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نخستین شناخت ایرانیان از تسلیحات نظامی آمریکا در دوره 
 قاجاریه و دستاوردهای آن  

 )با تکیه بر مطبوعات و اسناد منتشر نشده( 

*فرشته جهانی
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 چکیده: 
از   بعد  و  قاجاریه  دوره  در  که  است  موضوعاتی  از  یکی  تسلیحاتی  و  نظامی  عرصة 

پیش  شکست  از  بیش  روسیه  از  ایران  قرار    موردتوجه های  متجددین  و  دولتمردان 
ماندگی ایران باید  آنها در این دوره به این نتیجه رسیدند که برای جبران عقب  گرفت.

پ فنّاورییشرفت به  و  علمی  ی  های  دست  از غرب  بعد  که  کشورهایی  از  یکی  افت. 
تحلیلی،   -ایی شد، آمریکا بود. مقاله حاضر با روش توصیفیمشروطه به آن توجه ویژه 

است که ایرانیان    سؤالو اسناد منتشر نشده درصدد پاسخ به این   و با تکیه بر مطبوعات
ناخت چه  از طریق چه ابزارها و عناصری با تسلیحات نظامی آمریکا آشنا شدند و این ش

های پژوهش حاکی از آن است  تأثیر و پیامدهایی بر عرصه نظامی ایران گذاشت؟ یافته 
از   های متعددیکه مطبوعات آن عصر و نمایندگان سیاسی ایران در واشنگتن گزارش

که بسیاری    ای گونهبه دستاوردها و تحوالت تسلیحاتی و نظامی این کشور ارائه دادند  
الگوی مناسب    عنوان به دین ایرانی متقاعد شدند که آمریکا را  از سیاستمداران و متجد

خرید   برای  اروپایی  کشورهای  دیگر  بر  را  کشور  این  و  گرفته  نظر  در  ایران  برای 
اعزام دانشجو برای تحصیل در   نظامی، استخدام متخصصین و مستشاران و  تسلیحات 

 عرصه نظامی ترجیح دهند. 
کلیدی: ترقی  واژگان  نظامی،  خواهانآمریکا،  مستشاران،  ها،  دیپلمات،  تسلیحات 
 .، محصالنمطبوعات قاجاریه
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 مقدمه

قاجاریه عقب دوره  آموزش  در  امکانات  و  نظامی  تجهیزات  لحاظ  به  ایران  جامعه  ماندگی 
کرد. راهبرد و فنون نظامی قاجارها در جنگ سنتی  عنوان یک مسئله اصلی خودنمایی میبه

بسیار فاصله داشت به همین دلیل نویسندگان و سیاستمداران این دوره  و با نمونه ارتش مدرن  
های زندگی سبب  های علمی و فنی در جنگ و دیگر جنبهبه این نتیجه رسیدند که پیشرفت

ها  در حقیقت آنها به این باور بودند که قدرت و عظمت تمام دولت  ؛ برتری غرب شده است
به این موضوع پی برد،   خوبیبهنخستین افرادی که  به قوه جنگی آنها بستگی دارد. یکی از  

عباس میرزا بود. وی دریافت که برای اینکه بتوان ایران را قدرتمند نگه داشت ناچار باید به  
واقف بود دوره ارتش نامنظم    مسئلهبه این    خوبیبهیک سری کارهای بنیادی اقدام کند. او  

ت و باید کلید رهایی از این وضعیت آشفته  متکی به ساختار قومی و قبیلگی به سر آمده اس
شیوه به  مجهز  مدرن  ارتش  یک  تشکیل  و  نظامی  اصالحات  در  تجهیزات  را  و  نوین  های 

 کرد.  وجو جستپیشرفته  
تری  های جدی تجربه شکست ایران از روسیه، عباس میرزا را قانع نمود که تالشگرچه  

نوسازی   امر  دهد  جانبههمهدر  انجام  ایران  بـهو    ارتش  در  مستشارا کارگیریبا  اروپایی  ن 
ایجاد ایران تحولی  و    آموزش سپاه  ایرانی  کند  فنونرا  جوانان  جدید    برای کسب علوم و 

به اروپا بفرستد اما یاس و ناامیدی ایرانیان از گرفتن کمک و مستشار    ویژه در علوم نظامیبه
روسیه   و  فرانسه  انگلیس،  همچون  کشورهایی  باال   طرفکیازاز  قشر  و  آگاهی  رفتن   

ترقی و  پیشرفت  خواهروشنفکر  از  از عرصه  زی انگ رتی ح های  ایرانیان  بسیاری  در  ها  آمریکا 
مطامع    ازجمله  نداشتن  و  آمریکا  با  ایران  زیاد  فاصله  علت  به  همچنین  و  نظامی  تسلیحات 

  که طوریبه جدی روشنفکران و سیاستمداران قرار گرفت. موردتوجه استعماری، این کشور 
الدوله سفیر ایران در واشنگتن  خان نبیلعلیقلی  ازجملهبرخی از نمایندگان ایران در آمریکا  

های خود به وزارت  ق در گزارش1328و احمد سهراب بانی انجمن تربیتی ایران و آمریکا در  
  سال   هفتاد  از   جوابگو نیست، نوشتند: »بیشتر  پا دیگرخارجه به این نکته که الگوبرداری از ارو

  از  دسته  دسته  سال  هر   و  نموده  آمد  و  رفت   مستقیما    اروپا  متمدن  دول  با   ایران  ملت  که   است
 مفیده  فنون  و  علوم  تحصیل  جهت  به  انگلیس   و  آلمان  و  فرانسه  هایپایتخت  به  را  خود  جوانان
است.    گونههیچ  بدبختانه  ولی   است  فرستاده نکرده    در   قدری   چون  که درصورتیترقی 
ابیم که این کشور به دلیل ارتباط با آمریکا  ی نمائیم درم  تعمق  ژاپون  ملت  آسامعجزه  پیشرفت

است« کرده  ترقی  اندازه  چه  پوشه20ق، ک1328)استادوخ،    تا  ب3،  بدین 9-3،  ترتیب  ( 
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و دور های جدید  آوریفن آگاهی روزافزون ایرانیان از تحوالت آمریکا و اخباری مبنی بر  
های  همچون توپ، کشتی جنگی، تفنگ، و دیگر سالح ییافزارهاجنگاز انتظار از ساخت 

برای   جو که تنهاکشوری صلح  عنوانبهبینانه ایرانیان به آمریکا  نوین و از طرفی نگاه خوش
و  جلوگیری تجاوز دشمن  این سالحدفع حمالت    از  بآنها  است،  اختراع کرده  را  اعث  ها 

 شدند آمریکا به کانون اصلی توجه ایرانیان تبدیل شود. 
شمار    ذکرانیشا حاضر،  پژوهش  تدوین  در  که  عصر    یتوجه قابلاست  مطبوعات  از 

، ایران  رانیا  توان به روزنامه اختر، اطالع،آنها می  ازجمله قرار گرفتند    موردبررسی قاجاریه  
چهره ثریا،  تربیت،  علمی،  نو،  حکمت،  و  نما،  بهار  مجله  و  اتفاقیه  وقایع  ناصری،  مجلس، 

فرنگستان اشاره کرد. اسناد منتشر نشدة آرشیوهای وزارت خارجه و آرشیو ملی نیز بخش  
های نمایندگان سیاسی ایران در آمریکا  باشد که تالشمهم دیگر از منابع پژوهش حاضر می

 دهند.را بازتاب می مندی از دستاوردهای آمریکا در عرصه تسلیحات نظامیجهت بهره
می نشان  پژوهش  پیشینه  بررسی  راستای  همچنین  در  علمی  فعالیت  تاکنون  که  دهد 

ایرانیان از تسلیحات نظامی آمریکا و سازمان و ساختار آن نوشته نشده   چگونگی شناخت 
های  گیری ارتش مدرن در دوره قاجاریه و چالش در خصوص شکل  یطورکلبهاما  ؛  است

متعدد مقاالت  شکل»:  ازجملهی  آن  موانع  نیمهبررسی  در  مدرن  ارتش  نخست  گیری  ی 
نظامی در عصر   »موانع اصالحات  نوشته محمدرضا علم و حمزه حسینی،  قاجار«  حکومت 

نظام توپخانه در دوره قاجار« نوشته رضا صحت منش،  »ناصری« نوشته زهرا علیزاده بیرجندی،  
 نوری و... نوشته شده است.وشته محمد امیر شیختغییر ساختار ارتش ایران از سنتی به مدرن« ن»

و شناخت ایرانیان از   پژوهش پیش رو به دنبال پاسخی برای این پرسش است که آگاهی
توسعه و تحوالت آمریکا در زمینه تسلیحات نظامی از چه طریق و چگونه حاصل شد؟ و این  

داشت؟ با بررسی مطبوعات و  شناخت چه دستاوردهایی برای ایرانیان دوره قاجاریه به دنبال  
اسناد این فرضیه مطرح شد که نخست مطبوعات و بعد نمایندگان سیاسی ایران در واشنگتن  

بخشی به ایرانیان داشتند. این شناخت در اواخر دوره قاجاریه  ترین نقش را در آگاهیمهم
نتقال دانش  منجر به استفاده از دانش و توان مستشاران آمریکایی با هدف آموزش قشون و ا

این   به  ایرانی  از محصالن  ایران شد همچنین زمینه عزیمت برخی  به  و فناوری نظامی آنان 
 کشور، انعقاد قرارداد و خرید تسلیحات نظامی را فراهم آورد.
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 نخستین آگاهی ایرانیان از دستاوردهای تسلیحاتی و نظامی آمریکا 

ها اختراعاتی  هایی بود که آمریکایی ترین عرصه عرصة نظامی و تسلیحاتی یکی از بااهمیت
ناصری   دوره  از  چشمگیری  طرز  به  اختراعات  این  رساندند  ظهور  به  آن    موردتوجه در 

دیپلمات و  و  مطبوعات  دستاوردها  گذرا،  نگاهی  در  اینجا  در  گرفت.  قرار  ایرانی  های 
 گیرد.ر میقرا  موردتوجهو بازتاب آنها در مطبوعات ایران  ها مهم نظامی آمریکایی پیشرفت

 های مدرنساخت توپ

های جدید بود که نشریات این  ترین دستاوردهای تسلیحاتی آمریکا تولید توپ یکی از مهم
بازتاب می را  آن  ارائه جزئیاتی  با  و  دقیق  به صورت  اختر  دوره  روزنامه  نمونه  برای  دادند 

شلیک کند. وزن این    تیر  200تا    180ها قادر بود در هر دقیقه  نویسد: نوعی از این توپ می
های آن رطل )هر رطل برابر با صد مثقال( بود. گلوله  80  رفتههمرویتوپ با عرابه و قنداق  
بیشتر بود.    رشی تأثهای دیگر کمتر و  تر و خرجش هم از توپ ها ارزاننسبت به دیگر توپ 

ج1296)اختر،   ش 5، س2ق،  شنایدر1307،  1308:  12،  مسیو  معروف   1(  کارخانة  مالک 
در سال  اسلحه  نمونه1304سازی شنایدر  اسالمبول  به  تازه  ق در جریان سفری  از توپ  ای 

حکومت عثمانی آن را بپسندد    که درصورتیاش را با خود به آنجا آورده بود تا  اختراع شده
سال   9حدود    .(3649:  22، ش 13ق، س1304و سفارش دهد به تولید آن اقدام کند )اختر،  

الی هزار   700بعد، از ساخت توپی خبر داده شد که به کمک نیروی الکتریسیته در هر دقیقه 
می شلیک  می گلوله  گفته  تسلیحاتی    ادیزاحتمالبهشد  کرد.  ارزش  باعث شود  اختراع  این 

اروپا است  سالح ملل  اختیار  این    یکلبههایی که در  با عوارض  مقابله  برای  و  برود  بین  از 
در  . (224: 27ق، ش1313صرف شود )ناصری،   ]تومان یا دالر؟[ها وز« میلیونس»سالح عالم

جای باروت با  گلولة آن بهکه    توپی اختراع کرد  2ق فردی به نام »مسیو کاردنر 1318سال  
ق از 1320دو سال بعد در سال   .(3: 17ق، ش1318شد )اطالع،  نیروی الکتریکی شلیک می

رانده شده   عظیمی سخن  توپ  توپ کساخت  تمام  از  در  ه  موجود  عالم    هایتوپخانه های 
پنج    شت تاوزن دا   ز سه خروارا  بیش   هرکدام  را که  ش های گلوله  توانستبود و می  تربزرگ

 . (2: 590ق، ش1320)اطالع،  کند پرتاب سنگفر

 
1.  Mr. Schneider 

2.  Mr. Cardner 
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تر در جریان  های پیشرفتههای جدید پایانی نداشت و همواره ساخت نمونهاختراع توپ
های  شد. از دیگر نمونهکامل در نشریات این دوره بازتاب داده می  طوربهبود و این اختراعات  

ق،  1322شد )حکمت،  تر اختراع توپ در آمریکا توپی بود که با فشار هوا شلیک میپیشرفته
م پیشرفت در صنعت توپ سازی به اوج رسید  1924ق/  1343همچنین در سال    .(11:  838ش
کیلومتر    37  فاصله  به  را  بزرگ  اتومبیل  یک  وزن  به  ایگلوله  بود  توپی ساخته شد که قادرو  

)فرنگستان،   کند!  این سالح  همان  .(80:  2، ش1ق، س1924شلیک  شد  مشاهده  که  گونه 
 شد.نظامی پیشرفته آمریکا با دقت و وسواس بسیار زیادی در ایران رصد می

 تفنگ و مترالیوز )مسلسل( 

 25ق روزنامه وقایع اتفاقیه از اختراع تفنگ جدیدی در آمریکا خبر داد که  1268در سال  
: 71ق، ش1268کرد بدون اینکه نیاز به پُر کردن داشته باشد )وقایع اتفاقیه، گلوله شلیک می 

ق در آمریکا طپانچة کوچکی ساخته شد که در یک کیف  1295همچنین در سال    .(411
های قرن نوزدهم  در آخرین سال  . (1412:  352ق، ش1295  جیبی قرار داده شده بود )ایران،

بود،   معمولی  باروت  از  بیشتر  قدرتش  اوال   که  شد  ساخته  باروتی  این    ا ی ثانهمچنین  با  اگر 
ق، 1317شد )ناصری،  استفاده نمیتفنگ گرم و بی  وجه چی هبهشد  باروت هزار تیر شلیک می

باال    .(10:  19، ش6س موارد  بر  در آمریکا  نامی    1کینق ساموئل کل1813سال    درعالوه 
قادر بودند سه  ش  ی اهو گلوله  کردشلیک می  تیر  700که در هر دقیقه    کرداختراع    یتفنگ 

 . (9: 35، ش2ق، س1318)ثریا،  ردکنمیخطا ند و مطلقا   بزنرا  کیلومتر هدف
یا    2مترالیوز ها که در ایران به آن پرداخته شد  یکی دیگر از تسلیحات نظامی آمریکایی

دقیقه   یک  در  که  بود  قادر  سالح  این  داشت  نام  )اختر،    900مسلسل  کند  شلیک  گلوله 
در همین سال از اختراع اسلحة جدیدی برای مقابله راهزنان   .(5470:  30، ش18ق، س1309

در آمریکا خبر داده شده است که احتماال  منظور از آن همین مترالیوز باشد. اختر با استناد به  
های آمریکا نوشته است این اسلحه اگر با ماشین الکتریک قوة مغناطیسیه به کار گرفته  وزنامهر

تواند لشکری را دفع  کند که در این صورت می تیر شلیک می 500شود در هر دقیقة هزار و 
ترین اهداف در حقیقت یکی از مهم  .(5488:  32، ش18ق، س1309و پراکنده کند )اختر،  

ارائه این گزارشنویسندگان و نو این  ها، ضمن آگاهیگرایان از  ایرانیان به دنبال  بخشی به 
 

1.  Samuel Culkin 

 است.به معنی تیربار وی ای فرانسواژه مترالیوز . 2
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های را به ایران فراهم کنند که ادامه به آن پرداخته خواهد  بودند که زمینه ورود این سالح
 شد.

 های جنگی تحول در ساخت کشتی

کشتیهمان قطب  همچون  آمریکا  شدن  مطرح  دنبال  به  گردید  مشاهده  که  و    سازیگونه 
به نوشتهکشتیرانی جهان،  های روشنفکران و  زودی تحوالت صنعت دریایی آن کشور در 

 نویسندگان عصر قاجاریه انعکاس یافت.
های جنگی اطالعات اندکی وجود دارد اما با توجه به  های کشتیدر خصوص ویژگی
دوره   این  منابع  کشتی  لی تفص بهاینکه  صنعت  م پرداخته  یطورکل بهسازی  به  تا  یاند،  توان 

: 1357،  یتهران  یباشصحافحدودی تصوری از کیفیت و کمیت این صنعت متصور شد )
مدرن   .(470:  1378الدوله،  ارفع؛  63 صنعت  سرآغاز  که  داشت  اذعان  باید  راستا  این  در 

کشتیرانی در آمریکا که منجر به پیشی گرفتن این کشور از کشورهای مطرح اروپایی مدعی  
فولتون  رابرت  توسط  بخار  کشتی  اختراع  در  باید  را  شد  صنعت  دانست    1این  آمریکایی 

 ن زمان زیادی باقی بود.هرچند تا ارتقاء و تکمیل آ ؛(6، 7: 941ق، ش1327 حکمت،)
وقایع  مفصلروزنامه  و  نخستین  آگاهیاتفاقیه  دریایی  ترین  صنعت  ترقی  مورد  در  ها 

( است  داده  بازتاب    کننده رهی خهای  پیشرفت  .(995:  156ق، ش1270  اتفاقیه،وقایعآمریکا 
قرار    موردتوجه های جنگی هم  کشتی  کمکمادامه داشت و    ی سازیکشتآمریکا در صنعت  

توانست  ق یک کشتی جنگی بخاری ساخته شد که در هنگام جنگ می 1307فتند. در سال  گر
کند. در این کشتی    بارانگلولههای مملو از دینامیت  های دشمن را با گلولهکشتی   سرعتبه

چند سال بعد در    .(4:  241ق، ش1307)اطالع،    شدهای زیادی قرار داده میپرسرعت توپ 
نهنگ دریا شکاف آهنین« که  »یار بزرگ ساخته شد. این  نیویورک یک کشتی جنگی بس

عراده توپ داشت که این    16پهنا داشت و    قدم  68قدم طول و    448شد،  »اوراغون« نامیده می
کردند )اختر، کیلومتر پرتاب می  2لیتره وزن داشت تا    100هایی را که هزار و  ها گلوله توپ
های  ها در ساخت کشتی ده شد آمریکاییگونه که مشاههمان  .(6170:  18،  20ق، س1311

بودند که توانستند در این حوزه حتی بر انگلیس هم   آمدهنائلای از پیشرفت جنگی به درجه
آگاهی این  مسلما   گیرند.  به  پیشی  ایرانی،  سیاستمداران  و  دولتمردان  که  شد  موجب  ها 

 
1.  Robert Fulton 
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خرید کشتی از آن    سازی آمریکا عالقمند شده و درصددبرداری از تکنولوژی کشتی بهره
 . (56: 5، پ9ق، ک1322)استادوخ،  کشور برآیند

قدرت   یک  آمریکا  دوره  این  در  که  است  این  اشاره شود  آن  به  باید  که  مهمی  نکته 
های جنگی نسبت به  استعماری نبود به همین دلیل برخالف جایگاه برترش در ساخت کشتی 

یک قدرت نظامی در عرصة دریایی بسیار دیر درخشید.   عنوانبهکشورهای اروپایی، خود  
ممتازالملک سفیرمرتضی به وزارت    گزارشی   ق در1324  شعبان  در  آمریکا  در  ایران  خان 

  کشتی   فروند  33  به  منحصر  قبل  سال  25  که در  آمریکا  نظامی دریایی  خارجه نوشت توانایی 
  شمار   به   قدرت دریایی  آخرین   ردیف  در  و  بود  کوچک  بسیار  پوش  زره  فروند  چهار  و  چوبی
رفت اخیرا  توسعه پیدا کرده و این کشور به قدرت سوم دریایی جهان ارتقاء پیدا کرده  می

 . (21: 7، پ9ق، ک1324است )استادوخ، 
باید   به توصیف و اطالع  خاطرنشانهمچنین  ایرانی تنها  وجود    رسانی ازکرد متجددین 

  شدهکشفپرداختند بلکه به مقایسه این کشور تازه  ها دریایی آمریکا نمیاختراعات و فناوری
نما ضمن انتقاد از عملکرد ایران به خاطر  کردند برای نمونه روزنامه چهرهبا ایران هم توجه می

ق به مقایسه مخارج نیروی دریایی ایران و آمریکا پرداخته  1329توجهی به قشون نظامی در  بی
هزار و مصارف دریایی  986میلیون و    595ق،  1329قدار تجارت آمریکا در  م»نویسد:  و می
تومان یا دالر یا..؟؟( بوده است اما اگر به مصرف  )  111هزار و  848میلیون و  27کشور،  این  

ایران که از صاحبان دریاها می بینیم که مصروف قوای  باشد، توجه کنیم میقوای دریایی 
با توجه به این گزارش باید  . (7:5، ش9ق، س 1330، نماچهرهدریایی ایران هیچ بوده است« )

بودجه و هزینه  ای از تهیه  برای حفظ استقالل خود لحظه  همانند آمریکا  گفت، ملل متمدنه
 انگیزی صرفهای حیرتآن هزینهل  کمی و هر روز برای ت   شتندغفلت ندا  تسلیحات نظامی

شد. بدون شک . این در حالی بود که در ایران به نیروی دریایی اصال  توجه نمیدکردنمی
به این امر واقف   خوبیبهگان و متجددین این دوره  شد که نویسندها باعث میاین گزارش

شوند که ایران بیش از هر زمان دیگری نیاز به تعلیمات و تسلیحات جنگی آمریکا دارد و  
الگوی خود قرار دهند، آنها برای متقاعد کردن مقامات دولتی    عنوانبهباید این کشور را  

ا و رویکرد این کشور به تسلیحات نظامی  های آمریکایران به ارائه جزئیات بیشتری از سیاست
 پرداختند. می
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 اهداف آمریکا از گسترش تسلیحات نظامی

عرصه دیگر  کارکرد  برخالف  بود،  بشر  نوع  آسایش  و  رفاه  راستای  در  اختراعات  که  ها 
افزایش کشتار بود. روزنامه  های قاجاریه که همواره آمریکا را  اختراعات نظامی در جهت 

عرفی کرده بودند، در توجیه صنعت تسلیحاتی آمریکا و توسعة آن مطالب  جو مکشوری صلح
علم و آشتی در آمریکا  »اند. برای نمونه روزنامه اختر خاطرنشان ساخته بود که  زیادی نوشته

  نفاق   و  غرض  از  رود و ملل متنوع ساکن در این کشور دستبه سرعت رعد و برق پیش می
  معنا   بدان  این   سازد: البتهاین روزنامه در پایان خاطرنشان می  .اند« در پناه صلح نشسته   کشیده و
دست بکشند. بلکه آنها هر   جنگی  تجهیزات  و  جنگ  اسباب  تدارک  از  آمریکاییان  که  نیست

هزینه تهیة سال  برای  زیادی  )اختر،  می  جنگ  اسباب  های  :  13، ش19ق، س1310پردازند 
اظهار  .(5572،  5573 در  اطالع  صریحروزنامة  نظامی  نظری  اختراعات  درخصوص  تر 
برای می که  حال  همان  در  متمدن  کشورهای  صنایع    نویسد:  ابداع  و  علوم  ترویج  و  ترقی 

باشند  می  قشون  تجهیزو    جنگیاختراع مهمات    کنند سرگرممی  گوناگون برای رفاه بشر تالش
  اما حتی برای برقراری صلح هم بایستی؛  رندای جز نابودی بشریت نداکه درحقیقت نتیجه

 . (2:  564ق، ش1319آمادة جنگ بود )اطالع،  همیشه 
اینکه بسیاری از اصحاب جراید، اختراعات و تولیدات آمریکا در عرصه    توجهجالبنکته  

های خود  دانستند و در گزارشنظامی را صرفا  در چارچوب نیازهای دفاعی این کشور می
های مرگبار دارند،  هایی که در ساخت سالح رغم توانایی ها بهکه آمریکاییکردند  می  تأکید

تواناییبه از  کامل  نظامیطور  نمیهای  استفاده  مثالشان  ارائه  به  راستا  این  در  و  های  کنند 
نویسد: مصداق بارز این ادعا را باید در  پرداختند برای نمونه روزنامه اختر میگوناگون می

 د:سخنان ادیسون دی
ادیسون مخترع معروف آمریکایی معتقد بود چنانچه کشورش مورد تهدید دشمن قرار  »
هایی اختراع خواهد کرد  دستگاه  الکتریکی  نیروی  سیلة مملکت خود به و  دفاع ازبرای    گیرد،

آرایی نباشد و قوای دشمن حتی قبل از حمله توسط پنج نفر  و صفبه سپاه    نیازی  که دیگر
های ویرانگر در برابر دو نیروی آب و الکتریسیته کاری از  ترین توپزیرا پیشرفتهنابود گردد  
نمی که  .(380:  6، ش22ق، س1313)اختر،    « ...برندپیش  طور  ادیسون    همان  شد  مشاهده 

های مرگبار را منوط به بروز تهدیدات جدی  های خود برای ساخت سالح استفاده از توانایی
د و  بود  کرده  آمریکا  چنین  علیه  عمدة  تولید  و  اختراع  به  نیازی  امنیت  و  صلح  شرایط  ر 

کرد و در  دید. از طرف دیگر، حکومت آمریکا هم به همین ترتیب عمل میهایی نمیسالح
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 . نگذاشته بود )همان(  فشارتحتهای مرگبار  مواقع غیرلزوم مخترعان را برای ساخت سالح 
های نخست جنگ،  دانیم که در سال. میهای جنگ جهانی اول اوضاع تغییر کرداما در سال

می اجتناب  آن  در  درگیر شدن  از  منافع آمریکا  بحث  که  سال جنگ  آخرین  در  اما  کرد 
ای ظهور کرد سابقهشد، اختراعات بی   ریناپذاجتنابآمریکا مطرح بود و مداخلة این کشور  

 . (10: 45، ش14ق، س1335نما، ؛ چهره2: 3، پ22ق، ک1335استادوخ، )
گونه که اشاره شد با ورود آمریکا به جنگ جهانی اختراعات این کشور در زمینه  همان

  گازهای  اختراع  اختراعاتی،  چنین  از  تر و زیادتر شد، یکیتر، ترسناکتسلیحات نظامی متنوع
  لویست پروفسور به نام لی  که  است  گازی  شود می  شناخته  امروز  که  گازی  ترینمهم  بود.  سمی

  گاز مزبور   به »گاز لویست« موسوم است.  کرده و  کشف  المللیبین   جنگ  اواخر  در  آمریکایی
از دیگر گازهای    کنندهخفهشد. قدرت این گاز  می  تهیه  کلوالند«   »ایالت  در  ایکارخانه  در

بار بیشتر بود و بنا به نوشته مجله بهار در موقع جنگ شش »بمب لویزیت«    70کشندة آن زمان  
: 5، ش2ق، س1340)بهار،    ن لندن، برلن و پاریس کفایت خواهد کردبرای نابودی کُل ساکنا

که پس از رسیدن    بود  فسفری  هایدر این زمان بمب  ها آمریکایی  مهم   اختراع  آخرین   .(313
خروج فسفر موجود در آن و مجاورت با هوا، انفجاری وحشتناک ایجاد    به هدف در نتیجة

 . (80: 2، ش1م، س1924شد )فرنگستان، می
است نگاه مطبوعات این دوره به تفاوت کیفی قدرت نظامی    توجهجالبای که بسیار  ه نکت 

  اینکه دولت آمریکا  با»های اروپایی بود؛ برای نمونه روزنامة اختر نوشته بود  آمریکا با قدرت
  تجاوز   انصاف  و  عدل  نقطه  از   اقتدار بیشتری دارد  هادولت  از سایر  خصوص   هر  در  امروزه
  تأسف   کمال  در   ولی  کند.نمی  و   نکرده  فروگذاری  وجه چی هبه  بنی نوع   حال  رعایت  از   ننموده

  بوده   همسایگان  حقوق  و  خاک  به  تعدی  درصدد  روز  هر  اروپایی  هایدولت  سایر  که  بینیممی
:  41، ش14ق، س1305اختر،  )کنند...«  می  اختراع  تازه   اسلحه  آنان  کشتن   برای  روز  هر  ... و

با توجه به مطالب روزنامه اختر و اطالع که در باال به برخی از آنها اشاره شد باید   .( 4206
توانایی  از  بحث  در  و  نشریات  این  نگاه  از  داشت  قدرت اذعان  صرفا   آمریکا،  نظامی  های 

از   را  کشور  این  که حساب  بود  نظر  مد  نیز  عهد  و  اخالق  نوعی  بلکه  نبود  مالک  نظامی 
 کرد.میهای اروپایی جدا قدرت

های آمریکا در توسعه تسلیحاتی، منافع  ترین انگیزهعالوه بر آنچه گفته شد، یکی از مهم
نما در تیتری با  روزنامه چهرهمالی حاصل از فروش این تسلیحات به کشورهای دیگر بود.  

رود« به این موضوع پرداخته و به اهمیت و نقش  می  آمریکا  به  اروپا  پول  مقدار  عنوان »چه
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: 12ق، س1333،  نماچهرهکند )ت جنگی آمریکا در اقتصاد این کشور اشاره میاو ادو  آالت
 ( که بررسی بیشتر آن خارج از حیطه مقاله حاضر است. 13

 وضعیت قشون در آمریکا از نگاه مطبوعات

تا مدت نظامی یک قدرت معمولی  آمریکا  امور  تا سال    طوربهآمد  می  حساببهها در  که 
1270/ حدود    م 1854ق  کشور  این  قشون  کل  در   10شمار  آنان  اکثر  که  بود  نفر  هزار 
کردند. در این سال مبالغی برای  ها خدمت می هایی چون محافظت از حصارها و قلعه بخش 

: 162ق، ش1270وقایع اتفاقیه، )های جنگی خود اختصاص دادند افزایش شمار قوا و کشتی
به  .( 1040 بود،    رغماما  ناچیز  آمریکا همچنان  نظامی  قشون  اقدام،  روزنامه    کهچنانآناین 

در   راق  1294علمی  بین    آن  و  کم  می   24تا    20بسیار  هزینه فوج  روزنامه  این  های  داند. 
آور جنگ بین ایاالت شمال و جنوب آمریکا و مقروض شدن دولت را از عوامل عدم  سرسام

یکی دیگر از دالیل محدود بودن قشون   .( 2:  24شق،  1294علمی،  )داند  توسعة قشون می
وقتی    هرچندآمریکا را هم باید در داوطلبی بودن آن و عدم نظام خدمت اجباری دانست.  

اختر،  )  شدنده موظف به خدمت میسال  45تا    18از    داد کل مردم آن کشورجنگی رخ می
ق  1313یعنی در سال  در اواخر قرن نوزدهم،    .(155ق، ش1302اطالع،    ؛195:  49ق، ش1292

را برای تجهیز تسلیحاتی قشون اختصاص داد    میلیون دالر  100مبلغ  مجلس سنای آمریکا  
همچنین در این سال مقرر شد شمار قوای نظامی این    .(264:  21، ش2ق، س1313ناصری،  )

)ناصری،  تغییر کندتومان  16 یی به ماهانهسرباز آمریکاهزار نفر برسد و حقوق  61کشور به 
این روند ادامه داشت تا اینکه در قرن بیستم توجه آمریکا به امور    .(3:  21، ش5ق، س1316

یافت   چشمگیری  افزایش  نظامی  کهطوریبهنظامی  کشور  بودجه    م/ 1910  سال  در  این 
میلیون لیره افزایش یافت. در این زمان قوای نظامی آمریکا   33ق برای مواقع صلح به  1328

نفر  92  به تعداد   هزار  به توپ  و  بود    216  ها  رسیده  نو،  )عراده  ش1329ایران   .(2:  8ق، 
در همین زمان، یعنی دهه آخر قرن نوزدهم از آمریکا دیدن کرده بود به   « کهالسلطنه»معین 

اشاره آمریکا  نظامی  و  امکانات  است  کرده  نظامی    یطورکل بههایی  امور  رشد  روبه  روند 
 . ( 332-334: 1363، السلطنهن یمع)دهد آمریکا را نشان می

که مشاهده شد مطبوعات و روشنفکران دوره قاجاریه به دقت وضعیت قشون   گونههمان
کردند، به انتقاد از سیستم نظامی ایران و  تحوالت نظامی آمریکا را رصد می  ی طورکلبهو  

می راهکار  سال  ارائه  در  نو  ایران  نمونه  برای  »1327پرداختند  نوشت:  را ق  ایران  ما  اگر 



 85 |...کایآمر ینظام حاتیاز تسل انی رانیشناخت ا  نینخست |

 

 

  . کنیم  قشوننصف مالیات ایران را صرف    حداقلمرتب داشته باشیم و    یخواهیم باید قشونمی
این در حالی    .ای ناالیق شده است« عده  صرف خوشگذرانی  بودجه قشون و جنگ  به امروز  تا

آمریکا   دریایی  مخارج  تنها  که  و    28است  و    778میلیون  است    777هزار  نو، )لیره  ایران 
ضمن    .(4:  17ق، ش1327 هم  جنگ،    د یی تأطالبوف  وزارت  راناکارآمدی  مضحکه    آن 
  پاپوش،  دانست و در این خصوص نوشت: »وزارت جنگ چیزی جز یک عده تابین بیمی

  مبالغی کلی برای ارتش  هرسالهفوج نیست. درواقع تبعه  بی  پانی و سرت های میرزا آقاسی،  توپ 
  لباس و اسلحه رود و سرباز گرسنه و بیکیسه دیگران میولی پول سربسته به    دهدپول می

بی  .ماند« می ویژگیطالبوف  دیگر  از  را  بودن  خرافاتی  و  ایران سوادی  نظامی  رجال  های 
  دولت  با  مذاکره  چگونگی  به  راجع  خواستندیم  وزیران  شورای  در  نویسد: »چونداند و میمی

  زبان  دعای بیاید گوهری حسن  رزا ی م گفت:می یکی  کنند مشورت هرات  مورد  در  انگلستان
  گونه ن یازا  .(13:  2536طالبوف،  )بگذرد«    کار حسب المالول  از  بنویسد  را  انگلیس  ملکه  بندی

اما   بود  زیاد  ایران  نظامی  به سیستم  نو  انتقادات  ارائه راهکار در    نیبعدازاایران  به  انتقادات 
برای سازماندهی قشون بایستی دایرة معارف  نویسد:  پردازد و میجهت حل این معضل می

افتتاح کند زیرا    تأسیس جنگ را   باید مدارسی  قدرت و عظمت و  »نمود و وزارت جنگ 
ها سالیانه  از ما ایرانی   هرکداماگر   آنها است...آبرومندی تمام دول امروز بسته به قوت حربیه  

داری  هزار سرباز قشونی نگه 100توان  پنج قران به قشون اختصاص دهیم با جمع این مبلغ می 
نویسد: بعد از ارائه این راهکار ضمن تمجید از پیشرفت آمریکا در حوزه نظامی می  .کرد« 

میلیون به قشون اختصاص داده است و با  116یک پنجم درآمد مالیاتی خود به مبلغ  آمریکا  
شود  مشاهده می  .(4:  17ق، ش1327ایران نو،  )  میلیون قشون ایجاد کند  9آن توانسته است  

جستن از    یتأسایرانیان قرار گرفته بود و آنان با    موردتوجهکه تحوالت قشونی در آمریکا  
آن کشور در اندیشة سازماندهی قشون خود برآمدند. نتایج حاصل از این رویکرد عبارت  
بودند از استخدام مستشاران نظامی از آمریکا، اعزام محصل به آن کشور برای فراگیری دانش  

 پردازیم. نظامی و تالش برای خرید تسلیحات نظامی آمریکا، که در ادامه به بررسی آنها می
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 دهای آگاهی ایرانیان از تسلیحات نظامی آمریکاپیام

 الف: استخدام مستشار نظامی از آمریکا 

ها چشمگیر آمریکا در حوزه نظامی سبب شد که مقامات ایرانی به اهمیت استفاده  پیشرفت
  منظور بهنیز غالبا     سوم  قدرت  نیروی سوم پی ببرند. در حقیقت استفاده از  عنوانبهاز این کشور  

گرفت. در این راستا  می  روسیه و انگلیس صورت  اقتصادی   و  سیاسی   سلطه  تعدیل  و  کاهش 
در  شناصرالدین  جمهوری 1317م/  1889اه  ریاست  زمان  در  کلیولند»  ق  گروور   1«استیفن 
  تجاوز   هرگونه  از  کشورمان  برای حفظ و بقا  شما  با  را  روابطمان  خواهیممی  ما»اعالم کرد:  
  های واکنش   با  نیز  گرایشاتی  البته چنین   .( 43:  1355فرمانفرمائیان،  )«  کنیم  تقویت  همسایگان

اما با این وجود بسیاری از سیاستمداران ایرانی تا پایان دوره   شد  مواجه  انگلستان  و  روسیه  تند
 نیروی سوم بودند. عنوانبهقاجاریه در تکاپو برای جذب آمریکا 

اولتیماتوم روس به دنبال  باید اذعان داشت که  ایران مبنی بر خروج  در این راستا  به  ها 
بسیاری از سیاستمداران  «  الفتح میرزا ساالرالدولهابوهای »و همچنین یاغیگریشوستر از کشور  

های روسیه پی بردند بیش از پیش به ضعف قوه نظامی و عدم توانایی در مقابله با زورگویی
نیروی سوم این بار در حوزه نظامی شد    عنوان بهاین امر سبب روی آوردن مجدد به آمریکا  

و به دنبال آن اندیشة کمک گرفتن از آن کشور برای سازماندهی توانایی نظامی و دفاعی  
در حقیقت این عقیده مطرح شد که اگر ایران از ایران در اذهان دولتمردان شکل گرفت.  

نماید،   برقرار  امنیت را در سراسر کشور  بتواند  بود که  برخوردار  منظم  نظامی  نیروی  یک 
بهانه حفظ جان و مال اتباع خود نیروی نظامی وارد ایران کند و کشور    توانست به روسیه نمی 

  به گزارشی  ق در1329ذی القعده 22الدوله در خان نبیلدر این راستا علیقلیرا اشغال نماید. 
  همچون   مرتجعینی  با  مقابله  در  دولتی  قوای  هایسریسبک  و  دولت  ناتوانی  از  انتقاد

 6  در  ایران  ملت  که  رشادتی  همه  با»پرداخت و نوشت    دبو  شوستر  مخالف  که  ساالرالدوله
  بدهد  اولتیماتومی  ایران  به  پیش برود که روسیه  یاگونهبهباید اوضاع    چرا  نمودند  اخیر  سال
 برای   اقدامی  چرا  آید؟  پیش   کابینه  در  بحران  و  شود  وارد  جنوب  به  انگلیس   نظامسواره  و

  . ...«   نشد؟  انجام  ترسریع  مخلوع،  شاه  طرفداران  و  ساالرالدوله  حرکاتی از قبیل  از  جلوگیری
کند باید تقویت استعداد نظامی کشور در دستور کار  اش توصیه میخان در ادامه نامهعلیقلی

است برای امور معارف و مسائل نظامی کشور    کند که »الزممی   تأکیدقرار گیرد. او در ادامه 

 
1.  Stephen Grover Cleveland 



 87 |...کایآمر ینظام حاتیاز تسل انی رانیشناخت ا  نینخست |

 

 

عمومی یک    تربیت  برای  صحیح و محکمی  اساس و پایه  تااز آمریکا مستشار استخدام شود  
قشون  و  تهیه  و  مکاتب  تأسیس   و  ایرانی  یهزارنفر  25نیروی   استادوخ،  )بگذارند«    رفورم 
قشون نظامی تحت    اگر  بر این باور بود کهخان  در واقع علیقلی  .(70:  8، پ23ق، ک1329

شود دیگر کشورهای متجاوز به خود اجازه  ایران تربیت    ایاالت  در  هاآمریکایی  نظر مستشاران
 کنند.  مملکت دهند به راحتی نیروهای نظامی خود را واردنمی

خان مبنی بر ضرورت استخدام مستشار نظامی از آمریکا که در واقع نقطه نظرات علیقلی
فت  نیروی سوم میان ایرانیان بود، به زودی عینیت یا  عنوانبهبازتابی از تداوم مالحظه آمریکا  

منصبی آمریکایی برای آموزش قشون  ق به استخدام صاحب1331و دو سال بعد یعنی در سال  
»مشاور  میان  قراردادی  و  انجامید    به  امورخارجه،   وزارت   کفیل  و  معاون  الممالک«،ایران 

  ماده   14دیگر در    طرف  از  آمریکایی  1کلنل مریل  طرف و  یک   از   ایران  از دولت   نمایندگی
 شدمی متوالی بود و وی متعهد سال سه مریل مسیو استخدام مدت این قرارداد شد. طبق بسته
ایران، تحت اوامر وزارت جنگ به خدمت در ایران   قشون  معلم  منصبصاحب  عنوانبه  که

منصبانی از این  استخدام صاحببنابراین    .(18-24:  16، پ45ق، ک1331استادوخ،  )بپردازد  
 ولتمردان قرار گرفت. د موردتوجهکشور برای قشون ایران 

 ب: اعزام محصل برای فراگیری دانش نظامی

فراگیری دانش  برای  نظامی آمریکا فرستادن محصل  بررسی تحوالت  نتایج  از  یکی دیگر 
بود.   این کشور  به  ترقی  در  نظامی  نزدیک شاهد  از  ایران که  نمایندگان سیاسی  راستا  این 

به    ترسریعخواستار اعزام هر چه    آمریکا در حوزه نظامی بودند؛ ایرانی  برخی از محصالن 
  ات یوال  دراین کشور    یآموزش  نظام  سبک  به  یمدارسدایر کردن    و  مدارس نظامی آمریکا

در    رانیا امر  این  بالخره  از  1330شدند.  یکی  بار  نخستین  برای  سال  این  در  محقق شد  ق 
دلپارائیزودانشگاه نام  به  آمریکا  واشنگتن   2های  نامه  در  اعزام  در  از  معارف  وزارت  به  ای 

)ساکما،   کرد.  استقبال  دانشگاه  آن  به  ایرانی  علیقلی297/ 28210دانشجویان  در  (  خان 
نویسد: مدرسه والپارزو در نزدیکی شیکاگو واقع است و بیش از  خصوص این مدرسه می

ارة جز تحصیل  »ترتیب این مدرسه به نوعی است که شاگرد ابدا  چ ؛ و پنج هزار شاگرد دارد
( البته عالوه بر نمایندگان سیاسی  12،  13:  20، پ37ق، ک1330دائمی ندارد.« )استادوخ،  

 
1.  Colonel Merrill 
2.  dalparaise 
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  گونهن ی انشریات هم از وجود مدارس نظامی در آمریکا و حتی تحصیل محصلین دختر در  
اند نویسند: زنان آمریکا در عرصه نظامی و فنی همتراز مردان شدهدهند و میمدارس خبر می

به دریافت مدارک عالی شده و میو د مانند آنان موفق  به  توانند مقامات و مناصب  رست 
 ( 14، ص 13ق، ش1317)حکمت،  بزرگی را کسب کنند.
ق چند نفر از محصلین خود را برای  1330ها وزارت خارجه در سال  به دنبال این گزارش

این   از  یکی  فرستاد.  آمریکا  به  نظامی  مدارس  در  »میرزا محمدتحصیل  خان  علیمحصالن 
نام داشت. )استادوخ،   نایب اول ژاندارمری 14-16:  20، پ37ق، ک1330بمپوری«  ( وی 

الدوله در گزارش  خان نبیلدر نیویورک شد. علیقلی  1بود که وارد مدرسه نظامی وست پانیت
می انوخود  و  بزرگ  نظامی خدمات  مدرسه  این  در  تحصیل  از  بعد  جوان  »این  اع  نویسد: 

:  20، پ37ق، ک 1330فداکاری نسبت به دولت و ملت خود ابراز خواهد کرد« )استادوخ،  
خان  »میرزا سید حسین« مترجم نظام یکی دیگر از محصالن ایرانی بود که به کمک علیقلی  .(3

، 13:  20، پ37ق، ک1330توانست وارد مدرسه نظامی »والپارزو« آمریکا شود )استادوخ،  
های نوین به مدت سه سال در مدارس  صالن ایرانی برای فراگیری دانش (. بدین ترتیب مح 12

 شدند.نظامی آمریکا به تدریس مشغول می
های بود که نقش مهمی در  ایران در واشنگتن از دیگر دیپلمات  رمختار یوزحسین عالیی  
کرد. عرصه نظامی ایفا    ژهی وبهها گوناگون  های تحصیل ایرانیان در رشتهفراهم آوردن زمینه

های نظامی این کشور  وی در گزارشی به وزارت معارف به توصیف یکی از بهترین مدرسه
سازد از هر مملکتی دو نفر شاگرد به نام »استات میلیتاری آکادمی« پرداخته و خاطرنشان می

می آموزش  مدرسه  این  در  مجانی  صورت  موقعیت  به  این  از  باید  هم  ایران  دولت  بینند، 
  کند زیرا این مدرسه در زمرة بهترین مدارس نظامی عالم است )استادوخ،  استفاده  خوبیبه

 . (30ش، 9، پ33ش، ک 1302
کند به همین دلیل  از نگاه عالیی، آمریکا بیش از هر کشور دیگری به آموزش توجه می 

)ساکما:   کنند  استفاده  فرصت  این  از  باید  ایرانی  دنبال    سرانجام  .(5423/293جوانان  به 
خان«  اهللصارم« و »نصرتخانوزرات جنگ دو نفر دیگر به اسامی »حسن عالیی؛    هاپیگیری

این کشور فرستاد   به  و  معرفی  پوینت  نظامی وست  برای تحصیل در مدرسه  استادوخ،  ) را 
  هدف از فرستادن این محصلین به مدارس آمریکایی این بود   .(24:  10، پ33ش، ک1303

 
1.  West Panit 
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در   م ی عظ  یمنبع تحول با دانش خود  برگردند و رانیابه ه بعد از کسب دانش در این عرصه ک
شوند. بررسی منابع این دوره نشان داد که مناسبات علمی و آموزشی ایران و آمریکا جامعه  

های حکومت قاجاریه رو به ترقی گذاشته  در حوزه مهندسی و علوم نظامی در آخرین سال
 بود.

 آمریکا پ: تمایل ایران به خرید تسلیحات نظامی 
پیشرفت  از  قاجاریه  مطبوعات  از  نقل  به  آنچه  به  توجه  آمریکا گفته شد،  با  تسلیحاتی  های 
ها جلب شود و درصدد دستیابی به  تعجبی نداشت که توجه حکومت قاجاریه به این پیشرفت 

 تسلیحات آمریکایی برآیند.
آمحسینقلی با  معامالتی  ایرانیان  که  کرد  تالش  که  بود  کسی  نخستین  در خان  ریکا 

گزارشی به وزارت امور خارجه، اطالعاتی    درخصوص خرید تسلیحات نظامی انجام دهند. او  
نویسد: »هر عراده در مورد این تسلیحات و قیمت انواع آنها را ارائه داده بود برای نمونه می

را از  . نیمی از پول  دالر قیمت دارد  100اندازد، هزار و  تیر می  86میترالیوز که در هر دقیقه  
ظاهرا     .دارند« دریافت میدر بندر بوشهر    تحویل آنهااز  گیرند و نیمی دیگر را پس  پیش می
طارنسحسینقلی دکتر  طریق  از  )استادوخ،    1خان  بود  آمریکا  با  تسلیحاتی  معامله  درصدد 
رسد از نتیجه این مذاکرات اطالعی در دست نیست اما به نظر می  .( 8:  3، پ20ق، ک1306

 ره تجهیزاتی نظامی از آمریکا خریده نشد. در این دو 
کماکان   نیز  شاه  مظفرالدین  دوران  تسلیحات    وگوهاگفتدر  پیرامون  مذاکراتی  و 

نمونه برای  بود.  جریان  در  طرفین  میان  در  2تایلرجان  آمریکایی    به   اینامه  آمریکایی 
مستر  توسط  جدید  تفنگ   اختراع  خصوص  در   شاهمظفرالدین  نام  به   3کینی هاپ  فردی 

کند هر زمان که شاه ایران بخواهد وی حاضر است به ایران  می  آمادگی  اعالم   و  نویسدمی
،  4ق، ک1323بیاید و به معرفی و شرح تفنگ مزبور و کارکردهای آن بپردازد )استادوخ،  

کمپانیتالش   .(13،  16:  14پ اسلحههای  خرید های  به  ایران  ترغیب  برای  آمریکا  سازی 
 4های جنگ جهانی اول فردی به نام آالن کندیکت ن ادامه یافت. در اوایل سالسالح همچنا

  اردنانس با وزیرمختار ایران در واشنگتن درخصوص موضوع   والی  دهیو  کمپانی  رئیس نایب
 

1.  Dr. Taranes 

2.  John Tyler 

3.  Mr. Hopkins 

4.  Alan Kennedy 
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  وگوگفتبه    جنگی  و دیگر مهمات  مختلف   های خمپاره  و   توپ شرنیل  فشنگ،  و  تفنگ
  تهیه   برای ایران  موزر«   »تفنگ  ونی لی مکی  دادمی  پرداخت. او از طرف کمپانی متبوعش وعده

)استادوخ،    ها اقدام کندق نیز به آموزش نحوه استفاده از این تفنگ1334م /  1916نمایند و از  
 از نتایج این مذاکرات هم اطالعی در دست نیست. .(109: 1، پ21ق، ک1333

تسلیحات آمریکایی در  مندی از شاید آخرین تالش دوران حکومت قاجاریه جهت بهره
  ، سرویس هواپیما  تأسیس   در این سال و در رابطه با مسائلی چون   عالیی  ق بود.1342سال  
و  هزینه  آن  و کیفیات  برای تحصیل  به  شاگرد  اعزام    ن همچنیها  و  پیماییآسمان»آمریکا   »

 هادارمدیر    1دالس   با مستردر ایران    ان« هواپیمایی »  آموزشمعلمین آمریکایی برای    استخدام
هایی را که  شد. دالس فهرست ادارات و سازمان  وگوگفتوارد    شرق نزدیک در آمریکا

دولت آمریکا    ه بود گفتتوانستند به نیازهای ایران پاسخ دهند را به عالیی داد اما به عالیی  می
در جریان  و چون کنفرانس خلع سالح    های خارجی ندارد به دولت   برای فروش  طیاره   فعال 

  . ( 21:  16، پ36ش، ک1302)استادوخ،    آالت جنگی ندارد و    گسترش سالح  بود تمایلی به
عالوه بر این تحقق انتظارات ایران به دلیل دور بودن ایران و عدم شناخت کامل از مشکالت  

ها  مه این تالشدر ادا  .(17-20:  16، پ36ش، ک1302حمل و نقل کار آسان نبود )استادوخ،  
فن طیاره« به آمریکا شد )استادوخ،  »عالیی خواستار اعزام شاگردانی از ایران برای تحصیل در  

همان16:  16، پ36ش، ک1302 و  بالفاصله  (  جنگ  وزارت  شد  اشاره  باال  در  که  گونه 
نصرتحسن  و  صارم  کرد.  اهللخان  معرفی  مطالب    رفتههمرویخان  به  توجه   شدهگفتهبا 
گونه  ها و مزایای تسلیحات آمریکایی آناطالع دولت ایران از برتری  رغمبهان گفت  تومی

مندی از تسلیحات آمریکایی اقدام نکرد و این رویه در سراسر دوره  رفت به بهرهکه انتظار می
پهلوی اول نیز باقی بود و بعدها در دوره پهلوی دوم بود که چرخشی اساسی صورت گرفت  

 ترین مرجع نیازهای تسلیحاتی ایران طرف توجه قرار گرفت. اصلی  انعنوبهو آمریکا 

 ت: تمایل ایران به خرید کشتی جنگی از آمریکا 

و برتری یافتن آنها    سازیگونه که اشاره شد به دنبال درخشش آمریکا در ساخت کشتیهمان
های آنان شدند مندی از پیشرفت در این صنعت، کشورهای مختلف جهان عالقمند به بهره

در همین راستا ایران هم    .(183:  23ق، ش1295  اختر،؛  2601:  386ق، ش1274  اتفاقیه،وقایع )

 
1.  Mr. Dulles 
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دد  و درص  مندعالقهسازی آمریکا  برداری از تکنولوژی کشتی همچون دیگر کشورها به بهره
 خرید کشتی از آن کشور برآمد. 

ای به »میرزا احمدخان« کارگزار ایران در اسالمبول در  وزارت امور خارجه ایران در نامه
ق نوشت که دولت ایران  1271دستورالعملی درخصوص خرید کشتی از آمریکا در محرم  

ها  این کشتی به چهار فروند کشتی جنگی آمریکایی نیاز دارد. الزم به ذکر است که ایرانیان
از اینکه کارگزار    .(29:  1375موجانی،  خواستند )را با کاپیتان، ناخدا و سایر عمله و اسباب می

دست آورد اطالع دقیقی  ایران در اسالمبول در این خصوص چه اقداماتی کرد و چه نتایجی به
 در دست نیست. 

ق بود. طبق 1322ال  اقدام بعدی دولت ایران در تالش برای خرید کشتی از آمریکا در س
»اسحق  مفخمگزارش  مالک  خان  نیکسون«  لویی  »مسیو  آمریکا،  در  ایران  کنسول  الدوله«، 

کرد پنج فروند کشتی تورپیلو را از آن  سازی آمریکا به شاه توصیه میبهترین کارخانة کشتی
برای   ایران  دولت  ترغیب  در  رابطه  این  در  ایران  کنسول  اگرچه  کند.  خریداری  شرکت 

ای ختم  پذیرش درخواست نیکسون تالش زیادی کرد اما این بار هم ظاهرا  قضیه به نتیجه
ها ایرانیان تا پایان  رغم تالش دیپلماتبنابراین علی  .(56:  5، پ9ق، ک1322نشد )استادوخ،  

 دوره قاجاریه موفق به خرید کشتی از آمریکا نشدند.

 نتیجه

سیاست مختلف  حاضر جوانب  مقاله  نظدر  نگاه  های  از  آمریکا  تسلیحاتی حکومت  و  امی 
های ایرانیان  قرار گرفت. مشاهده شد که نخستین آگاهی  موردبررسیایرانیان دوره قاجاریه  

از آمریکا در عرصه نظامی از طریق مطبوعات صورت گرفت اما واقعیت این است تا قبل از  
ها  بنابراین از این سال  ؛پیروزی مشروطه اطالعات دقیق و جامعی از این موضوع وجود نداشت

در   نویسندگان  شد.  اساسی  تحول  دچار  آمریکا  نظامی  سیستم  از  ایرانیان  تصور  بعد  به 
های این کشور بیش از پیش متوجه  ها و مقاالت خود ضمن بازتاب و ستایش پیشرفتگزارش

قوت و  و  ضعف  شده  نظامی  عرصه  در  ایران  قاجاریه    صراحتبهها  حکومت  از  انتقاد  به 
به فن بینانهپرداختند. آنها همچنین نگاه خوشمی ها برخالف  های نوین آمریکاییآوریای 

نظامی تسلیحات  به  آنها  رویکردهای  میان  کیفی  مقایسه  به  و  داشتند  اروپایی    کشورهای 
 پرداختند. می
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ها قبل تحوالت آمریکا در عرصه نظامی و تحول قشون را  عالوه بر مطبوعات که از دهه 
تر و بدیلی در شناخت دقیقردند، نمایندگان سیاسی ایران در واشنگتن نقش بیکرصد می

های خود زمینه  آنها با اقدامات و تالش  .دستاوردهای حاصل از آن برای ایران ایفا کردند
ورود محصلین ایرانی برای تحصیل علوم نظامی را فراهم آوردند، عالوه بر این دولتمردان  

د که ضمن ورود مستشار نظامی از این کشور به ایران مقدمات خرید قاجاریه را متقاعد کردن
تسلیحات نظامی از آمریکا اعم از خرید کشتی جنگی، هواپیما، توپ، تفنگ و... را فراهم  
ایرانی برای فراگیری علوم   پایان دوره قاجاریه گروهی از محصلین  کنند. بدین ترتیب در 

 ؛هم بعد از اولتیماتوم روسیه به ایران استخدام کردند  نظامی به آمریکا رفتند و مستشار نظامی
ها بدون نتیجه باقی ماند و ایرانیان رسد تالشاما در خصوص خرید تسلیحات نظامی به نظر می

از آمریکا نشدند.   به خرید تسلیحات نظامی    باید  رفتههمرویتا اواخر دوره قاجاریه موفق 
ردی بود که از لزوم دگرگونی تشکیالت نظامی  در اواخر دوره قاجاریه کمتر دولتم  گفت
خبر مانده بوده باشد. در این دوره مطبوعات، متجددین، نمایندگان سیاسی ایران در آمریکا  بی

به این نتیجه رسیده بودند که بایستی تحوالت آمریکا را سرمشق   صداکینویسان  و سفرنامه
 ترین تسلیحات مجهز گرداند.شرفتهقرار داد و قوای نظامی ایجاد کرد و آنان را با پی 

 :منابع و مآخذفهرست 

 الف. کتب و مقاالت 

به ارفع(. خاطرات پرنس1378ارفع الدوله، پرنس ) - کوشش علی دهباشی، تهران: نشر  الدوله، 

 شهاب ثاقب با همکاری انتشارات سخن.

مشیری، چاپ اول، تهران:    به کوشش محمد(. سفرنامه،  1357، ابراهیم )یتهران  یباشصحاف -

 و مترجمان ایران.  مؤلفانشرکت 

 (. مسالک المحسنین، با مقدمه و حواشی باقر مومنی، تهران: شبگیر.2536طالبوف، عبدالرحیم ) -

(. تحلیل تاریخی سیاست خارجی ایران از آغاز تا امروز، ترجمه  1355فرمانفرمائیان، حافظ ) -

 المللی. مطالعات عالی بین  اسماعیل شاکری، تهران: انتشارات مرکز

)معین - میرزا محمدعلی  به 1363السلطنه، حاج  شیکاگو،  همایون شهیدی،  (. سفرنامه  کوشش 

 چاپ اول، تهران: علمی.

 .خارجهوزارت امورتهران:   گزیده اسناد روابط ایران و آمریکا، (.1375علی ) موجانی، -
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Abstract 

One of the topics that increasingly draw the attention of rulers and 
modernists during the Qajar period and after the defeats of Iran by 
Russia concerned the military and weapons. During this period, they 
came to the conclusion that in order to compensate for Iran's 
backwardness, Western scientific and technological advances must be 
achieved. One of the countries that received special attention after the 
Constitution was the United States. The present descriptive-analytical 
study by relying on the press and unpublished documents, sought to 
shed light on the tools and elements through which the Iranians become 
acquainted with US military weapons, and the effect this knowledge had 
on the Iranian military arena. The findings of the study indicate that the 
Iranian press and political representatives in Washington at that time 
reported extensively on the country's armed and military achievements 
and developments, convincing many Iranian politicians and modernists 
that the United States was the right model for Iran to consider and, and 
to prefer this country to other European countries to buy military 
weapons, recruitment of specialists and advisers, and sending students 
to study in military fields . 
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