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درس پنجم 

مشروطه در دوره ی محمدعلی شاه
در اين درس با مشكل هاى موجود بر سر راه اولين دوره ى مجلس شوراى ملى، 
و كارشكنى هاى محمدعلى شاه در اين مورد و هم چنين، جريان هاى سياسى ـ فكرى 

حاكم بر مجلس و دولت آشنا مى شويد.

محمدعلی شاه
محمدعلی  مظفرالـدين شاه، وليعـهد او،  بعـد از 
رسيد.  سلطنت  بـه  شاه،  محمدعلی  عنـوان  بـا  ميـرزا، 
محمدعلی شاه، يکی از شاهان خودکامه ی دوره ی قاجار 
مجلس  و  اساسی  قانون  برابر  در  نمی خواست  که  بود 
شورای ملی تمکين کند. او در ۲۸ دی ماه ۱۲۸۵ جشن 
تاج گذاری بر پا کرد و از اشراف و نمايندگان دولت های 
خارجی برای شرکت در اين مراسم دعوت به عمل آورد، 
اما نمايندگان مجلس شورای ملی را دعوت نکرد. اين، 
اولين بی اعتنايی محمدعلی شاه به مجلس بود. او ملت 
مجلس  نمايندگان  و  می پنداشت  خود  برده ی  و  بنده  را 
را برای دخالت در امور کشور و مشورت در سياست، 

اليق نمی دانست.۱
پس از اين ماجرا، کشمکش محمدعلی شاه با مجلس آغاز شد که سرانجام وی مجلس را به توپ 
بست. اما اين، تنها مشکل نظام تازه تولد يافته ی مشروطه نبود. بلکه اين نظام، دشواری هايی اساسی تر 

پيش   رو داشت، که به شرح آن ها می پردازيم:
۱ــ ملک زاده، تاريخ انقالب مشروطيت ايران، ج۲ ، ص ۲۲۰.

محمد علی شاه قاجار
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برگی از تاريخ

تدوين متمم قانون اساسی، و شدت گرفتن اختالف ها
قانونی که در زمان مظفرالدين شاه به نام «قانون اساسی» تنظيم شد، دارای ضعف های زيادی بود. 
اين قانون در پنجاه و يک اصل تنظيم شده بود و در حقيقت نظام نامه ای بود که اداره ی امور مجلس و 
حدود آن را روشن می ساخت. در اين قانون، از حقوق و تکاليف دولت نسبت به ملت و بالعکس سخن 
به ميان نيامده بود. بنابراين، الزم بود متممی بر آن نوشته و تکميل می شد. به همين سبب، کميسيونی 

متشکل از شش تن از نمايندگان، برای تدوين «متمم قانون اساسی» تشکيل شد.۱

عالمه نائينی (۱۳۱۵ــ۱۲۳۹ش)
ميرزا محمد حسين نائينی در يک خانواده ی مشهور و 
محترم در شهر نائين چشم به جهان گشود و پس از طی تحصيالت 
سال  ده  از  پس  شد.  اصفهان  عازم  سالگی  پانزده  در  مقدماتی، 
تحصيل در حوزه ی علميه ی اصفهان، عازم عتبات عاليات شد  و 
در سامرا از محضر ميرزا محمدحسن شيرازی بزرگ کسب فيض 
کرد. دو سال پس از درگذشت ميرزای شيرازی به کربال رفت  و 
بعد از دو سال اقامت در آن شهر، عازم نجف اشرف شد و در 
آن شهر مشغول تحقيق و تدريس گرديد. او يکی از بزرگ ترين و 

نامورترين مراجع عصر خويش و يکی از محققان بزرگ در اصول فقه بود. به حّدی که او را «احياگر 
علم اصول» و نوآور در آن ناميده اند.

از وی آثاری متعدد بر جای مانده است که يکی از معروف ترين آن ها کتاب مشهور « تنبيه اُالمه و 
تنزيه المله» است. اين کتاب برای آگاهی مردم از انواع استبداد و خودکامگی پادشاهان به رشته ی تحرير 
درآمده و نظام مشروطه را از نظر مذهب شيعه بررسی کرده است. بنابراين، او يکی از رهبران فکری 

نهضت مشروطه، و به تعبيری، نظريه پرداز آن به شمار می رود.

با تالش های پيگير و مجاهدت های فراوان آيت الله شيخ فضل الله نوری اصل دوم متّمم قانون 
اساسی تصويب شد که مورد تأييد علمای ايران و مراجع بزرگ نجف قرار گرفت. بنابراين اصل، در هر 

۱  ــ اعضای کميسيون عبارت بودند از: سعدالدوله، نماينده ی اعيان تهران؛ حاج امين الضرب، نماينده ی تجار؛ حاج سيدنصرالله سادات 
اخوی، نماينده ی علما؛ سيدحسن تقی زاده، نماينده ی تبريز؛ مشارالملک و مستشارالدوله (ن.ک: تاريخ مشروطه، ص ۲۲۴.)
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دوره از مجلس، هيئتی پنج نفره از مجتهدان و فقيهان اسالم که با اقتضاهای زمان آشنا بودند، به عنوان 
عضو، در مجلس شورای ملی شرکت می کردند، تا بر قانون هايی که تدوين و تصويب می شد، نظارت 
کنند که خالف قواعد اسالمی ودستورهای شرع نباشد.۱ در هيچ يک از دوره های مجلس شورای ملی 

به اين اصل عمل نشد.

فکر کنيد و پاسخ دهيد :
به نظر شما چرا شيخ فضل الله نوری به اجرای اين اصل اصرار داشت؟

در فاصله ای که متمم قانون اساسی تدوين می شد، اختالف درونی مشروطه خواهان از يک سو 
پريشان ساخته بود. تا  ديگر، اوضاع را آشفته و  نظام مشروطه از سوی  محمدعلی شاه با  و مخالفت 
آن که سرانجام شيخ فضل الله نوری به دليل اعمال نفوذ غرب گرايان در نهضت مشروطه و انحراف آن 
از مسير اسالمی و ملّی اولّيه از صف طرفداران مشروطه جدا شد. او معتقد بود که بايد «مشروطه ی 

مشروعه» ايجاد شود.

خودداری محمدعلی شاه از امضای متمم قانون اساسی
اساسی  قانون  متمم  امضای  هنگام  در  مشروطه  نظام  به  نسبت  شاه  محمدعلی  بعدی  بی اعتنايی 
اين  کرد.  خودداری  آن  امضای  از  شد،  او  تقديم  اساسی  قانون  متمم  که  هنگامی  داد.  رخ  مشروطه، 
برخورد، مردم را به هيجان آورد؛ بازارها بسته شد، و چندين هزار نفر به سوی مجلس هجوم آوردند. 
مردم شهرهای ديگر همچون تبريز، اصفهان، شيراز، رشت و کرمان نيز با مردم تهران هم صدا شدند. 
مراجع تقليد، از نجف اشرف، طی تلگراف هايی، به نصيحت شاه پرداختند. در چنين شرايطی، شاه، در 

شهريور سال ۱۲۸۶، به ناچار، متمم قانون اساسی را امضا کرد.

اهداف انگلستان و روسيه برای مداخله در نهضت مردم
روس و انگليس در مواجه با نهضت مشروطه، با توجه به  منافع استعماری خود، با همديگر تضاد 

١ــ ن.ک: مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران، ج ۱، ص ۲۵٠ــ۲۵١؛ ترکمان، مجموعه رسائل و اعالميه ها و مکتوبات شيخ فضل الله نوری، 
ج ١، ص ۱۳؛ روزنامه ی صبح صادق، شماره ی ۴۸، سال اول، ۲۰ ربيع الثانی ۱۳۲۵ هـ.ق.
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داشتند. روسيه به چند دليل با نهضت مشروطه ی ايران مخالفت می کرد:
۱ــ جلوگيری از نفوذ انگليس که در لباس مشروطه خواهی، از مشروطه طلبان حمايت می کرد.

۲ــ کمک به محمدعلی شاه که طرفدار روس بود.
پيروزی  تأثير  تحت  آزادی،  گرفتن  برای  قفقاز  منطقه ی  ملت های  قيام  از  پيش گيری  ۳ــ 

مشروطه خواهان در ايران
انگليس هم برای حمايت از مشروطه، داليلی داشت:

۱ــ افزايش اعتبار خود در ايران، برای دست يابی به موقعيتی بهتر يا برابر با روسيه
۲ــ به قدرت رساندن مهره های انگليسی در دستگاه حاکم و مجلس؛

کمک های بی دريغ انگليس به بست نشينان در سفارت اين کشور در تهران، و تحت حمايت قرار 
دادن نزديک به چهارده هزار نفر در سفارت، به همين دليل صورت گرفت۱.

۳ــ محافظت از مرزهای هندوستان و ساير مستعمرات انگلستان در منطقه.۲

قرارداد ۱۹۰۷ روس و انگليس
با وجود رقابت های شديدی که ميان روس و انگليس در ايران وجود داشت، موضوع جديدی 
آن ها را وادار به رفع اختالف ها و توافق در مورد ايران کرد. اين موضوع جديد حضور آلمان به عنوان 
يک قدرت جديد در صحنه سياست جهان بود. با در خطر قرار گرفتن مستعمره های روس و انگليس 
در جاهای ديگر دنيا، توسط استعمارگر جديد يعنی آلمان، آن ها اختالف ها را کنار گذاشتند و به موجب 
قرارداد ۱۹۰۷، ايران را بين خود تقسيم کردند.۳ بر اساس اين قرار داد روس و انگليس، با پادرميانی 
فرانسه که از قدرت روزافزون آلمان بيمناک بود، ايران را به سه منطقه تقسيم کردند: منطقه ی شمال، 
از خط فرضی بين قصر شيرين، اصفهان، يزد، خواف و مرز افغانستان، حوزه ی نفوذ روسيه شناخته 
شد. منطقه ی جنوب، از خط فرضی بين بندرعباس، کرمان، بيرجند، زابل و سرحدهای افغانستان که 
۱ــ ن.ک:  معاصر، تاريخ استقرار مشروطيت در ايران، ص ۸۷ و ۱۰۸؛ شريف کاشانی، واقعات اتفاقيه در روزگار، ص ۸۲؛ رايين، 

انجمن های سری در انقالب مشروطيت، ص ۸۷؛ ملک زاده، انقالب مشروطيت ايران؛ ص ۶۰.
٢ــ رينوف، انقالب مشروطيت ايران، ص ۵۸؛ هم چنين ن.ک: کرمانی، تاريخ انحالل مجلس، ص ۲۵.

٣ــ قبل از آن، فرانسه و انگلستان برای جلوگيری از نفوذ آلمان، در آفريقا به تفاهم رسيده و اختالف های خود را در شمال اين قاره 
حل کرده بودند. بنابراين در آسيا هم با پادرميانی فرانسه، دولت های انگليس و روس، اين قرارداد را امضا کردند که شامل سه توافق نامه بود: 
در توافق نامه ی اول، افغانستان در منطقه ی نفوذ انگلستان قرار گرفت. طبق قرارداد دوم، تبت جزء منطقه ی نفوذ روسيه شناخته شد. براساس 

قرارداد سوم، ايران تقسيم شد (برای کسب اطالع بيش تر ن.ک.به: کاظم زاده، روس و انگليس در ايران، فصل هفتم.)
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دارای ارزش حياتی برای دفاع از هند بود، قلمرو نفوذ انگلستان مقرر گرديد. قسمت سوم که شامل 
کويرها و بيابان های بی آب و علف بود، منطقه ی بی طرف و متعلق به ايران شناخته شد. منظور از اين 
کار هم آن بود که دو دولت تا حدودی از يکديگر فاصله بگيرند و از برخوردهای احتمالی بين آن ها، 

جلوگيری شود.

اقدام انقالبی مردم و مجلس
دولت ايران را از آن   پس از اين که قرارداد ۱۹۰۷ امضا شد، سفيران روس و انگليس، رسماً 
قرار داد با خبر کردند. به محض اطالع مردم، هيجان عمومی عليه اين دولت ها شکل گرفت و نمايندگان 
مجلس، به اتفاق آرا، قرارداد را رد کردند.مجلس، قبل از آن نيز دريافت وام از دولت های خارجی را 

نقشه ى تقسيم ايران براساس قرار داد ۱۹۰۷

درياى خزر

افغانستان

تركستان
تاشكند

خليج فارس
درياى عمان

هــندوســتان
كويته

بخارا

قندهار
الهور

جيحون (آمودريا)

زابل

كابل

خيوه

هرات

قوچان

كراچى 
چاه بهار

مرو

مكران

سرخس

قزل آروات

سيحون(سير دريا)

اترک عشق آباد

خارک
كرمان

نيشابورمشهد

قائن

مازندران

منطقه ى نفوذ روسيه
منطقه ى نفوذ انگليس

منطقه ى بى طرف

فارس
شيراز

گمش تپه

بوشهر

قراقلعه

ميرجاوه

كاشان
يزد

زاهدان

تهران
استرآباد

تربت حيدريه

اصفهان

لنگه

آبادان

بندرعباس

فيروزه

ماوراى قفقاز

تفليس
باكو

اهواز

دجله
زنجان

ايروان

بغداد

باطوم

تبريز

كربال
نجف

ارس

قصر  شيرين

جلفا

خانقين

دزفول

رشت

كرمانشاه قم

آستارا

بصره

قزوين

كارون

تنب کوچک و بزرگقشم
کيش

ابوموسی

اروندرود
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رد و برای حل اين مشکل، به تأسيس «بانک ملی» اقدام کرده بود. به عالوه، نوز بلژيکی را که پست مهم 
مالی ايران در دست او بود، اخراج کرده بود. اين اقدام های انقالبی، برای دولت های استعمارگر، زنگ 
خطر بود؛ زيرا در جهت خالف هدف های استعماری آنان جريان داشت. به همين دليل، برای سرکوب 
مجلس، به توافق رسيدند و هنگامی که محمدعلی شاه ساختمان مجلس را به توپ بست، روسيه از آن 

حمايت کرد و انگليس نيز با سکوت خود، به آن رضايت داد.

به توپ بستن مجلس و استبداد صغير
کشمکش بين محمدعلی شاه و مجلس، پس از امضای متمم قانون اساسی همچنان ادامه يافت. 
محمدعلی شاه برای مبارزه با مشروطه خواهان، ميرزا علی اصغرخان امين السلطان را که از مخالفان 
جدی مشروطه بود و در اروپا به سر می برد، به کشور دعوت کرد، تا رياست دولت را به او بسپارد و به 
کمک وی، دوباره نظام استبدادی را حاکم سازد. امين السلطان، با تدبيرهای امنيتی و حمايت روس ها، 

وارد ايران و به عنوان نخست وزير منصوب شد.۱
توسط  سرانجام  بود،  گرفته  پيش  در  دوگانه  سياستی  خود،  وزيری  نخست  دوره ی  در  که  او 
يکی از طرفداران مشروطه ترور شد. چندی بعد محمد علی شاه در يکی از خيابان های تهران  مورد 
سوء قصد قرار گرفت، ولی آسيبی نديد۲ شاه، اين اقدام را به مشروطه خواهان نسبت داد و به همين 
بهانه، تصميم گرفت مجلس را برای هميشه تعطيل کند. بنابراين، درتير ماه ۱۲۸۷، يعنی دو سال پس 
از استقرار مشروطه، محمد علی شاه با تشويق سفارت روسيه دستور حمله به مجلس شورای ملی 
خود  نيروهای  با  شاه  علی  محمد  فرمان  به  قزاق  نيروهای  فرمانده ی  روسی  لياخوف  کرد.  صادر  را 
آن،  دنبال  کرد.۳ به  تخريب  توپ  گلوله های  با  مجلس را  ساختمان  بخشی از  کرد و  حمله  مجلس  به 
تمام خانه های مشروطه خواهان غارت شد و مأموران به دستگيری آنان پرداختند. آيت الله سيدمحمد 

١ــ تاريخ روابط خارجی ايران، ص ۳۳۲.
۲ــ ن.ک: روزنامه حبل المتين، مورخ ۲۷ محرم ۱۳۲۶، شماره ۲۴۰، ص ۳، اعظام قدسی، خاطرات من، ج ١، ص ۲۳۳؛ ملک زاده، 
تاريخ انقالب مشروطيت ايران، ج ٣، ص ۲۰۵ــ۱۶۳؛ کسروی، تاريخ مشروطه، ج ١، ص ۵۴۲  ــ۵۴۳؛ رضا زاده ملک، حيدرخان عمو اوغلی، 

ص ۱۲۰ــ۱۲۲.
٣ــ راجع به همکاری روسيه با محمدعلی شاه، ن.ک: معاصر، تاريخ استقرار مشروطيت در ايران، ص ۱۰۸؛ بمباران مجلس شورای 
ـ  ۱۳۸  ملی، حکومت تزار و محمد علی شاه خاطرات ن.پ، مامونتف؛ ص ۱۵۱ــ۱۵۴؛ ناظم االسالم کرمانی، تاريخ بيداری، ج ٤، ص ۱۳۷ـ
و ۱۵۶ــ۱۵۷؛ اعظام قدسی،  خاطرات من، ج ١، ص ۲۴۰ــ۲۴۳؛ ملک زاده، همان، ج ٤، ص ۸۲۷؛ کاظم زاده، روس و انگليس در ايران، 

ص ۶۳.
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قزاق ها  توسط  بهبهانی،  سيدعبدالله  و  طباطبايی 
شاه،  دستور  به  شدند.  تبعيد  و  شکنجه  دستگير، 
ميرزا جهانگير خان صوراسرافيل، ملک المتکلمين 
از  بعضی  شدند.  اعدام  واعظ  جمال الدين  سيد  و 
نمايندگان نيز که مورد تعقيب قرار گرفته بودند (از 
بردند.۱  پناه  انگليس  سفارت  به  تقی زاده)،  جمله 
بدين  گونه، دوباره، برای مدتی، استبداد حاکم شد. 
ديگر  بار  انجاميد  طول  به  سال  يک  که  دوره  اين 
استبداد به جای مشروطيت حاکم شد. از اين رو 

آن را دوره ی استبداد صغير ناميده اند.

مقاومت مردم
پس از به توپ بستن مجلس، جمعی از غرب گرايان که داعيه ی مشروطه خواهی و وطن دوستی 
داشتند، از هر طريق ممکن، خود را به اروپا رساندند و در شهرهای پاريس، لندن، استانبول و کشور 
سوئيس، محفل هايی سياسی به راه انداختند، اما مردم و علما، در داخل کشور به مقاومت پرداختند. 
مقاومت اصلی از تبريز آغاز شد و دو تن از مجاهدان نام آور آن خطه به نام های ستارخان و باقرخان، بيش 
از نُه ماه در برابر دشمنان مشروطه مقاومت کردند. آن چه آنان را در هدف هايشان پابرجا نگاه می داشت، 
سيد عبدالله  آيت الله  خراسانی،  محمدکاظم  آيت الله  بود.  مشروطه  از  نجف  مقيم  تقليد  مراجع  حمايت 
مازندرانی و آيت الله حاج ميرزا حسين فرزند ميرزاخليل تهرانی،از مشروطه خواهان در برابر حکومت 

استبدادی محمد  علی شاه حمايت می کردند.۲
با مقاومت مردم تبريز و ايستادگی رهبران دينی و ملی، مردم فارس، اصفهان، قزوين، کرمانشاه، 
استبدادی را سخت  شدند و حکومت  مبارزه  شهرها، وارد صحنه ی  ديگر از  گيالن، همدان و برخی 
١ــ ناظم االسالم کرمانی، تاريخ بيداری ايرانيان، ج ٤، ص ٢٨٧ــ ۲۹۱؛ حائری، تشيع و مشروطيت، ص ۱۰۹؛ مدنی، تاريخ سياسی 

معاصر ايران، ج ۱، ص ۲۵۷.
٢ــ  ناظم االسالم کرمانی، همان، ج ٤، ص ۱۵۷ــ۱۶۰؛ ملک زاده، همان، ج ٤، ص   ۷۷۲ــ۷۷۷ و ۸۲۹. 

ساختمان مجلس شورای ملی پس از به توپ بستن توسط 
لياخوف در ايام مشروطيت
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در تنگنا گذاشتند. محمدعلی شاه که در برابر مقاومت مردم تبريز درمانده بود، با فراگير شدن خيزش، 
ناتوان تر شد. سرانجام نيروهای مردمی هوادار مشروطه از اصفهان و بختياری و گيالن، راهی تهران 
شدند. سياست روس و انگليس در اين زمان، مبتنی بر حفظ محمدعلی شاه بود.۱سرانجام در تيرماه 
روسيه،  سفارت  به  شاه  محمد علی  شدن  پناهنده  با  و  رسيدند  تهران  به  مشروطه  هواداران   ۱۲۸۸ سال 

حکومت استبدادی او به پايان رسيد.۲

بيش تر بدانيد
نقش زنان در انقالب مشروطيت

زنان ايرانی در بسياری از نهضت های تاريخ معاصر ايران در زمينه های سياسی، اجتماعی و 
فرهنگی نقش ارزنده ای ايفا نمودند. عالوه بر نقش تاريخی زنان در نهضت تحريم تنباکو در نهضت 
مشروطه نيز، زنان به کارهای خردمندانه ای دست زدند. اکثر فعاليت های آنان برگرفته از هويت ايرانی 
خيابانی  تظاهرات  در  شرکت  با  زنان  صغرٰی،  مهاجرت  جريان  در  نمونه  به عنوان  است.  بوده  اسالمی 
خواهان بازگشت علما شدند. پس از صدور فرمان مشروطه زنان به مجلس رفتند و خواستار تکميل 
قانون اساسی توسط نمايندگان شدند. زنان به هنگام تأسيس بانک ملی با اهدای طال و زيورآالت شخصی 
خود بخشی از سرمايه ی بانک ملی را تهيه کردند و پس اندازهای خود را در اختيار دولت گذاشتند تا 

اين امر ملی به دور از دست خارجيان و استقراض از آن ها انجام شود.
زمانی که مشروطه خواهان تصميم گرفتند با تحريم کاالهای وارداتی و استفاده از کاالهای داخلی 
مشکالت اقتصادی جامعه را حل کنند، زنان ايرانی برای تقويت اقتصاد و حمايت از صنايع داخلی، و 
کاالهای بومی و عدم خريد کاالهای وارداتی، نقش داشتند. در هنگام به توپ بستن مجلس، زنان جرأت 
يافتند که جسد مجاهدين و مبارزان را از زمين بردارند. در هنگام محاصره ی تبريز توسط نيروهای دولتی، 
پرکردن پوکه های  مجاهدان،  تهيه ی غذا و لباس برای  متعددی از جمله  خدمات  زنان در پشت جبهه 
خالی فشنگ و پرستاری از مجروحان را به عهده داشتند. آنان همچنان با فروش زيورآالت قيمتی و 

دارايی های شخصی خود، بخشی از هزينه های مبارزاتی و تبليغاتی را تأمين می کردند.۳

١ــ ناظم االسالم کرمانی، همان، ج ٥، ص ۳۷۲ــ۳۷۳. و ٤٠٠؛ ملک  زاده، همان، ج ٦، ص ۱۱۹۹ــ ۱۲۰۰ و ۱۲۱۲ــ ۱۲۱۴. 
٢ــ ناظم االسالم کرمانی، همان، ج ٥، ص ۴۹۴؛ اعظام قدسی،  همان، ج ١، ص ۲۴۰ــ ۲۴۳؛ ملک زاده، همان، ج ٦، ص ۱۲۳۳؛ 

ـ   ۱۹۸ . مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران، ج ٢، ص ۱۹۵ـ
۳ــ جهت اطالع بيش تر ن.ک: ناظم االسالم کرمانی، تاريخ بيداری ايرانيان، بخش دوم، ص ۲۲۲ــ۳؛ دولت آبادی، حيات يحيی، 
ج   ٢، ص ۳۷۵؛ حبل المتين، سال۱۶ ش ٣٣. صفر ۱۳۲۷، ص ۱۸؛ کسروی، تاريخ مشروطه، ص ۳۱۵؛ شوستر، اختناق ايران، ص ۲۳۸؛ 

محيط طباطبايی، تاريخ تحليلی مطبوعات ايران، ص ۱۷۲؛ فوران، مقاومت شکننده، ص ۲۰۵ــ۲۰۶.
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۱ــ دو مورد از بی اعتنايی های محمد علی شاه نسبت به نظام مشروطه و نمايندگان مجلس شورای 
ملی را ذکر کنيد.  

۲ــ اصل دوم متمم قانون اساسی درباره ی چه موضوعی بود؟
۳ــ دولت روسيه به چه داليلی با انقالب مشروطه ايران مخالفت می کرد؟

۴ــ روسيه و انگلستان براساس قرارداد ۱۹۰۷ چرا و چگونه ايران را ميان خود تقسيم کردند؟
۵    ــ نمايندگان اولين دوره ی مجلس شورای ملی در قبال سياست های استعماری روس و انگليس 

چه تصميماتی گرفتند؟

۱ــ درباره ی زندگی و مبارزات مشروطه خواهی ستارخان و يا باقرخان مطلبی تهيه کنيد.
۲ــ درباره ی جريان فتح تهران توسط مجاهدان هوادار مشروطه، گزارشی تهيه کنيد.

ا زندگ ا ۱

انديشه و جست  و جو

اعتن ب از مورد دو ۱

پرسش های نمونه
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درس ششم

دوره ی دوم مشروطه (۱۲۹۳ـ ۱۲۸۸ش)
در اين درس با اوضاع كشور پس از سقوط و فرار محمدعلى شاه و تسخير تهران 
و به شهادت رسيدن آيت اهللا شيخ فضل اهللا نورى و نيز ادامه ى مداخله هاى روسيه و 

انگليس براى تداوم سلطه بر ايران آشنا خواهيد شد.

تهران  فتح  با  دوره  اين  است.  ايران  معاصر  تاريخ  مهم  برهه های  از  يکی  مشروطه  دوم  دوره ی 
به  دست مشروطه خواهان آغاز شد و دارای دو ويژگی بارز بود: 

۱ــ اختالف های شديد بين طرفداران مشروطه
۲ــ مداخله های آشکار و سلطه گرانه ی روس و انگليس در سرنوشت ايران

و  مشروطه  انقالب  در  جديد  جريان  گرفتن  قدرت 
اختالف های داخلی 

از  مرکب  فوق العـاده،  مجلسی  تهران  فتح  از  پس 
سران    و رؤسای مجاهدان، شاهزادگان، اعيان و وکالی سابق 
مجلس شورای ملی، تشکيل شد و به اتفاق آرا، محمد علی شاه 
ميرزای  احمد  او،  ساله ی  دوازده  پسر  و  خلع،  سلطنت  از 
وليعهد، به مقام سلطنت برگزيده شد. چون احمد شاه به سن 
بزرگ  عضدالملک،  شاهزاده  بود،  نرسيده  سلطنت  قانونی 

خاندان قاجار، به عنوان «نايب السلطنه» انتخاب شد.۱ 

١ــ ناظم االسالم کرمانی، تاريخ بيداری ايرانيان، ج ٥، ص ۴۹۴ــ۴۹۷. 

احمد شاه
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بيش تر بدانيد
«هرگاه  است:  نوشته  ـ ـ  ملک المتکلمين)  (فرزند  عصر  آن  نويسان  تاريخ  از  يکی  ــ  ملک  زاده 
فرصت اجازه می داد که اسامی پانصد نفر اعضای مجلس عالی را از نظر خوانندگان بگذرانم، مشاهده 
می شد که عده ی زيادی از کرسی نشينان باغشاه و مشاورين و همدستان محمد علی شاه که دستشان آغشته 
به خون آزادی خواهان بود، لباس مشروطه خواهی در  برکرده و در صدر مجلس عالی جای گرفته بودند  و 
سهيم و شريک در زمامداری حکومت ملی بودند و هنوز بيست و چهار ساعت از فتح تهران نگذشته 
بود که کسانی که بايد به دار آويخته می شدند، دوش به دوش نايب السلطنه و سرداران ملی، به رتق و فتق 

امور پرداختند»۱.

پس از آن که دولت جديد تشکيل شد و جمعی از مستبدان و مرتجعان به وزارت و حکمرانی و ساير 
مقام های دولتی رسيدند، آتش خشم مشروطه خواهان تبريز شعله ور و ناخرسندی آنان علنی شد. افرادی 
نظير ستارخان و باقرخان و جمعی ديگر از طرفداران مشروطه که برای نهضت فداکاری و مجاهدت 
کرده بودند، چون مالحظه کردند که مستبدان دوره ی استبداد و دشمنان ديروز مشروطه، دوباره زمامدار 

مملکت شدند، بسيار ناخشنود و معترض بودند.
آنان هم چنين خواستار اخراج افراد تندرو و افراطی نظير تقی زاده از مجلس بودند.۲

شهادت شيخ      فضل اهللا نوری
با پيروزی مشروطه خواهان، انتظار می رفت دشمنان واقعی نهضت، مجازات شوند و کيفر ببينند 
اما آنان که دستشان به خون آزادی خواهان آغشته بود، رها شدند و محمدعلی شاه نيز، با حمايت روس   و 
ـ همان گونه  انگليس، بدون محاکمه و حتی با پرداخت حقوق ساليانه راهی بندر ُاِدسا در روسيه شد. آنگاه،ـ 
ـ دشمنان نهضت، در صف اول آن قرار گرفتند و در زمامداری و حکومت، شريک شدند.  که اشاره شدـ 
تنها کسی که به پای ميز محاکمه رفت و اعدام شد، شيخ  فضل الله    نوری، مجتهد طراز اول تهران بود 
که به دفاع از «مشروطه ی مشروعه» و قانون اساسی بر پايه ی ارزش های اسالمی، با مشروطه ی اقتباس 

شده از غرب، مخالفت کرده بود. 
سرباز  نفر  چند  يا  شود،  پناهنده  خواست که به آن جا  ايشان  روسيه از  سفارت  هنگام،  اين  در 
روسی به منزلش بروند و او را در پناه خود بگيرند. شيخ فضل الله  نوری هيچ يک از اين ها را نپذيرفت 

١ــ ن. ک: «تاريخ مشروطيت ايران»، ص ۱۳۲۴ ــ ۱۳۲۵. 
۲ــ کسروی، دنباله تاريخ مشروطه، ص ۱۳۱ــ۱۳۲. 
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برگی از تاريخ

و گفت: «در مقابل مشيت و اراده ی الهی، تسليم صرف است»۱.
هم چنين، در پاسخ برخی از کسانی که به او پيشنهاد می کردند که به بيگانه پناهنده شود، اظهار 
داشت: «من راضی هستم که صد مرتبه زنده شوم و کشته شوم اّما پناهنده به اجنبی نشوم و برخالف امر 

شارع مقدس اسالم رفتاری نکرده باشم»۲.
يپرم خان ارمنی که پس از پيروزی مشروطه خواهان، با فرصت طلبی مدارج ترقی را به سرعت 
محاکمه ی  يک  از  پس  روحانی  عالم  اين  شد.  نوری  فضل الله  شيخ  دستگيری  مأمور  بود،  کرده  طی 

فرمايشی، به شهادت رسيد. 
به نظر بسياری از مورخان شهادت شيخ فضل الله نوری، يکی از فجيع ترين اعمال مشروطه خواهان 
بود. عده ای اعدام او را انتقام استعمار از روحانيت ايران برای جبران شکست در نهضت تحريم تنباکو 

و پيشگيری از تکرار مقاومت های مشابه آن می دانند.۳

شهيد شيخ  فضل الله نوری 
(۱۲۲۲ـ ۱۲۸۸ش  )

حاج شيخ  فضل الله کجوری، معروف به نوری، 
فرزند مالعباس، در سال۱۲۲۲ ش. متولد شد. او پس 
از تـحصيالت مقدماتی، برای تکميل آن به عراق رفت و 
در زمره ی شاگردان برجسته ی ميرزا محمد حسن شيرازی 
فقهی  و  علمی  مقام  برگشت،  تهران  به  وقتی  قرارگرفت. 
او در مقايسه با علمای هم عصر خود در ايران، باالترين 
بود. او با جدايی دين از سياست که در آن ايام تـحت تأثير 
افکار غربی و توسط عوامل استعمار در ايران تبليغ می شد، 
شديدًا مخالفت ورزيد. در جريان نهضت تنباکو به عنوان 

١ــ تندرکيا، مجله شاهين، ص ۲۲۹؛ بامداد، رجال ايران، ج ١، ص ۵۵  ــ۵۷؛ اديب هروی خراسانی، تاريخ پيدايش مشروطيت ايران، 
ص ۱۴۲؛ بهمنی، فاجعه قرن، ص ۱۶۳؛ دانشور علوی، تاريخ انقالب مشروطه و جنبش وطن پرستان بختياری، ص ۱۶۲. 

٢  ــ ناظم االسالم کرمانی، تاريخ بيداری ايرانيان، ج ١، ص ۲۹۸ــ ۳۰۳؛  «شيخ فضل  الله نوری و مشروطيت»، ص ۱۵۸.
٣ــ ملک زاده، تاريخ انقالب مشروطيت، ج ۵،  ص ۱۰۹؛ حائری، تشيع و مشروطيت، ص ۱۵۸؛ طبری، «جامعه ايران در دوران رضاشاه»، 

ص ۱۰۶؛  صفايی، «رهبران مشروطه»، ص ۲۳۷؛  اعظام قدسی، خاطرات من، ج ١، ص ۳۲۳؛ بامداد، رجال ايران، ج ٣، ص ۱۰۵.
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نـماينده ی ميرزای شيرازی عمل می کرد و به حمايت جدی از اين نهضت پرداخت. وی در اوايل مشروطه، 
از پيشگامان اين نهضت بود ولی پس از چندی پی برد که دست هايی پليد، در حال پايمال کردن خون های ريخته 
شده در راه اين نهضت و قطع پيوندهای مشروطه با اسالم هستند. بنابراين مخالفت خويش را با مشروطه ی 

غيرمشروعه اعالم و بر مشروطه ی مشروعه پا فشاری کرد و عاقبت جان بر سر آن گذاشت. 
جالل آل احمد درباره ی او گفته است: «من نعش آن بزرگوار را بر سِر دار، همچون پرچمی می دانم 
که به عالمت استيالی غرب زدگی، پس از دويست سال کشمکش، بر بام سرای اين ملت افراشته شد»۱.

تشديد اختالف و درگيری ميان مشروطه خواهان
به دنبال اعدام شيخ فضل الله نوری و تشکيل دومين دوره ی مجلس شورای ملی، اختالف و 
درگيری ميان مشروطه خواهان شدت گرفت. دو حزب «اعتداليون» و «دمکرات» که اکثريت نمايندگان 

مجلس را تشکيل می دادند، شديدًا با يکديگر رقابت فکری و سياسی داشتند.
اعتداليون مذهب را سدی محکم در برابر ظلم و بی عدالتی می دانستند و اجرای شريعت را در 
دستور کار خود قرار داده بودند. سيد محمد طباطبايی و سيد عبدالله بهبهانی از اعضای سرشناس 

اين حزب بودند. 
دمکرات ها به رهبری سيد حسن تقی زاده بر جدايی دين از سياست تأکيد می ورزيدند تا مشروطه 

را از جنبه های دينی تهی کنند و نهضت را از آرمان های اصيل آن دور سازند.
با شدت گرفتن درگيری های سياسی، به تدريج، جّو وحشت و ترور بر جامعه حاکم گرديد. نخست 
شد.  ترور  دمکرات ها  توسط  داشت،  مشروطه  نهضت  رهبری  در  مهم  نقشی  که  بهبهانی  عبدالله  سيد 
تقی زاده که متهم به دست داشتن در اين ترور بود۲، از کشور گريخت و به اروپا رفت.۳ به فاصله ای 

کوتاه، چند تن از دمکرات ها ترور شدند.۴
١ــ آل احمد، «غربزدگی»، ص ۷۸.

٢ــ سيد عبداللّٰه بهبهانی توسط چهار نفر که به اشاره ی حيدر عمو اوغلی و سران دموکرات و کميته ی دهشت و تقی زاده فرستاده شده 
بودند، به قتل رسيد. (احتشام السلطنه، خاطرات، ص ۶۵۰؛ صفايی، رهبران مشروطه، ص ۲۸) هر چند تقی زاده اين اتهام را رد کرده است. (تقی زاده، 
خاطرات، ص ۱۴۴) اما به گفته ی کسروی: اگرچه کشندگان به نام شناخته نشدند، ولی بی گمان از گروه حيدر عمو اوغلی بودند و اين کار را به دستور 
تقی زاده انجام دادند. (کسروی، تاريخ هجده ساله ی آذربايجان، ص ۱۳۰.) دولت آبادی يکی از علت های قتل بهبهانی را دستياری وی در صدور 

حکم تکفير تقی زاده توسط علمای نجف خوانده است. (دولت آبادی، حيات يحيی، ج ۳، ص ۱۳۶.)
٣ــ شريف کاشانی، واقعات اتفاقيه، در روزگار، ج ٢، ص۵۳۵؛ ملک زاده، «تاريخ انقالب مشروطيت»، ص ۱۳۳۳ــ ۱۳۳۷؛ افشار،  

اوراق تازه ياب مشروطه، ص ۲۰۸.
٤ــ برای دريافت اطالع بيش تر، ن. ک: بهار، «تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران»؛ ج ۲، ص ۱۰ ــ۱۲. 
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برگی از تاريخ
ستارخان سردار ملی

ستارخان از اهالی ارسباران و ساکن تبريز بود. او به همراه باقرخان، ساالر ملی، مدافعان مشهور 
تبريز در مقابل قشون عظيم محمد علی شاه در دوره ی استبداد صغير بودند. ستارخان اول کسی بود که 
مردم را به مقاومت دعوت کرد و چندين ماه با قوای دولتی درگير شد و نگذاشت تبريز به دست مستبدان 

بيفتد. او در اصل از پايين ترين طبقات اجتماعی و دارای خوی عّياری و جوانـمردی بود. 
بزرگ  تقليد  مرجع  خراسانی،  کاظم  مالمحمد  آخوند  تلگرافی  دعوت  به  باقرخان  و  ستارخان 
شيعيان جهان، در روز هشتم ربيع االول ۱۲۸۸ ق به تهران آمدند و مردم پايتخت استقبال گرمی از آن ها 
به عمل آوردند اما درگير و دار اختالف های حزبی و جناحی در واقعه ی خلع سالح گروه ها در ۳۰  رجب 
سال ۱۲۸۸ق ستارخان که به اتفاق تفنگچی های همراهش، در پارک اتابک، توسط نيروهای يپرم خان 
ارمنی، محاصره شده بودند، پايش تير خورد و سرانجام در ۲۸ ذی الحجه ی سال ۱۲۹۲ق در اوايل 

جنگ جهانی اول، دارفانی را وداع گفت. 
پيام  روس  کنسول  شد،  تنگ  او  بر  عرصه  تبريز  مبارزه های  جريان  در  وقتی  که  است  معروف 
داد که پرچم روس را باالی خانه اش نصب کند. او پاسخ داد: «ژنرال کنسول؛ من می خواهم که هفت 
دولت به زير بيرق دولت ايران بيايند. من زير بيرق بيگانه نمی روم.» و اين مشابه پاسخی بود که مرحوم 

شيخ فضل الله به پيام سفارت روس داد.

باقرخانستارخان

مجلس نوپای مشروطه و مداخله ی بيگانگان 
و  دارايی  اداره ی  اصالح  برای  آمريکا  از  کارشناس  عّده ای  ملی،  شورای  مجلس  تصميم  طبق 
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خزانه داری کل، يک فرانسوی بـرای دادگستری، و چنـد سوئدی بـرای ژانـدارمری،  استخدام شدند۱. 
مورگان شوستر آمريکايی، معروفترين چهره  در بين آنان بود که با اختيارهای وسيعی که مجلس به او داد، 
شروع به انجام اصالح هايی دامنه دار در امور مالی و گمرک ها کرد. اين اقدام او که سبب منظم شدن 
دستگاه اقتصادی کشور می شد، روس و انگليس را سخت عصبانی کرد. بنابراين، در سال ۱۲۹۰ش. 
روسيه، طی اخطاری به دولت ايران، تهديد کرد که اگر ظرف چهل و هشت ساعت به خواسته هايش عمل 

نشود، به اشغال ايران خواهد پرداخت. درخواست های روسيه به اين شرح بود: 
۱ــ اقدام های مورگان شوستر متوقف و او از ايران اخراج شود. 

۲ــ بدون موافقت روس و انگليس، از استخدام اتباع خارجی در ايران، خودداری شود. 
۳ــ هزينه ی لشکرکشی قوای روسيه به  ايران را، دولت ايران پرداخت کند. 

با به پايان رسيدن مهلت چهل و هشت ساعته، روسيه، بالفاصله، نيروهای خود را به داخل خاک 
ايران اعزام کرد.۲ اخطار روسيه، بحرانی بزرگ در کشور ايجاد کرد. بين مجلس و دولت، بر سر پذيرفتن 

يا رد کردن آن، اختالف افتاد. هيجان عمومی و احساسات مردمی، اوج گرفت.
مجلس اخطار روسيه را رد کرد ولی صمصام السلطنه، نخست وزير، از ترس اشغال پايتخت، 
تسليم شد و مجلس شورای ملی را منحل کرد. بدين ترتيب سلطه جويی دولت های روس و انگلستان و 
دخالت های آن ها در اداره ی کشور مانع از آن شد تا مجلس نوپای مشروطه بتواند برای سر  و  سامان دادن 
به اوضاع اداری، مالی و نظامی کشور اقدام مؤثری انجام دهد. به دنبال اين اقدام، انبوه تظاهرکنندگان 
مردمی، به خصوص زنان، با شعار «يا مرگ يا  استقالل» به مجلس حمله کردند. علمای مذهبی در ايران 
و عتبات عاليات، طی تلگراف هايی، مردم را به مقاومت دعوت کردند۳. آيت الله آخوند خراسانی، مرجع 
بزرگ شيعه ی مقيم عراق، تصميم گرفت به سوی ايران حرکت کند، تا مردم را برای مقاومت در برابر 
زورگويی بيگانه، بسيج کند. او همراه جمع انبوهی از عشيره های شيعه ی عراق، آماده ی عزيمت به ايران 

شد اما در همان شب قبل از حرکت، به طرزی مشکوک، از دنيا رفت.۴

١ــ در آن زمان آمريکا هنوز خوی سلطه جويانه ی آشکاری را که پس از جنگ دوم جهانی در پيش گرفته نشان نداده بود و دولت مردان 
ترجيح  را  کشورها  اين  متخصصان  لذا  بايستند،  انگليس  و  روس  سلطه گری  برابر  در  آن  اتکای  به  تا  بودند  سومی  قدرت  دنبال  به  که  ايرانی 

می دادند. 
٢ــ «تاريخ روابط خارجی ايران»، ص ۳۳۹ــ۳۴۱. 

٣ــ «جهاديه»، ص ۲۲ و ۴۱ ــ۵۲؛ شوستر، اختناق ايران، ص ۲۳۸.
٤ــ نجفی قوچانی، «سياحت شرق»، ص ۲۸۳ ــ ۲۸۵. 
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برگی از تاريخ

آخوند مالمحمد کاظم خراسانی 
ـ     ۱۲۱۸ش) (۱۲۹۰ـ

مشهد  در  ش.   ۱۲۱۸ سال  در 
متولد شد و در بيست و دو سالگی به تهران 
مهاجرت کرد. پس از مدتی تحصيل فلسفه، 
به نجف مشرف شد و دو سال محضر درس 
شيخ مرتضی انصاری را درک کرد. آخوند 
ميرزای  نزد  تحصيالتش  بيش تر  خراسانی 
شيرازی بود، اما خود نيز مستقًال در نجف 
گفته  و  می داد،  تشکيل  درس  حوزه ی 
می شود ۱۲۰۰ شاگرد از محضرش استفاده 

می کردند. 
شهرت اصلی او در علم اصول است. کتاب «کفاية االصول» که مرجع درسی مهم حوزه های 
به  خراسانی  آخوند  مشروطه،  نهضت  اثنای  در  است.  شده  نگاشته  وی  توسط  می رود،  به شمار  علمی 
حمايت معنوی از آن پرداخت و با صدور فتوا در ضرورت مشروطيت، باعث استحکام آن شد. او که در 
آن زمان مرجع تقليد عام شيعيان جهان بود، زمانی که در سال ۱۲۸۹ ش. روسيه، شمال ايران را اشغال 
کرد، با ياران خود و عشاير شيعه ی عراق، برای جهاد عليه اشغالگران روسی، آماده ی عزيمت به ايران 

شد، اما در شب قبل  از عزيمت به ايران، به طرزی مشکوک، جان به جان آفرين تسليم کرد.

روس ها با استفاده از فرصت به دست آمده، کانون  های مقاومت تبريز و مشهد را به سختی سرکوب 
کردند؛ مرقد مطهر امام هشتم (ع) را به توپ بستند؛ از آذربايجان تا خراسان، نيروهای خود را مستقر 

ساختند و منطقه ی زير نفوذشان را طبق قرارداد ۱۹۰۷ اشغال کردند.۱
در اين زمان، انگليس نيز برای اشغال منطقه ی زير نفوذ خود، قوايی از هندوستان وارد جنوب 
ايران کرد.۲ سرانجام نيز، در سال ۱۲۹۱ ش/ ۱۹۱۲م. اين دو کشور سلطه گر، دولت ايران را مجبور 

کردند تا سياست خود را با اصول قرارداد ۱۹۰۷ تطبيق دهد.۳ 

١ــ ن. ک: مدنی، «تاريخ سياسی معاصر ايران»؛ ج ۱، ص ۳۲۱ ــ ۳۲۳.
٢  ــ سفيری، «پليس جنوب ايران»، ص ۳۵. 

٣ــ اتحاديه، «احزاب سياسی در مجلس سوم»، ص ۳۶ــ۴۳.
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تاج گذاری احمد شاه 
سوم  مجلس  و  تاج گذاری   ۱۲۹۳ مرداد  در  احمد شاه   اول،  جهانی  جنگ  آغاز  از  بعد  اندکی 
شورای ملی نيز آغاز به کار کرد، اما شاه جوان و مجلس جديد نتوانستند ايران را از هجوم بيگانگان 

در امان نگاه دارند. 

جنگ جهانی اول و اعالن بی  طرفی 
روسيه  و  انگلستان  فرانسه،  دولت های  ميان  اول  جهانی  جنگ  ش.   ۱۲۹۳ م/   ۱۹۱۴ درسال 
در مقابل آلمان و امپراتوری اتريش ــ مجارستان آغاز شد. ايران از نظر سياسی و اقتصادی کشوری 
بحران زده و در اشغال نيروهای بيگانه بود و توان بهره برداری از شرايط جنگ را نداشت. رئيس  الوزرای 
ايران يعنی مستوفی الممالک اعالن سياست بی طرفی کرد ولی در اين کار موفقيتی به دست نياورد؛ زيرا 

موقعيت حساس ايران برای نيروهای درگير جنگ مهم بود.۱ 

فکر کنيد و پاسخ دهيد :
جهانی  جنگ  در  ايران  بی طرفی  به  انگليس  و  روسيه  دولت های  چرا  شما  به    نظر 

اول توجه نکردند؟ 

از اواسط سال ۱۲۹۴ ش. روس و انگليس (متفقين) بر آلمان و عثمانی (متحدين) در اين 
منطقه چيره شدند و انگليس با جلب موافقت روسيه، عبدالحسين ميرزا فرمانفرما را که به طرفداری 
انگليس شهرت داشت، به عنوان رئيس الوزرای ايران بر سر کار آورد و از اين پس دولت ايران در 
برابر خواسته های ننگين و سلطه گرانه ی روس و انگليس تسليم شد. چون دولت عثمانی همسايه ی 
دليل  همين  به  شد.  چندان  دو  متفقين  برای  ما  کشور  اهميت  پيوست،  متحدين  به  ايران  غربی 
انگلستان و روسيه قرارداد سّری ۱۹۱۵ م را با هم امضا کردند. طبق اين قرارداد دو منطقه ی نفوذ 
در عهدنامه ی ۱۹۰۷، به منطقه ی اشغالی تبديل شدند. روسيه منطقه ی تحت نفوذ خود را اشغال 
کرد و در مقابل، دولت انگلستان نيز در سال ۱۹۱۶م. به تأسيس پليس جنوب دست زد. فرماندهی 
پليس جنوب به عهده ی سرپرسی سايکس۲ بود. او با استفاده از اين قوای نظامی توانست، مقاومت 

١ــ فن ميکوش، واسموس لورنس آلمانی، ص ۱۶۳.
Sir percy sykes ــ ۲
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دليرانه ی رئيس علی دلواری و عشاير تنگستانی را سرکوب کند.۱

بيش تر بدانيد
امام و اشعار بهار 

دفترچه ی شعری که از دوران نوجوانی امام خمينی برجای مانده است، نمايانگر آشنايی وی با 
مسائل سياسی و اجتماعی جامعه ی خود می باشد. اشعار اين دفترچه حاوی سروده های شعرای مشهور 
آن زمان است. در بخشی از اين دفترچه ی شعر که به خط امام در سنين ۹ــ۱۰ سالگی نوشته شده 
است، سروده ای از محمدتقی بهار، ملک الشعرا، به چشم می خورد که به حادثه ی اشغال قسمت هايی 
از مناطق شمالی و جنوبی ايران به وسيله ی انگليس و روسيه و تشويق ايرانيان به قيام عليه بيگانه و دفع 

تجاوز پرداخته است. بخشی از اين سروده چنين است: 
های ای ايرانيان، ايران اندربالست 
ملک داريوش، دستخوش نيکالست
مرکز ملک کيان در دهن اژدهاست

غيرت اسالم کو، جنبش ملی کجاست 
برادران رشيد، برادريتان چه شد؟ 

به عرصه ی رزمگاه دالوريتان چه شد؟ 
خصم به ما خيره گشت، خيره سريتان چه شد؟ 

به دشمن کينه جوی، کينه گريتان چه شد؟۲

در اين دوران، دولت را به ظاهر شاه و مجلس تعيين می کردند، ولی در نهان توافق سفارت های 
روس و انگليس شرط اصلی انتخاب نخست وزير بود. در اکتبر ۱۹۱۷ م/ ۱۲۹۶ ش. حکومت تزاری 
روسيه در مقابل انقالب بلشويکی شکست خورد و روس ها خروج سربازان خود از ايران را آغاز کردند؛ 

بنابراين انگليس يکه   تاز ميدان سياست ايران شد. 
سياسی  ــ  اجتماعی  تاريخ  عطف  نقاط  از  مشروطه طلبی  و  عدالت خواهی  نهضت  ترديد  بدون 
ايران است که آثار ماندگاری از خود برجای گذاشت. اين نهضت نتيجه ی تجربيات طوالنی مردم ايران 
در حفظ استقالل و سربلندی اين کشور کهن بود. البته به دليل مداخله های بيگانگان و عوامل وابسته 
و  رضاخان  ديکتاتوری  ظهور  انحرافات  اين  آمد.نتيجه ی  به وجود  نهضت  اين  در  انحرافاتی  آن ها  به 
١ــ ن.ک: رکن زاده، آدميت، فارس و جنگ بين الملل، ص ۵۲ و ۸۲       ــ۹۰؛ سپهر، ايران در جنگ بزرگ، ص ۱۳۱؛ مدنی، تاريخ 

سياسی معاصر ايران، ج ۲، ص ۲۸۵ــ۲۸۶ و ۲۰۳؛ راضی، پليس جنوب ايران، ص ۲۳ و ۳۶.
٢ــ ن.ک: ملک الشعرای بهار، ديوان شعر، ج ۱، ص ۲۵۷.



٧٠

برگی از تاريخ

سلسله ی وابسته ی پهلوی در ايران بود. در درس های بعد با دخالت های انگلستان در ايران و قدرت 
يافتن رضاخان آشنا خواهيد شد.۱

رئيس علی دلواری (۱۲۶۱ ـ ۱۲۹۴ش)

رئيس علی، فرزند زاير محمد، در سال ۱۲۶۱ ش. ديده 
به جهان گشود. در تيراندازی و سوارکاری که الزمه ی زندگی 
دشوار آن روزگار بود، از خود استعدادی شگرف نشان داد. او 
به مراسم و واجب های دينی مقّيد بود و هيچ گاه در گرفتن روزه 
و به پا داشتن نـماز، غفلت نـمی کرد. رئيس علی اين روحيه را 
با عشق به مردم درهم آميخت و از همان نوجوانی   و جوانی، به 

مسائل کشور، توجهی خاص نشان می داد. 
فعاليت های سياسی را از دوره ی مشروطه آغاز کرد. او 
با پيروی از آيت الله سيد  مرتضی علم الهدی اهرمی، در دوره ی 
استبداد صغير، قيام کرد و با همراهی ديگر مبارزان، بوشهر را 
به تصرف درآورد. با آغاز جنگ جهانی اول و حضور نيروهای 
قيام  يک  به  که  آن  تا  برافراشت  قد  مردانه  بوشهر  در  انگليسی 
بوشهر  و  عمومی دست يافت. حمله ی او در مرداد ۱۲۹۳ در 
غلبه بر دشمنان، ابهت انگليس در ايران را درهم شکست و نام 
رئيس علی در هر کوی و برزن بر سر زبان ها افتاد، اما در يکی از 
حمله های بی امان خود به دشمن، توسط عوامل داخلی بيگانگان 
مورد حمله قرار گرفت و به شهادت رسيد. جنازه ی رئيس علی 
توسط مادرش به نـجف اشرف منتقل و در منطقه ی وادی  السالم 

به خاک سپرده شد. 
شعر زير که بر سر در خانه ی او حک شده است، نشانگر عشق او به امام علی (ع) است: 
ز تيغ شير خدا چون رواج شرع نبی شد     از اين سبب به همه مسلمين، رئيس علی شد

ـ  ملی مشروطيت در بين ملت، بالفاصله پس از سقوط رضاشاه، شاهد رويش مجدد حکومت های  ١  ــ به دليل عمق ريشه ی نهضت دينیـ 
نسبتًا مستقل تر و نزديک تر به روح مشروطه در تاريخ دوازده ساله ی ۱۳۳۲ــ۱۳۲۰ ش. و ملی شدن صنعت نفت و تشکيل حکومت ملی در کشور 
بوديم. بدون ترديد جمهوری اسالمی ايران نيز شکل تکامل يافته ی حکومتی است که از ابتدا موردنظر پيش کسوتان و بزرگان نهضت مشروطيت نظير 
آخوند مالکاظم خراسانی، محمدحسين نائينی، شيخ فضل الله نوری، سيدمحمد طباطبايی و سيدعبدالله بهبهانی و سيد حسن مدرس بوده است.



٧١

انديشه و جست  و جو

پرسش های نمونه

۱ ــ احمد شاه چگونه به سلطنت رسيد؟ 
۲ ــ سه نمونه از دخالت های روس و انگليس در امور داخلی ايران را در دوره ی دوم مشروطه 

بنويسيد. 
۳ــ دولت روسيه در اخطاری که در سال ۱۲۹۰ ش. به ايران داد، چه درخواست هايی مطرح 

کرد؟ 
۴ــ چرا نيروهای بيگانه در جنگ جهانی اول عليرغم اعالم سياست بی طرف ايران، کشور ما 

را اشغال کردند؟
۵ ــ پيامد قرارداد ۱۹۱۵ م. چه بود؟

۱ ــ در زمينه ی مقاومت های مردمی در جنوب ايران در مقابل نيروهای انگليسی در جنگ جهانی 
اول گزارشی تهيه کنيد. 

کرمانشاه  در  اول  جهانی  جنگ  زمان  در  که  مهاجرين)  ملی (دولت  موقت  دولت  مورد  در  ۲ ــ 
تشکيل شد، مطلبی تهيه کنيد.


