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نقشههای ضدانگلیسی امیرکبیر در هندوستان

یادداشت تاریخی
چرا قدرت تجاری ایرانیان
پس از صفویه کم شد؟

میرزاتقیخانباهدفکاستنازنفوذبریتانیادرایرانبامهاراجههایناراضیهندبرایقیامعلیهاستعمارمکاتباتمحرمانهداشت
جواد نوائیان رودسری – تاکنون در صفحه
تاریخ روزنامه خراسان ،به زوایــای مختلفی
از طر حهای وطندوستانه امیرکبیر اشــاره
کــرد ه و نشان داد هام که او ،با وجــود برخی
اشتباهات کــه ممکن اســت از هــر کسی سر
بزند ،همواره در فکر اعتالی ایــران و ارتقای
جایگاه میهنش در سطح جهان بود .امیر در
عرصه فرهنگ ،اقتصاد و سیاست داخلی،
تحوالت بنیادینی به وجود آورد که اگر توسط
اخالفش ،به دالیــل گوناگون ،کنار گذاشته
نمیشد و تــداوم مییافت ،بیگمان تاریخ به
گونهای دیگر رقم میخورد .میرزاتقیخان به

دلیل سیاستهای وطندوستانهاش ،همواره
باعث وحشت و بدبینی استعمارگران خارجی
میشد .برای آنها که ایران و ایرانی را پس از
شکست در جنگهای قفقاز و هرات ،به چیزی
نمیگرفتند و دولتمردان این سرزمین را از
جنس حاجی میرزاآقاسی میپنداشتند ،امیر
شخصیتی غیرقابل تحمل به نظر میرسید
که باید به هر شکلممکن از میان برداشته
میشد .او توانست دخالتهای استعمارگران
را در امور داخلی ایران ،تا حد زیادی مهار کند
و با روشهای دیپلماتیک ،مانع تحقق اهداف
شوم آنها در ایران شود .با این حال ،امیر در
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شرایطی زمام امور ایران را به دست گرفت که
کشور ،از دورانــی پربحران عبور کرده و هنوز
زخم ترکشهای نبردهای بدفرجام گذشته
و شور شهای خانما نسوز ،بر پیکر مام میهن
باقی بود .ایران ارتشی درخور و مجهز نداشت
و مقابله با نفوذ اجنبی و بیرون راندن او ،به این
سادگیها ممکن نبود.
▪دیپلماسی استقاللطلبی ،فراتر از مرزها

امیرکبیر برای حذف یا دستکم کاهش قدرت
استعماری روس و انگلیس در ایران ،طرحهای
دقیق و محرمانه متعددی داشــت .تأسیس
ســازمــان اطالعاتی بــرای تسلط بــر فعالیت
خارجیها در ایــران ،تقویت ارتش و نیروهای
نظامی در قالب تولید تجهیزات و آموزش منظم
ســربــازان و تــاش بــرای خودکفایی در همه
عرصهها ،نمونههایی از این طرحهاست که در
همین صفحه و به تفصیل بررسی شده است .اما
شاید تاکنون نشنیده باشید که صدراعظم الیق
ایران ،در اندیشه تقابل با استعمار ،فرسنگها
دورتر از خاک ایران هم بود .او میدانست که
یکی از بهترین را ههای مهار دشمن و کاستن
از فعالیتهای تجاوزکارانه او ،مشغولکردنش
در جایی خارج از مرزهاست؛ در واقع امیرکبیر
در این اندیشه بود که جبهه مقابله با دشمنان
ایران را ،به بیرون از مرزهای کشور بکشاند.
ایــن مــوضــوع ،به ویــژه در مــورد انگلیسیها،
میتوانست بسیار مؤثر باشد؛ آنها از سرزمین
اصلی خود هــزاران کیلومتر دور بودند و اگر
در آسیا با جبهههای متعدد نظامی روب ـهرو
میشدند ،نمیتوانستند مقاومت چندانی از
خود نشان دهند .اساس استعمارگری بریتانیا،
بر تفرقهاندازی بین مــردم یک کشور استوار
بــود؛ رویــکــردی که در هندوستان سخت به
کارشان آمد و این شبهقاره بزرگ و ثروتمند را
به مستعمر های پرمنفعت برای انگلیسیهای
طماع تبدیل کرد.

ترمیم زیرساختها در عرصههای مختلف به
دولت ایران بدهد .با چنین اندیشهای بود که
سر ی
امیرکبیر ،باب مکاتبه بسیار محرمانه و ّ
را با مهاراجههای ناراضی و مخالف انگلیس
که در گوشه و کنار هندوستان مقاومتهایی
را علیه استعمارگران ســازمــان م ـیدادنــد،
گشود .ایــن اق ــدام ،آ نقــدر محرمانه بــود که
حتی بریتانیاییها نیز از آن اطالعی نداشتند
و احتما ًال  ،بعدها که مطلع شدند هم ،به روی
خودشان نیاوردند! مکاتبات امیر با مهاراجهها،
به رمز بود .یکی از اسنادی که در این زمینه
وجود دارد و میتوان آن را در این مجال عرضه
کرد ،گزارش احمد خانملکساسانی ،مورخ و
دیپلمات معروف ایرانی ،در کتاب «سیاستگران
دوره قاجار» اســت .وی مینویسد« :بخاطر
دارم وقتیکه اعتمادالسلطنه در این موضوع
(سیاست برون مرزی امیرکبیر) با پدرم صحبت
میکرد ،میگفت هنگامیکه میرزاتقیخان امیر
را بکاشان بردند کلیه نوشتجاتش را ضبط
کــرده و نزد شاه آوردنــد .اکثر نوشتجاتی که
از منزل بدربار آوردنــد مرموز(با رمز نوشته
شــد ه) بــود .شــاه امــر داد آنها را در خزانه
انـــدرون نــگــاه داشتند در زم ــان صــدارت
میرزا یوسف مستوفیالممالک یک نفر از
اهالی مازندران پیدا شد که هرگونه رمزی
را کشف میکرد .شاه آنشخص را احضار
فرمود و امر کرد نوشتجات میرزاتقیخان
را در اخــتــیــار او بــگــذارنــد .مشارالیه
جملگی را کشف کرد و بعرض رسانید.
اکثر نوشتجات مزبور رمزهایی بود
که امیرکبیر با راجههای هندوستان
و متنفذین آن سامان داشــت .تمام ًا
دستور شــورش هندوستان برعلیه
دولــت انگلیس بــود .چنا نکه از
کشته شدن میرزاتقیخان

آتشاستعمار
درخرمناقتصادایران

چندی نگذشت که شورش سپاهیان هند شروع
شد ».این گزارش ،او ًال توسط احمد خانملک
ساسانی که از مورخان موثق و پژوهشگر دوران
معاصر است ،نقل شده و ثانی ًا  ،راوی گزارش
ایــن مکاتبات محرمانه ،محمدحسنخان
اعتمادالسلطنه ،وزیر انطباعات دوره ناصری
و یکی از خوشنا مترین رجــال سیاسی ایران
در عهد قاجار اســت که در دانشگاه پاریس
و در رشته تاریخ و جغرافیا تحصیل کــرده و
به دو زبان فرانسه و انگلیسی ،کام ً
ال مسلط
بــود .شورشی که وی در صحبتش از آن یاد
میکند ،احتما ًال باید شورش سراسری سال
 1857هند یها علیه استعمارگران باشد؛
همان قیامی که توسط «سیپویها» یا سربازان
هندی ارتش انگلیس آغاز شد و سراسر هند
را فرا گرفت .این واقعه ،حدود پنجسال بعد
از برکناری میرزاتقیخان امیرکبیر اتفاق
افــتــاد و البته ،بــررســی دربــاره
نقش امــیــر در شکل دادن
به نهضت استقال لطلبی
هند ،نیازمند بــررســی و
مطالعات بیشتر است.

▪راز مکاتبات محرمانه با مهاراجههای هند

خان ملک ساسانی که گزارش اقدام امیر کبیر را در

کتا ب خود آورده است .
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محمدحسنخان اعتمادالسلطنه راوی ماجرای
مکاتبات امیرکبیر و مهاراجههای هند

امیرکبیر میدانست که پایگاه اصلی انگلیس
در آسیا ،هندوستان است .اگر منافع بریتانیا در
هند با خطر روبهرو میشد و اگر اوضاع در این
شبهقاره به هم میریخت ،بنیان استعمارگری
انگلیسیها در این منطقه ،با مشکالت اساسی
روبـهرو میشد و این مسئله میتوانست توجه
آنها را به ایران کم کند و مجالی مناسب برای

شمسالعماره؛ نخستین آسمانخراش تهران!

ناصرالدینشاه پس از سفر به فرنگ و مشاهده
ساختمانهایبزرگومرتفعآنجا،بهفکرافتاد
که برای خودش ،چنین ساختمانی را در تهران
بنا کند .او معتقد بود که قاجار چیزی از صفویه
کم ندارد و اگر آن دودمــان ،عمارت عالیقاپو
را برای خودشان ساختهاند ،چرا شاه قاجار از
چنین موهبتی برخوردار نباشد؟ این بود که در
سال  1244خورشیدی ،دستور ساخت بنایی
با نام «شمسالعماره» را در بخشی از زمینهای
کاخ گلستان صادر کرد و مأموریت انجام آن را
به دوستعلیخان نظا مالدوله سپرد .ساخت
بنا که ارتفاعی  35متری داشــت ،با طراحی
معیرالممالک و معماری استاد علیمحمد
کاشی آغاز شد و در سال  1246به پایان رسید.
موقعیت بنا به گونهای بود که میشد از فراز آن،

سراسر تهران را مشاهده کرد؛ البته پایتخت
ایران در آن روزگار ،زیر بتن و فوالد دفن نشده
بود و معدود خانههایی بودند که بیشتر از یک
طبقه داشتند! شمسالعماره ،افزون بر مکان
تفرج شــاه ،محل تشکیل جلسات دولتی و
تبادل نظر ناصرالدینشاه با درباریان هم بود.
ارزش این بنای تاریخی ،تنها در ارتفاع و قدمت
آن نیست؛ بر دیـــواره و کف شمسالعماره،
کاشیهای بسیار مرغوب و زیبایی کار شد ه
که هم نشا ندهنده سبک هنری دوره قاجار
است و هم بخشی از تاریخ این عهد را به تصویر
میکشد؛ به عنوان نمونه ،نگار های از دسته
مــوزیــک بریگاد قـــزاق ،زینتبخش یکی از
دیوارههای شمسالعماره است .شمسالعماره
را باید نخستین آسمانخراش تهران بدانیم.

یکروزکسلکننده،زیربارشبرف!
پنجشنبه 23 ،ربیعالثانی * 1306
صبح از خــواب برخاستیم ،هــوا ابــر بــود و
ســوز ســردی م ـیآمــد .بــا تلگراف ســوال
شد ،در قزوین و خمسه و آذربایجان هم
دیشب تا حال برف میبارد .امــروز اصال
ســوار نشدیم و منزل ماندیم .کــار زیــاد
داشتیم .صبح امینالسلطان آمد کاغذ
زیـــادی خــوانــد .بعد امــیــن خــلــوت آمــد،
کاغذ زیــادی خواند .مشیرالدوله خلعت
پوشیده بــود ،پسرش معتمدالملک هم
خلعت حکومت عـــراق(اراک) را پوشیده
بود ،حضور آمدند .معتمدالملک لباسش
گشاد بود؛ کلی خندیدیم .ناهار خوردیم.
اعتمادالسلطنه نشست روزنامه بخواند
کــه بــاز ایــن امینالسلطان پدرسوخته

مرگانوشیروان؛پایاناقتدارساسانیان
طبقیکروایتتاریخی1441،
ایران باستان سال پیش در چنین روزی16 ،
نوامبر ســال  579میالدی،
خسرو یکم ،مشهور به انــوشــیــروان ،یکی از
مقتدرترین فرمانروایان دودمـــان ساسانی
درگـــذشـــت .دوران حــکــومــت او ،یــکــی از
طوالنیتریندورههایپادشاهیدرایراناست؛
انوشیروان بیش از  48سال فرمانروایی کرد؛
قریه«انوشیروان»ازتوابعشهرستاناسفرایندر
خراسان شمالی را ،زادگــاه وی میپندارند.
دوران حکومت او ،عصر ثبات فرمانروایی
ساسانی در ایــران بــود؛ انوشیروان توانست
مرزهای جغرافیایی را تثبیت کند و با برقراری

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

امنیتدرداخل،بازرگانیرارونقبخشد.بااین
حال ،دوران اقتدار او را یکی از سیاهترین ادوار
استقرار نظام طبقاتی در ای ــران میدانند.
خسرویکم سخت بــه ایــن نظام معتقد بــود و
برقراری آن را باعث برقراری نظم در جامعه
م ـیدانــســت .افسانه مشهور کفشگری که
میخواست در دوره حکومت انوشیروان ،با
پــرداخــت هزینه جهانگشایی وی ،موجبات
تحصیل فرزندش را فراهم آورد ،اما با مخالفت
فرمانروای ساسانی روب ـهروشد ،نشانهای از
شدت اهتمام انوشیروان به این مقوله ناعادالنه
اســت .هرچند که ایــن فــرمــانــروای ساسانی
توانست با سیاست و تحرکات نظامی ،قدرت

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

خودرادرمرزهایغربیبررومیهادیکتهکند،
اما شرایط بغرنجی که نظام طبقاتی در داخل
کشورایجادکرد،ایرانرادرپایاندورهسلطنت
انوشیروانبهسمتهرجومرجبردوحتیوزیری
باکیاست مانند بزرگمهر نیز ،نتوانست از پس
اوضــاع نابهسامان اجتماعی برآید .با مرگ
انوشیروان و به قــدرت رسیدن پسرش هرمز
چهارم،نزاعبرسرقدرتآشکارشدواندکیبعد،
بهرام چوبین ،یکی از سرداران مقتدر ایران ،با
حملهبهپایتخت،مدتیبراریکهقدرتتکیهزد.
برخیمورخان،باوجودپیروزیهایخسروپرویز
دردورانسلطنتش،مرگانوشیروانراسرآغاز
اضمحاللساسانیانمیدانند.
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سر و کلهاش پیدا شد ،باز آمده بود کاغذ
بخواند .گفتیم بنشیند تا روزنامه خواندن
اعتمادالسلطنه تمام شود .نشست و باز
کاغذ خواند .نمیدانیم این کاغذها چرا
تمامی ندارد .خیلی خسته شدیم .تا عصر
همینطور گذشت و حوصله ما خیلی سر
رفت .سقاباشی که پدرزن امینالسلطان
اســت ،از سفر مکه آمــده بود.
اجازه دادیم به حضور رسید.
حوصله حرف زدن نداشتیم.
زود مجلس را ختم کردیم
برود پی کارش.
* 7د یمــــــاه
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نوائیان–یکیازمهمتریننکاتیکهبایددربررسی
تاریخاقتصادایرانطی 400سالگذشتهمدنظر
قرار دهیم ،نوع برخورد غربیها با جامعه ایرانی،
بهویژه در عرصه بازرگانی اســت .میدانیم که
اروپاییها از قرن چهاردهم میالدی به بعد ،با
ســودای کسب ســود بیشتر ،دســت به سفرهای
تجاری متهورانهای زدند .تقریب ًا از دوره مغول به
اینسو ،شاهد فعالیت بازرگانان غربی در سراسر
قلمرو ایران هستیم؛ هرچند که این امر ،در دوره
صفویه شتاب بیشتری به خود گرفت و باعث شد
ملل اروپایی ،از کشورهای مختلف ،به امتیازات
متعددتجاریدرایراندستپیداکنند.اینمسئله،
البتهبهدلیلموضوعستیزهدائمیایرانوعثمانی،
برای فرمانروایان صفوی جنبه راهبردی و نظامی
نیز داشــت .واقعیت آن است که افول بازرگانی
بینالمللیایران،ازاواخردورهصفویهوبهخصوص
پسازواگذاریامتیازاتفراوانازسویشاهصفی
و شاه سلیمان صفوی به اروپاییها آغاز شدهبود؛
با اینکه گزارشهای مالی دقیقی از این دوره
تاریخی وجــود نــدارد ،اما میتوان حدس زد که
تراز تجاری ایران از نیمه دوم دوره صفویه به بعد،
منفی بــودهاســت؛ معنای ایــن وضعیت ،خروج
دائمیپول،درقالبسکههایطالونقرهازکشور،
افزایش تــورم و فروپاشی بنگاههای اقتصادی
داخلیوورشکستگیتجارخردهپایایرانیدراین
دوره تاریخی است .اروپاییها اهتمام فراوانی به
گسترشصادراتبهایرانداشتندودرهمانحال،
میکوشیدندصادراتایرانبهدیگرنقاطدنیارابه
ضرب گرفتن امتیازات تجاری یا باال بردن ریسک
رقابت کاالهای ایرانی در مقصد،کاهش دهند؛
چونحضوربازرگانانایرانیدربازارهایجهانی،
به معنای ایجاد رقیب تازه در این عرصه و کاهش
سود سوداگران اروپایی بود .کسری تراز تجاری
ایران ،در دوره نادرشاه با حمله وی به هندوستان
و سرازیر شدن سیل غنایم و مسکوکات سیم و زر
به ایــران تا مدتی به چشم نیامد ،اما هنگامی که
کریمخان زند به قدرت رسید ،تراز تجاری ایران به
طرزوحشتناکیکسریخودراآشکارکرد.سیاست
کریمخان بــرای مهار ایــن وضعیت خطرناک،
جلوگیری از خروج پول از کشور ،تقویت صادرات
و در نهایت ،حمله به بندر بصره ،به عنوان رقیب
تجاریایراندرمنطقهخلیجفارسبود.بااینحال،
این اقدامات نتوانست مرهمی بر زخم کسری تراز
تجاری ایران باشد؛ این وضعیت در دوره قاجاریه،
بهشکلیاسفبارادامهیافتوپسازشکستهای
پیاپیدرجنگباروسیهتزاری،تاجرانایرانیرابه
مرز افالس رساند .ایوانف ،مورخ روس ،در کتابش
درباره تاریخ ایران این مسئله را با استفاده از آمار و
ارقامی که مینورسکی ،خاورشناس هموطن وی،
دراینزمینهارائهکردهاست،بررسیمیکند.طبق
گزارش او ،روند خروج پول از کشور و کسری تراز
تجاری ،بین سالهای  1841تا  ،1863باعث
ایجاد تورم ساالنه بین  70تا  150درصدی شد
و به همین دلیل ،شیرازه اقتصاد ایران را از هم
پاشید .رفتارهای نابه هنجار دولتمردان قاجار
که عموم ًا در پی سود شخصی بودند از یکسو و
نفوذ استعماری انگلیس و روسیه از سوی دیگر،
بر این شرایط نابه سامان دامن زد و وضع را بدتر
از گذشته کرد.

