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ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺟﺎر

'ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﺑﺮآﻣﺪن رﺿﺎ ﺧﺎن داﺷﺖ و ﻧﻪ دﺧﺎﻟﺘﯽ در ﻓﺮواﻓﺘﺎدن اﺣﻤﺪ
ﺷﺎه'
ھﻤﺎﻳﻮن ﮐﺎﺗﻮزﻳﺎن
اﺳﺘﺎد ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان در داﻧﺸﮕﺎه آﮐﺴﻔﻮرد
ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ  1299ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء اﻟﺪﻳﻦ طﺒﺎطﺒﺎﺋﯽ و
ﺳﭙﺲ رﺿﺎ ﺧﺎن و در ﻧﮫﺎﻳﺖ ﺳﻘﻮط ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،در ﺷﺮاﺋﻄﯽ رخ داد ﮐﻪ اﻳﺮان ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺑﻮد
در ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ و ھﺮج و ﻣﺮج ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد
دوﻟﺖ ﻣﯿﺮزاﺣﺴﻦ ﺧﺎن وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺎ ﻗﺮارداد ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ  1919ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺴﺖ ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﻧﻈﻢ و
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﺻﻼح اﻣﻮرﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﭙﺮدازد وﻟﯽ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪﻳﺪ روﺑﺮو ﺷﺪ و
دوﻟﺖ وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﻪ در اھﺪاف ﺧﻮد ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ و ﮐﻨﺎر رﻓﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﺮج و ﻣﺮج ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻢ در وﻻﻳﺎت
و ھﻢ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯿﺎن ﺳﺮان ﻗﻮم و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و ﻏﯿﺮه ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ و در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ .ژﻧﺮال ادﻣﻮﻧﺪ آﻳﺮوﻧﺴﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﯿﺎﻳﯽ در ﻗﺰوﻳﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
در ﮐﻮدﺗﺎ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻗﺰاق )ارﺗﺶ اﻳﺮان( ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ رﺿﺎﺧﺎن را در ﻗﺰوﻳﻦ
رھﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﮫﺮان را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺗﺮ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء اﻟﺪﻳﻦ طﺒﺎطﺒﺎﺋﯽ ھﻢ ﺑﺎ
ھﻤﮑﺎری ﭼﻨﺪ اﻓﺴﺮ ژاﻧﺪارﻣﺮی در رھﺒﺮی ﮐﻮدﺗﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺖ  .در آن زﻣﺎن ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﻳﮑﯽ دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﯿﺎﻳﯽ ﻗﺰوﻳﻦ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﻳﻦ وﺣﺸﺘﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮری ﺳﺮخ
ﮔﯿﻼن ﺑﻪ رھﺒﺮی ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮری ﺑﻮﻟﺸﻮﻳﮑﯽ )ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﻮروی(
ﺑﻮد ﺗﮫﺮان را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ﮐﻪ ژﻧﺮال آﻳﺮوﻧﺴﺎﻳﺪ و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﮫﺎی
ﺳﻔﺎرت ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺗﮫﺮان و ﻳﮑﯽ دو ﺗﻦ از ﻣﺴﺘﺸﺎران ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻮدﺗﺎ ﻧﻘﺶ
داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ دوﻟﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﮑﻠﯽ از اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﻮد .ﺑﯽ ﺧﺒﺮی دوﻟﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﯿﺎ از ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻦ دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﮫﺎ
و ﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻧﺶ در راه اﻧﺪازی ﮐﻮدﺗﺎ در ﺗﮫﺮان ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺘﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد دوﻟﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﯿﺎ آن را ﮔﻮاھﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ً اﻳﻦ اﺳﻨﺎد را دﻳﺪه و در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺷﺮح داده ام
ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﯿﺎ در آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻟﺮد ﮐﺮزن وزﻳﺮﺧﺎرﺟﻪ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮارداد 1919
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ اﺟﺮا در ﺑﯿﺎﻳﺪ اﻣﺎ دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﮫﺎ و اﻓﺴﺮان ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﯿﺎﻳﯽ در ﺗﮫﺮان ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻗﺮارداد ﻣﺮده
اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻧﻤﯽ رﺳﺪ و اﻳﺮان در ﺧﻄﺮ اﺿﻤﺤﻼل ﻗﺮار دارد .در ﻳﮑﯽ دو ﺳﺎل اول ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ
رواﺑﻂ اﻳﺮان و ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮد ﺑﻮد ﭼﻮن وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺮد و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ
زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﻮدش در اﻳﻦ ﮐﻮدﺗﺎ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﯿﺎ
در ﺗﮫﺮان ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء اﻟﺪﻳﻦ طﺒﺎطﺒﺎﺋﯽ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ،
اﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ دﻳﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻠﯽ اش در اﻳﺮان ﺑﻪ ھﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﻪ دوﻟﺖ
ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎء ﻧﺪاد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﯿﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎء ﻧﯿﺴﺖ اﺣﻤﺪﺷﺎه و رﺿﺎﺧﺎن
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ً و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء را از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﯿﺎ از ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء ﺧﻮد
دﻟﯿﻞ دﻳﮕﺮی اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ اﻳﻦ دوﻟﺖ در ﮐﻮدﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪا ً ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﯽ ﻟﻮرن وزﻳﺮﻣﺨﺘﺎر )در
آن زﻣﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺗﮫﺮان ﻋﻨﻮان ﺳﻔﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ( ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺗﮫﺮان ﺷﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ رواﺑﻂ دو
ﮐﺸﻮر را اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺒﺨﺸﺪ و آھﺴﺘﻪ آھﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﺮد ﮐﺮزن اﻳﻦ ﻧﻈﺮ را اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ در اﻳﺮان وﺟﻮد
دارد آدﻣﯽ ﻣﺜﻞ رﺿﺎﺧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اوﺿﺎع را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﮑﻨﺪ .ﭘﺲ از اﻳﻨﮑﻪ رﺿﺎﺧﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺷﺪ اﺑﺘﺪا
ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺟﻤﮫﻮری ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ روان آن ھﻤﮕﯽ ھﻮاداران ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ رﺿﺎﺧﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪه ﺷﺎن ﮐﻢ ﻧﺒﻮد و اھﻤﯿﺖ ﮐﻤﯽ ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ طﺮح ﺟﻤﮫﻮری ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ھﻮاداران
رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺎﺟﺎر و ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺮدن رﺿﺎﺧﺎن اﻓﺘﺎدﻧﺪ .دوﻟﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﯿﺎ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
اﺳﻨﺎد ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ در ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﮫﻮرﻳﺨﻮاھﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺸﯽ داﺷﺖ و ﻧﻪ در ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺮدن
رﺿﺎﺧﺎن دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮد .ﺳﺮﭘﺮﺳﯽ ﻟﻮرن در ﻳﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻪ ھﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻟﺮد ﮐﺮزن از رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮدی
درﺳﺘﮑﺎر و ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻳﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دزد ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﯿﺎ ھﻢ دﺷﻤﻨﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻟﺮد ﮐﺮزن در ﺟﻮاﺑﺶ ﺑﻪ
او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮل ﻧﺨﻮرد ،رﺿﺎ ﺧﺎن "ﺑﻠﺪ اﺳﺖ ﺷﯿﺮﻳﻦ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ و ﺗﺮش رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ )talking sweet
."(and acting sour
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ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻗﺎﺟﺎر و روی ﮐﺎرآﻣﺪن رﺿﺎﺧﺎن ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﮫﺎ ﻳﮑﯽ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او
ﻗﺸﻮن )ارﺗﺶ( اﻳﺮان را ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن داد و ﺑﻪ آن اﻗﺘﺪار ﺑﺨﺸﯿﺪ و ھﺮج و ﻣﺮﺟﮫﺎی ﻣﺤﻠﯽ را ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪ و
دﻳﮕﺮی ،طﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺘﺠﺪد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن ﻓﺮوﻧﺸﺴﺘﻦ ھﺮج و ﻣﺮج و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺠﺪد ﺑﻮد.
در ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﻪ رﺿﺎ ﺧﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ ھﻮادارﻧﺶ اﮐﺜﺮﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ واﮔﺮﭼﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻳﻦ
اﮐﺜﺮﻳﺖ از راه دﺧﺎﻟﺖ او در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ دوره
ھﺎی ﭼﮫﺎرم و ﭘﻨﺞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،دوره ھﺎﻳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﺶ آزاداﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و از راه
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ راه ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﺪه زﻳﺎدی از ﺳﺮان ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻠﯽ ﮔﺮا و ﻣﺪرن اﻋﺘﻘﺎد
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺮﮐﺰی ﻗﻮی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﭘﺪﻳﺪ ﺑﯿﺎﻳﺪ و ھﺮج و ﻣﺮﺟﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺻﯿﻞ و
واﻗﻌﯽ ﻣﺸﺮوطﻪ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮد ﺗﺎ ھﻢ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد و ھﻢ اﻳﻨﮑﻪ روﻧﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود .ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ای دو راه ﺣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻳﮑﯽ اﻳﻨﮑﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب
ھﻤﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﻪ روی ﮐﺎر آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻤﭽﻮن وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﻪ و
ﻗﻮام اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ و ﻣﺪرس و ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ و ﻣﺆﺗﻤﻦ اﻟﻤﻠﮏ و ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ اﻟﻤﻤﺎﻟﮏ ﺛﺒﺎﺗﯽ در ﻣﻤﻠﮑﺖ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭼﻨﯿﻦ راه ﺣﻠﯽ را اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد ھﻤﺎن ﻗﺮارداد  1919ﺑﺎ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ
اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺗﻨﮫﺎ دو راه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﭘﺬﻳﺮش دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﻳﺎ اﺿﻤﺤﻼل ﻣﻤﻠﮑﺖ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻧﺨﺒﮕﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮان و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﺼﺮاﺣﺖ از دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری دﻓﺎع ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮوﺷﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان در روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎی آن دوران دﻳﺪ ﮐﻪ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺪروز ﺷﺪه ﺑﻮد و روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎ
ﺑﺼﺮاﺣﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻪ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری اﺣﺘﯿﺎج دارد .در زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﮐﺸﻮر اﻳﺮان دو ﺳﻪ ﻗﺮن ﺑﻮد ﮐﻪ
از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﮫﺎن ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ اوﺿﺎع ﮐﺸﻮر ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫﺎﻳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اروﭘﺎ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و دو ﻗﺪرت روﺳﯿﻪ و ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻳﺮان ھﻤﺴﺎﻳﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻳﻦ
ﺗﺼﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ اﻓﺮاد ﺑﮫﺘﺮی ﺑﺮ اﻳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ اﻳﺮان در ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ و ﻗﺮون
ﭘﺲ از آن ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﻋﻤﻞ رخ داد ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدی ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ واﻗﻌﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻣﯿﺎن
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻗﺎﺟﺎر ھﻢ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ً ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه ﮐﻪ
ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد روی ھﻢ رﻓﺘﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ھﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ای ﺑﻮد .اﮔﺮﭼﻪ دوره
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه دوره ﺿﻌﻒ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ھﻮش و اﻗﺘﺪار و ﻟﯿﺎﻓﺖ
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه در آن ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻳﺎ ﺑﮑﻞ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻮد ﻳﺎ
اﻳﻨﮑﻪ روﺳﯿﻪ و ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﯿﺎ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ .روﻧﺪ ﻧﺰول اﻳﺮان ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ اﺟﺘﻨﺎب
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﻤﻠﮑﺖ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر
داﺷﺖ ھﻤﺎن ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ را ﮐﻪ اﻳﺮان در ﺣﺎل طﯽ ﮐﺮدن آن ﺑﻮد ،ﺑﺪ اداره ﻧﮑﺮد
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