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    History Site of Mirhadi hoseini 

   بیگانگان و نھضت مشروطیت

  
 

 سید مصطفي تقوي             
  

ھنگامي که محمدعلي شاه مجلـس اول را .دربارة نقش دولتھاي روسیه و انگلیس در تحوالت نھضت مشروطیت سخن فراوان گفته شده و مي شود
ناه بردنـد به ســفارت انگلیـس پ ھماننـد بسـت نشـیني مشـروطه خواھـان در سـفارت 1.به توپ بست و منحل کرد، تعداد زيادي از مشروطه خواھان 

بـدين ترتیب،اشـاره اي .انگلیس،قبل از پیروزي مشروطه ،اين موضوع نیز باعث شد که از پیوند دولت انگلیس با نھضت مشروطیت سخن به میـان آيـد
در اين باره نـیز برخـي .کوتاه به مواضع دولتھاي روس و انگلیس در جريان برخورد محمدعلي شاه با مجلس و مشروطه خواھان، الزم به نظر مي رسد

تاده و  ين واقعـه بريتانیـا از روسـیه عقـب اف يران، در ا از متون تاريخي به خواننده چنین وانمود مي سازند که گويا در عرصة رقابت روس و انگلیس در ا
حال آنکه مطالعة اسناد منتشر شدة وزارت امورخارجة ھر دو دولت يــاد شـده .محمدعلي شاه توانست با پشتیباني روسیه بنیاد مشروطه را براندازد

ھا ھمچنـان مفـاد موافقتنامـة .تصوير ديگري از مواضع آنھا را نشان مي دھد از مطالعة آن اسناد روشن می شود که پايه و مبناي موضـعگیري آن دولت
بر آن پايه،سیاست آن دولتھا در ايران،تابعي از سیاست اروپايي آن دو دولــت بـوده و آنان،بـا .بوده و در اين واقعه ھم نیز ھمین گونه بود 1907مشھور 

بدين ترتیب،درست آن است که روسیه رجال ايرانـي . توجه به تھديد مشترکشان در اروپا،ناگزير از ھمگرايي و ھماھنگي با يکديگر در امور ايران بودند
اينکه ھر دو دولت سـلطه گـر در پـي آن . ھوادار خود را بیشتر در میان درباريان،و بريتانیا رجال ھوادار خود را بیشتر در میان مشروطه خواھان مي ديد

به نظـر مــي رســد امـا . بودند تا افراد و جناحي را پشتیباني و تقويت کنند که بتوانند به وسیلة آنھا منافع خود را تأمین کنند، امري طبیعـي و آشــکار 
بود و .انجام مي گرفت و از آن فراتر نمـي رفــت 1907نبايد فراموش کرد که اين اقدام در چارچوب قرارداد  ھم بـود، منافعشـان  آنچـه بـراي آن دولتھـا م

نه انگلیسـیھا بــا .بس جود آورنـد و  يران بـه و کز و دولـتي مقتـدر و کارآمـد در ا نه روسھا با پشتیباني از رجال درباري در پي آن بودند که قـدرتي متمر
آنان تنھا مي خواستند .پشتیباني از مشروطه خواھان مي خواستند ايران را به مشروطیت و پلورالیسم سیاسي و آزادي و توسعة اقتصادي برسانند

تصور اينکه روسھا در پي ايجـاد اسـتبداد بودنـد و انگلیسـیھا . از رجال و جناحھاي سیاسي ايران به عنوان ابزاري براي تأمین منافع خود استفاده کنند
دلشان براي آزادي ملت ايران سوخته بود،ساده انديشي نسبت به ماھیت دولتھاي سلطه جو و استعمارگر،و ناآگاھي از فرايند روابـط اسـتثمارگرانة 

آنچه آنان مي خواستند . براي آن دولتھا،در اين مقطع تاريخي، نه محمدعلي شاه اھمیت داشت و نه مشروطه. آن دولتھا با دولت و ملت ايران است
تأمین شــده و آنــان  1907حاکمیتي ضعیف، اما يکدست و يکنواخت و ھمچنین مطیع و مجري قرارداد  شان  مورد نظر بود تا بدان وسیله نظم و امنیت 

ھاي ھمسـايه . بتوانند ھر کدام در حوزة نفوذ خود منافع خود را برآورده سازند شايد اين عبارت مارلینگ بتوانـد بیـاني فراگـیر و جـامع از سیاسـت دولت
که نظـم برقــرار «او در گزارشي براي ادوارد گري، با نظر موافق از قول ايزولسکي،وزير امورخارجة روسیه، نقل مي کند که . باشد دولت روسیه،مادام 

ً بـي تفـاوت اسـت سبتا عاطفي ويــژه بـا درباريـان و 2.»است، راجع به اينکه کدام پادشاه بر ايـران فرمـانراوايي کنـد، ن بـدين ترتیـب، نـه روســھا پیونـد 
شتند ھان دا بـه ھمیـن علــت .محمدعلي شاه داشتند که منافع ملي خود را براي حفظ آنان فدا کنند و نه انگلیسیھا چنین پیونـدي بــا مشـروطه خوا

به )1286آذر و دي (است که در اين واقعه نیز،مانند واقعة معروف به میدان توپخانه  شته و حـذف او را  ، ھر دو دولت بر حفظ محمدعلي شاه تأکیـد دا
از اين رو،دولت انگلیس به ظل السلطان انگلوفیل که ھواي سلطنت در سر مي پرورانـد و از ســوي برخـي از مشـروطه خواھـان.صالح خود ندانستند

 3.نیز تحريک و تشويق مي شد،ھشدار داد که از چنین خیالي دست بکشد...)ملک المتکلمین،تقي زاده و(
  

انجمنھا با علم به قدرت خود مي کوشند در ھمة ارکان دولت دخالت کنند و با نظرات کوته بینانـه و «در اين برھه نیز آنھا بدين نتیجه رسیده بودند که 
ً غیر ممکن ساخته است ني 4.»ناآگاه و بدگماني اکثر رھبرانشان، وظايف دولت را تقريبا قي زاده در روزھـاي پايا حتي شخص راديکالي مانند حسن ت

سو و نظـر نامسـاعد قـدرتھاي  عمر مجلس درصدد نرمش با محمدعلي شاه برآمد و علت تغییر موضع خود را عدم پشتوانة اجتماعي انجمنھا از يـک 
شاه نـه کودتـايي روســي، بلکـه نتیجـه . خارجي نسبت به عملکرد انجمنھا از سوي ديگر دانست بدين ترتیب، انحالل مجلس به وسیلة محمـدعلي 

حمايت مشترک روس و انگلیس از محمدعلي شاه، به علت ضعف کارآيي رھبران مشروطه و براي مھار ھرج و مرجي بود که منافع آنان را تھديد مي 
جلس، به اندازه اي اوضاع را فلج کرده بود که نه تنھا مشـروطه خواھـان معتـدل به بیان ديگر، عملکرد انجمنھا و مطبوعات و نمايندگان سکوالر م. کرد

اعتبار و کارآيي خود را در جامعه از دست دادند، بلکه دولت بريتانیا ھم ، با اينکه بـا آنـان ھمـدلي داشـت و آنــان را ابـزاري بـراي تــأمین منـافع خـود و 
اھرمي براي باال بردن قدرت چانه زني خود در رقابت با روسیه مي دانست ، ديگر توجیھي براي دفاع از عملکرد آنان نداشت و ناگزير به حذف آنان به 

چنانکه در مقطع بعدي، به رغم اظھار دوستي روسھا با محمدعلي شاه چون وي را ھم قادر به تأمین منافع خـود . دست محمدعلي شاه رضايت داد
 . نديدند، ھر دو دولت به حذف او رضايت دادند
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