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دکتر صادق زیباکالم*  /محمّدتقی ابراهیمی خوجین

چكیده
این پژوهش بر آنست که به آزمون و اثبات فرضیهای بپردازد کهه اهاهام مهیدامد«:سیاسهتهای دولهت
انگلستان و تغییر مویکرد آن دم قبال مویهدادهای پیشهروانه و مترقهی ایهران یعنهی مشهروهه نا هی از
محاسبات ماهبردی منطقه ای و بین المللی دولت امپراتومی بریتانیها و تهاکتیکی بهرای محهدود کهردن
قدمت دست امتیازگیرِ دولت موسیۀ تزامی از ایران و مفع تادید منافع انگلسهتانِ مسهتقر دم منطقهه از
جانب همسایۀ مالی ایران بوده است» .با پهرداز بهه ایهن موضهو و اثبهات ایهن فرضهیه مفتامههای
متفاوت دولت یاد هده از تهش بهرای گسسهت از موسهیه و حمایهت از مشهروهه و ماه دادن مشهروهه
خواهان برای تحصن دم محل سفامتخانه ا تا عقد قرامداد  7091و تقسیم ایهران بهه سهه منطقهۀ زیهر
نفوذ بریتانیا موسیه و بیهرف قابل تحلیل است .این جُستام به سیاسهتهای ابرقهدمتها بها مشهروهۀ
ایران می پردازد تا عوامض مویکرد سلبی لندن نسبت به سیاست مسکو دم تاران آ کام گردد.
کلید واژهها
ایران مشروهه قرامداد  7091بریتانیا سفامت انگلستان موسیه.

* عضو هیات علمی و استاد گروه علوم سیاسی دانشکد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تاران ایران
http://www.zibakalam.com
دانشآموخته دکتری م ته علوم سیاسی دانشکد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تاران ایران
ebrahimikhojin@yahoo.com
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مقدمه
مقابت انگلستان با موسیه همسایۀ مالی ایران مایۀ تحوالت عظیمی دم تامیخ معاصر ایران
ده است .تحوّالت داخلی ایران به هرز غیرقابل مسامحه ای تحت تأثیر این مقابت بود .منهافع
انگلستان دم هندوستانِ تحت استعمام و کنترلش حضوم این ابرقهدمت وقهت ما دم خهای ایهران
اجتناب ناپذیر میکرد و همین حضوم خود به خهود فعالیتههایی ما دم مابطهه بها ایهران پهیش
میآومد که واکنشهای دولت موسیه ما دم ایران دم پی میدا هت و دولهت ایهران نیهز نهاگزیر از
واکنشهایی می د .حضوم موسهها نیهز دم صهحنۀ سیاسهت ایهران بهه واسهطۀ مفهاد قهرامداد
ترکمانچای ه که تحت تأثیر احتمال توهئۀ اهزادگان بر علیهه ههم و از جملهه بهر علیهه نایهب
السلطنه عبّاس میرزای ولیعاد تنظیم ده بود ه تضمین ده بود و دست آنان ما برای دخالهت
دم اموم سرنو ت ساز ایران قاجامی تا حد بسیام زیادی باز گذا ته بود هومی که دمبهام مشهاوم
و معلم موسی دا ت؛ دم عین حال دیپلماسی فعال و پیشروی انگلستان دم بسیامی موامد گوی
سبقت ما از مقیب دیرینه می مبود .هرچند اصل قرامداد ضد ایرانی و ننگین ترکمانچای نیهز بهه
هنگام احساس خطر انگلستان از دستیابی موسها به آبهای گرم خلیج فامس و تادیهد منهافع
انگلستان دم هندوستان با وساهت سرگوم اوزلی سفیر وقت انگلستان دم ایران به ضرم منافعِ به
ویژه بلندمد ت و تامیخی ایران منعقد ده بود که جدایی باترین سرزمینهای ایران ما از لحهاظ
ژئوپلیتیکی اقلیمی اقتصادی و ...ما دم پی دا ت.
همین جداییها و حسرتها ی ایرانیانِ تحقیر ده نقطۀ آغاز جنبشی دم تامیخ معاصر ایران
د که خروج نسبی ایران ما از تامیخ قدیم اقتدامگرایی خود با ومق زدن گفتمهان قهدیم و ومود
به عصر تجدّد با مفاهیم مدمن و گفتمان مشروهه و لیبرال دموکراسیِ برسهازند ایهران نهوین ما
با چند مشخّصه از جمله محدود کردن قدمت سلطنت و تفکیک قوا و افزایش قدمت ملّت دم پی
دا ت که با همکامی مو نفکران عرفی نوگرا و مهبران دینی سنتی کل گرفت.
این گذام با پرداخت هزینههای کشن معنوی و مادی از سهوی ایهران عقهب مانهده و توسهعه
نیافته همراه بود که می توان به فجایعی چون قتل بزمگمردانی چهون امیرکبیهر میهرزا آقاخهان
کرمانی و حبس و انزوای مستشاملدولۀ تبریزی دم دومان پیشامشروهه ا هامه کهرد کهه اگرچهه
میشههای داخلی اقتدامگرایانهه دا هت ولهی عهدم احسهاس مسه ولیت سهفامتهای دو قهدمت
خامجی حاضر دم ایران دم خصوص فعّالیتهای منجر به متضرم دن برخهی افکهام متجددانهه و
اصشح هلبانه و بی تدبیری غیرمس والنۀ آنان بدترین سرنو تهای ممکن ما بهرای ایهران مقهم
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می زد و از آنان دم برابر نگهاه افکهام عمهومی و وجهدان تهامیخ چاهر نهاهران و مداخلهه گهرانِ
زومگویِ سودجویِ دم پی کسب منافع خویش به هر قیمتی ما با سوءاستفادههای غیراخشقهی از
رایط اقتدامگرایی مملکتِ بخت برگشته ما به نمایش میگذا ت.
امّا به هر بدبختی و تقدیری تسلیم نشدن دم برابر سرنو ت وم با مبامز معدود ایرانیهان
میان پرست و کشاندن خیلِ قابل توجه و تأثیرگذامی از مردم به دنبال اهداف بلند خهود ناهال
آزادی و استقشل ما دم خای ایهران مهیکا هت و بها آبیهامی آن بهه خونشهان دمخهت تنومنهد
مشروهیت سر بر میآومد.
مومخان مامکسیست موسی بردا ت خود از ناضت مشروهه ما چنین بیهان مهی کننهد« :از
نظر سوق الجیشی نیز ایران مرکز تقاهع خطوط مام استراتژیکی است .آزادی مردم ایران تهأثیر
غیرقابل انکامی دم افغانستان بلوچستان و تبهت و هندوسهتان خواههد دا هت .ناضهت انقشبهی
ایران مسألۀ ناگاانی نیست ابتدا کل اقتصادی تحریم دا ت [ا امه به تحریم تنباکو] .این ماه
مبامزه بعدها دم ترکیه چین و هندوستان با موفقیت مومد اسهتفاده قهرام گرفهت» (ایرانسهکی
.)35 :7531
ایران پیش قراول رق بیدام بود .این پیش قراول به سهرعت پهیش مفتهه و داخهل خطهوط
د من د .با این حال د من ما به هول و هراس انداخت .زیرا به دنبال خهود هندوسهتان 599
میلیون نفری و همچنین چین  039میلیون نفری ما که دم ماه استقشل ملّهی مبهامزه مهی کنهد
می کشاند و به دنبال این امدوی عظیم  139میلیونی کره کشوم سهپیده دم آمام هنهدوچین و
افغانستان نیز کشیده می وند .بیدامی رق بومژوازی بین المللهی ما بهه چنهان ترسهی دچهام
ساخته است که لیبرال ترین دولت اموپا (انگلیس) خود ما دم آغو تزامیسم انهداخت و قهرامداد
 7091ما با آن کشوم منعقد نمود(همان).
مشروهه دم مراحلی از حمایت انگلستان با پناه دادن  70ههزام تهن [یها بهه موایهت«دنهیس
مایت» سفیر سابق انگلستان دم ایهران تها  39ههزام نفهر] متحصهنِ مشهروهه خهواه دم سهفامت
برخومدام د و دم دومههای دیگر مومد بی اعتنایی قرام گرفت که برابر یافتههای تامیخی دم این
پژوهش مواضع مختلف دولت انگلستان بیشتر از انگیزههای منفعت هلبی بهرای دولهت خهویش
به ویژه مقابت منفی با موسیه باره می برده است .ضمن آنکه گاهی سهفامت انگلسهتان دم برابهر
مویدادهای مُ خ داد ایران مواضع متفاوتی از وزامت امهوم خامجهۀ انگلسهتان و بههههوم مسهتقل
میگرفته است.
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نقطۀ اوج دخالتهای بیگانه دم جریان انقشب مشروهه ما میتوان دم دو مسألۀ عقد قهرامداد
 7091که ایران ما به مناهق تحت نفوذ دو کشوم موسیه و انگلیس تقسیم کهرد و همچنهین بهه
عنوان پیامد هبیعی این قرامداد به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی اه بهه یهامی موسهها
مشاهده نمود .و دم ناایت نیز دمخواست موسهیه مبنهی بهر اخهراج مومگهان وسهتر و حمایهت
بریتانیا از ایهن دمخواسهت دم سهال  7077تیهر خهشص ما بهه انقهشب زد .بهدین ترتیهب اتّحهاد
دولتهای موسیه و انگلیس دم مقابل خطر آلمان تقسیم ایران دم قرامداد  7091و ا غال ایهران
دم جنگ جاانی اول از جمله مام ترین عوامل خامجی دم کست مشروهه بها مویکهرد آزادی از
اقتدامگرایی داخلی و استقشل از دولتهای خامجی قدمتمند به مام میآیند.
 -1موازنۀ مثبت؛ یک استراتژی بر ضد منافع ملّی
استراتژی نتیجۀ پدیدهای مجر د نیست بلکه از یک واقعیت جغرافیایی اقتصادی و حقهوقی
اجتماعی منتج می ود« .استراتژی به تعبیر بوفر دم این عبامت خشصه می ود :تضاد تمایشتاعمال زوم برای حل خصومت و اختشف و پیش بردن اموم» (سبحانی .)733 :7537
از زمانی که این مقابتها دم منطقه دمگرفت پایه و اساس موابط سیاسی ایران با قهدمتهای
بیگانه و استعمامگر به دو کل کلّی استوام گردید -7 :موازنۀ مثبت دوهرفهه یها چندهرفهه؛ -3
موازنۀ منفی همهجانبه یا عدمی [یا بیهرفی مثبت](همان.)707 :
سیاس ت موازنۀ مثبت بر این اساس استوام بود که چون ایهران دم برابهر فشهامهای دو دولهت
موسیه و انگلیس نمیتواند هر امتیازی که چه با توافق و چه به زوم به یکهی از آناها داده هود
متقابشً امتیازی نیز به قدمت متقابل اعطا گردد تا موازنه دم منطقه برقرام هود و مقیهب قهدمت
اول ایران ما تحت فشام قرام ندهد (همان.)703 :
سیاست خامجی ایران از زمان ناصرالدین اه قاجام بدین سمت به علت ضعف هدیدی کهه
بر دولت ایران مستولی بود براساس «موازنۀ مثبت» پیمیزی هده بهود و عمهدتاً هومویها دم
مال و انگلیس دم جنوب پا به پای یکدیگر امتیازهایی ما دمیافهت میکردنهد تها جهائی کهه دم
سال  7091و بعدا  7073تقسیم ایران ما نیز بر اساس منافع منطقهای خود پذیرفتنهد (مصهدق
و موازنۀ منفی  )7537از هنگام مشروهه تا پایهان دوم مصهدق ایهن سیاسهت توسهط مهبهران
ایران به واسطۀ مشروهه وامون و سیاست «موازنۀ منفی» مهی هود .مصهدق اوج کامیهابی ایهن
سیاست است.
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این سیاست موازنۀ مثبهت دم مشهروهیت مهومد اعتهراض جهدی قهرام مهی گیهرد و آومدن
کام ناسانی از کشومهای سوم غیر از انگلستان و موسیه مدنظر سیاستمدامان ایرانهی قهرام مهی
گیرد و دم دومهها ی بعدی هم تحت عناوین موازنۀ عدمی و دم کل تکامهل یافتهه و علمهی تهر
آن موازنۀ منفی دنبال می ود .اوج آن دم زمان نخست وزیهری مصهدق بهود کهه پهیش تهر دم
کسوت نمایندگی مجلس آن ما بیان کرده بود .اما با سقوط مصدق با تغییر نام از موازنهۀ مثبهت
به ناسیونالیسم مثبت از سوی محمدمضا اه دنبال می ود.
«دم ایران این دو دیدگاه بین دو هیف از خصیتها و زمامدامان وجود دا ت کهه میتهوان
بدین صومت آناا ما دسته بندی کرد :هیف اول کسانی که عوامل بیگانگان بودند و یا همع مهال
هاه و ...از دیهدگاه اول پیهروی
و دنیادوستی دا تند ماننهد دمبامیهان مجهال و حتهی هخ
می کردند .دم مقابل این هیف هیف دوم کسانی بودند که مسهتقل و دوسهتدام وههن و ملّهت و
خواهان سربلندی و استقشل ایران بودند و از دیدگاه دوم پیروی میکردند که آیتاهلل کا هانی و
دکتر مصدّق از این هیف به مام میموند .دکتر مصدق عشوه بر اعتقاد به بعد «موازنۀ منفهی»
بعد بسیام مام دیگری ما هم دم نظر دا ت که دم آن زمان به نهام «بیهرفهی مثبهت» و بعهدها
«جنبش عدم تعاد» معروف د» (همان.)700 :
مصدق خود بهعنوان دانش آموختۀ حقوق سیاسی و سیاستمدام فعال مجرب که  6پاد هاه
از ناصرالدین اه قاجام تا محمدمضا هاه پالهوی ما بهه عمهر خهود تجربهه کهرده بهود و از آغهاز
کو شهای سیاسی دم دوم محمدعلی اه قاجام تا مرگ دم نیمۀ دوم سهلطنت محمدمضا هاه
پالوی از سر ناس ترین مجال سیاسی ایران و جاان د موازنۀ مثبت ما چنین رح می دههد:
« ...ملت ایران هیچ وقت با «توازن مثبت» موافقت نمیکند و از اولین موزی که من وامد مجلس
دم با قرامداد مالی و هر عملیاتی که دولتهای بعد از اریوم از نظهر «تهوازن مثبهت» نمهوده
بودند مخالفت کردم و اعمال خائنانۀ آناا ما به جامعه آ کام نمودم .اگر از نظهر «تهوازن مثبهت»
هرچه دول مجاوم میخواهند بدهند پر واضح است که دول مجاوم بسیام خو وقت مهی هوند و
دولتها ی خائن هم خو وقتی آناا ما برای خود سرمایه بزمگی قرام میدهند و آن ما به مخ ملت
میکشند ولی ملت می داند که با این مویه هولی نخواهد کشید که هرچه دامد از دسهت بدههد.
هیچ کس نمیتواند قضاوت ملت ایران ما انکام کند .ملت ایران به دولتهایی که به کشوم خیانت
نمودهاند به چشم بد مینگرد و هر وقت بتواند خائنین ما به چوبهۀدام مهیزنهد .بهه عقیهد مهن
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توازن سیاسی وقتی دم مملکت برقرام می ود که «انتخابات آزاد» با هد» (کهیاسهتوان :7533
.)737
آن هوم که از گفتههای مصدق دم مجلس چاامدهم پس از خروج و تبعید اجبامی مضا هاه
از ایران) پیداست او موازنۀ مثبت ما به عنوان استراتژی ضد منافع ملّهی و برآمهده از دولتههای
اقتدامگرای غیر مل ی یا غیر دموکراتیک امزیابی می کند و چام کام ما دم انتخابات آزاد مهیدانهد
که نماد دموکراسی لیبرال میبا د .او به صراحت اعمال دولتهای دامای استراتژی توازن مثبت
دم عرصۀ بینالمللی ما «خائنانه» دم برابر منافع ملت میدانهد کهه هبعهأ چنهین دولتههایی نهه
دموکراتیک که اقتدامگرا می با ند و هرگاه ملّت فرصت (انتخابات آزاد) یابند چنین دولتههایی
ما کنام گذا ته و مجازات میکنند.
 -2زمینههای رقابت میان انگلستان و روسیه
مشکل اساسی و مقیب انگلستان دم ایران موسیه بود و دم جلوگیری از پیشهروی موسهیه از
انگلستان نتوانست یک سیاست محکم و ثابت و م ثر دا ته با د .انگلیسها هر بام که موسهها
یک پا پیشروی میکردند سخت به آناا اعتراض می کردند اما از آنجا که موسها مهیدانسهتند
مقیبشان آماد مبامزه دم آن سرزمین دومافتاده نیست به این اعتراضها اعتنا نمی کردند بلکه
تناا برای حفظ هاهر دم جواب هر اعتراضی عذمی می ترا یدند .مثشً گاهی این پیشهرویها ما
نتیجۀ اقدام خودسرانۀ فرماندهان محلی خود جلوه می دادند و زمانی هر پیشروی تازه ما آخرین
اقدام خود می مردند .به اضافه اصوأل موسها برای انگلیسها که خود به سرعت متصرّفاتشهان
ما توسعه می دادند حقی برای این اعتراضها نمی ناختند .بعضی از دولتمردان انگلیسهی نیهز
خود متوجه این امر بودند (لنزوسکی .)63- 39 :7536
آنچه به چشم نمهیآمهد حضهوم دولهت ایهران بهود کهه کمتهرین مهانعی بهرای کنشههای
استعمامگرایانۀ دول مذکوم بودند .دولتی استبدادی که دم برابر معیت اقتهدامگرا و دم تعامهل بها
بیگانگان بسیام مشحظه کام و ساز پذیر بود.
با سیاست موازنۀ مثبت دولت ضعیف و اسهتبدادی ایهران منهافع پر همامی بهرای دولتهین
استعمامی انگلستان و موسیه تأمین می د ولی نگرانی و مقابت دولتین دم ایران پیشی گهرفتن
آن دو از هم و بر هم خومدن این توازن؛ و نیز تادید منافع انگلستان دم ومای مرزههای ایهران از
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دمون مرزهای ایران به دلیل ژئوپلیتیک حسّاس خدادادی و هبیعی ایران توسط دولهت مقیهب
انگلستان موسیۀ تزامی بود.
 -2-1مستعمرۀ هندوستان
همزمان با آغاز مقابتها ی استعمامی بین سه کشوم موسیه انگلیس فرانسهه دم آغهاز قهرن
نوزدهم و به خطر افتادن منافع انگلستان دم هند این کشوم نیز به ماننهد دو مقیهب دیگهر نگهاه
خود ما متوجه همسایگان هند به ویژه ایران نمود .به خصوص بعد از تادید هند از هرف فرانسهه
و موسیه ایران به منزلۀ دمواز هندوستان برای انگلهیس اهمیهت حیهاتی یافهت و دولهت مزبهوم
ایران ما به عنوان سپر دفاعی هند مومد توجه قرام داد (جشلیان  :7531چکید پایان نامه).
از هرف دیگر با حملۀ تزامهای موسیه به ایران که به منظوم توسهعه هلبهی امضهی و یهافتن
ماهی به آبهای گرم خلیج فامس صومت مهی گرفهت ایهران نیهز بهه دنبهال متحهدی اموپهایی
می گشت تا بتواند دم برابر موسیه مقاومت کند .انگلستان با آگاهی از ایهن نیهاز قاجامهها از ایهن
فرصت باره بردامی نمود .بدین صومت که با انعقهاد معاههدات سیاسهی -نظهامی بها ایهران ههم
بزمگترین مقیب استعمامی خود دم آسیا ما مشغول می نمهود و ههم مهی توانسهت از ههر گونهه
حمله به هند جلوگیری نماید .از این مو تناا نتیجۀ ایهن معاههدات بهرای ایهران ههوالنی هدن
جنگهای ایران و موسیه و تضعیف هر چه بیشتر ایران بود که به صومت دولتی پو الی دم خهط
مقدم دفا از هند باقی ماند .الزم به ذکر است که دولت انگلیس هر زمان منافعش ایجهاب مهی
کرد از تعا دات خود سر باز زده و با مقیب استعمامی خود یعنی موسیه علیه دیگهر مقبها متحهد
می د و دم این میان ایران قربانی منافع این کشهوم مهی گردیهد (همهان) .دم تهامیخ مناسهبات
ایران و انگلیس به موقعی می مسیم کهه حکومهت انگلسهتان بهرای قطهع نفهوذ موس از والیهات
مالی ایران ماسک آزادی خواهی و دوستی ایران ما بههصهومت زده و بهه جلهب افکهام عمهومی
ایران میکو د (پاولویچ تریا و ایرانسکی .)33 :7531
این نکات ذکر ده از تحوالت تامیخی معاصر بدین معناست که انگلستان برای حفظ منافع
خود حاضر به همکامی با هر دولت اقتدامگرا و زومگو چه دم عرصۀ داخلی و چهه دم عرصهۀ بهین
المللی است .حال این دولت دولت اسهتبدادی و اقتهدامگرای قاجهام دم ایهران با هد کهه سهایۀ
زومگوییا بر ملت ایران گسترده ده و یا دولت استبدادی تزامی دم موسیه که بر هر دو ملّت
موسیه و ایران ستم موا میدامد.
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دم آن ایام موسیۀ تزامی دم آسیای میانه به پایگاههای انگلیسی یوم

برده و سعی خهود ما

بر این امر متمرکز کرده بود که با تصرف والیتهای مالی ایران ماهی بهه موی قزّاقهان موس و
کاالهای موسی به سوی خلیج فامس و سرحدّات هندوستان باز کند .عشوه بر خطهوط تلگرافهی
انگلیسیها دم تمام ارها عبههای بانک اهی ما تأسیس نمودند .تجام ایرانی امانتهای خود
ما به این بانک معتبر سپرده و رو به دادوستد با آن نموده و دم ضمن موفق به گرفتن اعتبهام
و وام از این م سسهها میگردند .به این ترتیب بانک اهی انگلیس برای تعالی حیات اقتصهادی
کشوم کمک ذیقیمتی می نماید(همان).
 -2-2امتیازات سیاسی در پوشش امتیازات مالی
پس از الغای امتیاز مویتر با پیگیریهای مویتر و ادعای خسامت از جانهب او مهذاکرات بهه
عمل آمده میان او و امین السلطان و وزیر مختام انگلیس دم  59ژانویهۀ  7330امتیهاز تأسهیس
بانک به مدت  69سال به مویتر داده د و به نام امتیاز بانهک اهنشهاهی مشهاوم گشهت و بهه
امضای ناصرالدین اه مسید(فاتح .)303 :7533
دم ادمۀ این مقابت بود کهه دم فاصهله ای کمتهر از یهک سهال دم  57آومیهل  7309یهک
سرمایه دام موسی به نام پلیاکوف امتیاز تأسیس بانکی به نام بانک استقراضی موس ما به مهدّت
 13سال از دولت ایران گرفت .عا عمل این بانک به تدمیج چنان توسعه یافت که بهه دولهت و
پاد اه و اهزادگان نیز وام می داد و بدین ترتیب عشوه بر آن کهه از ایهن هریهق سهود کشنهی
عاید بانک نمی د ضرم هم می داد چون مقصود موسها از تأسیس این بانهک منهافع و نفهوذ
سیاسی ما دنبال می کرد و نه منافع مالی و بانکی ما (لسانی .)37 :7531
موسها به تقلید از انگلیسیها دم استراتژیهای اتخاذ ده دم سیاست خامجی ان منهافع
بلندمدت کشوم ان ما دم نظر دا تند هرچند دم کوتاه مدت زیانهایی مهالی و  ...نیهز ببیننهد
اما نیک میدانستند که این زیانها از منابع غنی کشوم میزبان ایران قابل جبران است .ههر جها
که انگلستان اقدام به سرمایه گذامی و کسب منافع میکرد موسیه نیز دم صدد اقهدام مشهابای
بر می آمد .تأسیس بانک امتیاز نفت دم دوم بعدی و ...گویای پیشتازی انگلستان سهرمایه دامی
دم مقایسه با موسیۀ تزامی بود .امتیازاتی که بیشتر دم برابر وعد وامهای کشن به سهشهین نهه
دم جات مفاه کشوم بلکه دم جات امهوم غیرضهرومی چهون تفهریح سهلطانی و گهرد اموپها و
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...گرفته می د هبعأ دم مجمهو حتهی آ هنایی سهشهین بها مسهوم و پیشهرفتهای فرنهگ
دمصومت اثربخشی مفیدآن بسیامگران تمام می د.
اما مرحلۀ دیگر برنامههای استعمامی انگلستان بهرای توسهعۀ نفهوذ خهود دم ایهران کسهب
امتیازات اقتصادی سیاسی بود که دم نیمۀ دوم قرن نهوزدهم اتفهاق افتهاد .ایهن امتیهازات ابتهدا
بیشتر با اهداف سیاسی صومت می گرفت و کمتر جنبۀ اقتصادی دا ت ولی با واگهذامی امتیهاز
دامسی به انگلستان و کشف نفت اهمیت حضوم دم ایران برای کشوم مزبهوم افهزایش یافهت و بها
کنام مفتن مقیبشان از ایران به دنبال انقشب اکتبر موسیه انگلیسیها به تناایی سرنو ت ایهران
ما به دست گرفتند (جشلیان  :7531چکید پایاننامه).
دم مجمو انگلیس به دلیل منافع خود دم هند از هر حربهای سهود میجسهت .از ایهن مو
ایران به عنوان دمواز هندوستان هموامه مدّ نظر بریتانیاییها قرام دا ت .دم واقع تسلّط بر ایران
موجب استمرام تسلّط بر هند و دوم نگه دا تن موسیه از اماضی مستعمر بریتانیا بود .به همهین
دلیل انگلیس نیز خواهان ایرانی ضعیف و نیمه مستقل بهود .تهش بهرای تجزیهۀ افغانسهتان از
ایران تغییرات مکرّم دم خطوط مرزی ایران دم رق حمایت از خوانین محلی تسهلّط بیقیهد و
رط بر خلیج فامس کسب امتیازات انحصهامی نظیهر کشهتیرانی تأسهیس بانهک اهنشهاهی
تلگراف کاپیتوالسیون و  ...از جمله اقدامات موفّقِ استعمامگرایانۀ انگلستان دم ایران بود.
 -2-3موضع انگلستان در برابر آغاز مشروطه
دم پاسخ به نیاز آزادی دم ایران و استقشل کشوم جنبشهای اصشح هلبانهۀ ایهران از عصهر
عبّاس میرزای ولیعاد و نایب السلطنۀ ایران و به ویهژه از عصهر امیرکبیهر بهه تهدمیج دم قالهب
گفتمان مشروهیّت انسجام یافت تا عشوه بر مبامزه با اقتدامگرایی دم داخل کشهوم بتوانهد از ماه
آزادی و دموکراسی دم عرصۀ سیاست داخلی توازن مثبت ما هم دم عرصۀ سیاست خهامجی بهر
هم زند و با موازنۀ منفی یا بی هرفی مثبت جایگاه قابل احترامی دم نظام بینالملل یابد.
با این حال دم جریان انقشب مشروهه پیش از وقو آن موسیه از موقعیت باتری دم ایهران
برخومدام بود .به همین سبب تداوم وضع موجود با منافع انگلیس همخهوانی ندا هت .از ایهن مو
انگلیس کو ید با تظاهر به حمایت از مشروههخواهان آتش انقشب ما دم ایران هعلهوم سهازد و
از این مهگذم بتواند موسیه ما از صحنۀ سیاسی ایران خامج کنهد و ههوادامان خهود ما بهر صهحنۀ
سیاست کشوم مسلط گرداند .بنابراین هدف اصلی انگلستان از نفوذ دم ناضت مشهروهه کنتهرل
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ناضت و هدایت آن به سمت مقاصد لندن بود .بدین ترتیب مفتام مزوّمانۀ انگلیسیها سهبب هد
که دم اوایل تابسهتان  7333عهدهای کهه تعهداد آناها دم عهرض  79موز تها  70ههزام تن[یها بهه
موایت«دنیس مایت» سفیر سابق انگلستان دم ایران تا  39هزام نفهر] افهزایش یافهت دم داخهل
محوهّۀ سفامت انگلیس متحصّن وند و مومد استقبال سفامت قرام گیرند« .سر دنهیس مایهت»
(نمایند بریتانیا دم ایرانِ پس از مصد ق) دم خاهرات خهود دم مهوامد متعهددی بهه برنامههمیزی
دولت متبو خود برای تبدیل کردن سفامتخانه و کنسولگریهای کشوم دم ایران به «مهأمن»
و «پناهگاه» مشروههخواهان جات پیاده کردن مقاصهد اصهلی خهود ا هامه کهرده اسهت(مایت
.)513 - 530 :7563
دم جنبشهای آزادی هلبی ایران و فعالیتهای تهامیخی آن دم قهرن بیسهتم بهه صهفحات
دمخشانی برمی خومیم ولی واضح است که فرقۀ لیبرال که [از زاویۀ دید و تحلیل چپ گرایهان]
نمایند سرمایۀ تجامتی ایران بود و موحانیان مخالف مژیم موجود هیچکدام [بدون حمایت بهین
المللی] قادم به تأمین استقشل حقیقی ایران نبودند .مشروهه هلبان ایرانی برای نجات کشهوم از
تسلط خامجی چشم کمک بهه سهوی حکومهت (لیبهرال) انگلسهتان (مشهروهه) دوختهه بودنهد
(پاولویچ تریا و ایرانسکی .)39-37 :7531
دم مویکرد واقع گرایی سن تی که دیدگاه غالب بر سیاست خامجی انگلستان آن دومه بود که
خوم ید دم مستعمراتش غروب نمی کرد کمک به مشهروهه هدن ایهران بهرای کوتهاه کهردن
دست موسیه و یا کاستن از منافع آن و برقرامی تهوازن دم منهافع عایهده از کشهوم ضهعیف ولهی
ژئواستراتژیک ایران م ثر میافتاد .ضمن آن کهه بریتانیهای اسهتعمامگر کبیهر خهود ما دم افکهام
عمومی جاان پشتیبان لیبرال دموکراسی دم کشومهای اقتدامگرا و استبدادزده جا میانداخت.
نقش مثبتی که سفامت بریتانیا دم تاران دم حمایت از آزادیخواهان مشهروهه هلهب ایرانهی
ایفا کرد و بست نشستن مشروهه خواههان دم سهفامت نهام نیکهی از لنهدن میهان مهردم بهاقی
گذا ت و مراوده و مکاتبه موحانیون و مهبران مشروهه ما با سفیر و سهفامت عهادی و معمهولی
ساخت؛ کامی که به نو تۀ سردنیس مایت سهفیر پیشهین بریتانیها دم تاهران سهرمایه بهزمگ و
جاودانه ای برای «دولت فخیمه» فراهم آومد (بانود  :7536بی بی سی).
سرمایهای که دم دیدگاه واقع گرایانۀ سنتی غالب دم صومت کسب منافع و سهرمایۀ بیشهتر
دم گذمگاهی دیگر می توانست قربانی اقتدامگرایی ود و مطمئنأ سفیر میدانست کهه جهاودانی
بودن آن لزومأ واجد امز های دموکراتیک و لیبرال نبوده است.
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به ههر موی پهس از مهدتی کهه انگلیسهیها بهه عمهق امیهال آزادیخواهانهه و ملیگرایانهۀ
مشروهه خواهان پی بردند و دمیافتند که با پیروزی انقشب دم صحنۀ سیاست داخلی ایران ههیچ
نقشی برای آنان باقی نمیماند به مخالفت با آزادیخواهان پرداختند .بهدین ترتیهب بریتانیها بها
همکامی سرمایه دامان وابسهته زمینهدامان سیاسهتمدامان و خهوانین وابسهته بها کمهک لژههای
فراماسونری مشروهیت ما به مسیری دیگر هدایت نمود (مواسانی .)31- 30
 -2-4موضع روسیه در برابر آغاز مشروطه
انقشبیون ایران دم آغاز از انقشب  7093موسهیه الاامههای زیهادی گرفتنهد و بهه تبعیهت از
حرکتهای آزادی خواهانه دم موسیه موحانیون پیشاپیش مردم نامضایتی خود ما از حکومت اه
وصدماعظم وی نشان دادند .تجام که از تعرفههای جدید گمرکی سخت ناماضی بودند به جنهب
و جو آمده و علیه مسیو نوز بلژیکی و همکام پهریم کهه همدسهت پناهانی موسهها بودنهد
تظاهرات وسیعی به ماه انداختند و بازامها نیز تعطیل دند .نوز که سخت متمایهل بهه سیاسهت
موس ها بود با تعرفه گمرکی جدید خود بازامهای ایران ما برای کاالههای موس گشهود و انهدی
صنعتی که دم ایران بود به حال احتضام افتاد.
اعمال و اقدامات موسها دم ایران از یک سو و وابستگی دمبام ایران به موسیه از سوی دیگهر
همراه با زیانها ی اجتماعی نا ی از واگذامی امتیازات اقتصادی قاجام به قدمتهای اسهتعمامی
دامنۀ نامضایتی عمومی ما افزایش داد و موسیه ما به ههرح اقهدامات نهوینی بهر علیهه انقشبیهون
وادا ت .همچنین اعمال موسها که ایران ما به عنوان جزئی از خای موسیه مهومد امزیهابی قهرام
می دادند حکایت از به خطر افتادن منافع موسها با وقهو انقهشب مشهروهه دا هت .از ایهن مو
موسها به پشتیبانی از بازگشت محمد علی اه [به صومت سلطان خودکامه] اعشن اولتیمهاتوم
جات اخراج مومگان وستر مخالف آ کام با اصشحات مشروههخواهان ایجاد اخهتشل نهاامنی
و بیثباتی سیاسی اقدام نمودند (کاهمزاده .)603 :7517
واهد بسیامی وجود دامد که از دخالت مستقیم موسها دم کودتای محمدعلی اه پرده بر
میدامند .دم این زمینه میتوان به چاام نامهای که لیاخوف دم آن دومان به فرماندهی کل قفقهاز
فرستاده است و مدّ دمخواست وام جدید از موسیه توسط نمایندگان مجلس و برنامهمیزی جاهت
آنان ایجاد یک بانک ملی ا امه نمود کهه بهه هدت وهنخهواهی و بیگانهه گریهزی نماینهدگان
مجلس ما نشان میداد و از این مو با منافع موسها دم تضاد بود (کدی .)739 :7511
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هی سالهای بعد خصومت موسهیه نسهبت بهه انقهشب مشهروهه تهداوم یافهت و دم ناایهت
هنگامی که مشروههخواهان تصمیم گرفتند جات تقویت خود دم برابر تادیدات آ کام و پناهان
موسیه و بریتانیا و عناصر داخلی آنان از برخی مستشامان خامجی دم تنظیم اموم کشوم استفاده
نمایند با او لتیماتومی سه بخشی مبنی بر عزل مومگان وسهتر تعاهد بهر اینکهه ههیچ مشهاوم
خامجی بدون موافقت موس و انگلیس استخدام نشود و پرداخت غرامت به قهوای موس و سهپس
اقدام موسها به ا غال انزلی و م ت مواجه دند .قصوم دولت ایران دم اجابهت ایهن خواسهتهها
هی  03ساعت منجر به ا غال قسمت عمد کشوم توسهط نیروههای موس و انگلهیس گردیهد و
دوم دوم مجلس نیز دم  30دسامبر  7077به پایان آمد و همراه با آن عصر انقهشب مشهروهیت
نیز به سر مسید (دانشنامۀ ایرانیکا .)31 :7533
 -3عوامل خارجی مؤثر بر ناکامی مشروطه
«ایرانی قادم است که بنیاد زندگی خود ما دم مسیر مشروهه گری بریهزد ...ولهی مهن تصهوّم
نمی کنم که هیچ پژوهشگر با انصاف تهامیخ ده یهازده سهالۀ اخیهر ایهران [سهالهای نخسهتین
مشروهیّت] بر این باوم با د که (بیگانگان) هرگز به مشروهۀ ایران فرصت پیشهرفت و موفّقیّهت
دادند »...ادوامد براون(حائری .)553 :7560
برآمههدن مشهروهه و تغییههر دم سیاسههت خههامجی تههوازن مثبههت دولههت اقتههدامگرای ایههران
واکنشهای بیشتری ما از سوی قدمتهای خامجی صاحب منافع دم ایران دم ادامهۀ مشهروهیت
به همراه آومد که متفاوت از موزهای آغامین مشروهه بهود .دو دولهت موسهیه و انگلسهتان بهدین
نتیجه مسیده بودند که مشروهه بههوم جدی دمصدد محدود کردن منافع و نفهوذ آنهان برآمهده
است و با سیاستهایی چون توازن منفی همکامی با قدمت سوم و  ...مفته مفته اسهتقشل ایهران
ما تضمین می کند .دم حالی که دم رایط نوین بین المللی و آمایش قدمتهای بهزمگ دم برابهر
هم به ویژه منافع انگلستان بیشتر مومد تادید قرام گرفته است.
عملکرد قدمتهای خامجی دم سرنو ت و ناکهامی مشهروهه بسهیام مهوثر بهود و بهه جهرات
میتوان گفت نقش عوامل خامجی [دم این برهه] به مراتب بیشهتر و سرنو هت سهازتر از عوامهل
داخلی بود .مشکشت و موانعی کهه دم نتیجهۀ عملکهرد قهدمتهای خهامجی دم ایهران دم مقابهل
مشروهه قرام گرفت آنقدم جدی و سرنو ت ساز بود که حتی میتوان ادعا نمود که دم تجزیه و

112

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دولت انگلستان و چرایی ترجیح نهایی اقتدارگرایی بر...

نحلیل ناایی نقش عامل خامجی دم ناکامی مشروهه به مراتهب بیشهتر و سرنو هت سهاز تهر از
عامل داخلی بود (زیباکشم .)000 :7511
علت د منی موسها با مشروهه به نظام سیاسی حاکم بر موسیه بر می گشت« :تزامیسهم»؛
حکومت موسیه به جریانات انقشبی و اصشح هلب همجوام موسیه با بدبینی مینگریسهت و آنهان
ما متحد بالقوه و بالفعل انقشبیون کشوم خود میدید .نگر ی که بسهیام ههم دمسهت بهود زیهرا
حکومت موسیه ترجیح میداد دم ایران حکومتی مستبد و همسو با نظام سیاسهی آن کشهوم بهر
سرکام با د تا یک نظام دموکراتیک؛ دم مقابل این دیدگاه اقتدامگرایانۀ موسی انگلیسیها ههیچ
د منی با مشروهه ندا تند زیهرا بهه ایهن ترتیهب دمبهام قاجهام ما تضهعیف مهی کردنهد .ولهی
انگلیسیها دم عمل مساعدت و همراهی جدی با مشروهه نکردند حتی دم خفه کهردن ناضهت
مشروهۀ نوپای ایران با موسها همکامی نمودند و تحوّل جدیدی که از دمون آن قرامداد معهروف
 7091میان موسیه و انگلستان بیرون آمد که بر اساس آن ایران به سه حهوز همالی مرکهزی
[بی هرف] و جنوبی تقسیم می د .مال منطقۀ نفوذ موسیه؛ و جنهوب دم قلمهرو انگلسهتان
بود و هردو قدمت منافع حریف ما دمحوز خود به مسمیت ناخته و از حضهوم و دخالهت دم آن
خوددامی می کردند و به این ترتیب ایرانیان پس از تحمّل قرنی استبداد و عقب مانهدگی هرگهز
این امکان ما نیافتند که لیاقت و کامدانی خود ما دم ماه آبهادانی و پیشهرفت و ترقهی کشوم هان
نشان دهند.
برخشف موسیه انگلستان نه تناا دلیلی برای د منی با مشروهه نمیدید بلکه بهه دالیلهی
چند نسبت به آن جنبش نظری مساعد و همراه نیز دا ت .نخست آنکهه تضهعیف دمبهام قاجهام
برای انگلستان مطلوب بود .ثانیأ همانقدم که نظام سیاسی موسیۀ تزامی مخهالف مشهروهه بهود
نظام پاملمانتامیسم مبتنی بر قانون انگلستان با موح و فلسفۀ مشروهه همسویی دا ت .بنهابراین
مشروهه خواهان هم به دلیل هماهنگی نظام سیاسی انگلستان با بنیهان مشهروهیت و ههم بهه
دلیل پشتیبانی موسیه از دمبام و با توجه به سابقۀ مقابت یکصدساله میان آن دو قدمت بهه ههوم
هبیعی از انگلیسیها انتظام مساعدت دا تند .با این وجهود و اگرچهه مبنهای آن توقهع چنهدان
غیرمنطقی نبود اما دم عمل انگلیسیها مساعدت و همراهی جهدی بها مشهروهه نکردنهد بلکهه
زمانی که موسها علیه آن دست به کام دند عمشً دم مقابهل آن سهکوت نمودنهد .بهی تفهاوتی
انگلستان دم قبال برخومد تااجمی و خشونت بام موسیه با مشهروهه نهه تناها صهدای اعتهراض
مشروهه خواهان ما دمآومد بلکه خصیتهایی همچهون پروفسهوم ادوامد بهراون ایهران هناس
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انگلیسی یا مومگان وستر آمریکایی که دم آن ایّام برای تنظیم اموم مالی به ایهران آمهده بهود
نیز زبان به اعتراض گشودند(همان.)396 :
ادوامد براون جز به جزء تعدیات زومگوییها اعدامها (از مشروهه خواههان) عاد هکنیها
باانه جوییها و تجاوزات موسها به عشوه جزئیّات حمایت بی دمیغ آنان از مخالفین مشهروهه
ما گردآومی کرده و از مجلس و مقامات انگلستان می خواهد تا اجهاز قلهع و قمهع مشهروهه دم
ایران ما به موسها ندهند .از جمله می نویسد« :اگر انگلستان نتواند دم عمهل بهه باتهر سهاختن
وضع ایرانیان کمک کند القل باید با آناا همدمدی نماید و بهه ههر صهومت بها موسهیه مقیهب
دیرینۀ خود و د من آ تی ناپذیر آزادی و دمههم کوبنهد ملتهها ...همدسهت نشهود ...دم ایهام
وزامت مردانی چون پالمرستون گشدستون دیزمائیلی یالزبومی انگلسهتان چنهین کهامی نمهی
کرد اما بخت بد ایران چنین مقدم کرده بود که کو ش آن کشوم دم ماه آزادی وقتی بهه منصهۀ
هاوم مسد که سیاست خامجی انگلیس دم دست سیاستمدام بدبینی چهون ادوامد گهری با هد»
(براون .)33-30 :7567
دمجایی دیگر دم انتقاد از وزیر اموم خامجۀ انگلستان (سرادوامدگری) دم قبال مسهائل ایهران
مینویسد «:بی ک بهعنوان انسان سرادوامدگری از دیدن سگی که زیر اتوموبیل مفته است بهه
ماستی متأثر می ود ولی بهعنوان وزیر اموم خامجه از اینکه زنهدگی آمزو و آزادی ههزامان نفهر
از همنوعان خود ما پایمال سازد دغدغهای به خود ماه نمیدهد» (همان.)59 :
مومگان وستر نیز دم نامهای از تاران دم همان ایام ( 7309ه ) .پیرامون اعمهال و مفتهام
موسها مینویسد« :هفتهها و کتابها الزم است تا تمام جزئیات اوضا پیچیهد اینجها ما بتهوان
رح داد ...ولی به عنوان انسان به جرأت میگویم صحنۀ بسیام غم انگیز و مشهمئز کننهدهای دم
جریان است صحنۀ خفه ساختن موح ملّی مردمی که قرنها دم فشام هولنای تهرین اسهتبدادها
و هلمها به سر برده و به تازگی موفق دهاند (از قید استبداد مهایی یابند)( »...همان.)57 :
اما چرا اینگونه د؟ چرا آن مقابت یکصدساله میان انگلسهتان و موسهیه بهه یکبهامه از بهین
مفت و از بخت بد ایرانیان به تفاهم و همکامی بدل گردید؟ بخشی از پاسهخ بهه خصهیت وزیهر
خامجۀ انگلستان سرادوامدگری که دم آن مقطع سکان سیاست خهامجی آن کشهوم ما دم دسهت
دا ت باز می گردد .همانطوم که ادوامد براون نیز مهیگویهد توجهه اصهلی او بهه اموپها بهود .وی
نسبت به ملّتهای غیر اموپایی نه تناا هیچ حس همهدمدی ندا هت بلکهه بهه آنهان بها دیهدی
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تحقیرآمیز می نگریست .براون مفتام ناپسند و خودخواهانۀ وی نسهبت بهه حکومتههای ترکیهه
ایران مصر مراکش و چین ما به عنوان اهدی بر مدعای خود میآومد (همان.)30 :
دلیل بعدی به تحو الت بین المللی که از ابتدای قرن بیستم دم جاان به ماه افتاده بود بهاز
می گردد .بدون وامد دن دم جزئیات خیلی کلی باید گفهت کهه تغییهر و تحهوالت سیاسهی و
منطقه ای دم اموپا بسیامی از مناسبات و موابطی ه که تا اواخر قرن نوزدهم وجهود دا هت ه (از
جمله مقابت میان موسیه و انگلستان) ما به سرعت تغییر داده بهود .قطهب بنهدیهای جدیهد دم
حال کل گیری بود که دم آن (از بختِ بد ایرانیان) موسیه و انگلستان نهه دم مقابهل یکهدیگر
بلکه مت حد با فرانسه دم یک قطب و آلمان و ایتالیا و امپراهومی عثمانی دم قطهب دیگهر قهرام
می گرفتند؛ موندی که دم ناایت زمینه ساز جنگ جاانی اول د.
مشروهه و دم سطحی وسیع تر مصالح و منافع ایران قربانی اتحاد میان موسیه و انگلسهتان
د .مرکز اتّخاذ این سیاست وزامت خامجۀ انگلستان دم لندن بود دم حالی که مقامات انگلیس
دم ایران به هیچ موی موافقتی با این سیاست ندا تند .مخالفت آنان هم به لحهاظ هوادامیشهان
از جنبش مشروهه بود و هم به دلیل مقابت دیرینه با موسها .اما واضح بود که دم اخهتشف نظهر
میان وزامت خامجۀ انگلستان و سفامت انگلستان دم تاران این لندن بود که حهرف آخهر ما مهی
زد .اتخاذ سیاست جدید به معنای همکامی انگلستان با موسیه برای از میان بردا هتن مشهروهه
بود .سیاستی که حداقل منجر به سکوت انگلسهتان دم قبهال مصهاف موسهیه بها حکومهت نوپها
ضعیف و لرزان مشروهه می د .سفیر انگلستان دم تاران نامضهایتی خهود ما از آن وضهعیت دم
نامه ای خصوصی برای یکی از مقامات ام د سیاسی کشوم اینگونه بیان میدامد« :از زنهدگانی
خود دم اینجا متأسفانه نمی توانم زیاد تعریف یا اهاام مضایت کنم و بگویم کهه موزههای تاهران
به خو ی و خرمی می گذمد .مأمومیّتی که دم حال حاضر به عاده ام واگهذام هده بهی ناایهت
سخت و د وام است .زیرا دولت متبوعم انتظام دامد که دم خفه کردن ناضت مشروهیت ایران با
موسها همکامی کنم و این نقشی است که دولت بریتانیا د وام بتواند آن ما ایفا کند بهی آنکهه
حیثی ت سیاسی ا آسیب ببیند .....عیب بزمگ کام دم این است که حکومت بریتانیا هر گامهب
که بر می دامد با یک چشم نگران موابطش با موسیه است که مبادا نقشۀ اتّحاد با آن که دم حال
حاضر دم جریان است آسیب ببیند»(اسپرینگ مایس .)713 :7513
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 -3-1زمینههای شکل گیری قرارداد 1091
قرامداد  7091ما می توان قرامدادی ناگزیر دم رایط د وام بینالمللی پیش از آغاز جنهگ
جاانی اول دانست .دم عین حال میتوان گفت که اگر هرایط ایهران تفهاوت نکهرده و مشهروهه
نشده بود نیازی چندان به بستن چنین قرامدادی احساس نمی د که پیش تهر دم زمهان الزم
بدون اینکه دولت ایران مانع جدی محسوب ود دو دولت دم تأمین و تقسیم منافع بهه تفهاهم
میمسیدند.
از دیدگاه موسیه حسن تفاهم به این معنی بود که دولت موسیه که مایل به حفظ اتحهاد بها
فرانسه بود مجبوم به بابود موابط با لندن است (.)Lieven, 1983: 30
با فراهم دن موابط حسنه با بریتانیا موسیه با بابود موابط بها ژاپهن بهه موابهط باتهر مهی
مسید و هر چند دم هرف مقابل دمگیر مبامزه با مشروهۀ ایران مهی هد بهه ههر حهال منهافع
متقابل هر دو دم به تعویق انداختن پامتیشن خود و جلوگیری از نفهوذ آلمهان بهود ( Sweet and
.)Langhorne, 1977: 8-237
دم نگاه کلّی می توان گفت که آمایش قدمتهای جاانی دم این دومه و زمانهه بهه گونهه ای
بود که تغییر ائتشف قدمتهای بین المللی ناگزیر می نمود و خطر از ناحیۀ آلمان قدمتمند برای
بریتانیای استعمامگر بینالمللی تا حد ی زیاد بود که برای محافظت از منهافع خهود دم فراسهوی
خاوممیانه و به قامّ هند نهاگزیر از قربهانی کهردن ایهران نومشهروهۀ مها هده از اقتهدامگرایی
سشهین و امتیازگیری دولتهای خامجی به پای منافع استعمامگرانۀ خود د .از تهرسِ آلمهان
چراغ سبزی به موسیّۀ تزامی داده د تا بدون دم نظر گرفتن حمایتهای دو سال قبهل از آن از
مشروهۀ ایران می ود این نوزاد ما سلّاخی کرد؛ امر نامیمونی از منظر انسانی که اتّفهاق افتهاد.
اگر از زاویۀ مناسبی بر این مویدادها نظر افکنیم دم واقع اهد آنیم که مادمِ لیبرال دموکراسهی
حسهاس خاوممیانهه بهه
دم غرب اموپا فرزند لیبرال دموکرات نوزاد ما دم آسهیا و ژئوپلیتیهک ّ
دست جلّاد خونریز و و دژخیم بی محم می سپامد.
 -3-1-1سیر رویدادهای بین المللی منتهی به جنگ جهانی اوّل
مویامویی آلمان و انگلستان دم اموپا منجر به هرح میزی نقشه از سوی دو دولت و قرامدادها
با د منان سابق گردید .این مویکرد نشان دهند یک اصل مام واقع گرایی است که دولتههای
واقع گرا دوستان و د منان دائمی ندامند.
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 -3-1-1-1نقشۀ آلمان
قیصر ویلالم دوّم آخرین قیصر آلمان و پاد اه پروس دم دیپلماسی محرمانهه ای دم تهش
برای ایجاد یک اتحاد گسترده ای قامه ای دم برابر بریتانیها دمگیهر هده بهود او نهیکشس دوم
آخرین تزام موس [از بستگان مادمی ا ] ما متقاعد کرد که دم کشتی خود یهک پیمهان اتحهاد
مخفی ما دم  30جوالی  7093دم جومکوساوند امضاء کند (.)Fay, Oct. 1918: 4
ویلالم به نیکشس وعده داد که «اتحاد دوگانه دم ترکیب با اتحاد سه گانه به ما یک اتّحهاد پهنچ
گانه میدهد» که دم آن «حتی ژاپن ممکن است احساس تمایل برای پیوستن به آن پیدا کند».
با توجه به تش های قبلی ویلالم برای تشویق جنگ موس و انگلیس اعشم کهرد کهه «از دسهت
دادن هند مانند سکتۀ مغزی و مرگ آنها» اسهت ( Grant ed.27 July 1905, 17 November
.)1904: 191 – 192, 148
خامج کردن نگین هند از دست بریتانیا از هرحهای ناپلئون دم عصر فتحعلی هاه بهود کهه
منجر به اعزام دو هیأت فرانسوی امل یک هیأت نظامی به میاست ژنرال گامدان و یک هیهأت
سیاسی به میاست مسیو ژوبر به ایران ده بود .مسیو ژوبر با مفتن بهه منطقهۀ جنگهی ایهران دم
برابر موسیه با عب اس میرزا فرمانده کلّ قوای ایران دیدام کرده بود .هرح خامج کردن نگین هند
از دست بریتانیا همچنان توسّط مقیبان بریتانیا دنبال می د و اتحادهایی ما مقم می زد.
اتّحاد به وضوح دم برابر بریتانیا کامگردانی د .ویلالم امیدوام بود که پس از آن که اتّحاد ما
با فرانسه عملی کند امیدوام به ایجاد یک اتّحاد قامه ای با د و یا دم حالت دیگر او فرانسه ما از
موسیه جدا کرده با د (.)Fay, Oct. 1918: 52
هدف آلمان ایجاد یک هژمونی مسالمت آمیز دم اموپا بود .این ههدف نیهز دم تهش بهرای
وادام کردن فرانسه به سوی وابستگی به آلمان بها بهه چهالش کشهیدن فرانسهه دم مهراکش بهود
( .)Taylor, 1971: 427بریتانیا متوجه اهداف آلمان و خطرات نا ی از فرانسه بهود کهه دم ههیچ
بحران از او حمایت نمیکند.
از هرفی «سر چاملزهامدینگ» مئیس کامکنان وزامت اموم خامجه هیّ یاددا تی بر اهمیّت
اتّحاد موسیّه و فرانسه بر علیه بریتانیا اینگونه هشدام داد:
سر ادوامد گری [وزیر اموم خامجۀ بریتانیا]
« اگر فرانسه باقی مانده است گو به زنگ با هید کهه قهرامداد اتحهاد میهان فرانسهه آلمهان و
موسیه دم آینده ای نزدیک قطعی است .این  ...ایده آل قیصر اسهت فرانسهه و موسهیه دم حهال
111

فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال ششم ،شماره  ،24تابستان  1313ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تبدیل دن به دولتهای اقمام دم سیستم آلمان هستند( ».یاددا هتهامدیگ) ( Notes by Sir

.)C. Hardage: 268
تقریبا تمام کاممندان وزامت اموم خامجه از جمله سر چاملزهامدینگ مئیس کامکنهان وزامت
اموم خامجه بعد از  7096هرفدام یک توافق با فرانسه و موسهیه بهر علیهه آلمهان بودنهد ( Lyle,
.)Apr. 1973: 212
فرانسه مقیب آلمان دم اموپا که دم سال  7303با موسیه قرامداد اتحاد بسته بهود دم 7090
میشدی معاهد مودت و دوستی با انگلستان امضا کرد و به عنوان یهک کشهوم ماهد دموکراسهی
چام بقای خویش ما دم مجادالت اموپا نزدیکی به حکومت استبدادی [موسیۀ تزامی] میدید تها
از قدمت او برای مقابله با آلمان استفاده کند(غفّامی .)3-6 :7593
فرانسه سعی نمود که با نزدیک کردن دول موسیه و انگلیس جایگاه خود ما دم اموپا تحکهیم
بخشد .بنابراین مام ترین مسأله کنام گذامدن اختشفات آنهها دم خاوممیانهه بهود .ایهن قهرامداد
می توانست به نحوی انگلستان ما جات حفظ منهافع خهود دم خاوممیانهه یهامی کنهد چهرا کهه
انگلستان خواستام سد کردن نفوذ موسیه و توسعۀ موزافزون او به سمت جنوب ایران بهود و ایهن
قرامداد میتوانست دست کم نفوذ موسها ما دم جنوب محهدود سهازد .فرانسهه داوم مناقشهات
موسیه و انگلستان بر سر کسب قدمت دم ایران د .نتایج حاصله از قرامداد برای فرانسه تحکهیم
موقعیت سیاسی او دم اموپا و مقابله با د من غدام آلمهان بهود کهه دم ناایهت بهه هرکت دم
اتفاق مثلّث انجامید(همان.)390-379 :
 -3-1-1-2نقشۀ انگلستان
آنچنان که ا هامه و برمسهی هد دم اواخهر دههۀ  7309وزامت خامجهۀ بریتانیها آلمهان ما
تادیدی نسبت به تعادل قهدمت دم اموپها و نفهوذ گسهترد امپراههومی انگلسهتان دم دنیها مهی
دانست .نگرانی از این تادید انگلستان ما وادام به تجدید نظر دم دیپلماسی خود دم سایر مناهق
دنیا کرد و عاملی مام دم تصمیم وزامت خامجۀ انگلسهتان بهرای بهازنگری دم زمینهۀ مقابهت بها
موسیه تزامی د با آن که این تصمیم برخشف نظر مقامهات انگلیسهی حکومهت هنهد بهود کهه
تادید موسیه ما نسبت به امنیت هند جدی می مردند .هدف اصلی وزیرخامجهۀ محافظهه کهام
انگلیس لرد لنز داون دم اتّخاذ این تصمیم جلب حسن تفاهم و دوستی موسیه بود و بهه همهین
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قصد نیز ابتکام گفت و گو با آن دولت ما به دست گرفت .امّا این گفهت و گوهها دم سهال 7091
دم دومان وزامت خامجۀ سر ادوامدگری به عقد یک توافق مسمی بین دو هرف انجامید(همان).
دم زمان پیدایش انقشب مشروهه دم ایران دمسال  7096مقابت انگلستان با آلمان بهه ههرد
سیاست دیرینۀ انگلیس «انزوای کوهمند» و دم ناایت کنامهگیری انگلستان از کنسهرت اموپها
منجر ده بود .دم این هنگام انگلستان فعاالنه دم پهی برقهرامی موابهط دوسهتانه بها موسهیه دم
عرصۀ «موازنۀ قدمت دم اموپا» بود و همۀ هم خود ما برای حهل و فصهل تعامضهات یکصهد سهالۀ
موسیه و انگلستان به ویژه دم منطقۀ آسیای مرکزی و ایران به کهام مهی برد(بنکهدامیان :7536
ایران نامه) .این استراتژی دم کنام استراتژی «حفهظ نگهین هنهد دم آسهیا» دنبهال مهی هد و
انگلستان واقع بین تر و زیری تر از آن بود که تناا برای حفط موازنهۀ قهدمت دم اموپها آسهیا ما
ببازد .لذا دیپلماسی پیچیده و مرکبی ما برای پیشبرد استراتژی سیاست خهامجی خهود بهه کهام
می برد.
سرانجام دم موز  57اوت  7091برابر با  3اریوم  7336دم هار سهن پترزبهومگ پایتخهت
موسیه قرامدادی به امضا مسید .مفاد این قرامداد امل سه بخش بود :یک بخش مربوط به ایران
و دو بخش دیگر مربوط به افغانستان و تبّت .هبق ایهن قهرامداد افغانسهتان و تبهت تحهت نفهوذ
انگلستان قرام گرفت و ایران ضمن تأکید هر دو دولت بر استقشل و تمامیهت امضهی ا بهه دو
منطقۀ نفوذ مالی و جنوبی و یک منطقۀ حایل و بی هرف مرکزی تقسهیم هد .منطقهۀ نفهوذ
موسیه [ امل ارهای پرجمعیت و مراکز عمد تجامی] دم خطی از قصر یرین آغاز می هد و
از اصفاان و یزد و خواف میگذ ت و به مرز موسیّه و افغانستان منتای می د؛ و منطقهۀ تحهت
نفوذ انگلیس [قسمت جنوبی که دامای امز سوقالجیشی برای دفا از هند بود] نیز خطی بود
که از ناحیۀ گزیک دم مرز افغانستان آغاز می د و با گذم از بیرجند و کرمان به بندمعباس ختم
میگشت .بر اساس این قرامداد هر دو کشوم متعاد می دند که دم مناهق تحت نفهوذ یکهدیگر
برای خود و اتباعشان هرگونه امتیازی ما هلب و تحمیل نکنند و به مخالفت بها امتیهازات مهومد
دمخواست دولتین دم مناهق نفوذ خود دم نیایند .دمبام منطقۀ بیهرف [قسمت سوم که امل
کویر و بیابانهای بیآب و علف و فاقد اهمیهت بهود منطقهۀ بیههرف متعلّهق بهه دولهت ایهران
ناخته د] نیز متعاد دند که بدون موافقت قبلی با یکدیگر با امتیازاتی کهه بهه ههر یهک از
دول و اتباعشان واگذام می ود مخالفت نکنند[.آن هم بدین منظوم که دو دولت تا حهدودی بها
هم فاصله بگیرند و از برخومدهای احتمالی و اختشفاتشان دم ایهن منطقهه جلهوگیری هود] دم
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عین حال عایدات گمرکی یشت پست و تلگهراف دم منهاهق یاد هده گهرو و محهل پرداخهت
اقساط وامهای ایران بود (موزنامۀ حبل المتین مامههای .)771 776 773

قرامداد  7091دم دومان نخست وزیری سرهنری کمبل و وزامت خامجۀ مجل نامهدام سهر ادوامد
گری بین موسیه و بریتانیا منعقد د و به رحی که دم مقدّمۀ آن آمده بهه امضهای سهر آمتهوم
نیکلسون «سفیر فوق العاد امپراتوم انگلستان و ایرلند» و الکساندم ایزولسکی وزیهر امومخامجهۀ
امپراتومی موسیه مسید(بانود  :7536بی بی سی).
پیرو انعقاد قهرامداد انگلسهتان و موسهیه دمسهال  7091وزامت خامجهه انگلسهتان سیاسهت
اغماض نسبت به دست دمازیهای دولت موسیه به مرزهای مالی ایران و تش آن دولت برای
تضعیف و ناکام کردن جنبش مشروهه ما علی مغم اعتراضهای گاگاه نایب السهلطنۀ انگلیسهی
هندوستان دم پیش گرفت .از سال  7091تا عله وم دن آتش جنگ جاانی اوّل هدف عمد
سیاست انگلستان دم ایران همکامی گسهترده بها موسهیۀ تهزامی حتهی دم حهد چشهم پو هی از
دم

تجاوزهای گوناگون آن کشوم به اسهتقشل و تمامیهت امضهی ایهران از ماه حضهوم نظهامی ا
مناهق مالی این کشوم بود(بنکدامیان  :7536ایران نامه).
این اولین ضربۀ مستقیم به بهاوم سیاسهت پیشهگان و نخبگهان ایهران دم مهومد خیرخهواهی
«انگلیسیها» بود (بانود  :7536بی بی سی).
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قرامداد  7091دم رایطی به امضای لندن و مسهکو مسهید کهه دم ایهران امکهان حکومهت
مشروهه به خاهر مبامزات مردمی کل گرفته بود و فرمان برقرامی حکومت مشروهه دم مهرداد
 7333صادم ده بود .اولین مجلس وما دم تامیخ ایران دم مار همان سال تشکیل هده بهود و
اولین قانون اساسی ایران دم دی ماه همان سال تنظیم و تدوین ده بود .بنابراین انعقاد قرامداد
 7091دم رایطی که انقشب مشروهیت دم ایران به پیروزی مسیده و هاهراً انگلهیس از انقهشب
حمایت مینمود این واقعیت ما آ کام سهاخت کهه بهرای بریتانیها منهافع اسهتعمامی از اهمیهت
بهسزایی برخومدام است و دفا از آزادی و دموکراسی دم کشومهای دیگر بسته به منهافع دولهت
فخیمه است .این قرامداد منافع منطقه ای انگلسهتان ما دم آسهیا دم هرایط بغهرنج اموپهایی بها
قربانی کردن مشروهیّت دم ایران تأمین می کرد بهه نحهوی کهه پهس از انعقهاد قهرامداد 7091
مطبوعات ایران انگلستان موسیه و سایر کشومهای اموپایی و همچنین مقامات این کشهومها بهه
صراحت به پیروزی انگلیس دم این قرامداد ا امه کردند.
 -4واکنش ایران
موز بیست و هشتم سپتامبر  ( 7091شم مار  7336مسی) سر سسیل اسهپرینگ مایهس
وزیرمختام بریتانیا دم تاران دم نامه ای به میرزا حسن خان مشیرالدوله وزیرخامجۀ جوان دولهت
مشیرالسلطنه ایعه ای ما تأیید کرد که از سه هفته قبل و همزمان با اولین تهروم یهک نخسهت
وزیر دم مقابل مجلس که باعث قتل میرزا علی اصغرخان اتابک معروف به امیناسهلطان هد دم
تاران پیچیده بود.
دم تامیخ و خاهرات مکتوب مجال زمان آمده که دولت سست و لهرزان مشیرالسهلطنه ابتهدا
کو ید تا بلکه نامۀ سفامت بریتانیا و اصوالً قرامداد بین دو کشوم ما از مردم پناان کنهد و دم آن
آ وب که بین مجلس و محمدعلی اه دمگیری دیدی وجود دا ت هیزم تازه ای برای آتهش
ناان دم دل مردم فراهم نیاومد.
اما نه دم تاران و نه دم لندن آزادیخواهان ساکت نماندند دم حالی کهه جهواب مشهیرالدوله
م دبانه و به نظر تقی زاده و بسیامی از مشروهه خواهان سست بود.
دم همان پائیز سال  7091هم دم مجلس ایران و هم دم پاملمان بریتانیا بر سر ایهن قهرامداد
کام به جدال کشید با این تفاوت که دم ایران رایط داخلی موز به موز مو به وخامت می مفت و
کام اه و مجلس به نقطۀ جو [به توپ بستن مجلس] نزدیک می د (همان).
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بخشی از مشروهه خواهان امل اعتدالیون از بیم آنکه با منجش انگلیسیها بهدون پشهت و
پناه بمانند چامه ما دم مما ات می دیدند اما گروه دیگر امل دموکراتها به مهبری تقهی زاده
اصشً قائل به سکوت و مما ات نبودند.
از سوی دیگر بنا بر اسناد وزامت اموم خامجه دولتمردانی به مسألۀ قهرامداد  7091واکهنش
منفهی نشههان دادنههد :میههرزا ماهدی خههان عشیههی وزیرمختههام ایهران دم لنههدن مرتضههی خههان
ممتازالملک وزیرمختام ایران دم آمریکا و میرزا ملکم خهان وزیرمختهام ایهران دم مُم کهه ضهمن
نامهای انتقادی استعفای خود ما از وزامت خامجه خواستام د چرا که:
قرامداد تقسیم ایران فیمابین موس و انگلیس دمهای تأسف ما به موی بنده باز کرد  ...حهاال
که پالوانان خرابی ایران از برای ما دیگر هیچ احتیاجی به سفامت باقی نگذا هتهانهد از محبهت
کریمانه جنابعالی استدعا مینمایم با اجازه بندگان اقدس همایون اهنشاه این وجود نابود ما از
قیودات این سفامت هر چه زودتر آزاد فرمایند.
هرچند دم آم یو وزامت اموم خامجه نامههایی از آن وزامتخانه به سهفامت ایهران دم لنهدن
مبنی بر پیگیری دمبامه قرامداد موجود است امها ایهن دیگهر حتهی «نو هداموی پهس از مهرگ
ساراب» هم نبود! چون هیچ ممانعتی دم اجرای قرامداد ایجاد نکرد (هطری .)7530
دم صومت جلسات مجلس آمده که دم جلسۀ  36عبان سیدحسن تقهی زاده بها ا هامه بهه
قرامدادی که بدون خبر دادن به ایران بین دولتین موس و انگلیس امضها هده گفهت« :سهکوت
وزامت خامجه گفت آومست تو گویی دولت بلژیک و دولت مکزیهک قهرامدادی بسهته و خهای
پرو ما به دو منطقه نفوذ خود تقسیم کرده اند دم حالی کهه خو هبختانه ایهران کشهومی اسهت
مشروهه».
دم ایههن غوغههای سیاسههی ه بههین المللههی مجلههس از وزامت خامجههه قههرامداد ما خواسههت و
نمایندگان مصلحت اندیش با خواندن آن نظر دادند که دو دولت بهرای تجهامت خهود قهرامدادی
بسته اند که برای ما تعادآوم نیست.
و ثوق الدوله به جای اینکه دیدن نیمۀ خالی ترجیح داد نیمۀ پر ما ببیند و قرامداد ما چنهین
تفسیر کرد که انگلستان دم مال و موسیه دم جنوب امتیاز نمی گیرند.
وثوق الدوله گفت معنای قرامداد این اسهت کهه انگلهیس دم همال و موسهیه دم جنهوب امتیهاز
نگیرند حاج امین الضرب قرام داد ما مفید خواند و دم این میان یخ علی از سادگی پرسید :حاال
نمی توان این قرامداد ما عوض کرد؟ (بانود  :7536بی بی سی).
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مشخ

نیست مویکرد وثوق الدوله دم آن باز زمانی و متن سیاسی آیا خو

بینانهه بهوده

یا واقع گرایانه دم رایط ضعف مشروهۀ نوپا؟ و نیز دالیل حاج امین الضهرب بهرای مفیهد بهودن
قرام داد چه بوده است؟ ولی آنچه مسلّم است فشام مداومی است که از هنگهام هاهوم مشهروهه
بر مجلس مشهروهه و نماینهدگان آن از سهوی دولتههای خهامجی بها کمهک یها بهدون کمهک
دولتهای داخلی وامد می د و از به توپ بسهتن مجلهس تها اولتیمهاتوم بهرای اخهراج مومگهان
وستر آمریکایی ما دم بر می گرفت .قرامداد  7091هم دم ماستای همین فشامها بر ملّهت ایهران
تحمیل می د و می مفت تا دم جنگ جاانی اول هم اصل بی هرفهی ایهران ما نقه و سهپس
قرامداد  7070ما با وثوق الدوله به امضاء مساند.
و دم همین باز زمانی و متن سیاسی بود که تقیزاده چندمین نطق بزمگ و تهامیخی خهود
ما ایراد کرد و با لباس موحانی تأسف بر دولتی برد که نمهیتوانهد منهافع کشهوم ما حفهظ کنهد.
جلسۀ بعد حسینقلی خان نواب که زبان انگلیسی می دانست به نقل از موزنامه تهایمز لنهدن کهه
برایش مسیده بود به دولت اعتراض کهرد و بهه نقهل از ایهن موزنامهه گفهت دم مجلهس لردههای
بریتانیا لرد کُرزن [بعداً وزیر خامجه بریتانیا] اعتراض کرده و با آ هنایی وسهیعی کهه بها منطقهه
دامد گفته قر امداد منافع بریتانیا ما تأمین نمی کند و لرد کریهو پاسهخ داده کهه خهود ایرانیهها
اعتراض نکردهاند.
تقیزاده نتیجه گرفت که «دولت باید سواد (متن) قرامداد ما برای موزنامهها بفرستد تا هبهع
و دم ایران و جاان منتشر ود و معلوم ود که صدای ما ما نمی نوند ما باید صهدای خهود ما
خیلی بلند کنیم تا بشنوند».
همین تدبیر بود که مردم ما باخبر کرد دم ایران و بریتانیا چنان کهه ادوامد بهراون دم مقالهه
ای و هم دم فشرد تامیخ ایران قرامداد  7091ما به تقسیم لاستان تشبیه کهرده اسهت و مومهن
موالن هم دم کتاب یاددا تهای جنگ خود ضمن ا امه به اتّحاد فرانسه و انگلهیس بها موسهیِۀ
مستبد ا امه ای هم به این قرامداد می کند(همان).
اما دم آن سوی جاان نیهز بهه نو هتۀ ماهدی قلهی ههدایت [حهاج مخبرالسهطنه] یکهی از
نمایندگان مجلس بریتانیا مستر لینچ نطقی می کند و می گوید« :بالفرض که قهرامداد موزی از
برای ما نتیجۀ خوب دا ته با د سزاوام نبود با ملتی که حق تربیت و تمدن بر گردن بشهر دامد
چنین مفتامی کنیم تا دم موزگام سختی ا دست یامی به سوی ما دماز کند و ما از یک ههرف
هزامان ایرانی ما دم سفامت بپذیریم و از هرفی تیشه به میشه استقشلش بزنیم».
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اگر چه افشای این قرامداد دم ایران موجب هیجان عمهومی و اعتراضهات هدیدی گردیهد و
مجلس ومای ملی بهه اتفهاق آماء آن ما مهردود و بیاعتبهام هناخت بها ایهن حهال موسهها و
انگلیسیها عمشً این پیمان ما بهه اجهرا گهذامده و پهس از آغهاز جنهگ جاهانی اول دخالتههای
وسیعی دم ارهای ایران به عمل آومدند .بدین ترتیب اعتراضات مهردم و نماینهدگان مجلهس و
تظاهرات آناا علیه سیاست دو دولت متجاوز دم تاران و ارستانها و همچنهین چهاپ مقهاالت
تند دم موزنامههای کشوم نیز موجب فسخ قرامداد نگردید .دم همین زمان ماملینگ وزیهر مختهام
انگلیس به دولت ایران اهمینان داد که استقشل و تمامیت امضی ایران محفهوظ خواههد مانهد و
قرامداد بین دو دولت فقط به منظوم جلوگیری از دخالتهای یک دولت ثالث (یعنهی آلمهان) دم
اموم داخلی ایران می با د ولی ایرانیان قانع نشدند و وقتی مشیرالدوله پیرنیا وزیر امومخامجهه
این اهاامنظر ما دم  30سپتامبر به اهش مجلس ومای ملی مسانید نمایندگان ملت بهه اتفهاق
آماء قرامداد منعقده بین دو دولت خامجی دم مومد ایران ما مردود و بیاعتبام دانستند (م سسهۀ
مطالعات و پژوهشهای سیاسی).
دم این مومد محمد علی اه نیز از نظر مجلس پشتیبانی کرد و دم نتیجه دولت ایهران ههی
یاددا ت دوم نوامبر  7091به دولت ین موسیه و انگلسهتان اعهشم نمودکهه چهون قهرامداد مزبهوم
مابین آن دو دولت انعقاد یافته لذا مواد آن فقط مربوط به خود دولتین مذکوم میبا د و دولهت
ایران نظر به استقشل تامهای که دامد تمام حقوق و آزادی عمل خود ما محفوظ میدامد و خهود
ما از هر نفوذی و اثری که قرامداد میتواند دمبام ایران دا ته با د مطلقاً مصون و آزاد میدانهد
(م سسۀ مطالعات و پژوهشهای سیاسی).
پیداست حاصل همه نطقها و نو تهها و ...چنان کهه تقهی زاده سهال بعهد کهه بهه سهفامت
انگلیس پناه برد و جان به سشمت برد دم نامه ای به ماملینگ کامدام سفامت باز ههم گشیهه مهی
کند و چنان که خود نو ته هرگز این گله گذامی ما مها نکرد تا انقشب سوسیالیسی برپها هد و
مسکو از همه امتیازات خود از ایران گذ ت( .بانود  :7536بی بی سی).
معالوصف علی مغم اعتراضهای صومت گرفته به علت ضعف دولت ایران خللی دم اجهرای
قرامداد فوق ایجاد نشد و موسیه و انگلیس به تهدمیج هرو بهه اجهرای مفهاد قهرامداد و ا هغال
مناهق نفود خود نمودند (م سسۀ مطالعات و پژوهشهای سیاسی).
دم مقابلِ تمام حمشت موزنامهها و نمایندگان مجلس دم انگلستان به جاهت قهرامداد 7091
به دولت وقت سرهنری کمبل وزیر خامجها

همه جا توضیح میدهد که مفتام دو کشوم با ههم
124

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دولت انگلستان و چرایی ترجیح نهایی اقتدارگرایی بر...

خصمانه نیست و دم کتاب آبی ساالنه هم بر این موضو تأکید میکند (بانهود  :7536بهی بهی
سی).
نتیجۀ مستقیم این قرامداد این بود که انگلیسیها کهه بها پشهتیبانی از انقهشب مشهروهیت
وجاه و اعتبهامی کسهب نمهوده بودنهد بهه سهرعت آن ما از دسهت داده و از ایهن تهامیخ ماننهد
موسهای تزامی منفوم و مبغوض افکام عمومی ایران گردیدند (م سسۀ مطالعهات و پژوهشههای
سیاسی).
 -5سایر تحوالت بین المللی تکمیل کنندۀ تقابل با مشروطه
دم این بخش پایانی به دلیل محدودیت هرفیت این مقاله ذیل قرامداد  7091بر دو متغیهرِ
دیگرِ ناکام گذامند مجموعۀ توسعۀ ایران دم قالب مشروهیت ه کهه بهاز ههم بهه دلیهل عملکهرد
دولتهای قدمتمند به ویژه دولت انگلستان است ه تناا ا هامه ای مختصهر مهی هود :نخسهت
نفتی که از دل سرزمینهای گرم جنوبی ایران می جو ید و هنوز مشروهۀ نوپا آمادگی دمیافهت
اهمیّت سرنو ت ساز آن ما ندامد و دوم رایط بین المللی حاصل از جنگ جاهانی اوّل کهه بهه
تدمیج آزادی و دموکراسی ما به نفع دولت مقتدم مرکزی و استقشل سیاسهی کشهوم کنهام مهی
نااد تا اموم کشوم به سمت تجدّد آمرانه و دیکتاتومی مصلح مدمن گرا دم مانیفست ناسیونالیسم
ایرانی مهنمون گردد و برای مدّت ی دیگر آزادی و دموکراسی تناا بر موی کاغذ باقی بماند.
 -5-1نفت در ایران و غفلت اولیۀ ایرانیان
آنچه دم سخنان آزادی خواهانه دم مجلس نوپای ایران و دم پاملمان بریتانیا ا هامه ای بهدان
نمی ود حادثه ای است که از پنج سال قبل دا ت دم زمینهای گهرم جنهوب ایهران مخ مهی
داد همان جایی که از پایتخت بدان جا ماهی نبود.
سه سال قبل از آنکه جنبش مشروهیت دم ایران پها گیهرد وزامت خامجهۀ بریتانیها بهه سهر
آمتومهامدینگ وزیرمختام دم تاران دستوم عمل داده بهود کهه امتیهاز نفهت جنهوب ما کهه دم
دست ویلیام ناکس دامسی بود برای بریتانیا محفوظ کند ولی دم عین حال به نوعی مفتام کنهد
که موسها ما به اعتراض نیندازد و تحریک نکند این دستوم عمل تا  7091هم حاکم بود.
سر ادوامد گری دم اجرای چنین سیاستی به قرامداد  7091دم مومد ایران با موسهها مسهید
تا از آناا امضائی بگیرد که به جنوب نفت خیز ایران کامی ندا ته با ند .سیاستی که با سیاست
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خامجی سنتی موازنۀ مثبت هماهنگ بود و هنگامی که بعدها متفقین ایهران ما ا هغال کردنهد
وموی امتیاز نفت مال ما دم برابر امتیاز نفهت جنهوب انگلسهتان هلهب مهی کهرد و البتهه بها
مقاومت مصدق موبرو و ناکام د.
آزادی خواهان زمان گرچه از ماجرای نفت بی خبر بودند چنان که هاه وقهت محمهدعلی
اه هم سالها بعد از آنکه تاج و تخت از دست داد و دم تبعید بود از کشهف نفهت و اهمیهت آن
باخبر د اما دم آغاز قرن بیستم با توجه به نیازی که به همراهی لندن احساس می کردنهد تها
گربۀ محبوبشان نصیب خرس نشود دم هر فرصت به انگلیسیها نصیحت می کردنهد کهه نبایهد
منافع ملی ایران نادیده انگا ته ود .این همان عامی اسهت کهه دم  7070و دم موقعیتههای
بعدی تا اوج اختشفات با دولت دکتر مصدّق بامها مطرح د.
با بروز اختشف میان احزاب تندموی دمهوکرات و میانهه موهها کهه منجهر بهه وقهو ترومهها
سیاسی [از جمله تروم آیتا له باباانی که تقهی زاده مهبهر حهزب دمهوکرات دم مجلهس مهتّام
ناخته د] گردید دم فرایندی سیاسی خلع سشح مجاهدین و تبعید دموکراتههای برجسهته
دنبال د .اختشفات داخلی باانۀ الزم ما به انگلستان و موسهیّه داد تها فشام هان ما بهر مجلهس
بیفزایند .دم  70اکتبر  7079بریتانیا اولتیماتومی ما به تاران تسلیم کرد .اگر جادهههای تجهامی
جنوب که منطقۀ نفوذ انگلیس به همام مهی مود از کنتهرل قبایهل قشهقایی آن خهامج نشهود
انگلیس نیز نیروهای امنیتی ا ما همانند بریگاد قزاق موسیه دم مال ایران دم جنوب کشهوم
مستقر خواهد کرد (.)The Encyclopedia of Political Revolutions, 1998: 247
 -5-2جنگ جهانی اول
ناپلئون بناپامت دم پیشنااد معروف خود به تهزام پهل اول دم سهال  7399ههرح جسهومانۀ
حمله به انگلیسیها دم هندوستان ما از هریهق ایهران مطهرح کهرده بهود (Zubow, 1963: 47-
 )57با این حال از زمان کست ناپلئون تا آغاز جنگ جاانی اول که هی آن آلمانیها اجهرای
نقشۀ ناپلئون ما عینأ برنامۀ کام خود قرام دادند فرانسویها بی هیچ مخالفتی یا توان مخهالفتی
اهد انقیاد موزافزون ایران و نفوذ قدمتهای بزمگ و مقیب یعنی انگلیس و موسیه بودند.
از سال  7091تا آغهاز جنهگ جاهانی اول سیاسهت بریتانیها دم ایهران هامل همکامیههای
گسترده ای با موسیه به نق مکرم مشروعیت حاکمیت ایران از سوی موسهیه و حضهوم نظهامی
قابل توجای دم مال ایران است .دم این موند وزامت اموم خامجۀ بریتانیا موسیه ما دم تضهعیف
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انقشب مشروهه ایران دم دسامبر  7077یامی مهی مسهاندند پهس از وقهو جنهگ جاهانی اول
بریتانیا و موسیه با همه تظاهر به احترام به حاکمیهت ایهران بهه باانهۀ مقابلهه بها عملیهات ضهد
متفقین آلمان و عثمانی دم ایران با وجود اعشم بی هرفی ایهران بهه ههوم مشهتری دسهت بهه
ا غال این کشوم دم جنگ زدند (.)Encyclopedia Iranica
وقو جنگ جاانی اول وضع وخیم ومتزلزل مشروهه ما وخیم تهر و ناپایهدام تهر نمهود ههر
چند که ایران اعشم بی هرفی نموده دم آن رایط هرج و مرج تناا مسألۀ مام نجهات کشهوم از
ومهۀ فروپا ی بود .ایجاد یک دولت مرکزی مقتدم و نیرومند تناا ماه حلی بود کهه همهه بهه آن
توافق دا تند .همه به دنبال یک ناجی بودند که ناجی دم قالب یک افسر گمنام قزاق هاهر د
به همراه موزنامه نگام جوانی بنام سید ضیاء الدین هباهبهائی کهه مقهاالت زیهادی علیهه مجهال
قاجامیه به م تۀ تحریر دم آومده بهود و وجاهه ای ملهی مردمهی و انقشبهی پیهدا کهرده بهود .بها
پشتیبانی انگلیسیها و کودتایی دم سال  7300مضا خان به حکومت مسید.
او چیزی با خود به همراه آومد که پانزده سال از ایران مخت بر بسهته بهود :ثبهات امنیهت و
یکپامچگی .مضاخان با نام سردام سپه به تعبیری ایران ما از لبۀ پرتگاه نجات داد .امها آن نجهات
به باای محو کامل مشروهه پس از نیم قرن مبامز سیاسی به دسهت آمهد .عصهر پالهوی نقطهۀ
عطفی دم تامیخ ایران به حساب میآید دم عصر مضا هاه تهوازن میهان سهنت و مدمنیتهه دیگهر
چندان از ناحیۀ سنت مومد چالش نبود .به عبامتی مضا اه بهه نهوعی بهانی مدمنیتهه دم ایهران
معاصر د .مدمنیتۀ نو پالویها مدمنیتۀ مشروهه ما از بیخ و بهن بهر کنهد (زیبهاکشم :7511
 .)376این مخهداد و نشهانهها ی موجهود دیگهر بهه مفاهوم خهداحافظی تلهخ ایهران بها آزادی و
دموکراسی برای دومه ای هوالنی و سشم اجبامی به دیکتاتومی مطلقۀ مصلحۀ نوین بود.
نتیجهگیری
تکاپوی یک سدهای نخبگان آزادی خواه و استقشل هلب ایهران از زمهان کسهتهای تلهخ
ایران از موسها منجر به برآمدن مشروههای دم ایران د که به حق میتهوان دم منظهر علمهی
آن ما فرزند مام لیبرال دموکراسی دم غرب دانست .ایهن امهر متوهمهان و باوممنهدان بهه تئهومی
توهئه ما به ا تباه انداخته است که جریان مشروهیت ما محصول توهئۀ انگلستان امزیابی کننهد
و با بارهگیری از نظریاتی چون عقب افتادگی فرهنگ عامۀ سیاسی دم ایران و تحوالت مشروهه
مانند تحص ن دم سفامت انگلستان دم صدد تحلیل توجیه گونۀ آن برآیند .گرچه این جنبش کهه
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دم آغاز به صومت نخستین انقشب مخملی جاان سر برآومد و از سوی اقتدامگرایان بهه خشهونت
کشیده د خاستگاه فکری غربی دا ت و از کمکهای متعهددی از غهرب بهه ویهژه انگلسهتان
برخومدام د ولی این جنبش فراگیر ضداستبدادی با سخت کو ی بی مانندی دم پهی تهأمین
استقشل ایران بود و از خصلتهای ضد استعمامی باالیی برخومدام بود .دم واقع به همین دلیهل
مشروهه بر ضد استبداد و دم پی محدود کردن قدمت سلطان برآمد تا اجاز نفوذ اسهتعمامگران
و غامت منافع مل ی از جانب دولتین فخیمۀ بریتانیا و موس از سلطان سلب گهردد و بهه مجلهس
نمایندگان قانونی ملّت واگذام گردد .این یوه ما به دقت میتوان تغییر استراتژی موازنهۀ مثبهت
به موازنۀ منفی از جانب مشروهه دانست استراتژیای که امتیاز دادن به قهدمتهای خهامجی ما
برای حفظ موازنۀ مثبت نفی می کند و موازنۀ منفیای که خو آیند قدمتهای بیگانه نبود.
پژوهش جامی به آزمون و اثبات این فرضیه پرداخت که اهاام می دامد«:سیاستهای دولهت
انگلستان و تغییر مویکرد آن دم قبال مویدادهای پیشروانه و مترقی ایران یعنی مشهروهه نا هی
از محاسبات ماهبردی منطقه ای و بین المللی دولت امپراتومی بریتانیا و تهاکتیکی بهرای کهم و
محدود کردن قدمتِ دستِ امتیازگیرِ دولت موسیۀ تزامی از ایران و مفع تادید منهافع انگلسهتا ِ
ن
مستقر دم منطقه از جانب همسایۀ مالی ایران بوده است» .بها اثبهات ایهن فرضهیه مفتامههای
متفاوت دولت بریتانیا از تش برای گسست از موسیه و حمایت از مشروهه و ماه دادن مشهروهه
خواهان برای تحصّن دم محلّ سفامتخانه ا تا عقد قرامداد  7091و تقسیم ایران به سه منطقهۀ
زیر نفوذ بریتانیا موسیه و منطقۀ بیهرف قابل تحلیل است .مفتامی که همهوامه دم پهی کسهب
منافع بیشتر و حفظ آن است و دم این ماه از سلّاخی دن مشروهۀ نوزاد ه که تبهام فلسهفی و
فکری ا به مام لیبرال دموکرات دم غرب و ماد آن دم انگلستان می سهد ه بههدسهت موسهیّۀ
اقتدامگرای تزامی غمی به دل ماه نمی دهد و برای حفظ منافع دولت فخیمه اقتدامگرایی ما بهه
آزادی و دموکراسی دم ایران دم ناایت ترجیح میدهد و اثبات میکند کهه حکومتههای لیبهرال
دموکراسی دم مویکرد واقع بینانه حدّاکثر به کشومه ملّت خود تعاد دامند و دم نظام بینالمللی
چنین تعادی علیمغم پروپاگاندای جاانی قابل اعتبام و اعتماد و با دوام نیست.
وقو انوا تحو الت بین المللی که منجر به وقو جنگ جاهانی اول هد دم هرایط خطیهر
داخلی و انقشبی که عادت قرنها اقتدامگرایی ما کنام گذا ته و هومام استبداد ما دم هم پیچیده
بود یک بخت بد و بداقبالی تامیخی برای هرفدامان آزادی دموکراسی و حکومت قانون بهر پایهۀ
این دو محسوب می ود که از دوام استقرام همهه جانبهه و فراگیهر مشهروهیت و بهه اصهطشحِ
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امروزی تحکیم دموکراسی جلوگیری کرد و دم این میان نقش امپراهومی انگلسهتان کهه بهرای
تداوم هژمونی حفظ مستعمرات و منافع گسترد جاانی ا می کو ید انکام ناپذیر اسهت کهه
مشروهۀ نوزاد ایران ما با قرامداد  7091دم اختیام موسهایی گذا ت کهه تکلیفشهان بها آزادی و
دموکراسی و استقشل ایران حسب تجربیّات تامیک تامیخی از سالهای دوم مو ن بود.
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