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چكیده 
مداخالت روس��یه و انگلیس در امور داخلی ایران که در نهایت به تقس��یم مناطق نفوذ کشور میان آنان و در دست گرفتن 
شریان های اقتصادی کشور در دوره ناصری منتهی شد، انزجار برخی از رجال وطن پرست ایرانی را برانگیخت. تقریباً بعد 
از خاتمه جنگهای ایران و روسیه برخی از سیاستمداران قاجاری به منظور برقراری تعادل بین روس و انگلیس، در اندیشه 
حضور نیروی سومی در ایران برآمدند. تالش امیرکبیر برای استخدام معلمان اتریشی برای تدریس در مدرسه دارالفنون و 
بعدها استخدام مستشاران نظامی آن کشور در سفر دوم ناصرالدین شاه به اروپا، در همین راستا قابل بررسی است. پژوهش 
حاضر درصدد است با استفاده از منابع دست اول، ضمن بررسی روند تحوالت روابط ایران و اتریش در دورۀ یادشده، دالیل 
عدم تداوم آن را نیز مورد توجه قرار دهد. نتایج تحقیق نش��ان می دهد که مخالفت دو کش��ور روس و انگلیس با نفوذ هر 
کشور ثالثی در ایران، مناسب نبودن شرایط داخلی برای اجرای نقشه های معلمان و مستشاران اتریشی و حیاتی نبودن این 

روابط برای اتریش  از جمله مهم ترین عواملی بودند که در عدم توسعه و تداوم این روابط نقش اساسی داشتند. 
واژگان کلیدی: ایران، اتریش، روابط خارجی، دورۀ ناصری

Iran - Austria Political Relations in the Naserid Period (1847 - 1896)

Mohammad Bakhtiari3 Hossein Abadian4

Abstract
Interventions of Russia and Britain in the internal affairs of Iran, which finally led to the 
division of its influenced zones between these two great powers and their consequent 
control of its economy in Naserid period, provoked the anger of some patriotic Iranian 
personages. Approximately after the end of Iran- Russia Wars some Qajarid policymakers 
for making a balance between UK and Russia,  believed that the presence of a Third 
Force could be a possible solution. To this end, Amir-e Kabir’s attempts at employing 
Austrian teachers at Dar-ol-Fonoun and Austrian military advisors in Nasseraldin Shah’s 
second trip to Europe could be scrutinized. Exploring Foreign Affairs Ministry records 
and National Library and Archives of Iran next to some firsthand references, the present 
study aims at describing the process of change in Iran- Austria relations in the Naserid 
period as well as discussing the reasons for the discontinuity of such relations. The study 
concludes that Russia and Britain’s opposition to the influence of any Third Force in 
Iran, failure in executing the plans of Austrian teachers and advisors due to the internal 
situation of Iran and Austria’s lack of concern for continuation of Iran-Austria relations, 
were the major reasons for the breakdown of the relations between the two countries.
Keywords: Iran, Austria, Foreign Relations, the Naserid Period.
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مقدمه 
روسیه و انگلیس دو کشوری بودند که در زمان حکومت قاجارها، بیشترین نفوذ و منافع را در ایران 
داشتند. آنها از ناآگاهی، ضعف و سستی حاکمان قاجاری استفاده نموده و در بسیاری از امور داخلی 
کش��ور دخالت می کردند و بیش��ترین امتیازات اقتصادی را نیز از آن خود می نمودند. سیاست مداران 
قاجاری گاه برای مقابله با انگلیس��ی ها به روس��یه و بالعکس برای مقابله با روس ها به انگلیس��ی ها 
متوس��ل می ش��دند. عده ای نیز راه حل رهایی از چنگ هر دو قدرت استعمارگر را وارد کردن نیروی 
س��ومی در ایران جهت کاستن از نفوذ آنها می دانستند. از آنجایی که در دورۀ قاجار کشور اتریش در 
زمره قدرت های بزرگ غربی محس��وب می شد و برخالف روسیه و انگلیس، منافع خاص سیاسی و 
اقتصادی در ایران نداش��ت، توجه امیرکبیر و ناصرالدین شاه را برای استخدام معلم و افسران نظامی 
و خرید جنگ افزار جلب نمود. هر چند قبل از این تاریخ نیز دیگر پادشاهان قاجاری قدرت، پیشرفت 
و بی طرفی اتریش را مورد توجه قرار داده و بر همین اس��اس، به اس��تخدام مستشار نظامی و خرید 
اس��لحه از این کش��ور و درخواس��ت اجرای نقش میانجی در اختالف با انگلیس تأکید کرده بودند، 
اما س��طح روابط هرگز گسترش چش��مگیری پیدا نکرد. حتی در دوره ناصری به رغم مسافرت های 
پی درپی ش��اه به اتریش و استخدام معلمان، مستش��اران نظامی و خرید جنگ افزار از این کشور، باز 
هم سطح این روابط از حد معینی باالتر نرفت و نتایج مورد نظر برای برقراری تعادل بین نفوذ روس 
و انگلیس برآورده نش��د. در این مقاله علل و عوامل عدم موفقیت اتریش به عنوان نیروی س��وم در 

دوره ناصری مورد بحث قرار می گیرد.

پیشینۀ روابط ایران و اتریش
پیش��ینۀ روابط ایران و اتریش به دورۀ فتحعلی ش��اه می رس��د. در این دوره عباس میرزا ولیعهد در 
پی تالش برای اخذ تمدن و پیش��رفت های اروپا به وی��ژه در زمینۀ نظامی، نامه ای به پرنس مترنیخ 
وینبورگ5 صدراعظم معروف اتریش نوش��ت و نمونه هایی از آخرین تس��لیحات آن کش��ور را برای 
اس��تفاده در قشون ایران درخواست نمود. البته از نتایج این تقاضا اطالعی در دست نیست و به نظر 
می رس��د پذیرفته نشده اس��ت. همچنین در این دوره )1233ق/ 1817م( حاج میرزا ابوالحس��ن خان 
ش��یرازی در دومین مأموریت خود به انگلیس، هدایایی هم به سران دول فرانسه، اتریش و عثمانی 
تقدیم کرد. هدیۀ امپراتور اتریش چند طاقه ش��ال کش��میر و چند رشته تسبیح مروارید بی نظیر بود 

5. Metternich Winneburg
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که توس��ط میرزا عبدالحس��ین خان، خواهرزاده میرزا ابوالحسن خان که مأمور اختصاصی اتریش بود، 
به امپراتور داده شد.6 

در زمان حکومت محمدشاه نیز هنگامی که حسین خان آجودانباشی برای شکایت از وضع رفتار 
نماین��دگان انگلی��س و تحریکات عم��ال آن دولت به خصوص جان مکنیل7 در مس��ألۀ هرات عازم 
انگلس��تان بود، برای فردیناند اول امپراتور اتریش و لوئی فیلیپ پادش��اه فرانس��ه نامه و هدایایی به 
همراه برد. در نامه ای به امپراتور اتریش جلب مس��اعدت و وس��اطت آن کشور برای رفع اختالفات 
ایران و انگلیس تقاضا ش��ده بود. اما به رغم مذاکرات آجودانباش��ی با مترنیخ و توقف 50 روزه در آن 

کشور، نتیجه ای حاصل نشد.8 

استخدام معلمان اتریشی برای دارالفنون 
دارالفنون هنوز در دس��ت س��اخت بود که امیرکبیر، جان داودخان را در 1266 قمری برای استخدام 
معلم به اتریش فرس��تاد. علت تمایل وی به اتریش را می توان در چند مورد زیر بررس��ی و خالصه 

کرد: 
در ارتباط با مس��ائل ایران، روس��یه و انگلیس بزرگ ترین رقیب یکدیگر بودند و استخدام نیرو از   .1
هر یک از دو کشور مخالفت دیگری را برمی انگیخت. لذا امیرکبیر استخدام معلمان و مستشاران 

کشور بی طرفی همچون اتریش را ترجیح می داد.9
در دوره های سلطنت فتحعلیشاه و محمدشاه قاجار، به ویژه در بحبوحه جنگهای ایران و روسیه   .2
و بعداً با ورود هیئت های مستش��اری فرانس��وی در دوره محمدشاه، به ظاهر نتیجه قابل قبولی 
گرفته نش��ده بود و اینگونه به نظر میرس��ید که فرستادگان مزبور بیشتر به نفع کشورهای متبوع 
خود حتی در امور داخلی ایران دخالت میکردند، مستش��اران و معلمان روس��ی، انگلیسی و حتی 
فرانس��وی قباًل امتحان خود را پس داده بودند و هیچ نتیجۀ مثبتی از حضور آنها گرفته نش��ده 
ب��ود. چون آنان به ج��ای پرداختن به وظیفۀ اصلی خود، به نفع کش��ورهای متبوع خود در امور 

6. میرزا فضل اهلل خاوری شیرازی، تاریخ ذوالقرنین، ج1، به کوشش ناصر افشارفر )تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ 
تاریخ منتظم ناصری، ج3، به کوشش محمد اسماعیل  اعتمادالسلطنه،  ارشاد اسالمی، 1380(، ص477 � 476؛ محمدحسن خان  و 

رضوانی )تهران: دنیای کتاب، 1367(، ص 1539- 1538. 
7. John Macneil

8. محمد تقی سپهر، ناسخ التواریخ، ج2، به اهتمام جمشید کیانفر )تهران: اساطیر، 1377(، ص 701 � 700. 
9. قهرمان میرزا سالور عین السلطنه، روزنامه خاطرات عین السلطنه، ج3، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار )تهران: اساطیر، 

1374(، ص 2603؛ فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران )تهران: خوارزمی، 1362(، ص 290. 
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داخلی ایران دخالت می کردند. در حالی که سیاست امیرکبیر آن بود تا »معلمین استخدام شده را 
حتی المقدور از سیاست مملکت برکنار نگاهدارد تا این که آنان یکسره و یک دله به کار تدریس 
و تعلیم خود س��رگرم باشند.«10 از آن گذش��ته، روابط ایران با فرانسه در زمان امیر تیره بود و او 
با فرانسویان میانۀ خوبی نداشت. شاید مسألۀ رقابت انگلیس و فرانسه نیز در ذهن امیر بی تأثیر 

نبود و مزید بر عللی شد که نخواست از دولت فرانسه یاری بخواهد.11 
روسیه و انگلیس دو همسایۀ قدرتمند استعمارگری بودند که از ضعف پادشاهان قاجاری استفاده   .3
کرده و نبض سیاس��ت و اقتصاد کش��ور را در دس��ت گرفته بودند. امیرکبیر برای پایان دادن به 
این اوضاع الزم می دانس��ت که با ایجاد ارتباط با دیگر قدرت های بزرگ اروپا از جمله پروس و 
اتریش و اس��تفاده از آنها به عنوان نیروی سومی در برابر روسیه و انگلیس، از قدرت و نفوذ این 

کشورها در ایران بکاهد.
اتری��ش در دوره حکومت خاندان هابس��بورگ که از زمان صفوی��ه تا جنگ جهانی اول به طول   .4
انجامید، و به ویژه در نیمۀ دوم قرن نوزدهم که فرانس��وا ژوزف اول12 بر آن حکومت می کرد، از 
جمله قدرت های مهم اروپا بود، و در فن جنگاوری پیشرفت زیادی کرده بود. بنابراین استخدام 
مستش��ار از این کشور در پیشرفت سربازان و دانش آموزان ایرانی و برقراری توازن قوا در ایران، 

می توانست مثمر ثمر واقع شود. 
باالخره، مأموریت جان داودخان حدود یک س��ال و چهار ماه به طول انجامید. طوالنی ش��دن 
مأموریت وی بدان س��بب بود که انجام وظایف دیگری مثل س��فارش خرید چند کش��تی، کارخانۀ 
پارچه بافی و اس��تخدام اس��تادان نساجی به او ارجاع شده بود. عالوه بر این، موضوع اعتبارنامۀ او در 
تنظیم و امضای قرارنامه اس��تخدام معلمان پیش آمد که از تهران فرس��تاده شد. از 9 نفری که قرار 
بود اس��تخدام کنند، کار 7 معلم انجام گرفت، مگر دو نفر معدنچی که برای کار کردن در معدن در 
نظر گرفته شده بودند. جان داود با هر یک قرارنامه ای جداگانه در 12 شوال 1267 قمری )10 اوت 
1851( امضا کرد. هفت معلمی که از اتریش اس��تخدام ش��دند از این قرار بودند که نام اصلی و نام 

تحریف شده آنها در روزنامه وقایع اتفاقیه نقل می شود: 
1. کاپیتان گومنز13 )کومواس( معلم پیاده نظام و فن رزم آزمایی

10. یاکوب ادوارد پوالک، سفرنامه پوالک، ایران و ایرانیان، ترجمه کیکاووس جهانداری )تهران: خوارزمی، 1368(، ص 206.
11. آدمیت، ص 290 � 289.

12. Francolis Joseph I
13. Gumnoes
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2. نائب اول کرزیز14 )اوکشت کی ژیزو( معلم توپخانه
3. کاپیتان زاتی15 )کولو سطی( معلم مهندسی

4. نائب اول نمیرو16 )نمرو( معلم سواره نظام
5. دکتر پوالک17 )پوالک( معلم طب و جراحی و تشریح

6. کارنتا18 )چارنوطا( معلم معدن شناسی
7. فکتی19 )کوکاتی( معلم علوم طبیعی و داروسازی20

از آن عده گومنز و نمیرو پیش از دیگران به ایران وارد شدند. بقیه نیز در 26 محرم سال 1268 
قمری، یعنی یک روز پس از عزل امیر، همراه جان داودخان به ایران آمدند.21 

به رغم اینکه مدرس��ه افتتاح شد و معلمان به تدریس پرداختند و در این مدرسه شاگردانی تعلیم 
و تربیت یافتند، اما نتایج مورد نظر امیرکبیر برآورده نش��د. به دلیل رقابت های روس��یه و انگلیس و 
ممانعت آنها از نفوذ هرچند مختصر هر کش��ور ثالثی از یکس��و و فقدان برنامه ریزی مسئوالن امر از 
سوی دیگر و البته قتل امیرکبیر قبل از ورود هیئت اتریشی به ایران، گروه مزبور نتوانستند موفقیت 
چندانی در مأموریت خود داش��ته باش��ند. به طور مثال دکتر پوالک که از اعضای این هیأت بود و 
بیشتر از همه آنها در ایران باقی ماند، می نویسد: »امیر به درستی پیش بینی کرده بود که ما وظایف 
خود را نمی توانس��تیم نه آنطور که او می خواس��ت و نه بدان صورت که خود می پس��ندیدیم، انجام 
دهیم.«22 چون اواًل روس ها و انگلیسی ها هر گونه اقدامی را که باعث افزایش قدرت ایران می شد، 
به زیان خود می دیدند. بر همین اساس، انگلیسی ها از همان آغاز مخالفت خود را با استخدام معلمان 
و افس��ران اتریش��ی اعالم نمودن��د و از ایتالیایی ها در برابر آنان حمای��ت کردند، در حالی که هیئت 
اتریش��ی حتی یک نفر نماینده سیاسی در ایران نداش��تند تا از موقعیت آنان در برابر کارشکنی های 
مخالفان دفاع کند. آنها حتی از حمایت کشور متبوع خود نیز بی بهره بودند چون هر کدام به صورت 

14. Kreziz
15. Zattie
16. Nemiro
17. Polak
18. Carnotta
19. Faggeti

20. روزنامه وقایع اتفاقیه، 26 محرم 1268، نمره 42.
21. همان. 

22. پوالک، ص 208. 
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مس��تقل قرارداد جداگانه ای را با دولت ایران بس��ته بودند.23 جاستین شیل24 وزیر مختار انگلیس در 
ایران در گزارش��ی به لرد پالمرس��تون25 نخست وزیر بریتانیا می نویسد: »همین که شنیدم ]امیرکبیر[ 
می خواهد برای این مدرسه استادان و معلمین آلمانی استخدام کند با او مالقات نمودم و خاطر نشان 
کردم که اغلب دولت های آلمان تحت نفوذ روسیه هستند و آوردن معلم از آنجا فرقی با استخدام از 

روسیه ندارد. این مطلب را خاصه در مورد اتریش تأکید نمودم.«26 
دوم، ش��رایط در ایران به گونه ای نبود که آموزش افس��ران اتریش��ی مؤثر واقع شود. بسیاری از 
نظامی��ان ایران��ی همچنان به همان اصول رزمی و نظامی س��نتی پای بند بودن��د و خود را بی نیاز از 
فراگیری فنون تازه می دیدند. عالوه بر این، تش��کیالت نظامی نیز فاقد یک سیس��تم منظم حقوقی 
� اداری بود که کار را برای افس��ران اتریشی س��خت تر می کرد. ادوارد پوالک اشارۀ گویایی به این 
موضوع دارد: »]نمیرو[ می بایس��ت با این عقیدۀ ایرانیان که آنها بهترین سوارکار و جنگاور هستند و 
در نتیجه به تحصیل در رشتۀ سواری و شمشیربازی نیازی ندارند، مقابله کند. اصواًل چگونه می توان 
س��واره نظامی منظم ایجاد کرد در صورتی که مزد به صورت نامنظم پرداخت می شود و سرباز برای 

تعلیف اسب خود ناگزیر از گرو گذاشتن سالح و زین و برگ خود است.«27 
س��وم ای��ن که تعدادی از صاحب��ان قدرت در ایران هر ن��وع اصالحاتی را به زی��ان منافع خود 
می دیدند. کس��انی چون میرزا آقاخان نوری که بعد از امیرکبیر ریاست وزرا را بر عهده داشت، با هر 
پیش��رفتی، به خصوص که به دست سلف او شروع شده باشد، س��ر مخالفت داشت.28 در نهایت این 
که، مرگ و انصراف تعدادی از معلمان مزید بر علت شد تا حاصل اقدامات و کوشش های آنها بسیار 

کمتر از آن شود که امیرکبیر و خودشان انتظار داشتند.29
س��روان زاتی دو سال پس از ورود به ایران در اثر گاز زغال دچار خفگی شد. چند روز بعد کارنتای 
معدن شناس نیز زندگی را بدرود گفت. گومنز معلم پیاده نظام که دو ساله استخدام شده بود، چند ماهی 
پیش از پایان آن در اوایل 1269 قمری از خدمت استعفا داد و رفت. بقیه نیز در سال های 1275 و 1276 

23- Encyclopædia Iranica, Army iv a. Qajar Period, p 19.Top of Form
24. Sheil
25. Palmerston

26. آدمیت، ص 291. او همچنین دو ماه بعد در ارزشیابی استخدام معلمان نظامی از انگلیس می نویسد: »به عقیدۀ من از تدبیر 
و مصلحت به دور است که ما وسیله فراهم نماییم که دولت ایران صاحب قشون نیرومندی گردد.« همان.

27. پوالک، 218.
28. همان، 208.

29. جرج ناتانیل کرزن، ایران و مسئله ایران، ترجمه علی جواهر کالم )بی جا: ابن سینا، 1347(، ص 238.
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قمری ایران را ترک گفتند. دکتر پوالک نیز که بعد از مرگ دکتر کلوکه30 حکیم باشی شاه، جانشین او 
شده بود، پس از نگارش چند کتاب که در چاپخانه دارالفنون منتشر شد، در سال 1277 قمری به اتریش 
بازگشت.31 از این میان تنها کرزیز به انجام کارهای مهم تری توفیق یافت. او تلگراف را به ایران وارد 
کرد و یک خط تلگراف بین شهر و قصر شاه کشید. همچنین، وی نقشه ای با جزئیات مناسب از تهران 
تهیه کرد و با استفاده از مساحی های مثلثاتی ارتفاع دماوند و سایر قلل را به دست آورد.32 دکتر پوالک 
بعد از بر شمردن موانع و مشکالت پیش رو به این جمع بندی می رسد: »حاصل اقدامات و کوشش های 

ما سخت کمتر از آنچه بود که خود قصد و نیت انجام آن را داشتیم.«33

مسافرت ناصرالدین شاه به اتریش و نتایج آن
ناصرالدین ش��اه س��ه بار و مظفرالدین ش��اه دو بار ب��ه اتریش مس��افرت کردند.34 اولین مس��افرت 
ناصرالدین شاه به اتریش در سال 1290 قمری به دعوت امپراتور اتریش و مجارستان برای بازدید از 
نمایشگاه بین المللی وین صورت گرفت. در این مسافرت ناصرالدین شاه از طرف امپراتور، صدراعظم، 
ولیعهد، شاهزادگان و دیگر بزرگان اتریش مورد استقبال قرار گرفت. شاه بعد از دو روز که به انجام 
این دیدارها و ش��رکت در مهمانی ها گذش��ت، برای تماشای نمایشگاه صنعتی و بازرگانی که در آن 
صنایع دس��تی و اش��یای نفیس ایران نیز در غرفه ای به نمایش گذاشته شده بود، رفت. در اینجا شاه 
عالوه بر دیدار با ملکه و ش��اهزادگان اتریش��ی و حضور در ضیافت شام و شکارگاه پادشاه اتریش و 
تماشای اپرای وین، از افواج اتریشی سان دید و با بزرگان و سیاستمداران این کشور در مورد خرید 

اسلحه و استخدام اهل فن دیدار و گفتگو کرد.35 
 نتیجۀ مذاکرات ناصرالدین ش��اه استخدام عده ای استاد و اهل فن برای امور پست، ضرابخانه و 
تلگراف بود. هر چند علیخان امین الدوله به دلیل اش��تغال به امور پستی و در نتیجه، به خطر افتادن 
منافعش با ورود هئیت اعزامی اتریش��ی، نتیجۀ اقدام های آنها را بسیار ناچیز می داند،36 ولی حقیقت 

30. Dr. Cloquet

31. پوالک، ص 218؛ عباس اقبال آشتیانی، میرزا تقی خان امیرکبیر، به کوشش ایرج افشار )تهران: توس، 1363(، ص 162. 
32. پوالک، ص 218. 

33. همان، ص 218.
34. محمدعلی شاه نیز بعد از اینکه از سلطنت خلع شد و دو سال در الرها )ادسا( عثمانی اقامت گزید، به اتریش رفت. 

35. اعتمادالسلطنه، ج3، ص 1946- 1945. 
36. میرزا علی خان امین الدوله، خاطرات سیاسی میرزا علی خان امین الدوله، به کوشش حافظ فرمانفرمائیان، زیر نظر ایرج افشار 

)تهران: امیرکبیر،1370(، ص 51.
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این اس��ت که اتریش��ی ها در این زمینه ها خوش درخش��یدند. در حالی که تا سال 1291 قمری امور 
پستی در ایران صورت مرتبی نداشت و توسط چاپارها که تحت امر اشخاصی به نام چاپار باشی بود، 
انجام می گرفت، در این سال پستخانۀ نو به مباشرت ریدرر37 اتریشی و نایب او دایر شد. به دستیاری 
آنها اقدامات زیادی برای بهبود امور پست انجام گرفت: پست داخلی منظم شد، پست ایران و اروپا 
به راه افتاد، اولین تمبر پس��تی در ایران چاپ ش��د و در س��ال 1294 قمری ایران به موسسۀ اتحاد 
پس��تی جهانی پیوس��ت.38 اما در همین سال دورۀ خدمت ریدر به س��ر آمد و با برکناری او پیشرفت 
کارهای پس��تی یکچند دچار رکود شد. بعداً استال39 روسی به جای او ریاست ادارۀ امور پست ایران 

را بر عهده گرفت.
دومین دیدار ناصرالدین ش��اه از اتریش در س��ال 1295 قمری صورت گرفت. این بار نیز پادشاه 
ایران و همراهانش مورد استقبال گرم امپراتور و دیگر سران حکومت اتریش قرار گرفتند. در همین 
دیدارها کنت زالوسکی40 وزیر مختار جدید اتریش، اعتبارنامه خود را در کاخ سلطنتی به ناصرالدین شاه 
تقدیم کرد که باعث تعجب وی گردید. ناصرالدین ش��اه نیز نریمان خان )قوام الس��لطنه( را به عنوان 
اولین وزیر مختار ایران در اتریش منصوب کرد.41 مهم ترین نتیجه و ره آورد شاه از این سفر، عالوه 
بر استحکام روابط دوستانه با آن کشور، »استخدام جمعی صاحب منصب و معلم نظامی از اتریش و 
خریداری مقداری اسلحه و مهمات عسکریه از آنجا بود.«42 ناصرالدین شاه بعد از اینکه از رژۀ قشون 
و مراکز و صنایع نظامی اتریش بازدید کرد، با ارتزی مستشار مخصوص امپراتور و قائم مقام وزارت 
خارجه و کنت بیالند وزیر جنگ، در مورد اس��تخدام افس��ران اتریشی و خرید جنگ افزار به تفصیل 
گفتگ��و ک��رد. در هنگام مراجعت به ایران نیز به نظرآقا، وزیر مختار ایران در پاریس مأموریت داد به 
منظور کمک به نریمان خان برای استخدام افسران و خرید جنگ افزار، موقتًا چندی در وین بماند.43 

آن دو تالش زیادی را در این زمینه انجام دادند و توانستند قراردادهایی را نیز منعقد کنند.44 
در نتیجه این اقدام ها چهل هزار تفنگ و دو میلیون فشنگ خریداری شده از اتریش در دو نوبت 

37. Riederer

38. فریدون آدمیت، اندیشه ترقی و حکومت قانون؛ عصر سپهساالر )تهران: خوارزمی، 1385(، ص 455 � 453.
39. A. stahl
40. Zaloski

41. ناصرالدین شاه قاجار، روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر دوم فرنگستان، به کوشش فاطمه قاضیها )تهران: سازمان اسناد 
و کتابخانۀ ملی ایران، 1379(، ص 221 و 243. 

42. امین الدوله، ص 55.
43. ناصرالدین شاه، ص 221 و 243.

44. نک: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه ، 1296ه.ق، کارتن 16، پرونده 1، ص 28- 28,1.
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به ایران فرستاده شد. افسران اتریشی نیز بعد از امضای قرادادی که مدت آن سه سال بود و گرفتن 
هزینۀ س��فر، روانۀ ایران شده و در محرم 1296 قمری )ژانویه 1879( وارد تهران شدند. برنامۀ آنها 
این بود که س��تاد ارتش خود را در سلطان آباد )اراک( قرار دهند و ابتدا هفت لشگر، هر یک مشتمل 
بر هش��تصد نفر و شش��صد نفر توپچی، به عنوان نمونه آماده س��ازند. س��پس به تدریج تمام قشون 
ایران به همین ترتیب منظم شود. پیشنهاد آنها به قدری مورد تمجید و تحسین ناصرالدین شاه قرار 
گرفت که حقوق ش��ش ماه افس��ران اتریشی را پیشکش کرد.45 اما متوجه نشد که آنها نیز به زودی 
به سرنوش��ت هموطنان خود و دیگر معلمان و مستشاران خارجی که قباًل به ایران آمده بودند، دچار 
خواهند ش��د و غیر از یک پیش��رفت جزئی در ارتش ایران کاری از پیش نخواهند برد.46 علت امر را 
باید در همان رقابتهای روس و انگلیس و ممانعت ایش��ان از س��رمایه گذاری نیروی س��وم در ایران 
ارزیابی کرد و بعالوه باید از فقدان پایگاه اتریش��یها در بین دیوانس��االران و دربار ایران، مخالفت و 
کارشکنی برخی از واحدهای نظامی قدیمی و اختالف افسران اتریشی با یکدیگر یاد کرد که موانع 

مهمی برای گسترش نفوذ ایشان به شمار می آمد.47
از دیگر نتایج س��فر دوم ناصرالدین ش��اه به اتریش، اس��تخدام کنت مونت فورت48 برای تأسیس 
نی��روی پلی��س بود. مقدمات اس��تخدام کنت در موقع حضور ش��اه در اتریش فراهم ش��د و او چند 
ماه پس از ورود دیگر افس��ران اتریش��ی، با در دست داش��تن نامه ای از کنت گرانویل، مهماندار شاه 
در اتری��ش، با خانوادۀ خود به ایران آمد و ش��روع به تأس��یس اداره پلیس نم��ود.49 کنت ابتدا برنامه 
تشکیالت سازمان پلیس را تهیه کرد و نظام نامه ای ویژه دربارۀ وظایف پلیس و توضیح انواع جرم ها 
و مجازات ها و چگونگی برخورد پلیس با بزهکاران و اخالل گران نوشت و تقدیم شاه کرد. شاه پس 
از امضای نظام نامۀ پلیس، به کامران میرزا نایب الس��لطنه و حاکم تهران دس��تور اجرای آن را داد.50 
کنت که عالوه بر ریاس��ت نظمیه، ادارۀ امور احتسابیه )ش��هرداری( پایتخت را هم بر عهده داشت، 
ب��رای نظ��م هر یک از محله های تهران یک رئیس محله تعیین کرد و چند پلیس در اختیار هر یک 

45. کرزن، 239؛ اعتمادالسلطنه، ج3، ص 1991.
46. عین السلطنه، ص 2150؛ سرپرسی سایکس، تاریخ ایران، ج2، ترجمه سید محمد تقی فخر داعی گیالنی )تهران: افسون، 

1380(، ص 531.
47- Encyclopædia Iranica, Army iv a. Qajar Period, p 21.Top of Form
48. Conte de Monte Forte

49. عین الدوله، ص 55. 
50. پلیس ایران )تهران: انتشارات روابط عمومی شهربانی کل کشور، 1350(، ص 55.
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از آنها قرار داد.51 در نتیجۀ تالش های او پلیس تهران به حدود س��یصد نفر رس��ید و تا حدودی نظم 
و امنیت برقرار ش��د.52 ادارۀ نظمیه به وزارت نظمیه تبدیل گردید و کنت لقب »نظم الملک« گرفت. 
اما این موفقیت ها مخالفت کسانی را که روش های نو اداره شهر تهران را به ضرر خود می دانستند، 
برانگیخت. در نتیجه شروع به کارشکنی و مانع تراشی کردند. بزرگ ترین مخالف کنت، کامران میرزا 
بود که از سال 1297 قمری به بعد وزارت جنگ را نیز بر عهده داشت. سربازان او در وظایف پلیس 
دخالت می کردند؛ با آنها درگیر می شدند؛ گاه مرتکب دزدی شده، برای پلیس تولید زحمت می کردند 
و به تهدید و تمس��خر کنت می پرداختند.53 کنت نیز پس از این که چندین بار به دخالت س��ربازها 

اعتراض کرد و نتیجه نگرفت، استعفا داد. 
دالی��ل ناکام��ی کنت از نظر ش��اهدان آن دوره به اش��کال گوناگون مطرح ش��ده اس��ت. مثاًل 
امین الدول��ه معتقد بود: »بنیان عمل و اصل اصول محل با مقصود مطابقه نداش��ت.«54 یعنی برنامه 
کنت بلندپروازانه بود و نظم مورد نظر او با شرایط آن روز و اخالقیات اجتماعی مردم در انطباق نبود. 
دیگ��ر ناظ��ران داخلی و خارجی نیز نظر امین الدوله را تأیید می کنند. به طور مثال فورو کاوا س��یاح 
ژاپنی در این مورد می نویس��د: »با مالحظه اصول سیاس��ی و نظامی ای��ران می توان تصور کرد که 
پیشرفت سیاسی، ملی و لشگری هنوز به اندازه ای نیست که وضع و اجرای مقررات نظامی را امکان 
دهد.«55 واگنر خان،56 از افسران اتریشی نیز که تا سال 1316 قمری در ایران بود، با وصف وضعیت 
آش��فتۀ س��ربازان ایرانی، خود را از آم��وزش آنها عاجز می داند و می گوی��د: »چگونه می توان ضامن 
قش��ونی بود که صاحب منصبان و س��ربازان مواجب ندیده  و ماه ها جیره دریافت ننموده باشند و تمام 

افراد پیاده نظام و توپخانه در شهر هزار جا پراکنده، به قراولی و نوکری اشتغال داشته باشند.«57 
عامل مهم دیگری که تالش افس��ران اتریش��ی را بی اثر گذاش��ت، مخالفت جدی روس ها بود. 

51. پلیس ایران )تهران: انتشارات روابط عمومی شهربانی کل کشور، 1350(، ص 75.
52. کرزن، ص 57؛ محمد حسن خان اعتمادالسلطنه، المآثر و اآلثار، چهل سال تاریخ ایران در دوره پادشاهی ناصرالدین شاه، به 

کوشش ایرج افشار )تهران: اساطیر، 1363(، ص 120. 
53. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، با مقدمه ایرج افشار )تهران: امیرکبیر، 1345(، ص 231؛ 

ابراهیم صفایی، نامه های تاریخی )تهران: بابک، 1355(، ص 72 � 71.
54. امین الدوله، ص 56.

55. توبویوشی فورو کاوا، سفرنامه ایران، ترجمه هاشم رجب زاده و کینیجی ئه اورا )تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1384(، 
ص 129.

56. واگنر اتریشی از افسران توپخانه بود که در سفر دوم ناصرالدین شاه، با عده ای افسر دیگر به استخدام دولت ایران درآمد، پس از 
ورود و اقامت ممتد در ایران کلمه »خان« را هم بر نامش اضافه کردند و تا درجه سرتیپی رسید و بعد به ژنرال واگنرخان مشهور شد. 

57. ابراهیم صفایی، اسناد نو یافته )تهران: بابک، 1349(، ص 204.
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برخالف زمان امیرکبیر که انگلیس��ی ها بیشتر کارشکنی می کردند، این بار روس ها به دستۀ اتریش 
متعرض شدند و آن را اعالم مخالفت علیه نفوذ خود قلمداد کردند.58 دسته بندی و مخالفت افسران 
ایران��ی و عمال درباری، تلون مزاج و بی ثباتی ناصرالدین ش��اه و نرس��یدن پول نی��ز از دیگر موانع 
پیشرفت کار افسران اتریشی بود. در نتیجه، گروهی از افسران نیامده راه وطن را در پیش گرفتند و 
بعضی از آنها هم که در ایران ماندند به عنوان آموزگار در مدرسه دارالفنون به تدریس پرداختند.59 

آخرین س��فر ناصرالدین ش��اه به اتریش بدون نتیجۀ خاصی صورت گرفت. دکتر فووریه که خود 
از همراه��ان ناصرالدین ش��اه در مس��افرت اخیر بود، از بی میل��ی امپراتور از حضور ش��اه در اتریش 
س��خن می گوید: »در حقیقت امپراتور یا بر اثر واقعۀ س��وزناک مرگ رودل��ف ولیعهد اتریش که در 
30 ژانویه 1889 اتفاق افتاده بود یا به عللی دیگر میل داش��ت که ش��اه ایران هر چه زودتر از وینه 
]وین[ برود و این بی میلی را ممکن بود از طرز دس��ت دادنش که با فشار کمی انجام گرفت، حدس 
زد.«60 با وجود این، رابطۀ پادش��اهان قاجار با فرانس��وا ژوزف61 صمیمی و دوس��تانه بود. آنها عالوه 
بر دیدارهای حضوری، در مناس��بت های مختلف نامه، هدیه و تلگراف  های تبریک و تس��لیت برای 

همدیگر می فرستادند و بر تحکیم و تداوم روابط فیمابین تأکید می کردند.62

استقرار سفارت دائمی 
پیش از اس��تقرار سفارت دائمی ایران در اتریش و بالعکس، روابط دو کشور عمومًا به سه طریق زیر 

انجام می گرفت: 
در مواق��ع نیاز نماینده ای از ایران به اتریش می رفت و بعد از انجام مأموریت خود به کش��ور باز   .1
می گش��ت؛ همان طور که در مورد مأموریت جان داودخان ش��رح داده ش��د. ی��ا این که نمایندۀ 
اعزامی ایران به یکی از کش��ورهای اروپایی نظیر انگلیس و فرانس��ه، در هنگام عبور از اتریش، 
نام��ه و هدایای پادش��اه ایران را تقدیم می کرد و در صورت ل��زوم به انجام مذاکرات دیپلماتیک 

58. میرزامحمد ناظم االسالم کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ج1 )تهران: امیرکبیر، 1384(، ص 100 � 99؛ مهدیقلی خان هدایت 
)مخبرالسلطنه(، خاطرات و خطرات )تهران: زوار، 1385(، ص 50. 

59. کرزن، ص 238- 239. 
60. ژوان فووریه، سه سال در دربار ایران، ترجمه عباس اقبال آشتیانی )تهران: نشر علم، 1385(، ص 23.

61. فرانسوا ژوزف همزمان با شروع سلطنت ناصرالدین شاه روی کار آمد و تا مرگش در سال 1335 قمری بر سر قدرت بود. 
62. افضل الملک، افضل التواریخ، به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان )تهران: نشر تاریخ ایران، 1361(، ص 10، 

  .259 ،164 ،150 ،142
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می پرداخت. س��فارت دوم میرزا ابوالحس��ن خان شیرازی و حس��ین خان آجودانباشی نمونه ای از 
این گون��ه مأموریت ها بود. اتریش��ی ها نی��ز متقاباًل همین رویه را انجام می دادند. مثاًل در س��ال 
1273 قمری »چون ایمپراطور مملکت آس��تریه ]اتریش[ در ضمیر داش��ت که با شاهنشاه ایران 
طریق وداد و اتحاد س��پرد کولونل ش��ندالکر به اتفاق چند صاحب منصب به س��فر ایران مأمور 
داشت و نامه ای از مهر و حفاوت نگاره داد، ... ]آنها[ نامه و تحف خویش را پیش گذرانیدند و ... 

رفتند.«63 
سفیر ایران و اتریش در استانبول و پاریس در مورد روابط فیمابین کشورشان به بحث و مذاکره   .2
می پرداختند. در سال 1273 قمری فرخ خان سفیر ایران و بارون دو هونبر سفیر اتریش در پاریس 
عهدنامۀ مؤدت، بازرگانی، قضاوت و کنس��ولی در یک مقدمه و 14 ماده امضا کردند که بعداً به 

صحۀ امپراتور فرانسوا ژوزف و ناصرالدین شاه رسید.64
گاهی اوقات نیز امور مربوط به ایران در اتریش از طریق ‘شارژدافر افتخاری’ صورت می گرفت.   .3
بدین صورت که برای چندین کش��ور خارجی فقط یک س��فیر انتخاب می ش��د، وی در یکی از 
کشورهای مهم اقامت می گزید و امور مربوط به سایر کشورها را نیز از طریق شارژدافر یا همان 
کاردار افتخاری کنترل می کرد. مثاًل در س��ال 1277 قمری حس��نعلی خان امیرنظام گروس��ی با 
س��مت وزیر مختاری مأمور دربار کش��ور فرانس��ه، انگلیس، اتریش، پروس، بلژیک و سایر دول 
کوچک اروپا گشت. او مقر خود را در پاریس قرار داد و در سایر ممالک شارژدافر افتخاری برقرار 

کرد و در سال مکرر به لندن و اتریش مسافرت می نمود.65 

الف( سفارت اتریش در ایران
در س��ال 1289 قمری سفارت اتریش در تهران افتتاح ش��د. کنت دوبسکی اولین سفیر مقیم دولت 
اتریش و مجارستان بود که در اواخر این سال به ایران آمد و از طرف فرانسوا ژوزف امپراتور اتریش 
و مجارستان، ناصرالدین شاه را برای رفتن به آن کشور دعوت کرد.66 از این زمان تا سقوط سلطنت 
قاجاریه، س��فارت اتریش به غیر از وقفه های کوتاهی که منافع آن کش��ور توس��ط انگلیس و نروژ 
محافظ��ت می ش��د، برقرار بود. ن��ام و مدت زمان  حضور وزاری مختار اتری��ش در ایران تا حدودی 

63. سپهر، ج3، ص 1466. 
64. همان، ج3، ص 1485.

65. میرزا مهدی ممتحن الدوله، خاطرات ممتحن الدوله، به کوشش حسین قلی خانشقاقی )تهران: امیرکبیر، 1353(، ص 90.
66. عبداهلل مستوفی، شرح زندگانی من، ج2 )تهران: زوار، 1353(، ص 125.
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مشخص است.67 
هر چند س��فارت اتریش یکی از قدیم ترین سفارتخانه  های خارجی بود که در ایران دایر شد ولی 
وزرای مختار آن کش��ور در زم��ان حضور طوالنی مدت خود در ایران، از نقط��ه نظر برقراری توازن 
سیاس��ی و حضور مؤثر به عنوان نیروی س��وم، کار چندانی از پیش نبردند. در این باره کرزن به حق 
می نویسد: »غیر از نمایندگان روس، انگلیس و عثمانی، سایر نمایندگان سیاسی کمترین مشغولیتی 
در این شهر ندارند. ممکن است از طرف دولت متبوع خودشان به طور محترمانه به این شهر شرقی 
تبعید شده اند تا ضمنًا درصدد استراحت و تجدید قوا برآیند.«68 تنها مشغولیت سفرای اتریش شرکت 
در مراس��م  درباری، جش��ن های تاج گذاری، گفتن تبریک در اعیاد و تسلیت در فوت اعضای خاندان 
سلطنتی و بزرگان کشور، انتقال پیام تبریک و دعوت دولت متبوع خود و البته پیگیری دعاوی اتباع 

حقیقی و جعلی اتریش بود.
س��طح روابط دیپلماتیک و تجاری دو کشور ایران و اتریش چندان تأثیری در اوضاع و احوال به 
ویژه خنثی س��اختن نفوذ روسیه و انگلیس نداش��ت. در حالی که در اثر مسافرت های ناصرالدین شاه 
به اتریش و ارتباط نزدیک و صمیمی با امپراتور فرانس��وا ژوزف و مس��اعی برخی از بزرگان سیاسی 
و تج��اری، اتریش از لحاظ میزان واردات و صادرات محصوالت تجاری به ایران در رتبه پنجم قرار 

داشت، در آستانۀ جنگ جهانی اول به رتبه هفتم سقوط کرد.69

ب( سفارت ایران در اتریش 
در زمان صدارت امیرکبیر با این که حدود نیم قرن از تأسیس سفارت های انگلیس، روسیه و عثمانی 
در ایران می گذش��ت هنوز دولت ایران در هیچ یک از کش��ورهای خارجی س��فارت مقیم نداشت و 
این امر باعث زیان های فراوان ش��ده بود. به این جهت به دس��تور امیرکبیر در س��ال 1267 قمری 
س��ه سفارت دائمی ایران در لندن، سن پترزبورگ و اس��تانبول تأسیس شد و این امر مقدمه تأسیس 

67. وزرای مختار اتریش در این مدت، به ترتیب سال انتصابشان عبارت بودند از: کنت دوبسکی )1289ق( اولین سفیر مقیم 
اتریش در ایران؛ کنت زالوسکی )1295ق( در مسافرت دوم ناصرالدین شاه به اتریش اعتبارنامه خود را به شاه تقدیم کرد؛ مسیو کوسک 
یا کوسکی )1300ق(؛ مسیو لبارون تیمل. بعد از کوسک وزیر مختار اتریش شد و در سفر سوم ناصرالدین شاه به اتریش همراه او بود؛ 

فرانسوا شیسل )1311ق(؛ کنت اپرژزی )1313ق(.
68. کرزن، ص 60. 

69. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، 1332ه.ق، کارتن 30، پرونده 1، ص 6.
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سفارت های مقیم در سایر کشورهای خارجی گردید.70
سفارت ایران در اتریش در سفر دوم ناصرالدین شاه به اروپا در سال 1295 قمری برقرار شد. در 
این مسافرت نریمان خان به عنوان وزیر مختار ایران در اتریش منصوب شد.71 او که در سال 1309 

قمری به قوام السلطنه ملقب گردید، تا 1321 در سمت خود باقی ماند. 

نتیجه گیری 
اتریش از جمله قدرت های بزرگ قرن نوزدهم اروپا بود که توجه پادشاهان و سیاستمداران قاجاری 
را در یافتن قدرت س��وم در برابر روس��یه و انگلیس جلب نمود؛ طوری که اولین معلمان دارالفنون از 
اتریش اس��تخدام ش��دند و پیاده نظام ایران به سبک نظامیان اتریش لباس پوشیده و آموزش دیدند. 
همچنین، این کش��ور از نخس��تین کشورهایی بود که س��فارت دائمی در ایران برقرار کرد و از نظر 
اقتص��ادی در ردیف پنجم مبادالت تجاری با ایران ق��رار گرفت. با وجود این، نتیجه دلخواه و مورد 
انتظار از روابط دو کشور که عبارت بود از حضور اتریش در ایران به عنوان نیروی سوم؛ حاصل نشد؛  
معلمان و مستش��اران اتریشی یکی پس از دیگری ایران را ترک کردند، تعلیمات آنها در حد ابتدایی 
و تعداد کارکنان س��فارت هم در حد محدود باقی ماند که آن نیز با رفتن اتریش��ی ها به فراموش��ی 
سپرده شد. از نظر رابطۀ تجاری هم اتریش به رتبه هفتم مبادالت خارجی با ایران و حتی رتبه های 
پایین تر سقوط کرد و حتی بعداً سفارت آن کشور در ایران منحل شد و نروژ و انگلیس حافظ منافع 
دولت آن کشور شدند. مخالفت روسیه و انگلیس با نفوذ هر کشور ثالثی که منافع عظیم اقتصادی و 
سیاس��ی آنها را در ایران به خطر می انداخت؛  مخالفت و کارشکنی برخی از عمال و صاحبان قدرت 
مانند میرزا آقاخان نوری و کامران میرزا که اصالحات مستشاران اتریشی را به زیان خود می دیدند؛ 
فراهم نبودن زمینۀ سیاس��ی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی الزم برای انجام اصالحات اساس��ی در 
ایران و س��رانجام شکست اتریش در جنگ جهانی اول از جملۀ مهم ترین عواملی بودند که در عدم 

پایداری روابط دو کشور و حصول نتایج دلخواه از آن نقش اساسی داشتند.  

کتابنامه
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