر س

در انگلیس، فرانسه یـا آلمـان  داشتندتوقع همه که ،مارکسهايگوییآراء و پیشگردید. ختم 
در صـدد اجـراي افکـار و    نـین  ل،اما به ناگاه در روسیهنرسید، اي به نتیجهروي دهد، در آنجاها

را سرنگون کارگران و دهقانان روسی حکومت تزاريویکی،آمد. در انقالب بلشنظرات مارکس بر
رفقـا و بـرادران، در   :اي اعـالم کـرد  بیانیـه در لنـین  ،از انقالب روسیهپس روز 40تنها کردند.

جنـگ خـونین کنـونی (جنـگ     .و انجام گرفته استاست روسیه حوادث بزرگی در حال تکوین 
،بـود تقسیم خاك ملل دیگر شروع شـده هاي بیگانه وز به سرزمینجهانی اول) که با نیت تجاو

وجود گذاشته است. ایـن دنیـا، دنیـاي    پا به عرصهشود. دنیاي دیگريبه پایان خود نزدیک می
در پشت سر انقالبی که در روسیه ).355-358: 1377مهدوي، (استرنجبران و ملل آزاد شده

روسی اسـت، ایسـتاده اسـت. اي    کارگران و دهقانانةارادحکومتی که مولوداست؛انجام گرفته
هـا، اي هنـدوان، روي سـخن مـا بـا     هـا، اي عـرب  زمین، اي ایرانیان، اي تركمسلمانان مشرق

پاي غارتگران اروپایی ها زیرتان قرنتان و ناموستان، مالجانتان،شماست: با شما که زندگانی
ي کـه تـزار  هـا و قراردادهـاي سـرّ   داریم که تمام پیمـان م میما رسماً اعال،مانده و له شده بود

قسـطنطنیه  کـرده بـود و طبـق مفـاد آن قـرار بـود      ءمخلوع روسیه با انگلستان و فرانسه امضـا 
نیـز همـان   کرنسـکی جنگ به روسیه داده شـود و حکومـت مخلـوع   ۀ(استانبول) پس از خاتم

جمهـوري  .اعتبـار سـاقطند  ۀو از درجـ یکنقراردادها را تأیید کرده بود، همگی باطل و کان لم
کمیسرهاي خلق، هـر دو  حکومت که مجري اوامر آنهاست، یعنی شورايسوسیالیستی روسیه و
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هاسـت و بایـد   داریم که قسطنطنیه مال تركمیما رسماً اعالم.دیگران مخالفندبا تصرف خاك
هـاي  ها و توافـق داریم که عهدنامهباقی بماند. ما رسماً اعالم میسابق در تصرف مسلمانانمثل

باطل و کان بود،روسیه و انگلستان که ایران را میان دو کشور امپریالیست تقسیم کردهپیشین
اي ایرانیـان، بـه شـما قـول     ).1907و1915(قراردادهـاي  .اعتبار سـاقطند ۀلم یکن و از درج

کشورتان را تخلیـه کننـد و شـما    سربازان ما خاك دهیم که به محض پایان عملیات نظامی،می
خـود تصـمیم بگیریـد. رئـیس     سرنوشـت آتـی  بارةدرکه آزادانه حق داشته باشید،مردم ایران

: 1329(سـتوده،  هـا اسـتالین  خلق لنین، کمیسر خلق بـراي امـور ملیـت   شوراهاي کمیسرهاي
دولـت  بـه ايدر نامـه 1919ژوئن 26/ 1298تیر 5درچیچیرین کمیسر خارجیپسس).325

لغو و باطل اعـالم کـرد. در بخشـی از ایـن     تزاري را به صورت یکجاۀامتیازات روسیۀایران، کلی
ۀروسیه به مداخلـ ،شودمیءایران مطابق تقبالت زمان تزاري الغاهايتمام بدهینامه آمده بود:

دریاي خزر براي ، ددهها پایان میها و مالیاتعواید ایران از قبیل گمرکات و تلگرافخانهخود در
ۀسـکن ةشوروي با ایـران مطـابق اراد  سرحدات،شودمیکشتیرانی در زیر پرچم ایران آزاد اعالم

دولـت روس و امتیـازات خصوصـی باطـل و از درجـه      سرحدي معین خواهد شد؛ تمام امتیازات
خطـوط  ،شـود استقراضی ایران با تمام متعلقات ملک ایران اعـالم مـی  اعتبار ساقط است؛ بانک

اصـول ،شـود ساخته شده در طول جنـگ بـه ملـت ایـران واگـذار مـی      ۀراههاي شوستلگراف و
،شـود منحل میمیسیون روحانی ارومیه،شودها کالً باطل میمحاکمات و قضاوت سابق کنسول

هـا را بالسـویه بـا اهـالی     و مالیاتعوارضۀروسیه متوطن در ایران مکلف هستند کلیتمام اتباع
ةبه ایران اجـاز ،شودالتجاره باز میعبور آزاد و حمل مالسرحد ایران و روس براي،مایندتأدیه ن

قـواي  دولت روسیه از هرگونه مشـارکت در تشـکیل  ،شودمیالتجاره از روسیه دادهمالترانزیت
هـا رضـایت   کـارگزاري بـه ملغـی شـدن   دولت روسیه،نمایدنظر میمسلح در خاك ایران صرف

شـوروي کنسـول تعیـین    هـاي بخـش و شهرشود که در کلیهایران اجازه داده میبهودهدمی
).496-497: 1336(سپهر، نماید
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را که خوي اسـتعمارگر و متجـاوز خـود   غرق بودندیاي تغییر جهان ؤردر چنان هاروس
کنـار  از جنگهاروس.انقالبی استهرۀالزام اولیگراییآرمان:سپردنداندك زمانی به فراموشی 

آنها هـیچ گـاه   قراردادهاي نابرابر روسیه تزاري با ایران عهد قاجار را لغو کردند. البتهکشیدند و
؛پـس ندادنـد  ،اشغال کرده بودنـد ترکمانچاي وگلستانعهدنامۀبنابرکهراایرانهاي سرزمین
احیايتواناییاما،قصد داشت آنها را بازگرداندهایی که ایران در مذاکرات صلح پاریسسرزمین

دور کـرد و  یکی از اشغالگران را از خاك کشـور مارکسیستی،نداشت. انقالب را ایرانامپراتوري
انقـالب  بسیار مـؤثر بـود. بـا ایـن همـه، از سـوي دیگـر،        ایران به استقاللتر سریعدستیابی در

ي بعـدي خطـرات   هـا که در دورهرواج داد در ایران راهاییروسیه افکار و اندیشهلیستیسوسیا
آنهـا  :بـاز کننـد  ییجـا در دل ایرانیانکوشیدندد. لنین و تروتسکی کرایرانبسیاري را متوجه

روسـیه آن را نپـذیرفت و در راه   متغیـر وضـعیت  سـبب سفیري به ایران فرستادند که ایران به 
ها حمایـت  شوروي از آن، امانظامی روسیه در ایران بودندها و نیروهايبازگشت کشته شد. قزاق

میـان ایـران . کـرد هـا کمـک مـی   بـه قـزاق  ، هـا انگلیس مخالف بلشـویک که حالیدرکرد؛نمی
، ایـران ،هـا هاي روسی مانده بود. بـا قـدرت گـرفتن مارکسیسـت    و مارکسیستهاطلبسلطنت

روابـط  سـرآغاز ،میان دو کشور.م1921قراردادانعقادحکومت شوروي را به رسمیت شناخت و
).10-12: 1380(مهدوي، سن همجواري گردیدمبتنی بر ح

هاي داخلیشورش.9
هاي قدرتمند در ایران، مانند هخامنشیان، ساسانیان و صفویه، از الگوهـاي  اغلب حکومت

اند. در دوران متأخر نیز کوشش بر حفظ آن شیوه بـود؛ امـا   کردهتمرکزگراي سیاسی پیروي می
ن عامل، بسیاري از کارگزاران را بر جان و مـال  دولت استبدادي مشروط و محدود گردید و همی

مردم حاکم کرد. مدرنیته با از کار انداختن استبداد سنّتی، هـیچ تکنیـک مـؤثر مـدرنی را هـم      
گراي سیاسی و عوامل نیروهاي خـارجی،  جایگزین نساخت. ضعف شاه و تندروي نیروهاي آرمان
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،ز سوي دیگر، بسـیاري از سیاسـتمداران  کشور را به سمت آشوب سوق داد. حکومت ناتوان بود و ا
دیدند و قصد داشتند کشور را نجات دهنـد. کشـورهاي خـارجی    خود را همچون قهرمانان ملی می

هاي داخلی کردند. در این میان، جنبشنیز در اوضاع بحرانی به هر قیمتی منافع خود را دنبال می
بسته شدن مجلس و دخالت خارجی شـکل  ها اغلب در مبارزه با استبداد، سربرآوردند؛ این جنبش

هایی آغاز شد که به ضرر منافع ملی بود. اغلـب سـران ایـن    گرفتند. در گوشه و کنار کشور حرکت
خواستند در برابر اسـتبداد و وابسـتگی قیـام کننـد، امـا در      ها، مقاصد منفی نداشتند و میجنبش

تجزیـه و خودمختـاري نبودنـد، امـا     افکندند. شاید آنهـا بـه دنبـال   عمل کشور را به مخاطرات می
گرفـت و اگـر موفـق    لمـان قـرار مـی   اي در جهت منافع شـوروي، انگلـیس و آ  اقداماتشان به گونه

کردند.شدند، با کمک کشورهاي خارجی، به ویژه شوروي، ایران را تجزیه میمی
نگلـیس و  خواهان بود و دشـمن ا میرزا کوچک خان علیه استبداد قیام کرد و طرفدار مشروطه

روسیه و دوسـت داشـت در کشـور آزادي، اسـتقالل و برابـري برقـرار باشـد. او انسـانی خیرخـواه و          
ها را خورد و به سمت شوروي حرکت کرد و اقدامات او باعث طلب بود، اما فریب مارکسسیستآزادي

میـرزا بـا   هاي لنین و استالین، حکومت سوسیالیستی گیالن را تشکیل دهد. شد تا بر اساس خواسته
مقامات مرکزي ایران هماهنگ نبود و نزدیک بود شمال ایران را به نفـع روسـیه تجزیـه کنـد. میـرزا      

هاي کارآمد جست و جـو کنـد. آنچـه را    خود ابزارها و تکنیکنتوانست براي اهداف متعالیه و آرمانی
او تحمیـل کـرد: میـرزا    ها در قرارداد گلستان و ترکمانچاي نتوانستند بر ایران تحمیل کنند،که روس

خان، خطۀ شمال را از دسـت  کوچکاسواحل شمال ایران را به روسیه بخشید و ایران با حرکت میرز
ها برید و با بسیاري از رهبـران جنـبش جنگـل درگیـر شـد؛      داد. وي در اواخر کار از مارکسیستمی

رش سردار سـپه و تیمورتـاش   و سرانجام، با یوهاي حکومت مرکزي را رد کردجیگريها و میانفرمان
ها را ). شوروي پس از توافق با ایران، جنگلی52- 54: 1370جنبش خطرناك او فرو نشست (والیتی، 

). میـرزا بیشـتر چریـک بـود و از الزامـات      393: 1336به راحتی فروخت و بـه کشـتن داد (ذوقـی،    
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اسـالم و حمایـت از   بـا شـعار وحـدت جهـان    ی آگاهی نداشت و به همین سبب،دیپلماتیک و عقالن
آلمان و عثمانی، کشور ایران را با بحران مواجه کرد.    

گرایانه، قصـد داشـت کشـور کوچـک و فرمـانبرداري      با رفتارهاي قومخزعل، شیخ قبیله
تأسیس کند. راز موفقیت خزعل در دیپلماسی سنّتی او با انگلستان بـود. انگلـیس بـراي حفـظ     

اظت از تأسیسـات نفتـی و مقابلـه بـا هجـوم دزدان و قبایـل،       منافع خود در جنوب، به ویژه حف
خزعل و قبیلۀ او را مسلح کرد و با قراردادي، قول داد ساالنه مبـالغی پرداخـت کنـد؛ پشـتیبان     
پسران خزعل پس از او براي رسیدن به سلطنت خوزستان باشد و بـه شـخص خزعـل تضـمین     

از او حمایت کند. اگر خزعل موفق شـده بـود،   امنیتی داده بود تا در برابر حکومت مرکزي ایران 
اکنون خوزستان ایران، مانند یکی از کشورهاي شیخ نشین کوچـک و وابسـته بـود. خزعـل بـه      

دانست. سرانجام با لشگرکشی داد و خود را سلطان جنوب ایران میحکومت مرکزي مالیات نمی
ء نکـرد و خزعـل و پسـرانش را    رغم حمایت انگلیس، رضا شاه اعتناسردار سپه تسلیم شد و علی

).512-518: 1368ذوقی، (به صورت حصر در تهران نگاه داشت
شیخ محمد خیابانی، فعال سیاسی آذربایجان در دورة دوم و چهارم به نمایندگی انتخاب 
شد. او از مشروطه خواهان بنام و مبارز بود و طرفدار آزادي شهروندان و استقالل کشور؛ در همۀ 

مشروطه طرف مردم را گرفت و بـا دربـار و نیروهـاي روس و انگلـیس مقابلـه کـرد.       رویدادهاي
گرایی تمام بـراي حفـظ تمامیـت ارضـی و بـه دسـت آوردن وام و       الدوله با واقعزمانی که وثوق

حمایت امنیتی، سمت انگلسـتان رفـت، خیابـانی بـه مجلـس چهـارم راه نیافـت؛ بنـابراین بـه          
موکرات آذربایجان شورشی به راه انداخت و دولـت آزادیسـتان را   آذربایجان برگشت و با حزب د

هاي ایالتی و والیتی و گسترش حـق  ). خیابانی طرفدار انجمن168: 1387تأسیس کرد (اتابکی،
الدولـه بـا همکـاري    مشارکت براي همۀ شهروندان ایرانی بود، اما وضع بسیار بحرانی بود. وثـوق 

یابانی را سـرکوب کردنـد. خیابـانی و میـرزا کوچـک خـان،       ها به راحتی خمخبرالسلطنه و قزاق
گرا و آزادیخواه بودند، اما منافع ملی را در نظر نگرفتند.مبارزانی آرمان
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محمدتقی خان پسیان نیز، سرشت تحوالت سیاسی ایران را درك نکـرد و قربـانی شـد.    
و تجربـه داشـت و از   اي با لیاقت بود و در زمینه و تحصیالت خود، تخصـص وي افسر و فرمانده

گرا و آزادیخواه بود و با نیروهاي روسیه و انگلیس درگیر شـد. پسـیان در   سوي دیگر، بسیار ملی
شد. در کودتاي سیدضـیاء، حـاکم   خراسان مقام اول امنیتی بود و اغلب کارها با او هماهنگ می

عد، قوام رئیس الـوزراء  السلطنه را دستگیر و زندانی کرد. اندك مدتی بنظامی خراسان شد و قوام
شد و پسیان را بر کنار کرد، اما پسیان با توجه به اصـالحات گسـترده در خراسـان، طرفـدارانی     

الحمایـه و بـا   خواسـت پسـیان را تحـت   هاي قوام نشد. قوام میداشت و بنابراین، تسلیم خواسته
کـزي قیـام کـرد.    دادن دو سال حقوق، از کشور خارج کند، اما او نپذیرفت و علیـه حکومـت مر  

اول انجام داد ها بود و چندین نبرد به نفع آلمان و عثمانی در جنگ جهانیپسیان طرفدار آلمان
گرفت. سرانجام با فراخوان جنگی قوام علیه پسیان، وي سرکوب و کشته شد. و از آنها کمک می

هـاي انـدك   رئیس علی دلواري، سرباز فداکار، رشید و مبارز، در جنگ جهانی اول با نیرو
گرایی ملی و ها ایستاد. قیام دلواري و سربازانش، هر چند وجوهی از قهرمانخود مقابل انگلیسی

هاي کالن کشور  نبود. این مبارز راسـتین،  در شـرایط   گرایی داشت، اما در جهت سیاستآرمان
تفاده کـرد  بیطرفی را نپذیرفت و انگلستان سرانجام براي سرکوب دلواري از هواپیمـا اسـ  ،اشغال

).141: 1380(برلی، 
در این دوره، ایران به سبب فقدان دولت مقتدر مرکزي و ارتش ملی، دچـار تفرقـه و هـرج و    

هـا ماننـد دلـواري    کرد. برخی از ایـن جنـبش  اي، ادعاي حاکمیت میمرج بود و هر کس از هر نقطه
اهانـه و خائنانـه محسـوب    ودخوهـایی خ گرایانه و قهرمانانه بودند و برخی چـون خزعـل حرکـت   ملّی
ها در راستاي منافع ملی کشور نبود و اصول بیطرفی ایـران را  شدند. با این حال، همۀ این جنبشمی

ها کشور را به وضـعیت بحرانـی   کرد. جز جنبش دلواري، اغلب جنبشدر جنگ جهانی اول نقص می
هـیچ امـر سیاسـی تنهـا بـا زور      داد.کشاند و احتمال تجزیه و ماندگاري اشغالگران را افزایش مـی می

بخش دارد. امور هیجـانی و  گیرد و عرصۀ قدرت در روابط انسانی نیاز به عوامل مشروعیتصورت نمی
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ریـزي و دقـت   حل است، در صورتی که سیاست به صبر، آرامش، برنامهترین راهزودگذر همواره کوتاه
نیاز دارد.  

الگوهاي سیاست خارجی (الگوي بیطرفی).10
به اینکه در این اوقات متأسفانه بین دول اروپ نائرة جنگ مشتعل است و ممکـن  نظر «

است این محاربه به حدود مملکت ما نزدیک شود و نظر به اینکه روابط ودادیۀ ما به حمداله بـا  
دولت متخاصمه برقرار است؛ براي اینکه عموم اهالی از نیات مقدسۀ ما در حفظ و صـیانت ایـن   

فرمـائیم کـه جنـاب اشـرف     تحاربه مطلع باشـند امـر و مقـرر مـی    به دول مروابط حسنه نسبت
الوزرا فرمان ملوکانه به فرمانفرمایان و حکام و مأمورین دولت ابالغ دارند که دولـت مـا در   رئیس

طرفی را اتخاذ و روابط با دوستان خود را با دولت متخاصمه کماکان حفـظ  این موقع مسلک بی
دین لحاظ مأمورین دولت را باید متوجه نمایند که نباید وجهاً من وجـوه  نماید، و بو صیانت می

براً و بحراً کمک به همراهی و یا ضدیت هر یک از دول متخاصـمه نمـوده و یـا اسـلحه و ادوات     
حربیه براي یکی از طرفین تدارك و یـا حمـل کننـد و بایـد از طرفـداري بـا هـر کـدام از دول         

ه مسلک بی طرفی دولت متبوعه خود را کامالً رعایت نماینـد و در  متحاربه پرهیز و احتراز نمود
داند به عرض طرفی و صیانت روابط حسنه باز آنچه هیات دولت ما مصلحت میتکمیل حفظ بی

آرشـیو اسـناد وزارت امـور    » (برسد در اجراي مقررات آن امر ملوکانه شرف صدور خواهد یافـت. 
ق.).1332-66-35خارجه 

مانده در هنگامۀ جنگ جهانی اول، بیطرفی بود. ایران به فرمان احمدشـاه و  تنها راه بجاي 
). ایـن  153: 1368الممالک اعالم کرد کـه بیطـرف خواهـد مانـد (ذوقـی،      صدور اعالمیۀ مستوفی

ها ارسال شد و انگلیس، روسیه، ژاپـن، ایتالیـا و همـۀ کشـورهاي دور و     اعالمیه به همۀ سفارتخانه
ی ایران را دریافت کردند و پاسخ دادند که به آن احترام خواهنـد گذاشـت. در   نزدیک، اعالم بیطرف

در این موقع که متأسفانه دایرة جنـگ  «فرمان عالءالسلطنه به سفارت روس و انگلیس آمده است: 
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اند که پولتیک بی طرفی مابین دول اروپا مشتعل گشته، اولیاي دولت متبوعۀ دوستدار مصمم شده
ه موجـب انقـالب شـود احتـراز     ونه وقایعی که ممکن است در حدود این دولت علیاتخاذ و از هر گ

ناب جاللتماب پوشیده نیست اولین وسیلۀ مهم خاطر دقایق شناس آن جنمایند و به طوري که بر 
الزمه که اسباب موفقیت دولت مطبوع دوستدار در اجراي این نیت خواهد بود این است که اولیاي 

اند) باقتضاي حسن روابط همجواري قشـون خـود را از   چنانکه مکرر وعده دادهدولت بهیۀ روسیه (
خاك ایران احضار و نقطه نظـر اولیـاي دولـت متبوعـۀ دوسـتدار را تأییـد فرماینـد. بـه اطمینـان          

اي که در آن چناب جاللتماب سراغ دارد امیدواري کامل حاصل است که با احساسات خیرخواهانه
لیاي متبوع دولت دوستدار را بـه استحضـار مقامـات مقتضـیه رسـانیده و      اسرع وسایل این نیت او

موافقت اولیاي دولت متبوعه خود را با نظریات اولیاي امور ایران تحصیل و اولیاي دولت دوستدار را 
دانـد خـاطر مـودت ذخـایر آن جنـاب دوسـتان       از این حیث متشکر فرمایند. در خاتمـه الزم مـی  

متوجه سازد که جناب سفیرکبیر عثمانی مقـیم طهـران صـریحاً اظهـار     استظهاري را به این نکته
طرفی خود را در این موضوع اعالم نمایند، اولیاي اند در صورتی که دولت متبوعه دوستدار بیداشته

طرفی ایران را کامالً رعایت خواهند نمود. با انتظار نتیجه اقدامات حسنه آن مقام دولت عثمانی بی
ق.).1332- 66آرشیو اسناد وزارت امور خارجه» (نمایدامات فائقه را تجدید میجاللتماب احتر

این الگوي دیپلماتیک دفاعی، به سبب توان اندك اقتصادي و نظامی ایران در وضعیت اشغال 
اتخاذ گردید. بر این اساس، کشورهاي خارجی هیچ امیدي از ایران نداشـتند و ایـران بـه هیچیـک از     

داد. بیطرفـی موضـعی بـراي حفـظ اسـتقالل و      ین، سالح، نیرو و امکانـات نمـی  هاي درگیر زمطرف
تمامیت ارضی ایران در وضعیت بحرانی بود و جز این الگو، هرگونـه اتحـاد، ائـتالف، هجـوم و مبـارزه      

اي خطرناك براي بقاي ایران داشـته باشـد. ایـران در وضـعیت تـدافعی خـود را از       توانست نتیجهمی
مللی کنار کشید و اینچنین بود که در پایان جنـگ توانسـت از متجـاوزان درخواسـت     الهاي بینفتنه

کند تا خاك ایران را بـدون قیـد و شـرط تـرك کننـد. هـیچ الگـویی بـه ایـن زیبـایی و هنرمنـدي            
توانسـت  توانست ضامن حفظ منافع ملی ایران باشد و هر گونه کنش هیجانی و غیرمنطقـی مـی  نمی
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اي با اسـناد بسـیار از بیطرفـی    دهد. در مرکز اسناد وزارت امور خارجه، پروندهمرزهاي کشور را تغییر 
). 35، دوسیه 66کارتن ،ق.1332ایران در جنگ جهانی اول وجود دارد (سال

نتیجه
کـرد،  هاي تاریخ را سپري میترین زمانایران در آستانۀ جنگ جهانی اول یکی از بحرانی

هـاي مختلـف   بحرانکشور پس از مشروطیت، دچار دافش را نداشت. زیرا توانایی دستیابی به اه
داخلی و خارجی و هرج و مرج شده بود. اما به سبب وجود نهادهاي عقالنی، ماننـد وزارت امـور   
خارجه و نخبگان دیپلمات، خطر بزرگ جنگ از فراز ایران دور شد. از آغاز مشروطیت تا برآمدن 

مللی قرار گرفت و سرانجام سه کشور اشغالگر وارد ایران شدند. الرضاشاه، ایران آماج حوادث بین
ایران در جنگ جهانی، دیپلماسی بیطرفی را پی گرفت و توانست پـس از جنـگ بـا شـرکت در     

ـ کـه بعـدها لغـو شـد ـ از تمامیـت ارضـی و        .م1919صلح پاریس و انعقـاد قـرارداد   کنفرانس 
یرانیان در ارتباط با هر کشـور خـارجی، تمامیـت    استقالل کشور دفاع کند. دو کلید واژة اصلی ا

بر ایـن  ارضی و استقالل بود. این دو هدف سرانجام به دست آمد: روسیه، انگلیس و حتی آلمان
دو حق ایران تأکید داشتند. ایران در وضعیتی نبود که بتواند از الگویی خاص پیروي کنـد. تنهـا   

هاي مبتنی بـر مـذاکره، امتیـاز دادن،    وانستند طرحپشتوانۀ ایران نخبگان دیپلماتیک بودند که ت
موزانه، نیروي سوم و به ویژه بیطرفی را دنبال کنند. دستگاه وزارت امور خارجه، جنـگ جهـانی   

هـاي گونـاگون بـه مـذاکره پرداخـت، بـه       هاي دقیق فرستاد، با قدرتبینی کرد، گزارشرا پیش
ها را در برابر یکدیگر قـرار داد. بـا آنکـه    قدرتهیچیک از آنها استقالل ایران را نفروخت و حتی 

هـاي آتـش   ایران ارتش ملی منسجم و توان اقتصادي نداشت، همچون ققنوسـی از میـان شـعله   
سابقۀ تمدنی، وارد دورة جدید برخاست. این بخت، وقوع انقالب بلشویکی در روسیه بود. ایران با

و موجـب وحـدت و بقـاي ایـران در     استهاي هویتی شد. سیاست خارجی ایران، یکی از مؤلفه
ها و ورود به دوران جدید بوده است.   عبور از خطرات و بحران
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ان: انتشارات پروین، ترجمه: کاوه بیات، تهرتاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس)، 1372زرگر، علی اصغر (

، تهران: کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایرانرسائل سیاسی عهد قاجار)، 1380زرگري نژاد، غالمحسین (
، تهران: شیرازهایران و جامعه ملل)، 1377زندفرد، فریدون (

، تهران: نشر ادیبایران در جنگ بزرگ)، 1336سپهر، مورخ الدوله (
انتشارات دانشگاه تهران:تهران، 2ج ماسی عمومی، تاریخ دیپل)1329(حسن ،ستوده
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، اداره انتشـار اسـناد، تهـران: دفتـر     اسنادي از روابط ایـران و فرانسـه  )، 1376عراقی، محمدحسن کاوسی (
وزارت امور خارجهالمللیمطالعات سیاسی و بین
رجمـه: اسـماعیل شـاکري،    ، تتحلیل تاریخی سیاست ایران از آغاز تا امـروز )، 2535فرمانفرمائیان، حافظ (

وزارت امور خارجهالمللیانتشارات مرکز مطالعات عالی بینتهران: 
، به تصحیح: ایرج افشار، تهران: کتاب روشننامهسیاست)، 1389فروغی، محمدعلی (

24، شماره 6، سال فصلنامه تاریخ روابط خارجی)، تاریخچه وزارت امور خارجه، 1384ویلم (فلور، 
، ترجمه: فاطمه سلطانی یکتا و رضا امینی، تهران: اطالعاتدیپلماسی)، 1387ري (، هنکیسینجر

، ترجمه: کاوه بیات، تهران: رساعملیات در ایران، جنگ جهانی اول)، 1382مابرلی، جیمز (
، به کوشش: سید محمدصادق فیض، تهران: صباحیک کلمه و یک نامه)، 1382مستشارالدوله، میرزا یوسف (

، در تاریخچه تشکیل وزارت امور خارجه و اصـول نـوین   مآثرالمهدیه)، 1379وله، میرزا مهدي خان (ممتحن الد
الملل، تهران: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجهروابط بین

، تهران: قومسالمللتاریخ دیپلماسی و روابط بین)، 1384نقیب زاده، احمد (
، تهـران: وزارت امـور   گزاران و رجال سیاسی در روابط خـارجی ایـران  سیاست)، 1364وزارت امور خارجه (

خارجه، دفتر آموزش و ارزیابی
، تهران: دفتر مطالعات سیاسـی و  تاریخ روابط خارجی ایران، دوره اول مشروطه)، 1370والیتی، علی اکبر (

المللی وزارت امور خارجهبین
، تهران: نشر پیکانان در دوره پهلويسیاست خارجی ایر)، 1380هوشنگ مهدوي، عبدالرضا (

، تهران: امیرکبیرتاریخ روابط خارجی ایران)، 1377(---------------------
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