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چرا هر گاه در مناسبات خارجی به جای تکیه بر توان خود 

چشم بر دستان بیگانه داشته ایم، تحقیر شده ایم؟ 
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مذاکرات تاریخی غرب با ایران و دیپلماسی روز  
در گفت وگو با محمدصادق ابوالحسنی

دیپلامسی غرب 

از عهدنامه گلستان تا امروز

چه مناطقی از خاک ایران 

در دوره قاجاریه و پهلوی 

از ایران جدا شد؟
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 محمدرضا میرزایی: »اعتمادالسلطنه... بعد از 

ول
ن ا

سخ

ش���ام در باب امتیازاتی كه به خارجیان داده شده، 
مخصوصاً امتی���از بانك و مش���روبات الكلی، با من 
مفص���ل گفت وگ���و ك���رد. اعط���ای امتی���از بان���ك و 
اس���تخراج معادن به انگلیس ها به بانك رویتر برای 
زمام���داران عالی مق���ام مملكتی و نزدیكان ایش���ان 
موج���ب جل���ب منافعی عظیم ش���ده؛ مث���اً دو نف���ر از آن ها 
رش���وه ای در ح���دود ی���ك میلی���ون و بعضی دیگر رش���وه های 

چندصدهزار فرانكی گرفته اند...«
 این ه���ا خاطرات���ی اس���ت ک���ه دكت���ر فووری���ه پزش���ك وی���ژه 
ناصرالدین ش���اه قاجار در کتاب خاطرات خود »س���ه سال در 
دربار ایران« در توصیف فساد میان طرف های درگیر امتیاز 
دخانیات به نگارش درآورده اس���ت، فسادی که ظاهراً فصل 
جدایی ناپذیر دیپلماسی ایرانی بوده است. وقتی وثوق الدوله 
نی���ز با دریافت چهارصد هزار تومان رش���وه از دولت بریتانیا 
حاضر به فروش مملکت ش���د و ق���رارداد 1919 را منعقد کرد، 
گویی تنها چیزی که در دیپلماس���ی مه���م نبود منافع ملی 
بود. اما فساد همه دیپلماسی ایران نبود که همگان را نسبت 
ب���ه آن بی اعتم���اد کرد. س���فیران ایران در مق���ام دیپلمات از 
چندین موضوع رنج می بردند. سیاست خارجی ایران کامًا 
تحت تأثیر فضای منطقه ای و بین المللی بود. شکست های 
پی درپی نظامی به همراه پیشرفت تکنولوژی در کشورهای 
دیگ���ر موج���ب خودکم بین���ی سیاس���تمداران ایران���ی ش���د. 
وابستگی و ترس از حمله نظامی به همراه احتیاجات مالی که 
به غرب داشتند موجب شد مستبدان حکومتی برای بقای 
خ���ود امتیازات فراوانی به غربی ها دهند. جدایی بس���یاری 
از س���رزمین های ای���ران و فروش منابع ملی ط���ی قراردادهای 

چندین ساله از نتایج این سیاست ها بود.
 تاریخ دیپلماسی ایران نشان می دهد دیپلماسی اصوالً گزینه 
و فعل و انفعالی نیست که فقط روی میز و با گفت وگو معنا 
یاب���د، عنصر قدرت کش���ورها ب���ه لحاظ اقتص���ادی و نظامی 
عوامل اساسی هستند که بر سر میز مذاکره نقش اساسی ایفا 
می کنند. نگاه به دیپلماسی به دور از این دو مؤلفه اساسی 
قدرت نگاهی ساده لوحانه خواهد بود که راه به جایی نخواهد 
برد؛ بنابراین، برندۀ دیپلماسی نسبت وسیعی با دارندۀ عوامل 
قدرت اقتصادی و نظامی دارد. این مسئله در فضایی مطرح 
است که لزوماً در ادبیات بین الملل گفته می شود که قواعد 
حقوق بین الملل الزام آور نیستند و لزوماً نمی توان دولت ها را 

وادار به تبعیت از همه قوانین بین المللی کرد. 
هر اندازه که در دویس���ت س���ال اخیر به س���وی ق���رن 21 قدم 
برمی داریم، بر نقش دیپلماس���ی و نیروهای خاق و باهوش 
آن افزوده می شود. سیس���تم اقتصاد سرمایه داری که امروز 
عاوه بر اروپا و آمریکا در اکثر کش���ورهای آسیایی و بخشی 
از آفریقا گسترش یافته است، به شکل طبیعی و برای تداوم 
س���وددهی ب���ازار از جن���گ اجتن���اب می کند؛ چ���ون اقتصاد 
سرمایه داری نیازمند امنیت اس���ت و این خودبه خود نقش 
دیپلماس���ی را برجس���ته می نماید. اما باید توجه داشت که 
این مسئله در مورد کشورهای قدرتمند و استعمارگر صدق 
نمی کند؛ به طوری که گاهی جنگ در جایی خارج از مرزهای 

این کشورها می تواند برای آن ها سودمند نیز باشد.
 بنابراین این کشورهای کوچک و ضعیف هستند که نیازمند 
دیپلماس���ی هس���تند و اصوالً برای قدرت های اس���تعماری، 
دیپلماس���ی امری دل بخواهی اس���ت؛ اما تاریخ نش���ان داده 
این مس���ئله هم قابل نقض اس���ت. در طی هشت سال دفاع 
مقدس این مقاومت جمعی و اراده آهنین مردم انقابی ایران 
ب���ود که اجازه نمی داد مردان دیپلماس���ی ایران در مذاکرات 
برای آتش بس لحظه ای احساس ضعف کنند. امید است در 
شرایط حس���اس کنونی این پشتوانه ناشی از صابت درونی 
ملت ایران بیش از پیش برای دیپلماسی کشور راهگشا باشد 
و مورد اتکای دیپلمات های ما در جدال با قدرت های جهانی 

باشد. 

دیپلامسی معیار

چرا دیپلماسی  برآمده از صالبت درونی 
یک ملت می تواند راهگشا باشد؟

محمد عباسی:
دیپلماسی متأثر از دیپلمات ها 

میرزا ابوالحس����ن خان ایلچی را تصور کنید که جهت انعقاد قرارداد گلس����تان در 
کنار نماینده روس بر س����ر میز مذاکره نشس����ته است یا مؤتمن الملک در کنار ایوان 
زینوویف جهت قرارداد آخال؛ این ها نمونه های دیپلماسی سنتی در ایران است که 
بر روابط دولت-دولت پایه گذاری شده است. از ویژگی اصلی این دیپلماسی ساختار 
دولت محور بودن آن است. دیپلماسی سنتی در آغاز راه فرایندی دوجانبه و مخفیانه 
داش����ت. به عبارت دیگ����ر، تعامات دیپلماتیک اغلب میان نمایندگان دو کش����ور و 
پشت درهای بسته انجام می گرفت، زیرا از یک سو به دلیل محدودیت دامنه روابط 
بین الملل و بسیط بودن ساختار پیوندهای کنشگران، مذاکرات دوجانبه برای تأمین 
نیازهای دولت ها کفایت می کرد و از سوی دیگر به دلیل فقدان مجاری ارتباطی و 
اطاعاتی پیشرفته، امکان مخفی نگاه داشتن محتوای مذاکرات برای طرفین فراهم 
بود )آنچه در قرارداد 1919 در ایران رخ داد: امضاکنندگان و معدود مدافعان قرارداد 
با توجیه نجات کشور از نابودی با توسل به دولتی قدرتمند، قرارداد را محرمانه به 
امضا رساندند(؛ به همین دلیل نمایندگان طرفین در مذاکرات بسیار اهمیت داشت. 
بر پایه این اهمیت می توان گفت دیپلماس����ی سنتی بیش����تر به این تعریف نزدیک 
می شود که دیپلماسی یک فن و هنر سیاست خارجی است و هرکه به این فن آشناتر 
و دارای مهارت بیش����تر، موفق تر اس����ت و بالعکس، اگر مذاکره کننده سیاس����تمدار 
کارکش����ته ای نباش����د منافع ملی در خطر می افتد. نمونۀ ای����ن مذاکره کنندگان در 
تاریخ ایران بس����یارند )آنچه میرزا حسین خان سپهساالر نخست وزیر ناصرالدین شاه 
در ق����رارداد رویت����ر واگذار کرد خیانتش ب����ه ایران ب����ود؛ درصورتی که هنر دیپلمات 

به کارگیری منافع متضاد کشورها به نفع کشور خود است(.

دیپلماسی متأثر از جنگ
از ویژگی های دیگر دیپلماسی سنتی ارتباط تنگاتنگ آن با جنگ است؛ از این منظر، 
دیپلماسی به اَش����کالی از تعامات همکاری جویانه دولت ها اشاره دارد که با هدف 
مدیریت و اس����تقرار نظم در نظام جهانی و جلوگیری از تبدیل کشمکش ها به جنگ 
صورت می گیرد. در واقع دستورکار دیپلماسی سنتی عمدتاً حول محور دغدغه ها 
و جاه طلبی های شخصی پادشاهان و دولتمردان می گردید؛ چراکه عرصه دیپلماسی 
و سیاست خارجی، قلمرو تخصصی و انحصاری سیاسیون ترازاول به شمار می آمد و 
لذا مذاکرات دیپلماتیک بیشتر بر سر موضوعات سیاست عالی ازقبیل جنگ و صلح 
جریان داشت. جنگ مؤلفه ای اساسی بود که منطق بسیاری از مذاکرات و دیپلماسی 
سنتی بود، به همین دلیل قوای نظامی تأثیر بسیاری در شکست و یا پیروزی دولت ها 
در دیپلماسی داشت. تاریخ قراردادهای ایران با کشورهای دیگر به ویژه از دوره قاجار 
و بعد از آن نشان می دهد در مواردی که ایران توان مقابله نظامی با طرف متخاصم را 
نداشت، باالجبار تن به مذاکره ای می داد که برای پایان بخشیدن به جنگ مجبور بود 

امتیازات فراوانی بدهد؛ عهدنامه گلستان و ترکمانچای ازاین دست قراردادهاست.

دیپلماسی مدرن متأثر از کنشگران جهانی
اما جریان جنگ و تأمین امنیت در نیمه اول قرن بیستم متعاقب تحوالت عمیقی 
که محیط بین الملل تدریجاً طی چند س���ده ش���اهد آن بود، دیپلماس���ی سنتی نیز 
رفته رفته از حیث ساختار، فرایند و دستورکار دستخوش دگرگونی هایی شد و نسخه 
جدیدی از آن رونمایی ش���د. در این فضای جدید س���اختار دولت محور دیپلماسی 
پابرج���ا مان���د و دولت ها همچنان کنش���گران اصلی و مح���ور تعامات دیپلماتیک 
محس���وب می شدند، اما در حال از دست دادن جایگاه انحصاری و بامنازع خود 
به دلیل ورود پرشتاب کنشگران نوظهور ازجمله سازمان های بین الدولی )با عضویت 

دولت ه���ا مانند جامعه ملل یا س���ازمان ملل متح���د( و س���ازمان های غیردولتی )با 
عضویت افراد و گروه های خصوصی( به صحنه روابط بین الملل بودند. بدین ترتیب، 
دیگر نمی شد دولت ها را تنها کنشگران دخیل در امر دیپلماسی قلمداد کرد. امروز 
دیگر دیپلماسی فقط جزو شئون دولت ها محسوب نمی شود، بلکه سایر کنشگران 
جهان���ی نیز هریک به فراخور نق���ش و کارکرد خویش درگی���ر تعامات دیپلماتیک 

هستند و اهداف و مقاصد خاص خود را پی  می گیرند.
 ب����رای نمون����ه، جمهوری اس����امی ای����ران در جری����ان مذاکرات هس����ته ای عاوه بر 
گفت وگو با نمایندگان دولت های 1+5، به دلیل مطرح بودن موضوعات فنِی کارکردی 
می بایست با کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز بر سر میز مذاکره بنشیند. 
نمود آشکار نقش آفرینی کنشگران غیردولتی در امور دیپلماتیک را می توان در فرایند 
دیپلماس����ی موسوم به مس����یر دو که از اقسام دیپلماس����ی نوین محسوب می شود، 
مش����اهده ک����رد. اصوالً ظهور و توس����عه دیپلماس����ی مس����یر دو را باید پیام����د افزایش 
ظرفیت ها و امکانات کنشگری کنشگران غیردولتی به موازات کاهش توان دولت ها 

برای رسیدگی به مسائل گوناگون جهاِن جهانی شده کنونی دانست.

دیپلماسی متأثر از مردم
می توان گفت مهم ترین پیامد جهانی شدن عرصه سیاست همانا افزایش نقش 
و توان اثرگذاری افراد در ارتباط با دولت های متبوعش���ان بوده که به ظهور اشکال 
متنوعی از دیپلماسی نوین به ویژه دیپلماسی عمومی انجامیده است. امروزه در 
سایه نظم نوین جهانی، از یک سو ظرفیت خودمختاری شهروندان جوامع سیاسی 
ارتقا یافته و دامنۀ کنشگری مستقانه آنان به منظور اِعمال نفوذ بر تحوالت جهانی 
گسترده شده و از سوی دیگر، قدرت دولت ها جهت کنترل و هدایت آمرانه افراد 
برخاف میل و اراده آنان و مداخله وس���یع در زندگی شهروندان کاهش پیدا کرده 
است. امروزه دوران تمامیت خواهی )توتالیتاریانیسم( به سر آمده است و رژیم های 
اقتدارگ���را یک به ی���ک تس���لیم ارادۀ مردمی می ش���وند که مصرانه می کوش���ند تا با 
معک���وس کردن روند اعمال قدرت و کنترل حکومت ه���ا، آن ها را به رعایت حقوق 
فردی و جمعی خود وادارند. در این سیستم اگرچه فرد مذاکره کننده مهم است، 
اما دیگر به دلیل ارتباطات گس���ترده امکان مخفی کردن مذاکرات وجود ندارد و 

دولت ها بدون رضایت افکار عموم قادر به اتخاذ تصمیمات سیاسی نیستند.
 ظهور دیپلماسی عمومی به عنوان دیپلماسی مردم محور یا دیپلماسی دولت 
ب���ا مردم را میتوان پاس���خی به افزایش و اهمیت نقش کنش���گران قلمرو عمومی 
در س���اخت هنجارها و قواعد و مدیریت امور جهان دانست. دیگر دوران حضور 
منفردانه و انحصاری کنش���گران رس���می در عرصه دیپلماسی به سر آمده است. 
دیپلماس���ی دیگر به روابط نهادینه دولت با دولت خاصه نمی ش���ود، بلکه اندر 
کنش ه���ا و تعامات مردم جوامع، رس���انه ها و مؤسس���ات مختل���ف غیردولتی با 

یکدیگر و با دولت ها نیز جایگاه رفیعی در این میان یافته اند.
 اما نکته مهم در این بین، بحث تاریخی مسئله است. اگرچه دیپلماسی عمومی 
محص����ول دوران مدرن اس����ت، اما م����ردم ایران نش����ان دادند در ط����ول تاریخ همواره 
به عن����وان عنصری تأثیرگذار در امر دیپلماس����ی عمل کردند و دولت ه����ا در مواردی 
مجبور به پاس����خ گویی به افکار عمومی شدند. پیوندهای اسامی و شیعی ایرانیان 
به ویژه با کشورهای همسایه و اتحاد مجتهدین در صدور فتاوی در جهت تأمین منافع 
ملی نش����ان از قدرت مردم و توجه به نوعی متفاوت دیپلماس����ی عموم����ی در دوران 
گذشته دارد. اعتراض مردم در امتیاز رژی، مبارزه مردم در جهت ملی کردن صنعت 
نفت، اعتراض به تصویب قانون کاپیتوالسیون به رهبری امام خمینی که نهایتاً به لغو 
آن منجر شد از نمونه های تأثیر مردم در دیپلماسی بوده که نشان از آن دارد در دوره 

سنت نیز دولتمردان نمی توانستند در مقابل دیپلماسی عمومی مقاومت کنند. 

سیاست خارجی و رضورت تعادل با نیروهای سخت و نرم

مروری بر مؤلفه های تأثیرگذار در دیپلماسی قدیم و جدید



3
شماره چهارم

دوشنبه 11 شهریور 1398

بهاره داداشی: در دوران حکومت صفویان 
شاهد دو تحول اساسی و مهم در تاریخ ایران 
هستیم: 1( رسمیت یافتن تشیع به عنوان دین رسمی در 
کشور، 2( ورود نمایندگان کشورهای مختلف و توسعه 
مناس���بات تج���اری و بازرگانی با کش���ورهای آن س���وی 
آب ه���ا؛ که اول���ی بنا به ضروریات سیاس���ی و اعتقادی 
توس���ط ش���اه صفوی اتخاذ گردید و رویداد دوم نتیجۀ 
تأثیر تحوالت جهانی در عرصه داخلی بود. ایران در این 
تحوالت یک���ی از نقاط مهم و اس���تراتژیک هم از جهت 
تجاری و اقتصادی و هم از جهت سیاس���ی به حس���اب 
می آم���د و به دلیل همین اهمیت جای���گاه و موقعیت، 
ایران به محل تاقی بحث های دیپلماتیک قدرت های 
جهانی و بزرگ منطقه تبدیل شد. از آنجا که کشورهای 
همس���ایه در اط���راف ایران عمدت���اً معتقد به اس���ام و 
س���نی مذهب بودند، تشکیل یک کشور شیعی در بین 
آن ها با حاکمیتی قدرتمند همواره می توانست خطری 
جدی تلقی ش���ود؛ مض���اف بر اینکه ای���ران دارای منابع 
طبیعی و ثروت های عظیمی بود که طمع کش���ورهای 
اس���تعماری و منفعت طلب برای ورود به این منطقه و 

نفوذ در آن را برمی انگیخت.
علی رغ���م اینک���ه در این زمان تش���یع به عن���وان دین 
رس���می در کشور معرفی ش���د، ولی ش���اهان صفوی از 
ظرفیت ه���ای آن ب���رای سیاس���ت گذاری های داخلی و 
خارجی بهره نگرفتند. تش���یع در این زمان صرفاً ابزاری 
مشروعیت بخش و وحدت آفرین در بین اقوام مختلف 
ایران���ی به خصوص در مقابل تجاوز و نفوذ همس���ایگان 
بود. شاهان صفوی مذهب تشیع را همچون فره ایزدی 
به خدمت گرفتند تا م���ردم را برای پذیرش خود همراه 
کنن���د، غاف���ل از اینک���ه می توانس���تند از ظرفیت های 
اعتق���ادی مردم بیش���تر بهره ببرند و ب���ر تثبیت قدرت 
خود نیز بیفزایند. دش���من بزرگ صفوی���ان در این زمان 
امپراتوری عثمانی ب���ود؛ روابط دو طرف در این دوره از 
تاریخ ایران بسیار متشنج بود و درگیری های متعددی 
بینش���ان رخ داد. با وجود دش���منی کشورهای اروپایی 
ب���ا عثمانی و نقش���ی که ای���ران می توانس���ت به عنوان 
یک متحد قدرتمند و بانفوذ ب���رای آن ها بازی کند، اما 
هیچ گاه حاضر به تقویت ایران در مقابل آنان نش���دند؛ 
چراک���ه هم���واره از تبدیل ش���دن ای���ران به ی���ک قدرت 
منطق���ه ای واهمه داش���تند، نگرانی ای که از گذش���ته 
تاکنون برای اروپاییان و آمریکایی ها وجود دارد. انگلیس 

یک خأل بزرگ
چگونه جای خالی علمای شیعه در مناسبات خارجی عصر قاجار و پهلوی 

منجر به وارد آمدن ضربات سهمگین به تمامیت ارضی ایران شد؟
نی���ز ک���ه از هر تهدی���دی برای هندوس���تان نگ���ران بود، 
ترجیحش بر ایرانی ضعیف بود تا مبادا ایران در مقابل 
انگلیس قد علم کند و به خطری برای هند تبدیل شود.

عدم اس���تفاده از ظرفیت های تش���یع در سیاست در 
1۳6 س���ال س���لطنت قاجاریه نیز ادامه یافت. تش���یع در 
بین مذاهب اس���امی بیش از س���ایر مذاهب از مفاهیم 
اجتماعی و سیاسی برخوردار است. تأکید تشیع بر حیات 
اجتماعی مس���لمانان و ضرورت توجه و حضور گسترده 
و هوش���یار در مس���ائل سیاس���ی، اجتماع���ی، فرهنگی و 
اقتصادی مسلمین، شیعیان و اعتقادات آن ها را به خطری 
بزرگ برای اس���تعمارگران و منفعت طلب���ان تبدیل کرده 
است. در مفهوم و فرهنگ سیاسی شیعه، دین و سیاست 
پیوند ناگسستنی از یکدیگر دارند. این ضرورت در تشیع 
ب���رای نوع حکومت ه���ای س���کوالر و مدرنیته طعم خطر 
دارد؛ چراکه هماره می توانند مردم را متحد کرده و علیه 
سیاست های آنان بشوراند. تشیع در درون خود جامعه را 
بر اساس قوانین الهی و به منظور کمال معنوی مسلمین 
اداره می کند و تحقق عدالت یکی از دغدغه های اصلی 
حکومت در اس���ام شیعی اس���ت. در مناسبات جهانی 
نیز بر همین مبنا خواستار ارتباطاتی گسترده با همه و بر 
اس���اس عدالت و صلح و پیشرفت مادی و معنوی است؛ 
هرچن���د این باورها با تفکرات اس���تعماری که هم زمان با 
دوره حکومت قاجار بر جهان حاکم شد ارتباط و اشتراکی 
ندارد. تفکر اس���تعماری برخاف اندیشه سیاسی تشیع 
خواستار سود و منفعت و ثروت بیشتر و در پی آن قدرت 
و اعمال نفوذ بر مناطق بیش���تری از جهان اس���ت و برای 
تحقق این خواس���ته و هدف، خود را مجاز به استفاده از 
هر وسیله ای می داند، درحالی که در اسام شیعی هدف 
وسیله را توجیه نمی کند؛ و اگرچه مطلوب نهایی در آن 
جامعه ای آرمانی و خیرخواه برای همه مردم است، ولی 
حاضر نیس���ت با زور و تجاوز به حریم ملت ها اعتقادات 

خود را تحمیل کند. 
هرچند نظام سیاس���ی حاک���م در عصر قاجار همچنان 
خ���ود را معتقد به ش���یعه می دانس���ت ولی ب���اور به این 

گرفت تا اس���تقال کش���ور کاماً ازدس���ت رفته باشد و 
مسلمین تحت سیطره سیاست های آنان قرار گیرند تا هر 
طور خواسته باشند با آنان رفتار شود. بدترین نوع از این 
اعمال سیاس���ت تصویب قانون کاپیتوالسیون در دوره 
پهلوی بود که عزت مسلمین به کلی نادیده گرفته شد.

اندیش���ه سیاس���ی ش���یعه در حل بحران ها و پاسخ به 
مشکات زمانه در هر عصری قادر و توانمند بوده است. 
عالمان شیعی ضمن اندیشیدن در حوزه فکری شیعه از 
ای���ن اختیار برخوردار بوده اند که با توجه به مقتضیات 
عصر احکامی را صادر کنند تا اوضاع مسلمین را سامان 
بخشند. تشخیص مصلحت مسلمین یکی از مهم ترین 
وظایف حاکمان شیعی است که متأسفانه این مهم در 
تاریخ ایران به حلقه ای گمش���ده تبدیل شده بود. نظام 
شاهنشاهی در دوره قاجار و پهلوی مصلحت مسلمین را 
به مصلحت شخصی و خاندان خود تبدیل کرده بودند. 
در مناس���بات داخلی و خارجی سیاست عمدۀ شاهان 
نه بر اساس اعتقادات و باورهای مذهبی مردم، بلکه بر 
اساس امیال و خواست شخصی اعمال می شد. اگرچه 
در اواخ���ر قاجاریه و به  دنبال اتفاقات���ی که در اثر نفوذ 
بیگان���گان در ای���ران رخ داد، مانند حادث���ۀ رژی، تحریم 
تنباکو، مخالفت با قرارداد رویتر و انقاب مشروطیت، 
روحانیت شیعه به تدریج وارد فعالیت های سیاسی شد 
و ضرورت مصلحت مس���لمین، ضرورت تجدید نظر در 
دامن���ه فعالیت آن���ان را نیز ایجاد کرد. علمای ش���یعی 
هرچند خ���ود را به دایره عل���م و بحث و مباحث فقهی 
و قضائی مح���دود کرده بودند، ولی عملکرد ش���اهان و 
از س���وی دیگر اجازه اجته���اد برای فقهای بزرگ موجب 
تأثیرگذاری هرچه بیشتر مجتهدان در تحوالت سیاسی 
ش���د تا در س���ایه اجتهاد آنان عزت مس���لمین در مقابل 
کفار و بیگانگان بیشتر حفظ شود و تفکرات شیعی نیز 

در مناسبات سیاسی جهانی مطرح شود.
اسام سیاس���ی همواره خطرناک ترین بحث و رویکرد 
حکومتی برای استعمارگران و منفعت طلبان خارجی بوده 
اس���ت. آزادی خواهی و استقال طلبی در دایره تفکرات 
ش���یعه مانعی جدی برای کش���ورهایی بوده است که به 
ایران به عنوان منبعی غنی و ثروتی عظیم برای پیشرفت 
و قدرتمن���دی خود ن���گاه می کردند. ش���یعه در دل خود 
هماره به دنبال عزت مس���لمین بوده است و این تفکر از 
زمان���ی که باور عالمان دینی از س���کون و انزوا به حضور 

سیاسی و اجتماعی پویا تبدیل گردید عملی شد. 

اعتقاد در سیاس���ت ش���اهان ای���ن دوره نیز ج���اری نبود. 
در دوره قاج���ار، ای���ران با وجود منابع غن���ی اقتصادی با 
بحران ه���ای سیاس���ی، اجتماعی و اقتص���ادی عدیده ای 
مواجه ب���ود. ضعف حکومت داخل���ی در اداره مملکت 
موجب رکود سیاست و نفوذ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
و حقوقی کشورهای بیگانه به خصوص روسیه و انگلستان 
در ایران ش���د. مهم ترین مشکل بحران ساز در این عرصه، 
وقوع دو جنگ ایران با روس و تحمیل معاهدات گلستان 
و ترکمانچ���ای ب���ود که به کلی ای���ران را در خطر س���قوط 
اقتصادی و به تبع آن س���قوط سیاسی و نفوذ بیگانه قرار 
داد. در این زمان تنها علمای شیعه بودند که با هوشیاری 
و ص���دور فت���وای جه���اد در مقاب���ل بیگانگان توانس���تند 
مسلمین را برای حفظ ایران از تجزیه و ازهم پاشی متحد 
کنند. نفوذ انگلیس نیز در این دوره با محاصره هرات و 
در پی آن معاهده پاریس، تصرف خاک بوشهر، امتیازات 
سیاس���ی و اقتصادی ازجمله امتیاز بانک شاهنش���اهی، 
مسئله نفت در زمان مظفرالدین شاه و واگذاری امتیازات 
نفتی ازجمله امتیاز دارس���ی، بی تدبیری های سیاس���ی 
ش���اهان و اخذ وام ه���ای خارجی از انگلس���تان در مقابل 
واگ���ذاری امتیازات گمرک���ی و بس���یاری از دخالت ها و 
س���ودجویی هایی که با بی تدبیری شاهان قاجار موجب 
عقب ماندگی کشور از پیش���رفت اقتصادی و زمینه ساز 
تسلط بیگانگان بر کشور شد و به رویه ای همیشگی برای 

بیگانگان تا انقاب اسامی تبدیل گردید.
 بی توجهی به ظرفیت ش���یعه و قدرت علمای شیعه 
در بس���یج مردم مقاب���ل هژمونی بیگانه در مناس���بات 
سیاس���ی و ارتباط با دول خارجی کار را به جایی کشاند 
که حتی در جلوس و کناره گیری ش���اهان نیز بیگانگان 
وارد می ش���دند و بر اساس منافع خود سیاست گذاری 
می کردند. از دست رفتن استقال مسلمین و وابستگی 
به غیر، همگی از تبعات همین بی توجهی بود: بس���تن 
قراردادهای���ی چ���ون ق���رارداد 1919 که ای���ران را عماً به 
کش���وری مس���تعمره تبدیل کرد و کودت���ای 1299 که با 
انتخاب انگلیس رسماً فردی قدرت را در ایران به دست 

کاشف الغطاء و 

فتوای جهاد علیه روسیه
كاشف الغطاء از لحاظ تاریخی، معاصر فتحعلی شاه قاجار بود. شیخ 
جعفر كاش���ف الغطاء هیچ گاه حكومت فتحعلی ش���اه را حكومت اصیل 
اس���امی نمی دانسته و اجازه نمی داد شاه بدون هیچ گونه تأیید و اجازه 
علما خود را مشروع بخواند. ولی با این حال در جریان جنگ های ایران و 

روس وقتی شیخ از قتل عام مسلمانان گنجه مطلع 
ش���د در حال���ی که دولت ك���ه از كمك های فرانس���ه 
و انگلیس ناامید ش���ده بود، دس���ت ب���ه دامان علما 
ش���د. میرزا بزرگ فراهانی، حاج ما باقر سلماسی و 
صدرالدین تبریزی را به عتبات فرس���تاد تا موضوع 
حمات روس به گرجس���تان و داغستان را به اطاع 
شیخ جعفر نجفی و سید محمد اصفهانی برسانند. 
وقت���ی روحانی���ون عتب���ات از مراتب مطلع ش���دند، 
فرستادگانی به قم، گلس���تان، یزد، اصفهان، شیراز و 
شهرهای دیگر فرستادند و حكم جهاد دادند. زمانی 
كه كیان اس���ام و جان مس���لمانان در خط���ر افتاده 
ب���ود، علم���ا ناچ���ار، از نظام س���لطنت وقت حمایت 
می كردند. ش���یخ جعفر كاشف الغطاء نیز از این امر 

مستثنا نبود تا جایی كه به فتحعلی ش���اه قاجار اذن داد كه فرماندهی 
نیروها را به عهده گرفته و مخارج جنگ را نیز هر مقدار كه الزم باشد از 
اموال شخصی مردم اخذ و تهیه كند. اگرچه اعتماد نابجا به مستشاران 
انگلیسی از سوی شاه و ولیعهدش سبب شکست ایران در این جنگ شد.

میرزای شیرازی و یکی از 

تاریخی ترین فتاوای علامی شیعه
فتوای تاریخی آیت الّله میرزاحسن شیرازی در تحریم تنباکو، توطئه ای را که 
به سال 1۳09 ه. ق به دست ناصرالدین شاه قاجار با واگذاری امتیاز دخانیات 
ایران به مدت پنجاه س���ال به انگلیس���ی ها در حال ش���کل گرفتن بود، در نطفه 
نابود کرد. اندکی پس از س���فر س���وم ناصرالدین ش���اه به اروپا، قراردادی میان 

کمپان���ی انگلیس���ی رژی با دول���ت  ایران، 
به نمایندگی امین الس���لطان )صدر اعظم( 
بس���ته شد که براس���اس آن امتیاز خرید و 
ف���روش توتون و تنباک���و در داخل و خارج 
از کش���ور به مدت پنجاه سال به کمپانی 
مزبور واگذار می گردی���د. این قرارداد که 
استقال سیاس���ی و اقتصادی کشور را به 
مخاطره جدی می افکند، موجی از خشم 
و نارضایت���ی در کش���ور پدی���د آورد. ای���ن 
مس���ئله س���بب شد تا عالم ش���هیر عصر پا 
به می���دان بگذارد. میرزای ش���یرازی طی 
فتوایی هرگونه اس���تفاده و خرید و فروش 
توت���ون و تنباکو را حرام اع���ام کرد. متن 

 این فتوای کوتاه چنین است: »بسم الّله الرحمن الرحیم. الیوم استعمال تنباکو 
و توتون بای نحٍو کان در حکم محاربه با امام زمان، صلوات الّله و س���ام علیه 
است«. تا بدین گونه یکی از استثماری ترین قراردادهای شاه ایران با انگلستان 

ملغی شود.

امام خمینی و ماجرای 

معروف کاپیتوالسیون
کاپیتوالس���یون را می ت���وان ج���زء ننگین تری���ن و س���تمگرانه ترین 
معاهداتی دانست که قدرت های استکباری بر جوامع تحت سیطره 
خود تحمیل می کنند.کاپیتوالسیون، در واقع نقض آشکار استقال 
و حاکمیت و حیثیت ملی یک کشور است. کاپیتوالسیون در ایران 
نی���ز به ویژه از س���ال 4۳ نتیج���ه ای جزء تحقیر 
ایرانیان و باز گذاشته شدن دست استعمارگران 
به خصوص آمریکایی ها ب���رای هر نوع جنایتی 
علیه مردم در بر نداش���ته است. اعتراض امام 
خمینی)ره( به تصویب الیحه کاپیتوالسیون در 
مجلس ش���ورای ملی یکی از نقاط عطف تاریخ 
معاصر ایران است. امام خمینی)ره( در نطقی 
ش���دیداللحن ماهی���ت الیحه کاپیتوالس���یون را 
برما کرده و فرمودن���د: »عظمت ایران از بین 
رفت، استقال از دست رفت، عزت ما پایکوب 
ش���د، مگر ما مستعمره هس���تیم. مگر ایران در 
اشغال آمریکاس���ت؟« در پی اعتراض امام)ره(، 
رژی���م پهل���وی در 1۳ آب���ان به طور وحش���یانه با 
یورش به منزل امام خمینی)ره( در قم ضمن دستگیری ایشان، وی 
را به ترکیه تبعید کردند. مع الوصف این اعتراض امام و ش���وراندن 
مردم علیه خودباختگی دس���تگاه پهلوی بنیان انقاب اس���امی و 

سقوط سلطنت محمدرضا پهلوی را در دهۀ بعد بنا نهاد.
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در حوزه تاریخ 

سمیرا آقاجانی: حجت االسالم والمسلمین محمدصادق 

گو
ت و

گف

ابوالحس��نی تاریخ پژوه، نویس��نده و مدیر دفتر نشر آثار 
اس��تاد منذر )ره(، پژوهش��گر جوانی است که با تمرکز بر 
تاری��خ معاصر تالش می کن��د وقای��ع روز را تحلیل کند. 
ابوالحسنی بر وارد کردن گذشته به اکنون ما و آنچه باید از 
تاریخ آموخت، تأکید می کند. در مصاحبه پیش رو، ایشان 

مذاکرات تاریخی غرب با ایران و دیپلماسی روز را نقد می کند.

ض���رورت  « از  اس���ت  بهت���ر  ابت���دا 
بح���ث پیش رو س���خن بگویی���م؛ قیاس 
دیپلماس���ی غرب از گذشته تا اکنون چه 

اهمیتی دارد؟
یکی از محوره���ای مهم در مباحث تاریخ معاصر 
ایران، بررس���ی اس���تراتژى اس���تعمارگران و سیاست 
پیچیده آن ه���ا براى نفوذ در ایران زمین اس���ت، چه 
در عرص���ه  جنگ س���خت، چ���ه در پهن���ه  جنگ نرم، 
چ���ه در تهاج���م نظامی و چ���ه در قال���ب ترفندهای 
دیپلماس���ی. آسیب شناس���ی مذاکرات بدفرجام در 
تاریخ معاصر ایران و بررس���ی دس���ت ها، دسیسه  ها 
و ترفندهای اس���تعمارگران می تواند مشعل فروزانی 
فراروی دیپلماس���ی روز ما برافروزد و درفش مبارزه 
با مطامع سیاس���ی ابرقدرت  ها و خنثی س���ازی فنون 

دیپلماتیک ضد ایرانی را برافرازد. 
ک���ه  گف���ت  می ت���وان  به جرئ���ت  راس���تا  ای���ن  در 
مذاک���رات سیاس���ی جنگ های ای���ران و روس تزاری 
ک���ه نهایتاً به عهدنامه  »گلس���تان« و »ترکمانچای« 
منتهی ش���د، یکی از خس���ارت بارترین و درعین حال 
عبرت انگیزتری���ن مقاط���ع تاری���خ ای���ران اس���ت ک���ه 
بایس���تی به این عرصه  تاریخی نور بتابانیم و در آن 

به دیدۀ  عبرت بنگریم.
با بررس����ی مذاک����رات جنگ ه����ای ای����ران و روس 
تزاری و کندوکاو در پاره ای از عناصر سرنوشت ساز 
در شکس����ت نظام����ی و دیپلماتیک ای����ران در عصر 
قاج����ار، به درس ه����ا، عبرت  ها و ش����باهت هایی در 
سیاس����ت های دی����روز و امروز غربی  ه����ا در مذاکره  
سیاس����ی با ایران می رس����یم ک����ه برای دیپلماس����ی 
ام����روز کش����ورمان بس����یار کارگش����ا و عبرت  انگی����ز 

است.

قبل از ورود به مقایس���ه مورد نظر،  «
آیا می توان اصول خاصی برای مذاکرات 

سیاسی در نظر گرفت؟
ب���رای پرداختن به ی���ک تحلی���ل تاریخی-تطبیقی 
باید بدانیم که اساساً مذاکرات سیاسی دربردارنده 
چه���ار عنص���ر تعیین کنن���ده یعن���ی »اس���تراتژی«، 
»تاکتی���ک «، »فرایند« و »ابزار« هس���تند؛ که بنا به 
تجربه  تاریخ���ی، ابرقدرت  ها عاوه ب���ر این عناصر، 
فض���ای  در  کارآزم���وده  و  متخص���ص  نیروه���ای  از 
دیپلماتیک اس���تفاده کرده و هم زم���ان از اهرم های 
کلی���دی دیگ���ری چ���ون فضاس���ازی اجتماع���ی )ب���ا 
بهره گی���ری از امپریالیس���م خب���ری و جن���گ روانی( 
و عنص���ر »نفوذ« غافل نیس���تند. همی���ن عناصر در 

س���یر کان سیاس���ی در مذاک���رات دی���روز و ام���روز 
استعمارگران با ما جریان دارد که من می خواهم به 
ق���در توان از این زاویه ورود کنم؛ درس ها، عبرت ها 
و ش���باهت های مورد بحث ما نیز در همین عناصر 

خاصه می شود. 
البت���ه باید در کنار ش���باهت ها، ب���ه تفاوت  ها نیز 
توجه کنیم تا در یک جمع بندی جامع و همه جانبه، 

اوضاع سیاس���ی دیروز 
م���ورد  را  ام���روز  و 

قضاوت قرار دهیم.
در ای���ن زمینه حتماً 
بایس���تی بی���ن ش���رایط 
روزگار فتحعلی ش���اه و 
حاکمی���ت قاجاری���ه با 
امروز و وضعیت نظام 
اس���امی  جمه���وری 
)ب���ا محوری���ت والی���ت 
بگذاریم  تفاوت  فقیه( 
س���بک  همچنی���ن  و 
اس���تعمار کهن���ه را ب���ا 
اس���تعمار فرانو یکسان 

نپنداریم.
تأکی���د  ه���م  ب���از 
می  کن���م ک���ه نباید در 
نگ���رش تاریخ���ی، دوغ 
یک���ی  را  دوش���اب  و 
تفصی���ل  البت���ه  ک���رد. 
موج���ود  تفاوت ه���ای 
بح���ث  موض���وع  از 
ول���ی  اس���ت،  خ���ارج 
دامن���ه بحث ما عمدتاً 
محدود به آس���یب  ها و 

شباهت  هاست.

نخس���تین  «
ن���ک���ت���ه در ه���ر م�������ذاک������ره ای شناخت 
طرفی���ن مذاک���ره از یکدیگ���ر اس���ت. از 
آنجایی که بحث برانگیزترین مذاکرات ما 
به نوعی با کش���ورهای اس���تعمارگر بوده، 

آیا شناخت دقیقی از آن ها داشته ایم؟
از  اس���تعمار  اس���تراتژی  از  فق���دان درک عمی���ق 

معضات همیشگی ما بوده است.
اولی����ن نکت����ه الزم در مذاک����ره با غربی ه����ا، توجه 
به اس����تراتژی حریف است؛ زیرا نس����بت استراتژی 

به یک مذاکره مانند نس����بت س����ِر آدمی به پیکرش 
اس����ت. تی����م مذاکره  نخس����ت بایس����تی اس����تراتژی 
و تاکتی����ک گ����روه مقاب����ل را کش����ف کن����د و ضم����ن 
پیش بین����ی آین����ده، یک برنام����ه جامع ب����رای مقابله 
ب����ا آن را س����امان ده����د وگرن����ه نمی توان����د اهداف و 
تاکتیک ه����ای مرتب����ط با آن را شناس����ایی کرده و در 

نتیجه مغلوب خواهد شد.
فراین���د  بررس���ی  در 
عهدنام���ه  مذاک���رات 
»گ������ل������س���������ت�����ان« و 
وجود  »ترکمانچ���ای«، 
ی���ی  نقطه ضعف ها
تی���م  ط���رف  از  را 
ک���ه  ش���اهدیم  ایران���ی 
ضع���ف  از:  عبارتن���د 
ب���ه  ن���گاه منظوم���ه ای 
و  کان  سیاس���ت های 
استعمارگران  راهبردی 
از سیاس���ت های  اع���م 
و  م������ن������ط������ق�������ه ای 
)ع���دم  ف���رامن���طقه ای 
زمین���ه های  واک������اوی 
جغرافیای���ی  سیاس���ی، 
ع���دم  فرهنگ���ی(؛  و 
و  مناف���ع  ب���ه  توج���ه 
اه������داف درازم������دت 
اس���تعمار و نیز غفلت 
از وج���ود پیون���د بی���ن 
در  دش���من  سیاس���ت 
با  مذاکرات  استراتژی 
تاکتیک ه���ای موج���ود 

در آن.
در  م���ت���أس������ف���ان���ه 
مذاک���رات جنگ ه���ای 
م���ردم  و روس،  ای���ران 
ای���ران هنوز ب���ا ماهیت پیچیده اس���تعمار آش���نایی 
نداش���تند و چ���ون اولین برخورد جدی م���ا با دنیای 
غرب بود، بیش���تر هجمۀ نظامی را مدنظر داش���تیم 
و از ابعاد گس���ترده سیاس���ی، فرهنگ���ی، اجتماعی، 

اقتصادی استعمار غافل بودیم.
نس���بت  بایس���تی  ایران���ی  مذاکره کنن���دگان 
منظومه ا ی سیاست غرب را بین ایران و هندوستان 
و یا بین ایران و دیگر مناطق، مثل افغانستان، قفقاز 
و آب ه���ای گرم خلیج  ف���ارس در نظ���ر می گرفتند؛ 

زی���را ایران راه رس���یدن به هند ب���ود و مرکز تاقی و 
تصادم سیاست ابرقدرت  ها )اعم از روس و انگلیس 
و فرانس���ه( به ش���مار می رفت و افغانستان هم برای 

انگلستان در حکم قفقاز بود برای روس ها. 
اگ���ر ای���ن ن���وع ن���گاه عمی���ق در سیاس���تمداران 
ایرانی بود، هرگز به اس���تعمارگران انگلیسی اعتماد 

نمی کردند.
حال از گذشته پلی به امروز می زنیم و می گوییم 
اگر در آن زمان نس���بت ژئوپلتیک ایران با هند مهم 
ب���ود، در مذاکرات امروز بررس���ی جایگاه جمهوری 
اس���امی ایران نس���بت به تضعیف اس���رائیل از نگاه 
غربی  ها بس���یار سرنوشت ساز است؛ همچنین نقش 
ایران در مقابله با دخالت آمریکا، شکست هژمونی 
غرب و توج���ه به پی ریزی محور مقاومت در جهان 
اس���ام و خاورمیانه که تأثیر بسزایی در کشورهای 
فلسطین، س���وریه، یمن، بحرین، عراق و لبنان دارد 

بسیار حائز اهمیت است.
ع���اوه بر ای���ن، تقابل م���ا با جریان های برس���اختۀ 
اس���تعمارگران غ���رب )آل س���عود، داع���ش، القاعده، 
وهابیت و بهائیت(، تشدید قدرت ایران در افزایش 
روزافزون اس���ام و مذهب تشیع و همچنین جایگاه 
سوق الجیشی ایران و نس���بت آن با خاورمیانه قابل 

انکار نیست.
بنابراین، اگر نگرش اس���تراتژیک می داشتیم، اوالً 
نگاهمان س���طحی، کوتاه مدت و محدود به مذاکره 
یک کش���ور در زمانی خ���اص نبود، بلک���ه راهبردی، 
فرامنطقه ای و منظومه ای بود و ثانیاً مسئلۀ دشمن 
و مش���کل اصلی او را تنها در توان موشکی یا انرژی 
اتم���ی نمی دیدی���م، بلک���ه هجم���ۀ او را بس���یار فراتر 

می دیدیم.

کش���ورهای  « گوی���ا  مقاب���ل،  در 
اس���تعمارگر ش���ناخت دقیق���ی از ای���ران 
داش���تند. مهم ترین عامل این ش���ناخت 

را در چه عنصری می بینید؟
عنص���ر »نفوذ« یک���ی از عناصر اصلی دش���من در 
پیش���برد مذاکرات خویش است. اس���تعمار همواره 
می کوش���د تا با روحی���ات و حساس���یت های ویژه و 
نقاط قوت و ضعف دولتمردان و سیاس���تمداران ما 
و همچنین اطرافیان و بس���تگان نزدیک آن ها عمیقاً 
آش���نا ش���ود و به مدد اطاعات واصل���ه و تجربیات 
حاصل���ه، دریابد ک���ه دقیقاً ب���ا چه کس���انی روبه رو 
اس���ت و می���زان مقاومت ی���ا نرخ خری���د وی چقدر 
اس���ت و در صورت لزوم، ضربۀ کاری را باید در چه 

مذاکرات تاریخی غرب با ایران و دیپلماسی روز 
در گفت وگو با محمدصادق ابوالحسنی

دیپلامسی غرب 

از عهدنامه گلستان 

تا امروز

مذاک��رات  فراین��د  بررس��ی  در  متأس��فانه 
»ترکمانچ��ای«،  و  »گلس��تان«  عهدنام��ه 
وج��ود نقطه ضعف های��ی را از ط��رف تی��م 
ایران��ی ش��اهدیم که عبارتن��د از: ضعف نگاه 
منظومه ای به سیاس��ت های کالن و راهبردی 
استعمارگران، اعم از سیاست های منطقه ای 
زمینه ه��ای  واکاوی  )ع��دم  فرامنطق��ه ای  و 
سیاس��ی، جغرافیایی و فرهنگی(؛ عدم توجه 
ب��ه منافع و اهداف درازمدت اس��تعمار و نیز 
غفلت از وجود پیوند بین سیاس��ت دش��من 
در استراتژی مذاکرات با تاکتیک های موجود 
در آن. متأس��فانه در مذاک��رات جنگ ه��ای 
ای��ران و روس، مردم ایران هن��وز با ماهیت 
پیچیده اس��تعمار آش��نایی نداش��تند و چون 
اولی��ن برخورد ج��دی ما با دنی��ای غرب بود، 
بیش��تر هجم��ۀ نظام��ی را مدنظ��ر داش��تیم 
فرهنگ��ی،  سیاس��ی،  گس��ترده  ابع��اد  از  و 
اجتماع��ی، اقتصادی اس��تعمار غافل بودیم.
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زمان و از کدام نقطه بر حریف وارد سازد!
در مذاکرات گلس���تان و ترکمانچ���ای و امثال آن، 
اس���تعمارگران دنب���ال ای���ن بودن���د ک���ه نقطه ضعف 
ط���رف مذاکره  کننده  ایرانی کجاس���ت، نقاط قوتش 
چیست، خاس���تگاه فکری  و اجتماعی اش کجاست، 
از کدام تیپ های جامعه است و در صورت لزوم از 

کجا باید به او ضربه زد.
در مذاکرات����ی ک����ه ب����ه جنگ ه����ای ای����ران و روس 
ت����زاری مرب����وط می ش����ود نی����ز چهره های����ی در بی����ن 
دولتمردان سیاس����ی ای����ران حضور دارن����د که نقش 
مهمی را در پیش����برد اه����داف روس و انگلیس ایفا 

می کنند. 
متأس���فانه ای���ن پ���ازل ب���ا خیان���ت فرمانده���ان و 
برخی والیان و گش���ودن دروازه های ایران به س���وی 
و  دولتم���ردان  از  تکمی���ل می ش���ود.  قش���ون روس 
سیاستمداران ذی نفوذ ما که سریعاً توسط غربی  ها 
شکار می ش���وند، »میرزا عس���گرخان افشار ارومی« 
و »می���رزا ابوالحس���ن خان ایلچی« نام های آش���نایی 
هس���تند که اول���ی در ق���رارداد »فین  ِکن  اش���تاین« 
و دوم���ی بع���د از قرارداد مش���ترک ای���ران و انگلیس 
و همچنی���ن در عهدنام���ه گلس���تان و ترکمانچای به 
ای���ران خیان���ت می کنن���د؛ و عجی���ب اس���ت که هر 
دو توس���ط انگلیس���ی  ها ب���ه لژه���ای ماس���ونی آلوده 

می شوند.
خیان���ت  ب���ا  نی���ز  ام���را  و  فرمانده���ان  بی���ن  در 
نظرعلی خان و احس���ان خان کنگرلو روبه رو می شویم 
که این خیانت به اش���غال گنجه و قلعۀ اس���تراتژیک 

عباس آباد توسط روس ها منجر می شود. 
جنگ دوم ایران و روس که با موفقیت های ایران 
پی���ش می رفت، از زمان خیانت نظرعلی خان، س���یر 
معک���وس خود را آغ���از کرد و به شکس���ت روزافزون 

ایران منتهی شد. 
می���رزا  ایران���ی،  بلندپای���ه  مقام���ات  بی���ن  در 
ابوالحس���ن خان ایلچی رس���ماً جاس���وس انگلستان 
ب���ود. در نب���رد اصان دوز که فاتحۀ قش���ون ایران 
خوان���ده ش���د، اخب���ار محرمان���ه دیگ���ری توس���ط 
جاس���وس های روس و انگلی���س  ف���اش ش���د که بر 
تأثی���ر  ترکمانچ���ای  ق���رارداد  تحمی���ل  و  شکس���ت 

مستقیم داشت.
ب���ه هوش باش���یم که اس���تعمار امروز ه���م در پی 
نفوذ اس���ت و باید اقداماتش را خنثی کنیم. امروز 
هم اصل مس���ئلۀ جاسوسی از س���وی مسئولین آگاه 
ایران���ی تأیید ش���ده که همین برای بح���ث ما کافی 

است.

کش���ورهای مذاکره کننده با ایران از  «
چه ابزارهایی استفاده می کردند تا روند 

مذاکره را به سود خود پیش ببرند؟
ازجمل���ه  مذاک���رات  مت���ن  در  ش���فافیت  ع���دم 
حربه ه���ا و ی���ا به عبارت���ی ابزار مذاکراتی اس���ت که 
اس���تعمارگران همواره از آن اس���تفاده می کردند. از 
یاد نبریم که اس���تعمارگران س���ابقۀ قرن ه���ا مذاکره  
سیاس���ی دارند و به خوبی می دانند که بایس���تی از 
چه نوع زبان، ادبیات و س���بک و س���یاقی اس���تفاده 
کنن���د و از کدام فرم و محتوا ب���رای تنظیم قرارداد 
به���ره بگیرن���د، از چین���ش واژگان بگی���ر ت���ا ش���رایط 

سیاسی-اجتماعی روز. 
آن ها بلدند کلمه به کلمه را چگونه تنظیم کنند. 
ای���ن بحث زیرمجموع���ۀ  بحث »اب���زار« در مذاکره 

است.
نمون���ه تاریخی آن در ماجرای عهدنامه گلس���تان 
اس���ت ک���ه روس  ه���ا در این ق���رارداد ح���دود مرزی 
تعیین ش���ده را عم���داً به آین���ده واگ���ذار کردند تا با 
ابه���ام در قرارداد، پس از رفع خطر ناپلئون بهانه ای 
برای تجدید تجاوزات و از س���ر گرفتن جنگ وستیز 

با ایران داشته باشند. 
سرحدات  وضعیت  عمداً  روسی  مقامات  پس 

عهدنامه  از  بعد  مدتی  گذاشتند.  مبهم  را 
و   ۳ مواد  انگاشتن  سست  با  روس  ها  گلستان، 
مرزی  خطوط  نبودن  مشخص  و  عهدنامه  این   4
شاه  که  می ترسیدند  طالش،  حدود  در  طرفین 
ایران پشیمان شود. این بود که سیر حوادث عمًا 
به تصرف گوگچه )حوالی ایروان( توسط روس ها و 

جنگ با ایران برای دومین بار کشیده شد.
در قرارداد 1919 نیز انگلیس���ی  ها جلوی ش���فافیت 

را می گرفتن���د؛ ل���ذا لرد 
ب���ه  تلگ���راف  ک���رزن در 
سر پرس���ی کاکس در 11 
می نویس���د :   1919 اوت 
»تصور می کنم متن دو 
فق���ره ق���رارداد )ق���رارداد 
وام(  اصلی-ق���رارداد 
و نی���ز نام���ه ای ک���ه ب���ه 
ای���ران  نخس���ت وزیر 
)مرب���وط  نوش���ته اید 
م���رزی(  تغیی���رات  ب���ه 
باید منتش���ر  به هرح���ال 
ش���وند، ولی نام���ه  4 و 5 
ک���ه  )تضمین نامه های���ی 
ب���ه ش���اه و ارکان ثاث���ه 
داده ش���ده اس���ت( بهتر 
اس���ت محرمان���ه تلق���ی 

گردد...«
آن  ام���روز  نمون���ه 
هم ون���دی ش���رمن یک 
آمریکای���ی  دیپلم���ات 

یهودی تبار است که مذاکره کننده ارشد آمریکا در 
مذاکرات هسته ای 5+1 با ایران بود. 

دوپهل����و  واژگان  از  اس����تفاده  سیاس����ت  ب����ه  او 
این چنین اعتراف می کن����د: »5+1 و اتحادیه اروپا 
تواف����ق کردن����د که تحریم ه����ای هس����ته ای را موقتاً 
متوق����ف کنن����د. Lift لغت����ی اس����ت ک����ه در زب����ان 
انگلیس����ی ب����ه معن����ی معلق نگاه داش����تن ی����ا موقتاً 
متوق����ف کردن اس����ت، اما طرف ایران����ی Lift را به 
معن����ی پای����ان دادن و خاتم����ه دادن )end( ترجم����ه 
می ک����رد )با پوزخند( و به همین دلیل ما هم از این 

لغت اس����تفاده کردیم.«
یکی از کارهایی که ش����خص در دیپلماسی انجام 
می دهد این است که توجه کند زبان اهمیت دارد 
و خود این معلق نگه داشتن فقط شامل تحریم های 
هس����ته ای و ن����ه تحریم ه����ای مرب����وط ب����ه مقابل����ه با 
تروریس����م ی����ا تحریم ه����ای مرب����وط به نق����ض حقوق 
بش����ر و یا تحریم های اش����اعه و یا انتقال تسلیحات 

می شود.

دیپلماسی کالس����یک پیوند وثیقی  «
ب����ا جنگ و قدرت نظامی داش����ت. جنگ 
و ت����رس از تهدید نظام����ی عامل مهمی 
در رون����د مذاکرات در ط����ول تاریخ ایران 
بوده اس����ت. آیا ضعف نظامی می تواند 
عامل کرنش در برابر قدرت های جهانی 

باشد؟
م���ا از س���یر مذاک���رات جنگ ه���ای ای���ران و روس 
وضعی���ت  درمی یابی���م 
ایران���ی  دیپلمات ه���ای 
بس���تگی  مذاک���ره  در 
ش���دیدی ب���ه موقعی���ت 
جنگ���ی و ت���وان دفاعی 
در  اگ���ر  دارد؛  ای���ران 
جبهه نبرد ضعیف بود، 
ضعی���ف، وگرنه با قوت 

همراه بود.
م���دل  فی المث���ل، 
مذاک���رات  مف���اد  و 
کام���ًا  ترکمانچ���ای 
نش���انگر آث���ار شکس���ت 
ای���ران  نظام���ی  فاح���ش 
سیاس���ت  اعص���اب  ب���ر 
کش���ورمان  خارج���ی 
متقاب���ًا  و  اس���ت 
هم���ان جوه���ر تهاجمی 
در  روس  خش���ن  و 
قرارداد دیده می ش���ود؛ 
انفعالی  جوهر  چنان که 

مذاکره کنندگان ما هم در اینجا نمود دارد.
اصوالً اگر کسی بیاید و بادقت تاریخ جنگ های 
ایران و روس را بررس����ی کن����د، می بیند که یکی از 
عمده تری����ن مش����کات ما، ضعف زیرس����اخت های 
جنگ����ی و دفاع����ی اس����ت؛ یعن����ی ت����وان دفاع����ی و 
بنیه  نظامی ما ضعیف اس����ت، ن����ه اینکه نیروهای 
مردمی ما در جنگ شرکت نکرده باشند، در مورد 
نیروه����ای مردم����ی ای����ران ش����اهد ش����هادت طلبی و 
رش����ادت های فراوان هستیم و به همین جهت بود 
ک����ه در آغاز جنگ به پیروزی های گس����ترده ای نیز 

دست یافتیم.
بدین ترتیب، ما در زمینه نظامی و دفاعی دس���ت 
یاری ب���ه طرف کش���ورهای انگلیس و فرانس���ه دراز 
کردی���م، هم در زمین���ه  تقویت دف���اع عامل )چیزی 
ک���ه مس���تلزم به کارگیری جنگ افزار بوده و اس���اس 
آن تأمین و تجهیز قش���ون اس���ت؛ »همان نقشی که 
ژنرال گاردان فرانس���وی بر عهده گرفته بود«( و هم 
در تقوی���ت دفاع غیرعامل )تأس���یس اس���تحکامات 

نظام���ی برای جلوگی���ری از تلفات مادی و انس���انی 
مثل احداث قلعه کوردش���ت و عباس آباد در ساحل 

رود ارس(.
بنابرای���ن، ب���رای تقوی���ت مذاکرات و دیپلماس���ی 
سیاس���ی، بایس���تی هم زمان به تقویت قوای نظامی 
و تس���لیحات نظام���ی در ح���د مورد نیاز و مش���روع 
پرداخ���ت و در این زمین���ه هر ندایی که به تضعیف 
ت���وان دفاع���ی و نظام���ی بلن���د ش���ود، خواس���ته ی���ا 
ناخواس���ته به تمامیت ارضی ای���ران لطمه می زند و 

به شکست سیاسی نیز می انجامد.
بااین حس���اب، صداهای���ی که در حی���ن مذاکرات 
برجام بر ضد توان دفاعی ما برخاست و با دشمنان 
جمه���وری اس���امی ای���ران یک ص���دا ش���د و بعضاً با 
عناوی���ن روش���نفکرانه مط���رح گردی���د، خواس���ته یا 

ناخواسته از همین قبیل بودند.
به عنوان مثال، دیدیم که جریان غرب گرای داخل 
کش���ور چگونه با ایجاد دوگانۀ »موشک-معیش���ت« 
به میدان آمد و در مطبوعات و رسانه های تبلیغاتی 

به کوبیدن توان دفاعی پرداخت.
 

تولی���د زنجیره ای از قرارداد ها از دل  «
ق���رارداد اول و تسلس���لی از قراردادهای 
استعماری از دیگر ویژگی های مذاکرات 
تاریخی بوده. این کش���ور ها با این عمل 

به دنبال چه اهدافی بودند؟ 
یکی از سیاس���ت های غرب در مذاکرات، اجرای 
سیاست چندمرحله ای است که در بین غربی  ها به 

»رهیافت کالباسی« مشهور شده است.
ای���ن یک اصطاح در فن مذاکره اس���ت که فرایند 
حرکت استعمارگران را نشان می دهد. بر اساس این 
رهیافت، ش���ما اگر نمی توانید یک کالباس را یک جا 
از دس���ت حری���ف درآورید، بای���د اول آن را به چند 
قس���مت تقسیم کنید تا بعد در طی چند مرحله آن 

را تصاحب کنید.
 تاریخ معاصر نمونه های فراوانی از این سیاس���ت 
به دس���ت می دهد. اص���والً برخی از مف���اد قرارداد 
گلس���تان طوری تنظیم ش���د که از دلش ترکمانچای 
دربیای���د؛ قرارداد مجمل، عمًا زمینه ای ش���د برای 
انعقاد قرارداد مفص���ل؛ چنانچه قرارداد ترکمانچای 
به یک سلس���له مس���ائل جنگی محدود نش���د، بلکه 
منج���ر به امتیازات���ی ازقبیل انحصار کش���تی رانی و 

کاپیتوالسیون برای روس  ها شد.
این ماجرا ادامه یافت و بعد ها قرارداد امتیازات 
رویترز طوری طراحی ش���د که حتی با قیام عظیم 
مرحوم آیت الله حاج ماعلی کنی لغو نش���د، بلکه 
متوقف گردید؛ به قدری امتیازات کمرش���کن بود 
ک���ه از دل این قرارداِد متوقف ش���ده، قرارداد رژی 
و امتیازات���ی نظي���ر امتي���از انگور و ش���راب نیز در 
آم���د که به لطف نهض���ت تحریم تنباک���و نقش بر 

آب شد.
ام���روز نیز جری���ان غرب گرا با طرح ای���ن نکته که 
»مش���کل هس���ته ای تنها ی���ک ُبعد مش���کات ایران 
است و بقیه مش���کات در گروی برجام های بعدی 
است«، بحث ضرورت مذاکره و تجدید نظر درباره  
دیگر ش���اخصه  ها و زیرس���اخت های نظام اسامی را 
مط���رح می کند )مث���ل تجهیزات نظامی و مس���ائل 

موشکی(.
از ن���گاه غرب، کالب���اِس جمهوری اس���امی ایران 
قطع���ات دیگری نی���ز دارد که می خواهن���د آن ها را 

جدا کنند و از بین ببرند: 
قطع حمایت ای���ران از محور مقاومت در منطقه، 
پذیرش حقوق بش���ر غرب���ی و آزادی فرقه های ضاله 
مث���ل بهائی���ت، ب���ه رس���میت ش���ناختن اس���رائیل، 
جلوگی���ری از گس���ترش مذه���ب تش���یع، وابس���تگی 
کامل اقتصاد ایران به غرب، توقف فعالیت نظامی 
و موش���کی و اینکه ایران قدرت اول منطقه نباش���د 

و... 

 یکی از سیاس��ت های غ��رب در مذاکرات، 
اج��رای سیاس��ت چندمرحله ای اس��ت که 
در بی��ن غربی  ه��ا به »رهیافت کالباس��ی« 
مش��هور ش��ده اس��ت. ای��ن ی��ک اصطالح 
در ف��ن مذاک��ره اس��ت ک��ه فراین��د حرکت 
اس��تعمارگران را نش��ان می دهد. بر اساس 
ای��ن رهیاف��ت، ش��ما اگ��ر نمی توانی��د یک 
کالباس را یک جا از دست حریف درآورید، 
باید اول آن را به چند قس��مت تقسیم کنید 
ت��ا بعد در طی چند مرحل��ه آن را تصاحب 
کنی��د. تاری��خ معاص��ر نمونه ه��ای فراوانی 
از ای��ن سیاس��ت را ب��ه دس��ت می ده��د.

در ق��رارداد 1919، انگلیس��ی  ها جلوی 
شفافیت را می گرفتند؛ لذا لرد کرزن در 
تلگراف به سر پرسی کاکس در 11 اوت 
1919 می نویسد: »تصور می کنم متن 
دو فقره قرارداد )قرارداد اصلی-قرارداد 
وام( و نیز نامه ای که به نخس��ت وزیر 
ایران نوش��ته اید )مربوط ب��ه تغییرات 
مرزی( به هرحال باید منتش��ر ش��وند، 
ول��ی نامه 4 و 5 )تضمین نامه هایی که 
به شاه و ارکان ثالثه داده شده است( 
بهتر اس��ت محرمانه تلق��ی گردد...«
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ابوالفض���ل قدیم آبادی: ایران به واس���طه 
موقعیت حس���اس جغرافیایی خود همواره از 
اهمی���ت وی���ژه ای ب���رای دول اروپای���ی در دوران جدید 
برخوردار بوده است؛ به ویژه اینکه در این زمان با وجود 
کشور ثروتمندی مثل هند در همسایگی ایران و رقابت 
دول قدرتمن���د اروپای���ی بر س���ر تس���لط بر ای���ن منطقه، 

حساسیت و اهمیت ایران 
به مثاب���ه دروازه ورود ب���ه 
هند دوچندان شده بود و 
توجه دول اروپایی، خاصه 
و  فرانس���ه  و  انگلس���تان 
روس���یه به ای���ران بیش از 
پیش نمود پیدا کرده بود.
دوره  یافت���ن  پای���ان  ب���ا 
و  ای���ران  جنگ ه���ای  اول 
س���خت  دوره ای  روس، 
و حس���اس از تاری���خ ایران 
که دربرگیرندۀ نخس���تین 
مواجهات ایرانیان با وجه 
قهری تم���دن جدید غرب 
بود، س���پری می شود. در 
این دوره ایرانیان به واسطه 
ن��اک��ارآم���دی ت��داب��ی�����ر و 
ابزارهای ش���کل گرفته در 
چارچ���وب قدی���م جامعه 
ای���ران در برخورد و مقابله 
ب���ا بس���ط ش���رایط جدید و 
جلوه ه���ای قه���ری ناش���ی 

از این ش���رایط ن���اکام ماندن���د. معلول چنی���ن اوضاعی، 
اس���تیصال و انفع���ال ایرانی���ان در براب���ر ش���رایط نوظهور 
و قدرت ه���ای متولدش���دۀ درون آن ب���ود. معاه���دات و 
قراردادهای منعقدش���ده در این دوره می���ان ایران و دول 
روس، انگلستان و فرانسه دلیل روشنی جهت فهم شرایط 

نابرابر حاکم می���ان ایران و دول اروپایی در مناس���بات و 
تعامات سیاسی خود در این دوره است.

وارد آم���دن ضربات متعدد بر پیکره جامع���ه ایران از طریق 
مواجهه با وجه قهری تمدن جدید اروپایی، اگرچه نش���انگر 
ضع���ف و ناتوان���ی ای���ران در براب���ر قدرت های غرب���ی بود و 
س���رخوردگی ایش���ان را از ای���ن باب���ت در پ���ی داش���ت، ولی 
م�ی ت��وان��س���ت ه��م��چ����ون 
تلنگ���ری باع���ث برون رفت 
ایرانی���ان از جه���ل مرکب به 
جهل بسیط نسبت به تمدن 
غ���رب ش���ود و تاش ه���ای 
ایشان را به منظور شناخت 
غرب به همراه داشته باشد.
برخ���ورد ایرانی���ان با تمدن 
جدی���د اروپای���ی، همچ���ون 
بس���یاری از ممال���ک دیگ���ر 
ب���ا اس���تعمار و وج���ه قهری 
تمدن غ���رب ب���ود و به تبع 
آن نخس���تین برخورده���ا و 
آش���نایی های ایرانیان با این 
از همی���ن مج���را و  تم���دن 
ملزومات آن صورت گرفت.
برخوردهای نظامی ایران و 
روسیه در دوره فتحعلی شاه 
قاج���ار و وارد آمدن ضربات 
س���نگین از ای���ن طری���ق ب���ر 
ای���ران،  حاکمی���ت  پیک���ره 
ضع���ف و ناتوان���ی ایرانیان 
را در ای���ن مقطع در مقاب���ل اروپاییان خاصه در حوزه نظامی 
هوی���دا می کرد. از طرفی برخورده���ای ایرانیان با نمایندگان 
دولت های فرانس���ه و انگلس���تان در ایران و آشنایی با قدرت 
نظامی و جنگی ایش���ان از طری���ق هیئت های نظامی این دو 
دولت در ایران و اخبار واصله از نبردهای ایش���ان در اروپا بر 

آگاهی های ایرانیان نسبت به قدرت های نظامی دولت های 
اروپایی و عقب ماندگی ایشان در این راستا می افزود.

در چنی���ن ش���رایطی ک���ه دولت ه���ای مقاب���ل ای���ران ب���ا 
برنامه ریزی دقیق به منظور تأمی���ن منافع خود مبادرت 
ب���ه برقراری ارتباط با ایران می کردند، ش���اه و دولتمردان 
ای���ران ب���ا اس���تقبال و خوش بین���ی به حس���ن نیت طرف 
مقابل به امض���ای قراردادهای همکاری ب���ا این دولت ها 
می پرداختند؛ لذا عدم آگاهی پیشین نسبت به تنظیم 
این روابط در ایران موجبات وارد آمدن ضربات س���خت 
بر منافع ملی و حاکمیت را فراهم می ساخت. وارد آمدن 
این ضربات س���خت بر پیکره حاکمیت ملی ایران در دو 
سده اخیر در دو سطح قابل بررسی است: نخست اینکه 
س���ردمداران ایرانی و کارگزارانشان بدون اطاع از تغییر 
اوضاع جهانی، اوضاع را بر منوال سنتی قبل تلقی کرده 
و بدون اینکه سررش���ته ای از مناس���بات سیاس���ی جدید 
داش���ته باش���ند وارد عرص���ه تعام���ل با دول م���کار غربی 
می ش���دند. دوم اینکه ش���اه و اطرافیان���ش به ویژه پس از 
دو دوره جنگ ه���ای ای���ران و روس و تحمل شکس���ت در 
برابر دشمن خارجی )که به گواه اسناد تاریخ نه به علت 
ضعف قوای انس���انی و نیروی نظامی ایران، بلکه بیشتر 
به خاطر بی کفایت���ی در رهبری و بی تجربگی در اعتماد 
به دولی نظیر فرانس���ه و انگلستان شکست ایران در این 
جنگ ها رقم خورد( هم���واره از موضع ضعف و هراس به 
طرف مقابل می نگریس���تند و ای���ن خودبه خود منجر به 
باختن قافیه قبل از شکل گیری هر نوع مقاومتی می شد.
صفحات تاریخ معاصر ایران مملو از برگ های متعددی 

از قالب تهی کردن ش����اهان و وزیران و س����فیران ایرانی از 
کوچک ترین تهدید طرف غربی مبنی بر برخورد قهرآمیز 
با دولت و مردم ایران است که در آن یا بخش های زیادی 
از قلمرو ما از دست رفته، یا امتیازات اقتصادی و سیاسی 
متعددی واگذار ش����ده و یا از همه مهم تر اس����تقال خود 
را در براب����ر بیگانگان مخدوش دیده ایم. این دیپلماس����ی 
وادادگی به طور اعم در قبال عموم ش����اهان ایران صادق 
بوده است؛ فرقی نمی کرده که فتحعلی شاه عیاش طرف 
حس����اب روسیه باش����د یا رضاش����اه قلدر با آن همه ادعای 
َقَدرقدرتی در برابر متفقین. سردمداران ایرانی مادامی که 
به ظرفیت های تش����یع و علمای شیعه و غیرت ایرانی در 
دف����اع از ِعرض و ناموس و خ����اک ایرانی بی توجه بوده اند 
راهی جز تس����لیم در برابر سمبۀ پرزور غربی نداشته اند؛ 
از قراردادهای گلستان و ترکمانچای تا اشغال ایران توسط 

متفقین، قصۀ پرغصه تاریخ ایران همین گونه بوده است.
پیروزی انقاب اس����امی ایران پایانی ب����ود بر این دوران 
تاریک؛ و تاکنون این مقاومت و ایستادگی در برابر غرب و 
شرق بوده است که حرف اول را در مناسبات ما با بیگانه 
زده اس����ت. این مقاوم����ت موفقیت آمیز ع����اوه بر اینکه 
منجر به تبدیل ش����دن ایران به ق����درت بامنازع منطقه 
ش����ده اس����ت، رهاوردی دیگر را نیز برای س����ایر ملت های 
مسلمان داشته و آن الگوگیری از مقاومت ایران است که 

ثمرات بسیاری را برای ایشان به همراه داشته است. 
و این چنین است که در 40 سال اخیر، برخاف دوران 
پیش از آن، ذره ای از خاک ایران جدا نشده است؛ خون 

داده ایم ولی خاک هرگز.  

وادادگی رس بزنگاه
چالش اصلی دستگاه دیپلماسی ایران در دوران قاجار و پهلوی، 

وادادگی در سر بزنگاه های حساس در برابر قدرت غربی بوده است

صفحات تاریخ معاصر ایران مملو از برگ های 
متعددی از قالب تهی کردن ش��اهان و وزیران 
و س��فیران ایرانی از کوچک ترین تهدید طرف 
غربی مبنی بر برخورد قهرآمیز با دولت و مردم 
ایران اس��ت که در آن ی��ا بخش های زیادی از 
قلمرو ما از دست رفته، یا امتیازات اقتصادی و 
سیاسی متعددی واگذار شده و یا از همه مهم تر 
اس��تقالل خود را در براب��ر بیگانگان مخدوش 
دیده ای��م. ای��ن دیپلماس��ی وادادگ��ی به طور 
اعم در قبال عموم ش��اهان ای��ران صادق بوده 
اس��ت؛ فرقی نمی کرده که فتحعلی شاه عیاش 
طرف حس��اب روس��یه باش��د یا رضاشاه قلدر 
با آن همه ادع��ای قَدَرقدرتی در برابر متفقین.

چه مناطقی از خاک ایران در دوره قاجاریه و پهلوی از ایران جدا شد؟

دوران فتحعلی شاه
قرارداد گلستان

سال وقوع: 1228 ق/ 181۳م
طرف قرارداد: روسیه

سرزمین های جدا شده: شهرهای ایرانی غرب دریای خزر و قفقاز 
شامل گرجستان، جمهوری آذربایجان، 

جمهوری داغستان فعلی

قرارداد ترکمانچای
سال وقوع:124۳ه/1827م

طرف قرارداد: روسیه
سرزمین های جدا شده: دوسوم 

تالشان،خانات ایروان، نخجوان، 
بخشی از مغان و شروان، مناطق اردوباد

دوران ناصرالدین شاه
معاهده پاریس

سال وقوع: 1856م
طرف قرارداد: انگلستان

سرزمین های جدا شده: هرات و افغانستان، دوسوم بلوچستان

قرارداد آخال
سال وقوع: 1881م

طرف قرارداد: روسیه
سرزمین های جدا شده: شهرهای 
شرق دریای خزر، خوارزم، خیوه، 

مرو، سمرقند، بخارا

دوران محمدشاه
قرارداد ارزروم

سال وقوع: 1847 م
طرف قرارداد: عثمانی

سرزمین های جدا شده: رسمیت 
دادن به جدایی دوسوم کردستان 

بزرگ و میان رودان

دوران رضا شاه

دوران مظفرالدین شاه
عملیات تعیین مرز مک ماهون

سال وقوع: 1905 م
طرف قرارداد: انگلستان

سرزمین های جدا شده: دوسوم خاک سیستان از ایران

دوران محمدرضا پهلوی
انفصال بحرین

سال وقوع: 1۳50 ه.ش
فش���ار  ب���ا  ق���رارداد:  ط���رف 

انگلستان
س���رزمین های ج���دا ش���ده: 

بحرین

پیمان سعدآباد
س���ال وقوع: 1۳16 

ه.ش
ق���رارداد:  ط���رف 
ترکی���ه، ع���راق و 

افغانستان

سرزمین های جدا شده: 
واگذاری بخش هایی 

از آرارات به 
ترکیه، واگذاری 

بخش هایی از 
اروندرود به عراق
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سمیرا حیدری: نقش نخبگان و نمایندگان سیاسی کشورها در 
چگونگ���ی برقراری رواب���ط خارجی و نتایج آن ه���ا غیرقابل اغماض 
اس���ت. بررس���ی و ارزیابی عهدنامه ه���ا و پیامدهای آن ها به عن���وان یکی از 
نمونه های برجسته عملکرد نمایندگان سیاسی کشورها می تواند معیاری در 
این زمینه محسوب شود. آنچه در زیر می خوانید تنها نمونه هایی از تحقیر 
ش���دن سیاستمداران ایرانی در مقابل غرب اس���ت. در این یادداشت نشان 
می دهیم چگونه قرار گرفتن ایران در موضع ضعف موجب انعقاد قراردادهای 

ننگین شده است.

عهدنامه مجمل و صدراعظم بی نزاکت ایران!
پ���س از اختاف ها بین ایران و انگلیس و عدم نتیجه گیری از قراردادها با 
فرانسه )عهدنامه فینکنشتاین(، سرانجام مذاکرات نماینده سیاسی انگلیس 
و مقامات ایرانی منجر به انعقاد عهدنامه مودت و اتحاد بین دو کشور در 
تاریخ 21 اسفند 1187 هجری خورشیدی برابر 25 محرم 1224 ه جری قمری 
گردید که به نام عهدنامه مجمل معروف است. برابر قرارداد مجمل، بریتانیا 
حاکمی���ت ایران را بر کل خلیج فارس به رس���میت ش���ناخت و متعهد ش���د 
کشتی های انگلیس فقط از نقاطی که دولت ایران اجازه می دهد حق عبور 
داشته باشند. موضع انفعال سیاستمداران ایرانی در مقابل نماینده انگلیس 
در خاطرات سر هارفورد جونز نخستین وزیر مختار انگلیس در ایران به خوبى 
مش���خص است. او در خاطرات خود در خصوص مذاکرات بر سر عهدنامه 

مجمل می نویسد:
بحث مختصری درگرفت که مسلماً جای آن نبود و من میل داشتم هرچه 
زودتر آن را ختم کنم که ناگهان به طور غیرمنتظره و شاید خیلی خوشبختانه 
برای من، او ]میرزا ش���فیع[ کنترل خود را از دس���ت داد و گفت: »آیا شما به 
اینجا آمده اید که سر ما کاه بگذارید؟« صدراعظم ایران نزاکت دیپلماتیک 
را رعایت نکرد و طرف انگلیسی از این سوءرفتار نهایت استفاده را برد. جونز 
در ادامه نقشی که در این میان بازی می کند را به تصویر می کشد: »... از 
جایم بلند شده به صدراعظم پیر گفتم: تو پیرمرد خرفت کله خراب چطور 
جرئت می کنی چنین س���خنی به من بگویی که نماینده پادش���اه انگلستان 
هستم؟ اگر به خاطر احترامی که برای سرورت شاه ایران قائل هستم، نبود، 
مغزت را از س���رت بیرون می ریختم، البته اگر داش���ته باش���ی و برای اینکه 
رفتارم با گفتارم متناسب باشد او را با مقداری خشونت به طرف دیواری که 
پشت سرش بود هل دادم و لگدی به شمع ها زدم و در تاریکی از اتاق خارج 
شدم و بدون اینکه هیچ یک از ایرانیان جرئت کند جلوی مرا بگیرد سوار اسبم 
شدم و به اقامتگاهم برگشتم.« متأسفانه این وضعیت موجب شد که طرف 
ایرانی در ادامه از موضع انفعالی به مذاکرات ادامه دهد و در نتیجه همان 

قراردادی که مدنظر سفیر بریتانیا بود به امضا رسید.
سفير انگليسى درصورتى كه از اميدهاى واهى ايرانيان به خودش اطمينان 
نداشت و تا اين حد جاه طلب و مغرور نبود، جرئت جسارتى علنى و خطاب 
»پيرمرد خرفت كله خراب« به وزير ايرانى و لگد زدن به شمع ها را نداشت و 

مجبور می شد الاقل تا حدى شرايط ميرزا شفيع را بپذيرد.

ترکمانچای و به محاق رفتن شروط عباس میرزا
زخم عهدنامه گلس���تان از بی کفایتی فتحعلی شاه قاجار همچنان ناسور 
بود. آن زمان حدود سیزده سال از عهدنامه گلستان می گذشت ولی به  دلیل 
به توافق نرسیدن نمایندگان روس و ایران برای حل اختافات مرزی، همچنان 

نزاع و درگیری در منطقه قفقاز رواج داش���ت. 
ع���دم جدیت ایرانی���ان در این ب���اره باعث  بروز 
تجاوزاتی از طرف روس ها شد و اغلب دهات و 
اراضی ایروان که جزو خاک ایران بود به دست 

قوای تزاری به تصرف در آمد.
اینجا بود که س���ردمداران ای���ران با تراویچ که از 
طرف س���ردار روس آمده بود به مذاکره پرداختند 
و لحن او را تهدیدآمیز یافتند. پس در 1240قمری 
)120۳ شمسی( میرزا صادق وقایع نگار را به اتفاق 
تراوی���چ ب���ه تفلیس فرس���تادند ت���ا با س���ردار روس 
مذاک���ره کند، اما در پی درگذش���ت تزار روس���یه، 
وقایع ن���گار که تحقیر نیز ش���ده بود، بدون نتیجه 
به ای���ران بازگش���ت. بااین همه، تجاوزه���ای ارتش 
روسیه به قلمرو ایران ادامه یافت، چنان که گوگچه 
توس���ط آن ها در 1241 قمری تس���خیر ش���د. دولت 
ایران نس���بت به این دس���ت اندازی و بدرفتاری با 
مسلمانان گوگچه شدیداً به دولت روسیه اعتراض 

کرد. نیکای، تزار جدید روسیه هم پرنس ِمنچیکف را به دربار ایران فرستاد تا به 
موضوع رسیدگی کند، اما خشونتی که پرنس روس در رفتار، گفتار و مکاتبات 
خود با ایرانیان به کار برد و نیز اخبار موحشی که از »زجر و شکنجه اهالی مسلمان 

قفقاز به دست روس ها« می رسید، باعث بروز هیجان عمومی در تهران شد.
 به این ترتیب، ارتش بار دیگر مجدداً به  فرماندهی عالی عباس میرزا، جنگی 
را شروع کرد که موقعیت و موجودیت ایران را سخت به خطر انداخت. کلنل 
مکدانلد، وزیر مختار انگلیس که به اقتضای مصالح دولت متبوع خود مصمم 
شده بود مصالحه را تسریع کند، با عباس میرزا وارد گفت وگو شد. عباس میرزا 
مصالحه را به س���ه ش���رط مش���روط کرد: اول اینکه ما خاک و ُملک ندهیم، در 
عوض هرقدر گنجایش دارد پول نقد و هر جا گرفته اند پس بدهند؛ دوم اینکه 
هرچه در دست ماست یا در دست آن هاست به همین حالت بماند تا انقضای 

مدت متارکه؛ و س���وم آنکه هرگاه این دو ش���ق 
صورت نگی���رد، قرار بدهیم ک���ه رودخانه ارس 
سرحد دو مملکت باشد. قائم مقام هم موافقت 
خود را ب���ا این عبارت که این مصالحه خیر هر 
سه دولت است به مکدانلد اعام داشت؛ ولی 
از قرار معلوم نه نخجوان به عنوان محل مذاکره 
تعیین ش���د و نه به س���ه شرطی که عباس میرزا 
گذاشته بود اعتنا شد. ژنرال روس دهخوارقان 
)آذرشهر( را به عنوان محل مذاکره تعیین کرد و 
عباس میرزا، قائم مقام، میرزا  محمدعلی و میرزا 
مسعود انصاری به آنجا رفتند. پاسکویچ و سایر 
همراهان او با تواضع به استقبال نایب السلطنه 
آمدن���د و مذاک���رات با حضور هیئ���ت ایرانی و 
پاس���کویچ، گریبایدوف، ابرس���کف و چند نفر 
دیگر آغاز شد. طی آن برخی قلمروهای دولت 
قاجار در قفقاز شامل خانات ایروان و نخجوان 
از حکوم���ت ای���ران س���لب و به روس���یه واگذار 
شد. ایران حق کش���تیرانی در دریای خزر را از 
دس���ت داد و ملزم به پرداخ���ت 10 کرور تومان 
به عنوان غرامت به روسیه شد. این معاهده به 

جنگ های ایران و روسیه در دوره قاجار پایان داد و دولت روسیه متعهد شد 
که از پادشاهی ولیعهد وقت عباس میرزا حمایت کند.

معاهده پاریس و حفظ صدارت در قبال فروش وطن
معاهده پاریس در مارس 1857 میادی پس از دومین نبرد انگلیس با ایران 
بر سر مسئله هرات جهت صلح بین دو کشور در پاریس منعقد شد. انگلیس 
با تصرف بخش هایی از جنوب ایران )بنادر خرمشهر و بوشهر و جزایر جنوب 
در خلی���ج فارس(، ناصرالدین ش���اه قاجار را مجبور به قبول ق���رارداد پاریس 
)1856( کرد. بر طبق این پیمان، ایران از ادعای خود بر هرات چشم پوش���ی 
کرد و هرات در 186۳ به افغانس���تان ملحق ش���د و ایران موجودیت کشوری 
به نام افغانس���تان را به رسمیت ش���ناخت. در سال 1887 بلوچستان توسط 

انگلیس ها به هند )تحت حکومت بریتانیا( ملحق شد.
س���فیر ایران در پاریس، فرخ خان امین الملک و س���فیر انگلیس در فرانس���ه، 
ل���رد کاولی بودند. تنها دس���تورالعملی که از تهران از ط���رف آقاخان نوری به 
فرخ خان رسید این بود: »شما اختیار دارید در هر مسئله ای که مورد تقاضای 

انگلیسی ها است موافقت کنید مگر در دو مورد: یکی سلطنت ناصرالدین شاه 
و دیگری صدارت من«؛ چراکه در اوان گفت وگوی دو طرف جهت دستیابی 
به صلح، انگلیسی ها خواستار برکناری این صدراعظم روس مآب بودند. طی 
این عهدنامه که صلح بین دو دولت برقرار گردید، انگلیسی ها متعهد شدند 
قوایش���ان را در م���دت کوتاهی از خاک ایران خارج س���ازند، در مقابل، دولت 
ایران با خروج نیروهایش از منطقه مورد مناقشه، از هرگونه حق حاکمیت بر 
هرات و افغانستان صرف نظر کرده و متعهد شد تا در منازعات با افغان ها به 
دول���ت انگلیس به عنوان میانجیگر و قاضی رجوع نماید. دولت انگلیس هم 
تعهد داد تا از هر تشویش���ی از ناحیه افغانس���تان برای دولت ایران جلوگیری 
کرده و مناسبات ایران با افغان ها، شأن و حیثیت دولت ایران را رعایت نمایند. 
همچنین انگلیس حق داش���ت در هر نقطه از خاک ایران که صاح دانس���ت 
به ایجاد کنسولگری بپردازد. این گونه ایران استقال افغانستان را به رسمیت 

شناخت و بدین شکل خاطر انگلیسی ها برای دفاع از هندوستان راحت شد.

قرارداد 1919 و وثوق الدوله رشوه بگیر
قرارداد 1919 قراردادیس���ت که در 1919 میادی )1298 خورش���یدی( میان 
دول���ت بریتانیا ب���ا دولت وقت ای���ران پس از هف���ت ماه مذاک���ره پنهانی با 
وثوق الدوله و با پرداخت 400 هزار تومان رشوه 
بسته شد. بر اس���اس این قرارداد تمامی امور 
کش���وری و لش���کری ایران زیر نظر مستشاران 
انگلیسی و با مجوز آنان صورت می گرفت. بر 
اثر مخالفت های داخلی و خارجی و مغایرت 
آن با قانون اساسی مشروطه، این قرارداد هرگز 

به اجرا در نیامد.
طرح این قرارداد با ریاست میرزا حسن خان 
وثوق الدول���ه ب���ر دولت ای���ران همزم���ان بود. 
گفته می ش���د وثوق الدوله و دو ت���ن از وزرای 
کابین���ه اش ب���رای بس���تن ای���ن ق���رارداد پ���ول 
هنگفتی نیز از دولت انگلستان به عنوان رشوه 
دریافت کردند؛ چراکه بسیاری این قرارداد را 
سند تحت الحمایگی ایران و بنابراین امضای 
آن را از س���وی دولتمردانی وطن پرس���ت بعید 

می دانستند.
ب���ر  ع���اوه   1919 ق���رارداد  امض���ای  در 
یعن���ی  وی  کابین���ه  وزی���ر  دو  وثوق الدول���ه، 
شاهزاده فیروزمیرزا نصرت الدوله وزیر خارجه 
و شاهزاده اکبرمیرزا صارم الدوله وزیر دارایی 
هم مش���ارکت داشتند. این س���ه نفر بی آنکه حتی اعضای دیگر کابینه را از 
جری���ان مذاکرات مطلع کنند، ق���رارداد را امضا کرده بودند، به همین دلیل 
می ترس���یدند اگر پیش از تصویب قرارداد در مجلس تحولی در کش���ور رخ 
دهد دچار دردس���ر خواهند ش���د. این چنین بود که عاوه بر دریافت مبالغ 
هنگفت���ی پول در قبال امضای قرارداد، دو امتیاز اساس���ی از دولت بریتانیا 

خواستند:
اول، تضمین نامه ای کتبی از طرف دولت بریتانیا که اگر در نتیجه بسته 
ش���دن قرارداد شورشی در ایران برپا خاس���ت و حکومت وثوق الدوله سقوط 
کرد، دولت انگلیس هر سه وزیر عاقد قرارداد را در یکی از مستملکات خود 

به عنوان پناهنده سیاسی بپذیرد.
دوم، به هرکدام از این پناهندگان سیاسی در طول مدت تبعید )که ممکن 
بود تا آخر عمرشان طول بکشد( حقوقی برابر عایدات شخصی آن ها در ایران 

پرداخت شود که بتوانند بقیه عمر را در رفاه و آسایش به سر برند.
وزیر مختار بریتانیا در تهران قسمت اول این تقاضا را قبول و تضمین نامه ای 

به شرح زیر تسلیم هریک از وزرای سه گانه کرد:
»عالیجناب! برحس����ب اجازه ای ک����ه از طرف 
حکوم����ت اعلیحض����رت پادش����اه انگلس����تان ب����ه 
دوس����تدار داده شده است، با کمال خوش وقتی 
به اط����اع می رس����انم که ب����ا توجه به ق����راردادی 
که همین ام����روز )نه����م اوت 1919( میان دولتین 
بریتانی����ای کبی����ر و ای����ران بس����ته ش����د، حکومت 
اعلیحضرت پادش����اه انگلس����تان آماده اس����ت در 
صورت احتیاج به وسیله مقامات سفارت انگلیس 
در تهران از ش����ما پش����تیبانی کند و اگر الزم شد 
آن عالیجناب را در یکی از س����رزمین های متعلق 
به امپراتوری بریتانیا به عنوان پناهنده سیاس����ی 

بپذیرد. با احترامات؛ سر پرسی. ز. کاکس«
بدین ترتیب، نسبت به تقاضای دیگر این سه 
وزی���ر که در عرض دوران پناهندگی در خارجه 
مواجبی معادل درآمد هنگفت اماکش���ان در 
تهران، اصفهان یا همدان دریافت کنند، جواب 

صریح رد داده شد.  

دیپلامسی تحقیر
نگاهی به سیاست های مذاکراتی نمایندگان ایران در چند قرارداد تاریخی

در امضای قرارداد 1919 عالوه بر وثوق الدوله، 
دو وزیر کابینه وی یعنی شاهزاده فیروزمیرزا 
نصرت الدوله وزیر خارجه و شاهزاده اکبرمیرزا 
صارم الدوله وزیر دارایی هم مشارکت داشتند. 
این سه نفر بی آنکه حتی اعضای دیگر کابینه 
را از جریان مذاکرات مطل��ع کنند، قرارداد را 
امضا کرده بودند، به همین دلیل می ترسیدند 
اگر پیش از تصویب قرارداد در مجلس تحولی 
در کش��ور رخ ده��د دچ��ار دردس��ر خواهند 
ش��د. اینچنین بود که عالوه بر دریافت مبالغ 
هنگفتی پول در قبال امضای قرارداد، دو امتیاز 
اساسی از دولت بریتانیا برای خود خواستند.
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بازیگران منایش حقارت در برابر بیگانه
تاریخ معاصر ایران شوربختانه صحنۀ نمایش رخدادهای 
فراوانی است که طی آن و به سبب ضعف و ناکارآمدی 
و بی مباالتی س��ردمداران و رجال ایرانی در مواجهه با قدرت های 
بیگانۀ غربی حقوق متعددی از ملت ایران زائل شده است. این 
حقوق از دس��ت رفته چه از طریق از دست دادن خاک و چه از 

طری��ق واگذاری امتیازات اقتص��ادی و انحصاری به بیگانه و چه 
حت��ی از طریق دادن حق مداخله در امور داخلی و حاکمیتی به 
بیگانگان، برگ های سیاهی از تاریخ دوران قاجار و پهلوی را رقم 
زده اس��ت. در ادامه اش��اراتی به برخی از بازیگ��ران این عرصه 

خواهیم داشت.

ب���دون تردی���د ضعیف تری���ن مذاکره کنن���ده ای���ران در تاری���خ 
معاصر از حیث خودباختگی در برابر بیگانه و ناآگاهی نسبت 
ب���ه مناف���ع و مصالح مل���ی در یک ق���رارداد بین الملل���ی، میرزا 
ابوالحسن خان ایلچی نماینده ایران در قرارداد ترکمانچای بود.
این قرارداد در روز نخست اسفند 1206 بعد از عهدنامه گلستان 
و به دنبال شکست ایران در جنگ در قفقاز جنوبی و آذربایجان 
امضا ش���د. بر اس���اس این ق���رارداد، بعض���ی از قلمروهای دولت 
قاجار در قفقاز شامل خانات ایروان و نخجوان از حکومت ایران 
س���لب و به روسیه واگذار ش���د. ایران حق کشتیرانی در دریای 
خزر را از دس���ت داد و ملزم به پرداخت 10 کرور تومان به عنوان 
غرامت به روسیه شد. این قرارداد به جنگ های ایران و روسیه در 
دوره قاجار پایان داد و دولت روسیه متعهد شد که از پادشاهی 

ولیعهد وقت )عباس میرزا( حمایت کند.

از افراد مؤثر در تنظیم و امضای قرارداد دارسی، میرزا 
علی اصغرخ���ان امین الس���لطان ملق���ب ب���ه اتابک اعظم 
ب���ود. او که از افراد ذی نفوذ در دربار مظفرالدین ش���اه 
بود، س���اده لوحانه ب���ه ویلی���ام ناکس دارس���ی به دیدۀ 
یک دوس���ت می نگریس���ت؛ ازاین رو تمام تاش خود را 
برای واگذاری امتیاز استخراج نفت ایران در ازای رقم 

ناچیزی به طرف انگلیسی به کار بست. 

به موجب امتیاز رویتر، ساختن 
هرگون���ه راه آهن و س���د از دریای 
و  ف���ارس  خلی���ج  ت���ا  مازن���دران 
بهره ب���رداری از همه معادن ایران 
)به جز طا و نقره(، ایجاد مجاری 
آب���ی و قن���ات و کانال ه���ا ب���رای 
کش���تیرانی یا کش���اورزی، ایجاد 
بان���ک و هرگونه کمپانی صنعتی 
در سراس���ر ای���ران، ح���ق انحصار 

کارهای عام المنفعه، اس���تفاده و بهره ب���رداری از جنگل ها برای مدت 
70 سال و اس���تفاده از گمرکات 
ای���ران ب���ه م���دت 25 س���ال در 
اختی���ار رویتر قرار گرفت. میرزا 
ملکم خ���ان ناظم الدول���ه و میرزا 
حسین خان سپهس���االر به عنوان 
دو کارچاق کن طرف انگلیس���ی 
در ای���ران هری���ک ب���ه ترتیب 20 
و 50 ه���زار لیره رش���وه دریافت 

کردند.

ش���لیک دو گلوله از س���وی محمد بخارایی پاسخی بود 
به اقدام حس���نعلی منصور در ارائه الیحه کاپیتوالسیون 
و تصویب آن. در پی تصویب این الیحه، امام خمینی در 
روز چهارم آبان 1۳4۳ اقدام رژیم را به شدت مورد انتقاد 
ق���رار داد. امام طی س���خنانی که در حضور جمع کثیری 
از روحانی���ون و مردم قم ایراد ک���رد، گفت: »... عزت ما 
پایکوب ش���د، عظمت ایران از بی���ن رفت ، عظمت ارتش 
ایران را پایکوب کردند. قانونی را به مجلس بردند که در 
آن ما را ملحق کردند به پیمان وین  ... که تمام مستشاران 
نظامی آمریکا با خانواده هایشان ، با کارمندهای فنی شان 
با کارمندان اداری ش���ان ، با خدمه ش���ان... از هر جنایتی 
ک���ه در ایران بکنند مصون هس���تند. آق���ا من اعام خطر 
می کن���م ،  ای ارت���ش ایران م���ن اعام خط���ر می کنم ،  ای 

سیاسیون ایران من اعام خطر می کنم ...«

هفده���م مردادماه 1298 شمس���ی برابر ب���ا 9 اوت 1919 میادی، ق���راردادی میان 
دولت  های ایران و بریتانیا با امضای وثوق الدوله و سر پرسی مولس ُورث سایکس  
)Sir Percy Molesworth Sykes( بس���ته ش���د ک���ه ب���ه ق���رارداد 1919 مع���روف 
اس���ت. ب���ر اس���اس ای���ن ق���رارداد تمامی 
ام���ورات کش���وری و لش���کری ای���ران زیر 

نظر مستش���اران انگلیس���ی و با مجوز آنان 
صورت می گرفت. ای���ن قرارداد 

ش���امل دو قس���مت ب���ود که 
ب���ه امضا  هری���ک جداگان���ه 
رس���ید. وثوق الدول���ه ب���رای 

انعق���اد ای���ن ق���رارداد 400 
ط���رف  از  توم���ان  ه���زار 
انگلیسی رشوه دریافت 

کرده بود.


