
 
 مانیفست دیپلماسي : ایران و جنگ جھاني اول؛ قسمت دوم 

یق  مر حقا ین ا در بخش یكم این نوشتار درباره آغاز جنگ جھاني اول و بھ دنبال آن نقض بیطرفي و اشغال ایران نكاتي یادآوري شد، ا
بھ آن  ازجملھ اموري كھ دراین دوره مي. چندي را روشن كرد و ضرورت اتخاذ خط مشي روشن و دیپلماسي فعال را موجب آمد توان 

 : اشاره كرد عبارت است از 

 توان ملي پایین 

با  ظامي  گاه ن میز در آورد یارویي قھرآ كھ امكان رو شت  ید توجھ دا ماعي كشور با صادي و اجت ظامي، اقت سي، ن توان سیا با توجھ بھ 
قدرتھاي . قدرتھاي بزرگ آن دوره ــ انگلستان و روسیھ ــ و رقابت رو بھ اوجگیري آنان در كشور ممكن نبود بي تردید عامل حضور 

شي خارجي در ایران آن ھم بھ دلیل اھمیت سوق خط م ین  خاذ چن مده در راه ات مل ع نوان عا بھ ع ید  مان در منطقھ نبا شي میھن اي  الجی
 . ھمین موضوع ھزینھ مقاومت و رقابت را افزایش داد. نادیده گرفتھ شود

 فقدان امنیت اجتماعي 

اشغال كشور باعث قدرت گرفتن نیروھاي گریز . آید بدون شك امنیت اجتماعي شرط عمده، الزم و حتمي براي بقاي دولت بھ شمار مي
شد تازه. از مركز  جان  ین دستجات  ھره ا با ب ند و  ند   اي گرفت باره یافت یاتي دو نھ ح ھاب آن زما شنج و پرالت در : برداري از اوضاع مت

سمیتقو، در مازندران: شیخ محمد خیاباني، در آذربایجان غربي : آذربایجان شرقي  قا  سماعیل آ ساعدالدولھ، : ا سوادكوھي،  ید  امیرمؤ
ستان:  محمدخان بلوچ، در خوزستان: میرزاكوچك خان جنگلي، در بلوچستان : هللا خان، در گیالن احسان سیدطھ : شیخ خزعل، در كرد

صحرا : سردار سپھ، در كاشان تركمن  گان و  شي، در گر خان كا سین  یب ح خي : نا سان، بر كوكالن، در خرا موت و  یالت ی ضي ا بع
ني : اي طوایف عرب خمسھ، باصري و شیباني، در كرمانشاه  عده: ایالت ھزاره، زعفرانلو و تركمنھا، در فارس یالت باباجا شماري ا

 .... وند، یران وند و سگوند و و سنجابي، كاكاوند، چواري، در لرستان، طوایف حسن

 ناپایداري ھژموني سیاسي 

بودیم ھا بھ شمار مي در این دوره شاھد بي ثباتي حاكمیت سیاسي كھ نماد آن كابینھ مان مشروطیت 1285مرداد  14از . آیند،  كھ فر ش 
جاه و 1299اسفند  3را مظفرالدین شاه توشیح كرد تا كودتاي  سي پن ظام سیا یھ ن قوه مجر سال،  ، یعني در مقطع زماني كمتر از پانزده 

متر از  مورد عمر كابینھ 33جالب است بدانیم در . یك مرتبھ بھ نوعي دچار بحران شد بود 100ھا ك نگ . روز  مھ ج قت خات بھ و حتي 
ثوق) كابینھ سیاه سیدضیاءالدین طباطبایي(جھاني اول تا كابینھ كودتا  یم  یعني در خالل بیست و ھشت ماه، كابینھ و بھ ترم لھ دو مرت الدو

كرد و  پس از آن مشیرالدولھ بھ روي كار آمد و بھ دنبال آن سپھدار اعظم عھده دار تشكیل دولت شد كھ پس از سھ ماه كناره. شد گیري 
َ بھ اصرار احمدشاه، دولت ثانوي خود را تشكیل داد   1. مجددا

لي نخست. پر واضح است كھ با این ھمھ نوسان و لرزش، حاكمیت از تعادل سیاسي برخوردار نبود پي و متوا پي در  وزیران و  تغییر 
بود و » وضع موجود« ھاي آنان اوضاعي را پدیدار ساخت كھ در آن حداكثر انتظار حفظ و صیانت  سقوط زودھنگام و یا ترمیم كابینھ

 . نھ توقعي بیش از آن؛ ھر چند خواستھا و مطالبات دیگر ھرگز مجال تحقق نیافت

 ناتواني دولت مركزي 

بود یان  لف نما شكال مخت ین دوره در ا كزي در ا لت مر سوي . ضعف و سستي دو یران از  شكار ا شغال آ قض بیطرفي و ا خداد ن در ر
مي كاري برن یچ  َ از عھده ھ مد روس و انگلیس، دولت زمینگیر شد و تقریبا یا . آ شت  جود دا نش و براز واك توان ا بالقوه و  كان  كھ ام این

مان برخي از پژوھشگران و  بھ گ سناد، « خیر، مبحث مجزایي است كھ نیازمند تأمل و بررسي است، ھرچند  سیاري از ا یت ب بھ روا
  2» .اموز قدرتھاي خارجي بوده است نشانده و دست دست) سالھ از مشروطھ تا كودتا 14در این دوره (حكومت مركزي 

 مانیفست دیپلماسي 

خط . اي، مانیفست دیپلماسي ایران در نیمھ دوم قرن نوزدھم ترسیم شد  بھ باور عده بھ  بھ مثا پس  ین  كھ از ا یدي  سي جد بازي سیا بناي 
بود ظامي  یارویي ن عدم رو بھ  كي  شرایط آن دوره و مت خط مشي . مشي دولتمردان در پیش گرفتھ شد با تحلیل  بھ عنوان  كھ  اصولي 

 : سیاست خارجي ایران مورد توجھ قرار گرفت عبارت است از 

ظور . ایران در حالت ضعف باید تعادل را میان قدرتھاي درگیر در امورش حفظ كند و یكي را بر علیھ دیگري بھ بازي بگیرد. 1 بھ من
 . ایجاد تعادل در رقابت بین بریتانیا و روسیھ، ایران ھرگز نباید بھ یك جناح تكیھ بیشتر كند
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سیھ . 2 یس و رو شارھاي انگل كاھش ف قدرت موجب  كھ حضور آن  عي  سوم را در موق قدرت  یك  گیري  در ھر فرصت ایران باید در
 . شود، جست وجو كند

تا  ایران در روابط خود با قدرتھاي غربي ھرگاه ممكن است باید براي كنترل آمورش از طریق دیپلماسي مثبت ـ منفي، كھ مي. 3 ند  توا
َ عمل نماید   3. حد زیادي ضعفھاي نظامي و اقتصادیش را جبران كند، مستقیما

سیھ را  یس و رو بت انگل یران از رقا خارجي ا در ھمین رابطھ سر ادوارد گري، وزیر خارجھ انگلیس، بھره وري كارگزاران سیاست 
مي سي  صھ دیپلما مي فرصتي مغتنم براي تنفس در عر ظر  بھ ن ند  ھر چ ند،  شور  دا مور ك شبرد ا براي پی یي  صت طال ین فر سد از ا ر

 . مطلوب صورت نگرفتاستفاده 

شد«  یا و روسیھ برقرار با ین بریتان فاھمي ب شت ت مز . ایران خوش ندا ید ر ند را كل لت قدرتم یان دو دو صومت م جود خ شتھ، و در گذ
پا  ست و  فس د صت تن خود فر براي  ین راه  ندازد و از ا گري بی مصون ماندن خویش یافتھ بود و عادت كرده بود كھ یكي را بھ جان دی

  4» .كند

 بحران اقتصادي 

بھ دالیل  سفانھ  بھ ھر روي حكومت مركزي صرفنظر از معضالت سیاسي، با بحرانھاي چندي در ابعاد اقتصادي نبز مواجھ بود و متأ
دخالـت بیگانگــان، درگیریھـاي سیاسـي جناحھـاي ھیئـت حاكمــھ، بـي لیـاقتي و فسـاد جمعـي از دولتمـردان، فقـر و : گونــاگون ازجملــھ 

 . انگیري رو بھ گسترش بود و اوضاع نابسامان موجود را پیچیده تر كرده بود بھ طرز اعجاب... ھاي مردم و  محرومیت توده

مي از سوي دیگر، قحطي بیداد مي شد،  كرد، بھ ویژه در اواخر جنگ جھاني اول كھ ھمھ روزه باعث مرگ كودكان، زنان و سالمندان 
في  خان ثق یل  میرزا خل خاطرات  شي از  قل بخ لھ اعلم(ن نھ )الدو مت و  كز حكو ـ آري، مر ھران ـ حاكم در ت شرایط  بار، از  یب در ، طب

با توجھ بھ توان سیاسي، نظامي، اقتصادي و اجتماعي كشور باید . سازد روستاھاي دوردست ــ عمق و شدت فاجعھ را بیشتر نمایان مي
بھ  بت رو  ـ و رقا سیھ ـ ستان و رو ـ انگل بزرگ آن دوره ـ قدرتھاي  با  ظامي  گاه ن میز در آورد یارویي قھرآ كان رو كھ ام شت  جھ دا تو

 اوجگیري آنان در كشور ممكن نبود 

بود بھ بازارچھ خرابھ. كردم از یكي از گذرگاھھاي تھران عبور مي پزي  كان دو . اي رسیدم كھ در آنجا دكان دمپخت  بھ روي آن د رو 
پیرزن كھ صورتش باز بود . یكي از آنھا پیرزني بود صغیرالجثھ و دیگري زني جوان و بلندقامت. نفر زن پشت بھ دیوار ایستاده بودند
ما : كنان گفت  و كاسھ گلیني در دست داشت، گریھ بھ  یده و  خت خر ین دمپ چارك از ا یك  ید؛  حم كن اي آقا، بھ من و این دختر بدبختم ر

ھر : گفتم . ایم و نزدیك است از گرسنگي ھالك شویم بدھید، مدتي است كھ ھیچ كدام غذا نخورده تا  ست  قیمت یك چارك دمپخت چقدر ا
كم : گفتند. قدر پولش شد، بدھم خودتان بخرید خت را  ست دمپ كن ا شنده مم ستیم، فرو ما زن ھ چون  ید  ما بدھ بھ  ید و  شما بخر قا،  نھ آ

كار را . یك چارك دمپخت خریده و در كاسھ آنھا ریختم. كشیده و مغبونمان كند ین  سریع ا طوري  بھ  شدند و  ھمان جا مشغول خوردن 
ند مام كرد خت را ت كھ دمپ یدم  بودم، د كرده  تم . انجام دادند كھ من ھنوز فكر خود را درباره وضع آنھا تمام ن شده: گف سیر ن گر  یك  ا ید  ا

سایھ: چارك دیگر برایتان بخرم، گفتند  ھد و  خیر بد جر  شما ا كم  آري بخرید و مرحمت كنید، خداوند بھ  تان  ھل و عیال سر ا تان را از 
شد. از آنجا گذشتم و رسیدم بھ گذر تقي خان. نكند ھم با حاال  شاید  كھ  ساط . در گذر تقي خان یك دكان شیربرنج فروشي بود  در روي ب

نیز در روي  شق  عدد قا خالي و چند  شقابھاي  با ب شیره  سھ  َ ثلثي از آن فروختھ شد و یك كا یك مجموعھ بزرگ شیربرنج بود كھ تقریبا
مي. بساط گذاشتھ بودند كت  باال حر بھ  لم  من از وسط كوچھ رو  ھان در طرف مقاب كھ ناگ سم  كان بر حاذات د بھ م بود  یك  كردم و نزد

بود تھ  من دوخ شیربرنج . چشمم بھ دختري افتاد كھ در كنار دیواري ایستاده و چشم بھ  ساط  بھ ب شت و  من برگ سوي  گاھش از  َ ن تا دفع
صف آن . آن دختر، شش، ھفت سال بیشتر نداشت. فروشي افتاد با و سیاه و  بروانش  بود و چشمان و ا لباسھا و چادر نمازش پاره پاره 

َ بھ رنگ كاه درآمده بود بسیار خوشگل و زیبا بود سیار . اندام الغر و چھره زرد كھ تقریبا شي ب تاد لرز ھمین كھ نگاھش بھ شیربرنج اف
تداد  یك ام ھر دو در  كھ  شي  شیربرنج فرو كان  من و د نب  بھ جا ماس  حال الت بھ  شدید در تمام اندامش پدیدار گشت و دستھاي خود را 

لھ  قرار گرفتھ بودیم دراز كرد و خواست اشاره بھ نا كنان چیزي بگوید اما قوت و طاقتش تمام شد و در حالي كھ صداي نامفھومي شبیھ 
یش .  اش بیرون آمده، بھ روي زمین افتاد و ضعف كرد از سینھ كھ رو شیربرنج  شقاب  یك ب كھ  ستور دادم  كان د صاحب د بھ   َ فورا من 

ند. شیره ھم ریختھ بود آورده و چند قاشقي بھ آن دختر خوراندیم حرف بز فت . پس از اینكھ اندكي حالش بھ جا آمد و توانست  گر : گ دی
  5... خورم، باقي این شیربرنج را بدھید ببرم براي مادرم تا او بخورد و مثل پدرم از گرسنگي نمیرد نمي

 آلرژي شاھانھ 

كار  خراشد و بھ درد مي آنچھ بیش از اوضاع فالكت بار مردم دل ھر ایراني را مي یون او در احت عي از حوار آورد مشاركت شاه و جم
نب دارد شغال كشور از سوي اجا گار ا بھ روز مردم  ستي  بھ تنگد ین . مایحتاج عمومي است كھ نشان از بي مایگي و بي اعتنایي  در ا

با  برھھ میرزا حسن خان مستوفي یس و روس،  ھان انگل شكار و ن مل آ با عوا شدن  گیر  بھ رغم در فراوان،  تالش  جدیت و  با  لك  المما
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مھ ضع برنا نھ ارزاق  و ید عادال براي خر تدابیري  خاذ  كران و ات با محت لھ  شفتھ، مقاب ضع آ ین و خود از ا نان  جات ھموط صدد ن اي در
شنھاد . عمومي بھ ویژه گندم، برنج، جو و توزیع آن میان ھموطنان بود بھ پی تن  كھ  بود  یكي از محتكران عمده غالت، احمدشاه ِ جوان 

یس صفانھ رئ ید من نیز نمـي خر خود  لوزراي  بود ا جو در انبارھـا ذخـیره كـرده  ندم و  نابھي گ قادیر معت بر . داد و م شاه قاجـار در برا
ھار مـي خود اظ ید صـدراعظم  شنھادھاي خر شت  پی ستم« دا براي فـروش نی ضر  بھ صـورت دیگـر حا بت » جز بـھ قیمـت روز  عاق

ند . الممالك، مرحوم ارباب كیخسرو را مأمور كرد شاه را مالقات و اجناس مذكور را از او خریداري نماید مستوفي پس از چ ارباب ھم 
خت عده. جلسھ مذاكره بھ ناچار بھ طوري كھ احمدشاه مایل بود گندم و جو را خریداري كرد و پول آن را پردا صبح  براي  فردا  اي را 

من « تحویل گرفتن اجناس مذكور فرستاد ولي احمدشاه جواب داد كھ  ست،  بدھكار ا چون دولت بیش از این مقدار علیق و جیره بھ من 
شتم خود نیرنگ  6» !جو و گندم فروختھ شده را از بابت علیق و جیره خودم محسوب دا لت  لت و م بھ دو شاه  ست،  یبي ا گار غر روز

با دولت . بندد از اوضاع بد مردم بھ خوبي آگاه است با این حال بھ احتكار ارزاق جامعھ كمر ھمت مي. گذارد زند و سر آنھا كاله مي مي
مي مي» معاملھ«  منتخب خود  فت  نس دریا یل ج یش از تحو ھي را پ حتي وج ند،  قض  ك فھ ن یك طر لھ را  فرداي آن روز، معام ما  ند ا ك

مي. ي چھ باید كرد»شاه« بھ راستي با چنین . كند الحیلي از تحویل جنس فروختھ شده خودداري مي ند، بھ لطایف ك مي ند  آدمي متحیر  ما
جوان . شگفت آنكھ شیرازه امور ملك بیش و بدتر از این گسستھ نشد. كھ قوام چنین مملكتي چگونھ پا برجاست شاه  اما بھ واقع چرا این 

یابیم كھ شخص شاه بھ این پرسش  اگر لختي تأمل كنیم درمي. داند تا بھ این حد خود را جداي از دولت، ملت و سرزمین كھنسال خود مي
نھ  آبادي را مرور مي در گذرگاه تاریخ، صفحات كتاب خاطرات یحیي دولت. دھد و دغدغھ ما پاسخ مي ما « كنیم كھ چگو جوان  شاه  پاد

یز ) محمدحسین میرزا(گوید، چندان كھ نگارنده از زبان برادرش  شاه مي. سلطان احمدشاه قاجار بي عالقھ بھ مملكت است خود ن كھ او 
شنویم، دیدیم مردم با پدر ما چھ معاملھ كردند، پس باید تحصیل مال كرد و تا ممكن شد اینجا ماند و ھر وقت ممكن  از وي شنیده بود مي

  7» .نشد بھ یك مملكت آزاد رفت، آنجا زندگاني نمود

 . آرزویي كھ چندي بعد محقق شد

بھ . 1 ید  شتر بنگر جني: بھ منظور آگاھي بی شید ضرغام برو شروطیت. جم صر م ھاي ع ھران، . دولت لي، ت شوراي م لس  نھ مج چاپخا
1350 . 

گي، )كتاب نھم(تاریخ معاصر ایران : نك . 2 عات فرھن پژوھش و مطال سھ  ھران، مؤس شروطھ1374، ت لھ م ھاي  ، مقا ھي و بحران خوا
 . ، نوشتھ فرھنگ رجایي1285-1299ھمھ گیر 

مروز. حافظ فرمانفرمائیان. 3 تا ا غاز  یران از آ خارجي ا تاریخي سیاست  عات . تحلیل  كز مطال ھران، مر شاكري، ت سماعیل  مھ ا ترج
مان، : ، بھ نقل از 35، ص 1355المللي دانشگاه تھران،  عالي بین اسنادي درباره ھجوم انگلیس و روس بھ ایران، بھ كوشش محمد ترك

 . 25-26، صص 1370المللي،  تھران، دفتر مطالعات سیاسي و بین

 . 70، ص 1361تھران، بي نا، . چھار فصل در تفنن تاریخ. علي وثوق. 4

شیخ111-112، صص )الدولھ اعلم(یادداشتھاي گوناگون دكتر خلیل خان ثقفي . 5 جواد  قل از  شاه  ، بھ ن قي احمد سیماي حقی سالمي،  اال
 . 1، ش 28، س )مجلھ(قاجار بعد از گذشت نیم قرن، یغما 

وي كھ در آن روزھا كودكي . داند ق را یك قحطي ھولناك مي1335-36ھاي تاریخ تھران، قحطي سالھاي  جعفر شھري در میان قحطي
خوردن « : كند  اش استماع كرده، چنین نقل مي پنج سالھ و شاھد بعضي از وقایع آن بوده و مطالبي درباره بھ  مردم  كار  در این قحطي 

یده  یك و كوب ست خ مده، پو شمار آ بھ  مأكول  ھترین  بھ از ب سگ و گر قاطر و  سب و  خر و ا شت  مردار و خون و مانند آن رسیده، گو
خود  ھا بھ حساب مي استخوان و خیسانده برگ خشك در زمره مائده فال  بدن اط گان و  ساد مرد موات و اج بدن ا شت  كھ گو جا  تا آن مد  آ

چھ و . خوردند مي نار كو شھ و ك سنگان در گو ساد گر شده، اج لف  سنگي ت خت از گر یت پایت مي از جمع كھ نی بود  در ھمین قحطي نیز 
خرواري  وار بر روي ھم انباشتھ شده، كفن و دفن آنھا میسر نمي بازار ھیزم ندم از  مت گ ید و قی بھ  4گرد مان  جو از  400تو مان و  تو

مي 200تومان بھ  2صد من  فروش ن بھ  ھا حاضر  كران آن قدیم، چ » .شدند تومان رسیده، ھنوز دارندگان و محت ھران  شارات 2ط ، انت
 . 148، ص 1، ج 1370معین، تھران، 

 . 1622-23، صص 7، ج 1363، انتشارات علمي، تھران، 2چ . تاریخ انقالب مشروطیت ایران. زاده مھدي ملك. 6

بادي یحیي دولت. 7 حیي. آ ھران، 4چ . حیات ی سي، ت خود در . 177، ص 4، ج 1362، فردو تاریخي  شھاي  خي مورخان در پژوھ بر
شیوه ند و  بار راه یافت بھ در قان  ین متعل نھ ا كھ چگو ند و این شارتي دار یان وي ا قش مخرب اطراف بھ ن شاه  ھاي  تبیین عملكردھاي احمد

برداري ھره  ندوزي و گوناگون دخالت نابجا، ب شروع، زرا ناي رشوه... ھاي نام شاه ب جھ احمد ند، در نتی شان داد بھ او ن خواري را   را 
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تن  گذارد و كار را بھ جایي رساند كھ فرماني را بدون رشوه امضا نمي با گرف َ حكومت یا استانداري والیات را  كرد و گاھي نیز شخصا
مي مبلغ ھنگفتي بھ اشخاص واگذار مي قام  ست و م بھ پ ظر  شخص موردن كردن  مود كرد و دولت وقت را ناگزیر بھ منصوب  جدش . ن

گر  السلطنھ والي خراسان بود و بھ او حق و حسابي نمي كامران میرزا، نایب ندھي،  100داد، شاه براي وي پیغام داد كھ ا مان  ھزار تو
كرد 150نیرالدولھ را كھ با پیشكش كردن  خواھم  صوب  كھ . ھزار تومان حاضر است والي خراسان شود بھ جاي تو من شارالدولھ  مست

مي در چند كابینھ وزیر كشور بود، از رشوه گیریھاي احمدشاه از حكام و استاندارھا، داستانھا مي حیرت  چار  . كرد گفت كھ انسان را د
  1622، ص 7منبع پیشین، ج . زاده مھدي ملك: نك 
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