
  ھاي خارجي در انقالب مشروطه نقش قدرت
 موسسه مطالعات و پژوھش ھاي سیاسي 

اگـر چـه ايـن . دولت بـود 30نھضت مشروطیت شاھد ظھور و سقوط سه مجلس، سه پادشاه و حدود 
ولي موفـق بـه جلوگـیري  ساله قاجار و حكومت مستبدانه آنھا خاتمه بخشید،  130نھضت به سلسله 

قالب . ھاي روسیه و انگلیس در ايران نشد از دخالت از اين رو شناخت سیاست و اھداف بیگانگـان در ان
شورھاي . مشروطه اھمیت زيادي دارد زيرا در اين مقطع حساس تاريخ معاصر ايــران، دخالــت و نفـوذ ك

لت بیگانگـان در . خارجي روند انقالب را تغییر داد به نحوي كه شايد بتوان چنین متصور شد كه اگـر دخا
ییر مي ھي . كـرد انقالب مشروطه وجود نداشت، سرنوشت انقالب نیز تغ از ايـن رو در بحـث حاضـر نگا

 .ھا، اھداف و عملكرد دو قدرت روسیه و انگلیس در ايران خواھیم داشت اجمالي بر سیاست
 

 روسیه و انقالب مشروطه
كه . آيـد روسیه يكي از بزرگترين صحنه سیاسي ايـران در انقـالب مشـروطه بـه شـمار مي ايـن كشـور 

اي جھت استثمار اقتصـادي بــا  كوشید به آبھاي گرم خلیج فارس دست يابد، ايران را منطقه ھمواره مي
مال  الجیشي مي امكانات سوق نافع بريتانیــا در ھنـد اع یه م پنداشت و سـعي داشـت از طريــق آن عل

ھـا قــرار  مانـد و از سـوي ديگـر تحـت تسـلط روس بنابراين بايد از يك سو مستقل باقي مي. فشار نمايد
از اين رو انقالب مشروطه كه طغیاني علیه اين سیاست و حركتي به سـوي حكومـت ملـي . گرفت مي

بـه ھمیـن سـبب دولـت روسـیه بـه . ھا را در ايران تھديد كـرد شد، منافع روس دموكراتیك محسوب مي
علي شاه و  پشتیباني از بازگشت محمد. خواھي برخاست پشتیباني از مستبدين و مخالفان مشروطه

خواھان و  اعالن اولتیماتوم به ايران جھت اخراج مورگان شوستر، مخالفت آشكار بـا اصـالحات مشـروطه
ھـا بـا انقـالب مشـروطه  ھاي روس ھايي از مخالفت ثباتي سیاسي، نمونه ايجاد اختالل و نا امني و بي

 .است
ھاي آشكار و پنھان روسیه در ايران، نبايد از ياد برد كه انقالبیون ايـران در آغـاز از انقـالب  علیرغم دخالت

ند و بـه تبعیــت از حركت روسیه الھام 1905 خواھانـه در روسـیه، روحـانیون   ھـاي آزادي ھاي زيـادي گرفت
ند فه. پیشاپیش مردم نارضايتي خود را از حكومت شاه وصـدراعظم وي نشـان داد ھاي  تجـار كــه از تعر

يم  جديد گمركي سخت ناراضي بودند، به جنب و جوش آمده و علیه مسیو نـوز بلژيكـي و ھمكـارش پر
نـوز . ھا بودند، تظاھرات وسیعي به راه انداختند و بازارھا نیز تعطیـل شـدند  كه ھم دست پنھاني روس

ھا بود، با تعرفه گمركي جديد خود، بازارھاي ايران را براي كاالھاي   كه سخت متمايل به سیاست روس
 .روس گشود و اندك صنعتي كه در ايران بود به حال احتضار افتاد

سیه بـه ايـران بـود  گیري انقالب مشروطه اعطاي وام از ديگر عوامل مؤثر در شكل ھاي چند میلیوني رو
يران بــه  آورد و اداره گمرك كه دومین وام، ايران را به كلي به صـورت مسـتعمره اقتصـادي روس در ھـاي ا

ھاي پي در پي و سفرھاي  خبر وام. ھاي فارس و بنادر خلیج فارس به روسیه داده شد استثناي گمرك
به سـر مي قر و مشـقت  بردنـد، موجـب  پرھزينه مظفرالدين شاه به فرنگستان در حالي كه مردم در ف

 .ھاي عمومي گرديد گیري اعتراض شدت
ھا در ايران از يك سو و وابستگي دربار ايران به روسیه از سوي ديگر  بدين ترتیب اعمال و اقدامات روس

ستعماري، دامنـه ي  ھمراه با زيانھاي اجتماعي ناشي از واگذاري امتیازات اقتصادي قاجار به قدرتھاي ا
. نارضــايتي عمومــي را افــزايش داد و روســیه را بــه طــرح اقــدامات نويــني بــر علیــه انقالبیــون واداشــت

دادنـد، حكايـت  ھا كه ايران را به عنوان جزئي از خاك روسیه مورد ارزيابي قرار مي ھمچنین اعمال روس
قالب مشــروطه داشـت از به خطر افتادن منافع روس ھـا بـه پشـتیباني از  از ايـن رو روس. ھا با وقــوع ان

صالحات  بازگشت محمد  علي شاه، اعالن اولتیماتوم جھت اخراج مورگان شوسـتر، مخـالف آشـكار بــا ا
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 1.ثباتي سیاسي اقدام نمودند خواھان، ايجاد اختالل، ناامني و بي مشروطه
علي شاه بـه حكومـت نظامـي  در نھايت نیز سرھنگ لیاخوف فرمانده نظامیان روس كه از سوي محمد

تھران منصوب شده بود و عمالً تھران را به تصرف نظامیان قزاق تحت فرمانـدھي افســران روس درآورده 
ھاي قـزاق، نخسـت بــه ) 1908ژوئن  23(ھجري خورشیدي  1287بود، در روز دوم تیرماه  به ھمراه نیرو

به رو  محاصره با مقاومـت مجاھـدان رو  كه  ي مجلس و مدرسه سپھساالر پرداخت و سپس ھنگـامي 
ــه ــه گلول ــادرت ب ــود شــد، مب ــس نم ــه  قزاق. باران نمــودن ســاختمان مجل ــس از تصــرف مجلــس ب ھــا پ

بديـن . الدوله حمله بردند و نمايندگان را مضروب و دستگیر كردند و به باغ شاه منتقل ساختند امین پارك
به يـاري  1287ترتیب مجلس اول مشـروطه تنھــا دو سـال پـس از شـروع در  توسـطه نظامیـان روس و 

 .حكومت وقت به توپ بسته شد
. دادند ھا در كودتاي محمدعلي شاه پرده بر مي شواھد بسیاري وجود دارد كه از دخالت مستقیم روس

اي كه لیاخوف در آن دوران به فرماندھي كل قفقاز فرستاده اسـت و  توان به چھار نامه در اين زمینه مي
ريزي جھت آنان ايجاد يك بانـك ملــي  رد درخواست وام جديد از روسیه توسط نمايندگان مجلس و برنامه

داد و از ايـن رو بـا  گان مجلس را نشـان مـياشاره نمود كه به شدت، وطنخواھي و بیگانه گريزي نمايند
 2. ھا در تضاد بود منافع روس

كـه يـك  1288تـیر  25علي شاه قاجار به سفارت روسیه در  تقاضاي رسمي پناھندگي سیاسي محمد
شاه از ايـران در  سال پس از به توپ بستن ساختمان مجلس صورت گرفت و در نھايت خروج محمدعلي

یل ديگـري بـراي اثبــات ادعـاي دخالـت  1288شھريور  18 كه با ھمراھي نیروھاي قزاق صورت گرفت دل
 .ھا در كودتا است مستقیم روس

فت و در نھايـت ھنگـامي كـه  طي سال ھاي بعد خصومت روسیه نسبت به انقـالب مشـروطه تـداوم يا
یا و  مشروطه سیه و بريتان خواھان تصمیم گرفتند جھت تقويت خود در برابر تھديــدات آشـكار و پنھـان رو

عناصر داخلي آنان، از برخي مستشاران خارجي در تنظیم امور كشور استفاده نمايند، بـا اولتیماتومــي 
سه بخشي مبني بر عزل مورگان شوستر، تعھد بر اينكه ھیــچ مشـاور خـارجي بـدون موافقــت روس و 
انگلیس استخدام نشود و پرداخت غرامت بـه قـواي روس و سـپس اقــدام روسـھا بــه اشـغال انزلـي و 

ين خواسـته. رشت مواجه شدند يران در اجابـت ا سـاعت، منجـر بـه اشـغال  48ھا طـي  قصـور دولـت ا
 1911دسامبر  24قسمت عمده كشور توسط نیروھاي روس و انگلیس گرديد و دوره دوم مجلس نیز در 

 3. به پايان آمد و ھمراه با آن عصر انقالب مشروطیت نیز به سر رسید
 

 انگلیس و انقالب مشروطه
از ايــن رو ايـران بـه عنـوان دروازه . جسـت اي سـود مي انگلیس به دلیل منافع خود در ھند، از ھـر حربـه

در واقع تسلط بر ايـران موجـب اســتمرار تسـلط بـر . ھا قرار داشت ھندوستان ھمواره مد نظر بريتانیايي
ضي مســتعمره بريتانیــا بـود بـه ھمیـن دلیـل انگلیـس نـیز خواھــان . ھند و دور نگه داشتن روسیه از ارا

تالش براي تجزيه افغانستان از ايران، تغییرات مكـرر در خطـوط مـرزي . ايراني ضعیف و نیمه مستقل بود
قیـد و شـرط بــر خلیـج فـارس، كسـب امتیــازات  ايــران در شـرق، حمايـت از خــوانین محلـي، تسـلط بي

از جملــه اقـدامات ... انحصاري نظیر كشتیراني، تأسیس بانك شاھنشــاھي، تلگـراف، كاپیتوالسـیون و 
 .استعمارگرايانه انگلیس در ايران بود

به ھمیــن ســبب . با اين حال در جريان انقالب مشروطه، روسیه از موقعیت بھتري در ايران برخوردار بود
از اين رو انگلیس كوشید با تظاھر بــه حمايـت از . تداوم وضع موجود با منافع انگلیس ھمخواني نداشت

ند روسـیه را از صـحنه  خواھان، آتــش انقـالب را در ايـران شـعله مشـروطه ور ســازد و از ايـن رھگـذر بتوا
بنـابراين ھـدف . سیاسي ايران خارج كند و ھواداران خود را بـر صـحنه سیاسـت كشـور مسـلط گردانـد
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به سـمت مقاصـد لنـدن بـود . اصلي انگلستان از نفوذ در نھضت مشروطه، كنـترل نھضـت و ھـدايت آن 
عداد آنھـا در  عـده 1285ھا سبب شد كه در اوائل تابســتان  بدين ترتیب رفتار مزورانه انگلیسي كه ت اي 

یس متحصـن شـوند و مـورد  20روز تا  10عرض  ھزار نفر افزايش يافـت، در داخـل محوطــه سـفارت انگل
سردنیس رايت سفیر سابق انگلیس در ايران در خـاطرات خـود در . استقبال سفارت انگلیس قرار گیرند

ريزي دولت متبوع خود براي تبديل كردن سفارتخانه و كنسـولگريھاي كشـورش  موارد متعددي به برنامه
صلي خـود اشـاره كـرده   مشروطه» پناھگاه«و » مأمن«در ايران به  كردن مقاصـد ا یاده  خواھان جھت پ

 4.است
خواھان  گرايانـه مشـروطه خواھانـه و ملي  ھا به عمق امیال آزادي به ھر روي پس از مدتي كه انگلیسي

قي  نان با پي بردند و دريافتند كه با پیروزي انقالب در صحنه سیاست داخلي ايران ھیچ نقشي بـراي آ
داران وابســته،  خواھان پرداختند بدين ترتیب بريتانیــا بــا ھمكـاري سـرمايه ماند، به مخالفت با آزادي نمي

زمینداران، سیاستمداران و خوانین وابسته با كمك لژھاي فراماسونري، مشروطیت را به مسیري ديگـر 
 5. ھدايت نمود

سه قسـمت  1907اوت  31ھمچنین دولت انگلیس در  به عقد قراردادي با روسیه پرداخت و ايران را به 
طبق اين توافق قسمت شمالي ايران شامل شھرھاي پرجمعیت و مراكـز عمـده تجـاري . تقسیم نمود

فوذ روسـیه شـناخته  از خط فرضي بین قصرشیرين و اصفھان و يزد و خواف و مرز افغانسـتان، منطقـه ن
ــود از خــط فرضــي بیــن  شــد و قســمت جنوبــي كــه داراي ارزش سوق ــراي دفــاع از ھنــد ب الجیشــي ب

بندرعباس، كرمان، بیرجند، زابل و مرز افغانستان منطقه نفوذ انگلستان و قسمت سوم كه شامل كوير 
آن . طرف متعلق به دولت ايران شـناخته شـد ي بي آب و علف و فاقد اھمیت بود، منطقه و بیابانھاي بي

ھم بدين منظور كه دو دولت تا حدودي با ھم فاصله بگیرند و از برخوردھاي احتمالي و اختالفاتشـان در 
 .اين منطقه جلوگیري شود

در شرايطي به امضاي لندن و مسكور سید كه در ايران اركان حكومت مشروطه به خاطـر  1907قرارداد 
. صــادر شـده بـود 1285مبارزات مردمي شكل گرفته بود و فرمان برقـراري حكومـت مشـروطه در مـرداد 

اولین مجلس شورا در تاريخ ايران در مھر ھمان سال تشكیل شده بود و اولین قانون اساسي ايـران در 
یم و تـدوين شـده بـود قالب  1907بنـابراين انعقـاد قـرارداد . دي ماه ھمان سال تنظ كه ان در شـرايطي 

ً انگلیس از انقالب حمايت مي نمود، اين واقعیت را آشكار  مشروطیت در ايران به پیروزي رسیده و ظاھرا
سـاالري و  سزايي برخوردار است و دفــاع از مردم ساخت كه براي بريتانیا منافع استعماري از اھمیت به

مطبوعات ايران، انگلستان،  1907به نحوي كه پس از انعقاد قرارداد . دموكراسي تنھا در حد حرف است
روسیه و ساير كشورھاي اروپائي و ھمچنین مقامات اين كشورھا بـه صـراحت بــه پـیروزي انگلیـس در 

 .اين قرارداد اشاره كردند
به ھر روي روسیه و انگلیس پس از امضاي قرارداد، تالش كردند تا اقدام خود را تحت پوشش ايجاد يـك 

در آن زمان ھراس از قدرت روزافزون امپراتوري آلمان كه به تدريج به . جبھه واحد علیه آلمان توجیه كنند
صورت يك خطر جدي براي دول استعمارگر درآمده بود و نفوذ زيادي در بالكان و عثماني پیدا كــرده بـود، 

نه فات ديري ي خـود را برطـرف و   باعث شد كه رقباي آن دولت يعني انگلستان، روسـیه و فرانسـه اختال
 .ي مشترك علیه آلمان را فراھم كنند ي اتفاق مثلث و ايجاد جبھه زمینه

اگر چه افشاي اين قرارداد در ايران موجب ھیجان عمومي و اعتراضات شديدي گرديد و مجلس شوراي 
ھا عمالً اين پیمان را  ھا و انگلیسي اعتبار شناخت، با اين حال روس ملي به اتفاق آراء آن را مردود و بي

. ھاي وسیعي در شھرھاي ايران بـه عمــل آوردنـد به اجرا گذارده و پس از آغاز جنگ جھاني اول دخالت
لس و تظـاھرات آنھـا علیــه سیاسـت دو دولـت متجـاوز در  بدين ترتیب اعتراضات مـردم و نماينــدگان مج

. ھاي كشور نیز موجب فسخ قرارداد نگرديـد تھران و شھرستانھا و ھمچنین چاپ مقاالت تند در روزنامه
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در ھمین زمان مارلینگ وزير مختار انگلیس به دولت ايـران اطمینــان داد كــه اسـتقالل و تمامیــت ارضـي 
ھاي يـك دولـت ثالـث  ايران محفوظ خواھد ماند و قرارداد بین دو دولت فقط به منظور جلوگیري از دخالت

باشد، ولي ايرانیان قانع نشدند و وقتي مشـیرالدوله پیرنیـا وزيـر  در امور داخلي ايران مي) آلمان يعني (
ندگان ملـت بـه  24امورخارجه اين اظھارنظر را در  سپتامبر به اطالع مجلس شوراي ملي رسـانید، نماي

در اين مـورد . اعتبار دانستند اتفاق آراء قرارداد منعقده بین دو دولت خارجي در مورد ايران را مردود و بي
يران طـي يادداشـت دوم نوامبــر  محمد علي شاه نیز از نظر مجلس پشـتیباني كـرد و در نتیجـه دولــت ا
به دولتین روسیه و انگلستان اعالم نمودكه چون قرارداد مزبور مابین آن دو دولت انعقاد يافته، لذا  1907

 تمـام  اي كه دارد، باشد و دولت ايران نظر به استقالل تامه مواد آن فقط مربوط به خود دولتین مذكور مي
كه قـرارداد مي حقوق و آزادي عمل خود را محفوظ مي باه دارد و خود را از ھر نفوذي و اثري  ي  توانـد در

ً مصون و آزاد مي  .داند ايران داشته باشد مطلقا
فوق  الوصف علیرغم اعتراض مع ھاي صورت گرفته، به علت ضعف دولت ايران، خللي در اجـراي قـرارداد 

قرارداد و اشـغال منـاطق نفــود خـود  به اجـراي مفـاد  تدريج شـروع  ايجاد نشد و روسیه و انگلیس بـه 
 .نمودند
شتیباني از انقــالب مشـروطیت وجھـه و  ي مستقیم اين قرارداد اين بود كه انگلیسي نتیجه كه بـا پ ھا 

فور و  اعتباري كسب نموده بودند به سرعت آن را از دست داده و از اين تاريخ مانند روسـھاي تــزاري من
 .مبغوض افكار عمومي ايران گرديدند

 
 گیري نتیجه

اگرچه خطر تسلط و تجاوز روزافزون استعمارگران روس و انگلیس و تھديد استقالل ايران يكـي از داليـل 
خواھان به نیات اسـتعماري بیگانگـان  گاه مشروطه ور شدن انقالب مشروطه بود، با اين حال ھیچ شعله

ھـاي  ي اوج دخالت نقطـه. ھاي بـزرگ واگــذار كردنـد پي نبردند و سرنوشت نھضـت را بـه دخالـت قــدرت
ستن مجلـس توسـط محمد توان در دو مسئله بیگانه در جريان انقالب مشروطه را مي علـي  ي به توپ ب

كه ايران را به مناطق تحت نفوذ دو كشور روســیه و  1907ھا و ھمچنین عقد قرارداد  شاه به ياري روس
گان شوسـتر و . انگلیس تقسیم كرد، مشاھده نمود در نھايت نیز درخواست روسیه مبني بر اخراج مور

ھـاي  بدين ترتیب اتحـاد دولت. تیر خالص را به انقالب زد 1911حمايت بريتانیا از اين درخواست در سال 
نگ اول از  1907روسیه و انگلیس در مقابل خطر آلمـان، تقســیم ايـران در قـرارداد  و اشـغال ايـران در ج

 .آيند جمله مھمترين عوامل خارجي در شكست مشروطه به شمار مي
يران پـس از شكسـت مشــروطه به ھر روي رقابت قدرت یس در ا  نـیز ادامـه  ھاي سنتي روسـیه و انگل

ھاي خـود  گیري آمدند، بايد تعادل راحفظ كرده و در تصـمیم به طوري كه دولتھايي كه روي كار مي. يافت
یل رقابـت روس و  از اين رو طي تمام سـال. گرفتند منافع اين دو قدرت را نیز در نظر مي عد بـه دل ھاي ب

كردند و چند دسـتگي میــان سـران انقـالب را  ھا يكي پس از ديگري سقوط مي انگلیس در ايران، كابینه
 .ساختند بیشتر نمايان مي
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