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بسيار پيش تر از آن كه كرزن ايران را يكى از «مهره هاى شطرنج فرمانروايى 
برجهان» بنامد، امپراتورى بريتانيا جاى پاى محكمى در سياست خارجى ايران 
براى خود تدارك ديده بود و ايران را وارد يك بازى استعمارى زيركانه به زيان 
رقيب قدرتمند خود، روسيه كرده بود. حكومت قاجار تا حد زيادى ناخواسته 
وارد گود بازى هاى امپرياليستى شده بود و از همين رو استراتژى ويژه اى براى 
پيشبرد سياست خارجى خود در قبال اين دو استعمارگر بزرگ نداشت و عمدتًا 
مى كوشيد تا با روى آوردن به يك نيروى خارجى سوم، ضعف ديپلماتيك 
خود را در برابر سياست هاى استمعارى بريتانيا و روسيه جبران كند. استراتژى 
عمدتاً ناموفقى كه آنچنان كه بايد و شايد نتوانست انتظار شاهان قاجار را در 
رويارويى با رقيبان استعمارگر خود برآورده كند. كتاب «نقش سياست موازنه 
و نيروى سوم در تاريخ ايران (عصر قاجاريه و رضاشاه)»، در پنج بخش به 
بررسى زمينه هاى اتخاذ اين راهبرد ديپلماتيك از سوى شاهان قاجار و علل 

ناكامى آن از منظر «اصل موازنه» مى پردازد. 
نويسنده در مقدمه مرورى دارد گذرا بر نخستين زمينه هاى شكل گيرى 
سياست موازنه در دوره صفويه و پس از آن در بخش مقدماتى ديگرى به 
معرفى مفاهيم و اصطالحات مورد استفاده در كتاب خويش مى پردازد. بخش 
اول كتاب در شش فصل به بررسى «سياست خارجى ايران از آغاز قاجاريه 
تا پايان عصر فتحعلى شاه» اختصاص يافته است. در آغاز اين بخش، فرايند 
گسترش استعمار در آسيا و قرار گرفتن ايران در كانون توجه استعمارگران 
قرار  بررسى  مورد  فرانسه  و  روسيه  انگلستان،  يعنى  نوزدهم  قرن  بزرگ 
مى گيرد. آنچه ايران را در متن كشمكش هاى استعمارى اين كشور ها قرار 
داده بود، مسأله ى هند بود. انگلستان از ايران به عنوان «سرزمين حائل» و 
سپرى در برابر هند ياد مى كرد و فرانسه و روسيه ايران را دروازه اى براى ورود 
به هند مى دانستند، هرچند پس از مدتى فرانسه از چرخه ى اين رقابت هاى 
استعمارى حذف شد. خروج فرانسه منتهى به تالش سياستمداران ايرانى 
براى برقرارى موازنه و قراردادن دو رقيب در برابر هم انجاميد. اما نا آگاهى 
رجال سياسى و حكام و ورود نابه هنگام ايران به عرصه ى سياست بين 
الملل، باعث شد ايران تبديل به وجه المصالحه ى (يا به قول خود كتاب 
«وجه سازش») ميان استعمارگران گردد. پس از چندى روى آوردن استعمار 
گران به رقابت هاى ديپلماتيك و به دنبال آن ناتوانى قاجار ها در بهره گيرى از 
ديپلماسى «موازنه» باعث اتحادهاى يك طرفه ى ايران با يك كشور اروپايى 

عليه كشور ديگر مى گشت. (صص11-10) 
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سى ساله ى نخست قرن نوزدهم صرف رويارويى ايران با روسيه گشت 
و سى ساله ى دوم آن صرف رويارويى با انگلستان كه به ترتيب به انعقاد 
انجاميد.  پاريس (1857/1273)  و  تركمانچاى (1828/1243)  معاهده هاى 
با  رابطه  برقرارى  به  معطوف  اول  ساله ى  سى  در  قاجار  حكومت  تالش 
كشورهايى بود كه ايران را در برابر تجاوز نظامى روسيه يارى نمايند، از همين 
رو نيز اقدام به انعقاد معاهده هايى با كشورهاى انگلستان و فرانسه نمود، اما 
مشكل اصلى عهدنامه هاى ايران با اين دو دولت در اين بود كه «دولت مردان 
ايران مقابله با تجاوزات روسيه را از اين پييمان ها انتظار داشتند، در حالى كه 
فرانسه و انگلستان در هر قراردادى تالش مى كردند تا ايران را ملزم نمايند 
كه تمامى قراردادهاى خود را با رقيبان اروپايى و به نفع هر يك از اين دو 
كشورى كه موفق مى شد با ايران قرارداد جديدى را امضاء كند، لغو كند و در 
نتيجه اين تالش ها، ديپلماسى حكام بى اطالع قاجاريه به سوى اتحاد يك 
جانبه اى سوق پيدا مى كرد و به تبع آن سياست خارجى ايران از راهبرد «مشى 
موازنه» كه مناسب ترين جهت گيرى به نظر مى رسد، باز مى ماند.». (13-12) 
مهم ترين مشخصه ى اين دوره ورود عامل خارجى به عنوان يك متغير 
تأثيرگذار بر رويداد ها و سرنوشت سياسى ايران بود. آنچه در ضمن برقرارى 
از  انگلستان  بهره گيرى  است،  مشهود  خارجى  دولت هاى  با  ايران  روابط 
ناآگاهى رجال ايرانى و تالش اين كشور براى سوق دادن سياست خارجى 
ايران در جهت پيشبرد منافع استراتژيك خود و عقد قراردادهاى يك طرفه 
بود. (ص16). قراردادهايى كه نخستين نمونه ى آن قرارداد ملكم با ايران در 
سال 1801/1215 بود كه تعارضى آشكار با اصل موازنه در سياست خارجى 
داشت، اصلى كه از نظر نويسنده «در آن شرايط تنها عامل مانور ديپلماسى 
ايران به نظر مى رسد و تا حدى مى توانست از خطرات و تعرضات خارجى 

بكاهد.» (ص19) 
به مرور اما سياست همگرايى روسيه و انگليس، ايران را به سوى هم پيمانى 
با دولت سومى سوق مى داد. اين رويه در تاريخ قاجار تبديل به فرآيندى 
معمول و رايج در سياست خارجى ايران گشت. از سوى ديگر دو دولت روس 
و انگليس با مشاهده ى روى آوردن ايران به كشور سوم در همكارى عليه 
ايران و متحد جديدش مصمم تر مى گشتند به گونه اى كه نهايتاً همكارى 
آنان به شكست حضور نيروى سوم در ايران مى انجاميد. (ص30) همچنين 
دولت ايران در اين اقبال به دولت سوم باز هم مرتكب خطاى اتحاد يك جانبه 
مى شد و نيز رو به دولتى مى آورد كه در عرصه ى جهانى دچار انزوا مى شد. 
(ص31) نويسنده در پايان اين مبحث باز هم بر تعارض چنين سياستى با 
«ديپلماسى موازنه» به عنوان يكى از معدود گزينه هاى پيش روى ايران در 

سياست خارجى انگشت مى گذارد. 
توجه فتحعلى شاه به فرانسه يكى از نخستين مظاهر رويكرد ايران به 
سياست بهره گيرى از نيروى سوم در مقابل هم گرايى دو دولت روسيه و 
طريق  از  انگلستان  تهديد  براى  ناپلئون  جاه طلبى هاى  است.  انگلستان 
تضعيف سلطه ى امپراتورى بريتانيا در هند با نياز فتحعلى شاه براى مقابله با 
تجاوز گرى روسيه و پيمان شكنى انگلستان براى مدتى كوتاه باعث نزديكى 
ايران و فرانسه و تمايل اين دو كشور براى برقرارى ارتباط با يكديگر و عقد 
معاهداتى در همين راستا گرديد. با اين همه با بررسى سياست فتحعلى شاه 
از منظر سياست موازنه «اين واقعيت آشكار مى شود كه بار ديگر شاه ايران   
همان اشتباهات ديپلماتيكى را مرتكب شد كه قبًال در اتحاد يك طرفه خود 

با دولت مردان انگليسى آزموده بود. خطاى عمده ى شاه قاجار اين بود كه 
دوستى خود را با فرانسه مشروط به برانگيختن دشمنى با انگلستان كرد 
و تعهداتى را بر پايه ى نياز ديپلماسى فرانسه عليه دولت انگلستان به عهده 
گرفت، درصورتى كه تعهدات فرانسه نسبت به ايران مانند تعهدات انگلستان 
در قرارداد 1215/1801 مبهم بود و از استحكام الزم برخوردار نبود.» (ص38) 
با نگاهى به قرارداد فين كنشتاين به سادگى مى توان دريافت كه فتحعلى شاه 
به جاى بهره گيرى از «اصل موازنه» در راستاى منافع ديپلماتيك ايران، از 
اين استراتژى در جهت منافع سياسى فرانسه بهره گرفت و از سوى ديگر بر 
خصومت انگليس و روسيه عليه ايران افزود و آنان را وارد اتحادى مستحكمتر 
عليه ايران و متحد جديدش ساخت. (ص42) شكست مأموريت ژنرال گاردان 
در ايران و عقد معاهده ى تيلسيت ميان ناپلئون و روسيه، نادرستى سياست 
خارجى شاه قاجار را در قبال بهره گيرى از نيروى سوم و اصل موازنه بيش از 

پيش آشكار ساخت. 
پيمان شكنى فرانسه فرصت مناسبى را در اختيار انگلستان گذاشت تا بار 
ديگر با جلب توجه ايران به سوى خود، از اين كشور به عنوان سپر دفاعى 
هندوستان استفاده كند. «در چنين شرايطى عمده ترين خطاى ديپلماتيك 
ايران اين بود كه در حالى كه در معرض تجاوزات ارضى روسيه تزارى قرار 
داشت، سرنوشت رابطه سياسى خود را با دو كشورى پيوند مى زد كه اساساً در 
تضاد با يكديگر بودند و دامنه ى اختالفات آن ها به آسيا نيز كشيده شده بود. 
از اين رو، كشور ايران به عنوان سپر برخورد مستقيم انگلستان و فرانسه قرار 
گرفته بود و هر ضربه اى كه اين دو به يكديگر وارد مى ساختند، ابتدا به ايران 
برخورد مى كرد.» (صص48-49) به همين خاطر انگلستان به سادگى توانست 
از اتحاد ميان فرانسه و روسيه به زيان ايران، بهره گيرى نمايد و قرارداد مجمل 
را با ايران منعقد نمايد. قراردادى كه به مثابه «اعالن ختم نفوذ فرانسه از ايران 
بود.» و بهره گيرى ايران از قدرت سوم فرانسه را با خطرات اساسى مواجه 
ساخت و تنهايى ايران درمقابل روسيه و انزواى بين الملى فرانسه را به دنبال 
آورد. (ص52) ورود سرگور اوزلى و ميانجى گرى انگلستان در جنگ هاى ايران 
و روس و به دنبال آن شكست ناپلئون در واترلو، بيش از پيش عرصه را براى 
جوالن سياستمداران انگليسى و گاه روس در ايران هموار كرد. همچنين 
«تحوالت سياست بين الملل و ديپلماسى غلط حكام قاجاريه امكان استفاده از 
رقابت دولت هاى اروپايى را از جانب ايران ازميان برد و اين كشور را در شرايط 
خطرناكى تنها گذاشت.». (ص57) با اين همه وجود تضادهاى بنيادين ميان 
روسيه و انگلستان سبب شد ايران هيچ گاه به طور كامل تحت سلطه ى اين 

دو كشور قرار نگيرد و استقالل نيم بند آن حفظ گردد. 
روابط ايران با روسيه نيز در بخش ديگرى از اين فصل مورد بررسى قرار 
مى گيرد. بازبينى روابط ميان روسيه و ايران پيش از دوره ى قاجار و سپس 
اقدامات آقامحمدخان پيش زمينه ى اين بررسى را تشكيل مى دهد. مهم ترين 
رخداد در روابط ايران و روسيه در اين دوره جنگ هاى ايران و روسيه بود كه 
با ميانجى گرى انگلستان و به زيان ايران پايان يافت. به ويژه جنگ دوم ايران 
و روسيه از پيامدهاى مستقيم سياست انگلستان براى تضعيف ايران بود. تأثير 
قراردادهاى منعقد شده به دنبال اين جنگ ها تا به آن اندازه بود كه دو قرارداد 
گلستان و تركمانچاى بعد ها تبديل به مبنايى براى امتيازگيرى ديگر دول 

استعمارگر از ايران گردد. (ص66) 
معاهده  بار  زيان  پيامدهاى  بررسى  با  نويسنده  بخش  اين  پايان  در 
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تركمانچاى به اين نتيجه مى رسد كه «پس از عهدنامه ى تركمانچاى بود 
كه سياست خارجى ايران با يك دگرديسى كامل از دولت انگيس به سوى 
روسيه تزارى تغيير جهت داد. اين چرخش نيز برخالف «اصل موازنه» به 
سود دولت روسيه تزارى صورت گرفت و درنتيجه از يك طرف سرنوشت 
سياسى و اقتصادى ايران در حوزه ى انحصارى روسيه قرار گرفت و از سوى 
ديگر، دشمنى دولت انگلستان را عليه ايران افزايش داد و اين كشور را جهت 
به دست آوردن امتيازات مشابه از ايران به تكاپوهاى استعمارى واداشت.». 
(ص71) مهم ترين نمونه هاى اين تكاپو ارسال سر هنرى آليس به ايران براى 

اخذ امتيازات مشابه روسيه بود. 
بخش دوم كتاب سياست هاى خارجى ايران در دوران محمد شاه قاجار 
را موضوع بررسى خود قرار مى دهد. به نظر نويسنده، ويژگى اصلى سياست 
خارجى در دوره زمامدارى سومين شاه قاجار تحكيم نفوذ روسيه و انگلستان 
در ايران بود. هرچند كه در مقايسه با عصر فتحعلى شاه، دوره ى محمدشاه 
شاهد افزايش نفوذ روسيه تزارى بود. (ص77) قائم مقام فراهانى صدراعظم 
اصالح طلب محمدشاه تنها كسى بود كه قائل به رعايت اصل موزانه ى منفى 
براى ايستادگى در برابر مطامع سياسى انگلستان و روسيه بود و به گونه اى 
موفقيت آميز از آن بهره گرفت. هرچند كه وى به اقتضاى موقعيت، گاه متوسل 
به سياست موازنه مثبت نيز مى شد. (ص77) در   نهايت اما سياست خارجى 
قائم مقام ناكام ماند. زيرا ساختار سياسى حكومت قاجار و استبداد حاكم و فساد 
درباريان مانع از آن مى شد كه سياست خارجى ايران بر پايه منافع عموم جامعه 

ايران هدايت شود. (ص89) 
پس از قائم مقام سياست خارجى ايران تحت تأثير گرايش حاجى ميرزا 
آغاسى به روسيه تزارى قرار گرفت. بارز ترين نمونه ى اين گرايش نقش و 
عامليت روسيه در حمله محمدشاه به هرات بود كه باعث شد اين شهر تبديل 
به كانون اصلى رقابت روسيه و انگلستان در ايران گردد. درواقع لشكركشى 
محمدشاه به افغانستان «اين واقعيت ناگوار را آشكار ساخت كه او نيز مانند 
فتحعلى شاه نه از تحوالت سياست جهانى آگاهى دارد و نه اهميت سايست 
موازنه را بر حفظ استقالل سياسى و تماميت ارضى ايران مى داند. به عالوه 
محمدشاه از اين اصل مهم نيز غافل بود كه روسيه تزارى حاضر نخواهد 
قرار  حمايت  مورد  را  ايران  انگلستان،  با  مستقيم  رويارويى  قيمت  به  شد 
بدهد. بى توجهى به اين مسائل بود كه شاه قاجار را با ناكامى بزرگى مواجه 
ساخت.» (ص96) و «درواقع از همين دوره بود كه سلطه ى انحصارى روسيه 
و انگلستان در ايران استوار شد و زمينه براى رقابت هاى اقتصادى و سياسى 

از رهگذر اخذ امتيازات گوناگون در عصر ناصرى فراهم شد.». (ص103) 
هنگامى كه دولت هاى روسيه و انگلستان سياست هاى خود را پيرامون 
ايران هم سو مى نمودند، توسل به قدرت سوم از سوى دولت مردان قاجار 
واكنشى طبيعى و پيش بينى پذير بود. سياستى كه از دوره فتحعلى شاه پايه 
گذارى شد و پس از آن به عنوان يك سنت سياسى پايدار در سياست خارجى 
و رخداد هاى درونى كشور به يك اندازه اثرگذار شد. (ص104) از همين رو 
بود كه مناسبات سياسى ايران و فرانسه پس از سى سال با اعزام حسين خان 
مقدم آجودان باشى به اروپا در 1254/1838به دربار شارل دهم پادشاه فرانسه 
از سر گرفته شد. با اين همه منفعت طلبى و سياست دفع الوقت قدرت هاى 
بين المللى به همراه مشكالت ساختارى در نظام تصميم گيرى ايران، عمًال 
رويكرد ايران را به اصل «سياست قدرت سوم» چه در اين مورد و چه در 

موارد ديگر بى فايده ساخته بود. 
عنوان بخش سوم كتاب «بررسى سياست موازنه از سلطنت ناصرالدين 
شاه تا انقالب مشروطه» است كه با بررسى سياست خارجى اميركبير آغاز 
مى شود. اميركبير در دوران صدارت خويش از پى گيرى هرگونه سياستى كه 
در تضاد با منافع ملى، استقالل سياسى و تماميت ارضى ايران بود مصرانه 
خوددارى مى كرد. «در واقع اميركبير مخالف سرسخت دخالت خارجى در امور 
داخلى كشورش بود. وى كه همواره دسايس پشت پرده خارجيان را زير نظر 
داشت، از اين واقعيت مهم به خوبى آگاه بود كه تا دست هاى اجانب از دخالت 
در امور ايران كوتاه نگردد، محال است مردم اين سرزمين روى آسايش و 
سعادت را ببيند.». (ص117) از همين رو بود كه ديپلماسى موازنه در راهبرد 
سياست خارجى امير نقش ويژه اى داشت و اقدامات وى در زمينه ى برقرارى 
روابط با نمايندگى هاى دول بيگانه در ايران «متكى بر حفظ منافع ملى و 
حاكى از علم و اطالع و تسلط وى بر عرف بين المللى بود.». (ص118) امير 
مى كوشيد تا با تقويت روابط سياسى ايران با ديگر كشورهاى قدرتمند آن 
روزگار با نفوذ و سلطه انگلستان و روسيه به مقابله برخيزد و ضمن حفظ روابط 
دوستانه با ديگر كشور ها، از تعرضات استعمارى دول استعمارگر جلوگيرى كند 
و بيگانه پرستى را در ميان دولت مردان ايرانى ريشه كن سازد. وى همچنين با 
عنايت به اصل بهره گيرى از قدرت سوم كوشيد تا آمريكا را نيز وارد معادالت 
سياسى ايران نمايد. اميركبير بر آن بود «تا با افزايش تعداد بازيگران خارجى 
در پهنه سياسى و اقتصادى ايران، قدرت مانور ديپلماسى كشور خود را افزايش 
دهد.» با اين همه باز هم ساختار سنتى و استبدادى حكومت قاجار مجالى 
براى به ثمر نشستن سياست هاى امير فراهم نمى آورد؛ هرچند كه اقدامات او 

بعد ها تبديل به الگوى مهمى در اين زمينه شد. (ص127) 
سياست  بر  پاريس  معاهده ى  بررسى  به  كتاب  سوم  بخش  دوم  فصل 
عهدنامه  با  زيادى  شباهت هاى  كه  عهدنامه اى  مى پردازد.  ايران  خارجى 
تركمانچاى داشت. معاهده پاريس به دنبال تالش هاى ناصرالدين شاه براى 
تسلط دوباره بر هرات از سوى انگلستان بر ايران تحميل شد. طبق مفاد 
اين عهدنامه، گذشته از كوتاه شدن دست ايران از افغانستان براى هميشه، 
انگلستان توانست امتياز اعزام كنسول به همه ى شهرهاى ايران را نيز به 
بر  ناظر  هرچيز  از  بيش  شك  بدون  عهدنامه اى  چنين  انعقاد  آورد.  دست 
بى خبرى كارگزاران سياسى ايران از اوضاع جهان و به ويژه انگلستان بود. چه 
اين كه در همين زمان انگلستان با شورش سربازان انگليسى دست به گريبان 
بود و اين خود مى توانست بهترين فرصت براى شاه قاجار جهت وارد آوردن 
فشار بر انگلستان باشد. اما نه تنها رجال قاجار از اين فرصت بهره اى نگرفتند 
بلكه با تن دادن به امضاى عهدنامه ى پاريس زمينه را براى رواج ديپلماسى 

موازنه ى مثبت در آينده فراهم آوردند. (ص144) 
فشار هرچه بيشتر روس و انگليس و نهادينه شدن سلطه ى اين دو كشور 
در ايران، ناصرالدين شاه را ناگزير از روى آورى به «سياست موازنه ى مثبت» 
و برقرارى توازن ميان نفوذ سياسى و اقتصادى هر دو دولت و نيز تالش 
براى كشاندن پاى قدرت هاى سوم به عرصه سياست خارجى ايران نمود. 
رابطه با  برقرارى  براى  تالش  سياست،  نمونه ى اين  مهم ترين  (ص145) 
آمريكا و بهره گيرى از آمريكا به عنوان نيروى سوم بود كه با شكست مواجه 
شد. گذشته از كارشكنى هاى روسيه و انگلستان، استراتژى آمريكايى ها مبنى 
بر عدم دخالت در امور ايران كه تقريباً تا پايان جنگ جهانى دوم ادامه يافت، 
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نيز خود يكى از عوامل ديگر شكست ديپلماسى استفاده از آمريكا به عنوان 
قدرت سوم در ايران بود. (ص149) به دنبال اين شكست بود كه شاه قاجار 

از پى اتحاد با آلمان برآمد. 
مهم ترين علت توجه ايرانيان به آلمان و آمريكا فقدان سابقه ى استعمارى 
سعى  ايران  آن كه  از  پس  (ص151)  بود.  جهانى  صحنه  در  كشور  دو  هر 
در برقرارى روابطى با اين دو كشور نمود، به سرعت ميان آمريكا و آلمان 
رقابت بر سر جلب نظر ايران درگرفت. مذاكرات محرمانه ى ناصرالدين شاه با 
بيسمارك و تأسيس سفارتخانه در ايران توسط آلمانى ها، حكايت از موفقيت 
موقتى آلمان در اين رقابت داشت. برقرارى رابطه با ايران از سوى آلمان 
درواقع تالشى بود در راستاى نفوذ اين كشور در خاورميانه و كسب منافع 

اقتصادى در منطقه. 
اما توجه به آلمان به عنوان نيروى سوم دچار   همان ضعف هاى معمول 
سياست خارجى ايران بود. بهره گيرى ايران در شرايط بحرانى از اين راهبرد 
نقطه ضعف عمده اى بود كه از ديد آلمانى ها پنهان نماند و به همين خاطر 
نيز دولت آلمان حاضر به حمايت از ايران در برابر روسيه و انگلستان نشد. 

(ص155) 
يكى ديگر از مباحث بخش سوم كتاب مربوط به «سياست موازنه در عصر 
امتيازات» مى گردد. به باور نويسنده سياست موازنه بين روسيه و انگلستان در 
عصر امتيازات، بيشتر در قالب «موازنه مثبت» تجلى كرد. «عمده ترين عاملى 
كه گرايش به اين سياست را گسترش داد، احتياجات مالى دستگاه عريض و 
طويل دربار قاجاريه به منابع جديد ثروت بود كه به موازات سفرهاى ناصرالدين 
شاه و مظفرالدين شاه به كشورهاى اروپايى رو به گسترش گذاشت. سرانجام 
همين امر بستر سلطه اقتصادى و سياسى بيگانگان را در ايران بيش از گذشته 
فراهم نمود.». روسيه و انگلستان نيز كه پى به عدم امكان تدوام رقابت هاى 
نظامى بر سر ايران برده بودند روى به رقابت اقتصادى آوردند. (ص157) 
نويسنده در ادامه ى مبحث سياست خارجى ناصرالدين شاه را ابتدا منفى و 
سپس مثبت ارزيابى مى كند و با مرورى بر امتيازات اعطاشده در دوره ى 
ناصرالدين شاه، به بررسى برخى پيامدهاى سياسى اين امتيازات مى پردازد، 
به ويژه امتياز رويتر كه مهم ترين نتيجه آن ميدان دادن به انگليس و روسيه 

در ايران بود. 
بخش چهارم كتاب در شش فصل به «بررسى و تحليل سياست موازنه از 
شكل گيرى نهضت مشروط تا كودتاى رضاخان» مى پردازد. به دنبال ماجراى 
تنباكو موازنه ميان روسيه و انگلستان در ايران به زيان انگليس برهم خورد و 
به ويژه پس از قتل ناصرالدين شاه و روى كار آمدن مظفرالدين شاه، شرايط 

كامًال به سود روسيه تغيير يافت. (ص201) 
در دوره مظفرالدين شاه كشاكش روسيه و انگلستان شدت بيشترى گرفت، 
چنانكه انگلستان جنبش مشروطه را فرصت مناسبى براى جبران كاهش نفوذ 
خود در ايران يافت و روسيه منافع خود را در گرو حفظ وضع موجود دانست. 
از اين رو بود كه انگليس به حمايت از مشروطه خواهان پرداخت و روسيه در 
جبهه ى ضد مشروطه قرار گرفت. همچنين جدال اين دو كشور بر سر امور 
اقتصادى و برخى مسائل ارضى تبديل به منازعه براى سلطه بر نظام سياسى 

ايران شد. (ص209) 
قرار داد 1907 كه بررسى آن موضوع فصل دوم از بخش چهارم كتاب 
است، نتيجه همگرايى سياست روسيه و انگليس و نيز تقابل مشترك آن ها با 

سياست شرقى آلمان بود. توافق سياست هاى انگليس و روسيه در قبال ايران 
چنان مشهود بود كه نويسنده كتاب اين دوره را عصر «مصالحه دو رقيب در 
ايران» مى نامد. (ص224) دوره اى كه در آن امكان بهره گيرى از ديپلماسى 
موازنه با چالشى سخت مواجه شده بود. افزون بر اين مهم ترين ويژگى ايران 
پس از مشروطه حاكميت دوگانه و همزمان ملى گرايان و استبدادطلبان بر 
عرصه ى سياست در ايران بود، به گونه اى كه عامل خارجى با تغيير موازنه به 
نفع هر كدام مى توانست جريانات سياسى ايران را به سمت و سوى مورد نظر 

خود سوق دهد. (ص234) 
در فصل بعدى كه مأموريت شوس تر در ايران به بحث گذاشته مى شود، 
نويسنده هدف مليون مجلس دوم را از دعوت شوس تر به ايران نشان دادن 
واكنش به سلطه جويى روسيه و انگليس مى داند. (ص246) مؤلف همچنين با 
بررسى مأموريت شوس تر علت نهايى شكست وى را باز هم همگرايى روسيه 
و انگليس معرفى مى كند و معتقد است كه «در واقع قرارداد 1907 انگيزه 
مشترك روسيه و انگلستان را در مقابله با اقدامات شوس تر شدت بخشيد.». 
(ص257) همچنين بى توجهى شوس تر به اصل موازنه و عدم درك وى از 
پيوند عميق روسيه و انگليس در آن مقطع زمانى سقوط او را سرعت بخشيد. 
 «پيامدهاى جنگ جهانى اول بر سياست خارجى ايران» عنوان فصل 
ديگرى از اين بخش كتاب است. نويسنده بر آن است كه «اگر چه مصالح 
دولت هاى تجاوز گر روسيه و انگلستان اختالفات آن ها را در ايران تحت 
الشعاع مبارزه با متحدين قرار داده بود، با وجود اين، جنگ جهانى اول فرصتى 
را براى دولت مردان ايران فراهم آورد تا «سياست موازنه» را فراسوى اين 
دو كشور در قالب قطب بندى هاى تازه بين المللى و به طور كلى در پيوند 
با متحدين و متفقين به كار بگيرند. اما از آنجايى كه مرز حفظ تعادل ميان 
روسيه و انگلستان در سياست خارجى با ايران ظريف و شكننده بود، به همين 
دليل نيز سياست خارجى آن در جنگ جهانى اول با مشكالت پيچيده و 
روسيه  دولت  سياسى  نفوذ  دوره  اين  در  (ص269)  شد.».  رو  روبه  فراوانى 
و انگلستان در داخل ايران تا بدان پايه رسيده بود كه شرط بقاى كابينه ها 
حضور افراد طرفدار يكى از دو دولت روس و انگليس در آن ها بود تا موازنه 
رعايت شود و اين دو كشور دلخور نگردند. در اين ميان عثمانى و آلمان نيز به 
اين جمع افزوده شدند و شرايط به مراتب پيچيده تر شد؛ عمر كوتاه كابينه ها 
مهم ترين پيامد اين پيچيدگى بود. ناكامى دولت ملى در مهاجرت و كوتاه 
شدن دست عثمانى و آلمان از مرزهاى غربى ايران سبب گشت تا بيش 
از پيش مقدرات ايران به دست روسيه و انگلستان بيفتد. شكست سياست 
بيطرفى ايران در جنگ جهانى اول و تحميل سياست يك جانبه بر دولت و 
ملت ايران نيز باعث شد تا منافع ملى كشور به پاى مصالح روسيه و انگلستان 

قربانى شود. (ص284) 
انقالب 1917 نيز تأثير ويژه اى بر سياست خارجى ايران گذاشت، به ويژه 
از آن جهت كه باعث شد كشور روسيه براى مدت زيادى از عرصه رقابت با 
انگليس بيرون رود و انگلستان يكه تاز ميدان سياست خارجى ايران گردد. 
(صص 288-287) هر چند فروپاشى روسيه تزارى متضمن فوايد بسيارى 
براى ايران در عرصه سياست خارجى گشت، اما رخدادهايى كه در غيبت 
مقطعى روسيه، سياست خارجى ايران را تحت تأثر قرار داد نشان گر آن بود 
كه نمى توان در غيبت يكى از رقباى فعال خارجى از سياست موازنه بهره 
گرفت. چنانكه حضور نداشتن موقتى شوروى در اين دوره، زمينه را براى 

موازنه و نيروى سوم در تاريخ ايران
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تحميل قرارداد 1919 توسط رجال انگلوفيل فراهم آورد. (ص296) 
قرارداد 1919 اما ژرف ترين پيامد ها را بر سياست خارجى ايران در دوران 
پس از جنگ جهانى دوم برجاى گذاشت. قراردادى كه نتيجه مستقيم از ميان 
رفتن تعادل قواى خارجى به سود انگلستان بود. (ص297) پس از انعقاد قرار 
داد ايران شاهد بازگشت شوروى و از سر گيرى تالش هاى اين كشور براى 
اعاده قدرت و نفوذ پيشين خود شد. از سوى ديگر انگلستان نيز كوشيد تا 
براى پرهيز از تنها ماندن در برابر شوروى، پاى آمريكا را نيز به منطقه بكشاند. 
حتى دراين بين وثوق رئيس دولت وقت ايران از پذيرش سفير شوورى خود 
دارى كرد تا همراهى بيشترى با انگليسى ها نشان داده باشد. اما در   نهايت 
مبارزات ديپلماتيك احمد شاه و تالش هاى كابينه بعد از وثوق براى برقرارى 
رابطه با شوروى كه مشاورالممالك انصارى مأمور آن شده بود به همراه برخى 
از عوامل خارجى ديگر، اسباب ناكامى نهايى قرارداد 1919 و بر باد رفتن 

روياهاى استعمارى لردكرزن را فراهم آورد. 
بخش پايانى كتاب طى شش فصل به بررسى «سياست خارجى ايران 
از كودتاى رضاخان تا جنگ جهانى دوم» اختصاص يافته است. در فصل 
نخست از اين بخش، نويسنده با مرورى بر نقش قدرت هاى بين المللى 
را  رضاخان  برآمدن  قاجاريه،  سقوط  و  رضاخان  ظهور  در  داخلى  شرايط  و 
خواست  با  خارجى  گر  مداخله  قدرت هاى  سياست  «همسويى  نتيجه ى 
اجتماعى» مى داند. (ص317) به باور نويسنده از نقطه نظر «مثلث موازنه»، 
اين هم سويى، «سومين ضلع مثلث يعنى حكومت قاجاريه را از سوى اضالع 
داخلى و خارجى آن در فشار دوسويه اى قرار داد و سقوط نهايى آن را سرعت 

بخشيد.». (ص320) 
در  موازنه  ديپلماسى  بر  شوروى  و  ايران  قرارداد 1299/1921   «پيامد 
ايران» مبحث بعدى اين بخش را تشكيل مى دهد. قراردادى كه درست 
خارجى  سياست  به  را  تعادل  حدودى  تا  و  بود  قرارداد 1919  مقابل  نقطه 
ايران بازگرداند. (ص325) در نتيجه انعقاد اين قرارداد گرايش به ديپلماسى 
موازنه منفى تسهيل شد و تصميم دولت بلشويكى براى جلوگيرى از توسعه 
روزافزون سلطه انگليس بر مناطق شمالى ايران، امكان بهره گيرى ايران از 

اين ديپلماسى را تقويت نمود. 
به  شمال  نفت  امتياز  واگذارى  موضوع  در  سوم  قدرت  به  «توسل   
شركت هاى آمريكايى» در فصل سوم بخش پايانى كتاب مورد بررسى قرار 
گرفته است. پس از كودتاى 1921/1299 ايران براى پى گيرى سياست بهره-
گيرى از نيروى سوم به منظور حفظ توازن مناسبات ديپلماتيك خود، بار ديگر 
متوجه آمريكا شد. اين سياست از سوى رجالى پى گرفته شد كه تصميم 
داشتند از اين طريق نفوذ سنتى روسيه و انگلستان را در ايران كاهش دهند. 
(ص333) تصميم واگذارى نفت شمال به آمريكا كه قوام پى گير آن بود، در 
راستاى همين سياست اخذ شد. اما در   نهايت اتحاد فراايدئولوژيك انگلستان 
و روسيه به همراه سستى شركت هاى آمريكايى، باعث شكست اين طرح 
گرديد. در اين دوره حتى حيات كابينه ها بيش از پيش در گرو اصل موازنه قرار 
داشت. چنانكه هماهنگى عوامل خارجى با عناصر سياسى داخلى مهم ترين 

عامل سقوط كابينه ها بود. (ص339) 
دعوت از آرتور مى لسپو مستشار آمريكايى به عنوان ابزارى براى كاستن 
از سلطه دوجانبه شوروى و انگلستان و كاهش وابستگى ايران به همسايگان 
شمالى، يكى ديگر از مظاهر رويكرد سياستمداران ايران به ديپلماسى بهره 

سرنوشتى  همان  به    نيز  مى لسپو  اما  (ص340)  بود.  سوم  قدرت  از  گيرى 
دچار شد كه پيش تر از او گريبان هموطنش شوس تر را گرفته بود. عدم 
تجديد اختيارات مى لسپو توسط مجلس و شكست مأموريت وى كه ناشى از 
كارشكنى هاى قدرت هاى خارجى و قدرت گيرى رضاخان بود، زمينه را براى 
توجه به نيروى سوم ديگرى فراهم نمود. دولتمردان ايرانى بار ديگر متوجه 

كشور آلمان شدند. 
رضاشاه  زمامدارى  دوران  در  موازنه  سياست  نويسنده  پنجم  فصل  در 
را به دو دوره تقسيم مى كند. دوره نخست از آغاز زمامدارى وى تا سال 
1932/1312 را دربر مى گيرد و دوره دوم شامل سال هاى بين تمديد قرارداد 
دارسى تا جنگ جهانى دوم مى گردد. مشخصه دوره اول رعايت اصل موازنه 
منفى از سوى رضاشاه و ايستادگى در برابر منفعت طلبى ها انگلستان از طريق 
نزديك شدن به شوروى بود. در دوره دوم اما با افزايش خودكامگى رضا شاه، 
سياست بيطرفى به سود آلمان كنار گذاشته شد و دوباره شوروى و انگستان 

در صف واحدى عليه ايران قرار گرفتند. (ص353) 
در واپسين فصل كتاب «داليل سياست آلمان گرايى رضاشاه و پيامدهاى 
آن» به بررسى گذاشته مى شود. تمايالت ناسيوناليستى رضاشاه به همراه 
استقبال مردم از اتحاد ايران با دشمن دشمنان خود بستر مناسبى براى توجه 
هر چه بيشتر حكومت ايران را به آلمان فراهم آورد. (صص355-354) اما 
حضور آلمان در منطقه علل ديگرى نيز داشت. گذشته از خواست عمومى 
مردم و مشابهت هاى موجود ميان نظام هاى سياسى دو كشور، تمايل آلمان 
براى برقرارى رابطه با ايران (به منظور بهره مندى از مواد خام و موقعيت سوق 
الجيشى ايران) دو كشور را بيش از پيش به هم نزديك كرد. از سوى ديگر 
انگلستان به سبب ترس از نفوذ كمونيسم، از برقرارى رابطه ميان آلمان و 
ايران حمايت كرد. طرفه آنكه شوروى هم از نفوذ آلمان در ايران حمايت كرد 

تا به اين وسيله بتواند از سلطه انگلستان در منطقه بكاهد. 
اما در دوره رضا شاه، ايران شاهد بروز دو بحران در عرصه ى سياست 
آمد  پديد  انگليس  و  ايران  رابطه  در  كه  نخست  بحران  بود.  خود  خارجى 
برخاسته از موضوع لغو و تمديد امتياز دارسى بود. بحران دوم نيز ناشى از 
دستگيرى كمونيست هاى طرفدار شوروى در ايران بود كه رابطه ى دو كشور 
را تحت الشعاع قرار داد. عضويت ايران در پيمان سعد آباد (8ژوئيه 7/1937تير 
1316)، نزديكى روزافزون ايران به آلمان نازى به همراه عوامل مذكور بار 
ديگر هم گرايى شوروى و انگليس را عليه ايران به دنبال آورد. در نتيجه اين 
امر بار ديگر موازنه در عرصه سياست خارجى برهم خورد و در اثر فشار دو 
جانبه نيروهاى خارجى (روسيه و انگلستان) و نيروهاى داخلى حكومت رضا 

شاه سقوط كرد. (ص359) 
براى نخستين بار است كه كتابى به صورت مستقل به بررسى موضوع 
سياست موازنه در تاريخ روابط خارجى ايران در دوره ى معاصر با اين گستره 
زمانى وسيع مى پردازد. طبيعتا اين امر بررسى دقيق مسأله را با دشوارى بسيارى 
همراه مى سازد، از همين روست كه بعضا نياز به ارائه شفاف تر برخى از مطالب 
و به ويژه داده هاى كرونولوژيك در كتاب احساس مى گردد. همچنين برخى از 
پژوهش هاى جديد تر همچون كتاب سيروس غنى درباره ى فروپاشى حكومت 
قاجار و برآمدن رضاشاه از ديد نويسنده مغفول مانده اند. اما با اين همه فارغ از 
برخى از مشكالت، اثر دكتر على صوفى مى تواند مقدمه مناسبى براى بررسى 
گسترده تر و دقيق تر مسأله «موازنه» در سياست خارجى ايران محسوب گردد.


