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  دولت و جامعه در ایران انقراض قاجار و استقرار پھلوی :ررسی کتاب نقد و ب

 نوشته محمدعلی ھمایون کاتوزیان

  
  

ھایی انجام گرفته است که برای  ی نظریه ی ایران غالبا بر پایه ی دولت، سیاست و جامعه مطالعات جدید درباره
ھا و رویدادھای  ھا در تبیین برخی از پدیده اند و ھمین باعث ناکامی آن نظریه ی اروپایی پدید آمده جامعه ی مطالعه

ی جدید و متفاوتی عرضه کرده است که  کاتوزیان، باتوجه به این واقعیت، نظریه. تاریخی و اجتماعی ایران شده است
طور  این نظریه به  در کتاب حاضر،. شمارد اسی ایران میی استبداد و ھرج و مرج را ویژگی تاریخ سی تناوب پیوسته

قانون، مشروعیت، عصیان،   ی چگونگی مالکیت،  تفصیلی و کامل با تحلیل شواھد تطبیقی از تاریخ ایران و اروپا در زمینه
در   ،شناسی تاریخی ایران پس از آن این نظریه، به عنوان الگوی جامعه. تحرک اجتماعی، و غیره عرضه شده است
نسبتًا کوتاه  ی  شود و شواھد فراوانی از رویدادھای این دوره کار بسته می مورد رویدادھای پایان قرن نوزدھم ایران به

خود در فھم و تحلیل وقایع و تحوالت سیاسی و   ی  نوبه ی یادشده به نظریه. آید در تأیید آن دیدگاه به دست می
 .گشاست اجتماعی ایران در این دوره راه

 State And Society In Iran: The Eclipse Of The Qajars And  The Rise Of Theای است از کتاب  این کتاب ترجمه
Pahlavis و اصالحات مؤلف کتاب، محمدعلی ھمایون  و سپس با بازبینی   ١٣٧٩قلم حسن افشار که نخست در  به

  .چاپ رسید از سوی نشر مرکز به ١٣٨٠کاتوزیان، در 
  

 ؛ »دولت و جامعه در ایران انقراض قاجار و استقرار پھلوی«ررسی کتاب نقد و ب

  كارنوشت دانشجويي براي درس مباني تاريخ اجتماعي ايران  ،  شیخ زین الدین  -شھرزاد المعی  

  ١٣٨۵تیر   ، زير نظر دكتر محمدرضا جوادي يگانه  ، خالصه و نقد کتاب: موضوع 

  : مقدمه 

ايم دولت و جامعه در ايران انقراض قاجار و  كتابي كه ما براي كار تحقیقي درس مباني تاريخ اجتماعي ايران انتخاب كرده
ايد  باشد اين كتاب ھمان طور كه از نان بر مي استقرارا پھلوي نام دارد كه اثر دكتر محمد علي ھمايون كاتوزيان مي

) شمسي ١٣٢٠(تا پايان حكومت رضاشاه ) شمسي ١٢١۵(را از زمان سقوط قاجار تحوالت اجتماعي و سیاسي ايران 
  . كند بررسي مي

  درباره نويسنده اثر

ي شرق شناسي دانشگاه آكسفورد به تدريس  دكتر محمد علي ھمايون كاتوزيان كه در كالج سنت انتوني و دانشكده
ھاي اقتصادي تاريخي و ادبي در ايران و جھان شناخته  نهھاي متعدد در زمی ھا و تالیف اشتغال دارد و به خاطر تحقیق

ھاي برخي از  ي زندگي، ديدگاه و خصلت ي اين كتاب تحلیل خود را درباره اي ھشتگانه شده است در مقاله
زاده،  احمد كسر وي، سید حسن تقي: ھا عبارتند از ھاي تايخ معاصر ايران داده است برخي از اين شخصیت شخصیت

  . پردازد علي مجتھدي، فروغ فرخزاد، يك مقاله نیز به مشروعیت سیاسي و پايگاه اجتماعي رضاشاه ميدكتر محمد 

ھايي از تحوالت تاريخ معاصر  ھايي ھستند كه به گوشه ھا استوار بر مستندات و در گوناگوني خود روشنايي مقاله 
  . ايران

ي دو اثر تحقیقي است و در مجلد  كتاب حاضر در برگیرينده :ھمان گونه كه دكتر كاتوزيان در پیشگفتار كتاب آورده است
اي كه از  ي دولت وجامعه در ايران به طور كلي؛ با توجه خاص به دوره اي است كه درباره واحدي، يكي از انھا مطالعه



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٢ 
 

ي  شود و به پايان حكومت رضاشاه پھلوي در اوايل دھه آغاز مي ١٨٩۶/١٢٧۵شاه قاجار در سال  قتل ناصرالدين
و  ١٩١٩/١٢٩٨مويي از قرارداد  گردد ديگري گزارش و تحلیل دقیق و مستند و موبه شمسي ختم مي ١٩۴٠/١٣٢٠

  ]١.[ي مستقیم، آن قرارداد بود است كه نتیجه ١٩٢١/١٢٩٩كودتاي 

دھد شناسانه مورد بررسي قرار  وي در اين كتاب سعي كرده است تا حوادث و رخدادھاي تاريخي را با يك نگاه جامعه
چرا كه وي در اين اثر صرفًا به بیان رويدادھاي تاريخي و شرح و توصیف سطحي انھا نپرداخته است بلكه سعي نموده 
تا علل و چگونگي وقوع ھر يك از حوادث را با در نظر گرفتن پیامدھاي اجتماعي انھا مورد توجه قرار دھد و حتي نظرات 

  .ھاي پیشین مطرح شده ابراز كند ادھاي تاريخي كه توسط شخصیتخود را نیز در رابطه با بیان برخي از رويد

خورشیدي توسط  ١٣٧٩، انقراض قاجار و استقرار پھلوي، كتابي است كه چاپ اول آن در سال »دولت و جامعه ايران« 
  . ي آن دكتر محمد علي ھمايون كاتوزيان است نشر مركز منتشر شد و نويسنده

ي ايران عرضه  ي دولت، سیاست و جامعه اي درباره ي جديد و متفاوت در مطالعات تازهدكتر ھمايون كاتوزيان نظريه ا
در اين كتاب، اين نظريه . شمارد ي استبداد و ھرج و مرج را ويژگي تاريخ سیاسي ايران مي كرده است كه تناوب پیوسته

ي چگونگي مالكیت، قانون، مشروعیت،  ینهبه طور تفضیلي و كامل و با تحلیل شواھد تطبیقي از تاريخ ايرا و اروپا در زم
  . عصیان، تحريك اجتماعي، و غیره عرضه شده است

در عجبم كه براي ايراني و افكار و سیاست او، ھزاران نظريه و ايده از سوي ايرانیان و خارجیان مطرح شده و ھنوز ھم 
  !اند كه ايراني كیست و تفكرش چیست؟ ھیچكدام نفھمیده

  : ي پاياني كتاب مورد بحث، پرسش جالبي مطرح شده در صحنه

ديد؟ پاسخ اين است كه  شود كه روي ھم رفته ايران بدون رضاشاه سود مي كرد يا زيان مي گاه اين پرسش مطرح مي
رحم  بيزيرا حتي حكومت استبدادي ... رفت ھمان بھتر كه او ظھور كرد اگر بدون او ھرج و مرج و خطر تجزيه از بین نمي

  . او از ھرج و مرج دايم بھتر است

اي كه در برگیرنده  دھد جامعه ي استبدادي ايران را به خود نشان مي ي تاريخي مورد نظر دگتر كاتوزيان، جامعه دوره
گیرد و سپس آشوب و ھرج و مرج حكم  ھاي استبدادي است كه عمر ھر دولت با شورشي پايان مي اي از دولت چرخه

  ]٢.[تا اينكه دولت جديدي به آن پايان بخشد و حكومت استبدادي را احیا كند گردد فرما مي

ھا و حوادث  اما به نظر من نوينسده در اين كتاي سعي داشته است كه بر اساس مدارك و شواھد تاريخي اتفاق 
را ھر چه  ١٢٩٩/١٩٢١و كودتاي  ١٩١٩اش به وقوع پیوسته از جمله قرارداد  ي زماني مورد مطالعه مھمي كه در دوره

تر براي خوانندگان توصیف كرده و تحلیل كند كه البته در رابطه با نتیجه مطالعات و تحقیقات او ھمان طور كه خود  بیش
ھايي بودند كه حدود دو  ھا ھمان گیري نتايج دور از انتظاري نبود و نتیجه) در قمست پیشگفتار كتاب(كند،  نیز عنوان مي

تصادي سیاسي ايران، در كودتاي مصدق و مبارزه براي قدرت در ايران و در مقاالتي به ي پیش در كتاب اق دھه
  .انگلیسي و آثار ديگري به فارسي توسط خود نويسنده منتشر شده بود

در واقع دكتر كاتوزيان با انگیزه خود را در رابطه با اين كتاب شناخت بھتر اتفاقات گذشته و بدست آوردن چارچوب 
داند كه شايد اين ھمان  تر آينده مي بیني و برنامه ريزي عقالني فھم بھتر اتفاقات و حوادث امروز و پیش تحلیلي براي

بايست آن را دنبال كنند ھر چند كتاب ھاي تاريخي ھم وجود دارد  ھاي تاريخي مي انگیزه و ھدفي است كه تمام كتاب
تر راجع به حوادث و  كنند و از توضیحات عمیق كه صرفًا اتفاقات و رويدادھاي گذشته را براي ما توصیف مي

  . اند ھا پرھیز كرده ھاي بیشتر در رابطه با آن موشكافي

براي سومین بار تجديد  ١٣٨۴باشد در سال  مي ١٣٧٩ھمان طور كه گفتیم كتاب حاضر چاپ اول آن مربوط به سال 
  . آوري گرديد كه چاپ شده است اين كتاب در يازده فصل جمع
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  : فصل اول 

ھاي  حكومت استبدادي نظريه تطبیقي دولت، سیاست و جامعه در ايران است كه در اين فصل نويسنده يادداشت
ي ايران قرم بیستم و تحلیل مارتین ھر ترس از اوضاع  ھاي كوتاھي درباره روشي شناختي، احكام اولیه و يادداشت

  . ھاي مربوطه ضمیمه گرديده است نوشت پي) ھمانند ساير فصول(سیاسي ايران آورده است و در آخر اين فصل 

  آزادي و لجام گسیختگي در انقالب مشروطه: فصل دوم 

ھا و آغاز مبارزات براي مشروطه و مطرح شدن بحث مشروعیت در برابر  كه در اين فصل نیز نويسنده به ھرج و مرج
  . پردازد مشروطیت و سپس آزادي و لجام گسیختگي مي

  رج و مرجمشروطیت و ھ: فصل سوم

  . گیرد در اين فصل قضیه شوستر و ارزيابي ان، و از طرفي ظھور ناسیونالیسم مورد بحث قرار مي

  ١٩١٩مبارزه براي قرارداد : فصل چھارم 

  . كند را شرح داده و تحلیل مي ١٩١٩الدوله و قرارداد  در اين فصل نويسنده كابینه وثوق

  ١٩١٩مبارزه با قرارداد : فصل پنجم 

ھا به طور جداگانه  پردازد و به مبارزات فزاينده آمريكا، روس به بررسي انواع مبارزات داخلي و خارجي مي اين فصل
  . نمايد اشاره مي

  الدوله سقوط وثوق: فصل ششم   

گیرد و ھمچنین دولت  در اين فصل نیز سقوط وثوق الدوله از طريفي و سقوط خیاباني از طرف ديگر مورد بحث قرار مي
  . باشد له و نیز عنوان بحث ديگر فصل ميمشیرالدو

  سقوط مشیرالدوله: فصل ھفتم 

اين فصل به بررسي مسائل مالیه و انتخابات، ژنرال آيروسايد و كودتا علیه استاروسلسكي و به دنبال آن استعفاي 
  . پردازد مشیرالدوله مي

  زمینه كودتا: فصل ھشتم 

  . شود مي در اين فصل عواملي كه منجر به كودتا شد مطرح

  كودتا: فصل نھم

ھاس دولت انگلیس در برابر كودتا و ھمچنین واكنش  شمسي به واكنش ١٢٩٩در اين فصل پس از شرح كودتا در سال 
  . كند خود ايرانیاني اشاره مي

  رضاخان و پايان ھرج و مرج: ١٠فصل 
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اندازد و بعد نیز مبارزه براي رياست جمھوري و  ضاخان و زندگي پادشاھي او مي       اين فصل نگاھي به شخص ر
  . دھد انقراض قاجاريه را مورد بررسي قرار مي

  رضاشاه استبداد مدرن: ١١فصل 

  . گیرد لیل قرار ميھايي در اين زمینه مورد بررسي و تح روي كار آمدن رضاشاه و براوردي عمومي از حكومت او بحث

  روش تحقیق 

پردازيم بر آن شديم كه براي پیشبرد فعالیت خود و  از انجا كه ما به صورت يك گروه دو نفري به اين كار تحقیقي مي
ھاي مختلف كتاب را بین خودمان تقسیم كرديم تا ھر كدام به طور  جويي در وقت بخش ارائه كار تحقیقي بھتر و صرفه

تري  ھاي اينترنتي اطالعات كامل ھمچنین با استفاده از سايت. بیشتري به مطالعه اين اثر بپردازيم جداگانه و با دقت
آوري اطالعات  ي سواالتي كه ضمن مطالعه و جمع اورديم و در اين بین درباره ھاي مورد نظر خود بدست درباره موضوع

پردازيم به اين ترتیب ما از ھمان ابتدا سعي وگو و تبادل نظر ب كند با ھم به بحث و گفت ذھنمان را مشغول مي
تر  ي بیش ھاي انھا با مطالعه كرديم كه اين سواالت را به طور جداگانه يادداشت كنیم و براي بدست آوردن پاسخ مي

  :اين سواالت  كتاب و برخي اثرھاي ديگر به يكديگر ياري رسانیم از جمله

في با خود به ھمراه داشت و به عبارت ديگر ايا وقوع اين انقالب انقالب مشروطه چه دستاوردھاي مثبتي و من - ١ 
  اي جز ھرج و مرج در پي نداشت؟  مفید به حال مردم و جامعه بود يا نتیجه

به طور طبیعي در مقابل ھم و ) مشروطیت و مشروعیت(چگونه مشروعیت در برابر مشروطیت قرار گرفت و آيا اين  - ٢ 
  ؟در تضاد با ھم ھستند يا خیر

  شد چه بود؟ ١٩١٩ھاي اجتماعي كه منجر به عقد قرارداد  زمینه - ٣ 

  شد؟ ١٢٩٩چه عواملي سبب كودتاي  -۴

  چرا مشروطیت نتوانست بعد از كودتا و زمان رضاخان ادامه حیات دھد؟ -۵

  )به عبارت ديگر چرا مشروطیت ناكام ماند؟(

  : پاسخ به سواالت تحقیق

  دستاوردھاي انقالب مشروطه

آن ھا از ستم به ستوه آمدن بدودند و عدالت . ھاي انقالب مشروطه در ايران براي پیشگامان انقالب روشن بود ارمان
مردم در پي آن بودند تا اندكي از فشار استبداد بكاھند و قدرت سلطه شاه را كه بازيچه استعمار بود، . خواستند مي

خواستند حكومت شاه را  ي را پذيرفتند، از آن روي بود كه ميمھار كنند، اين بود كه مردم واژه مشروطه و ساخت عثمان
  .اما به داليل فراوان اين انقالب ناكام شد. مشروط به راي مردم خود كنند

ش روشنفكران مجتھد شروع به تاكید بیشتر بر حكومت  ١٢٧٠-١٨٩٢/١٢۶٨- ١٨٩٠ھاي  بعد از قیام تنباكو در سال 
اي از میھن پرستي حتي ناسیونالیسم را اگر چه به صورت كم و  اد درك تازهھمچنین در مواردي ايج. مشروط كردند

گروه . اگر چه اصناف مختلف انھا منافع يكساني نداشتند. تجار از منافع خويش آگاھتر شدند. بیش پوشیده آغاز كردند
د نداي جامعه را پاسخ كردند كه به عنوان رھبران مردم باي ناھمگون تر علما بودند، ھر چند غالب انھا احساس مي

  )٢.(دھند
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شاه  با مرگ ناصرالدين. بود ٢٠در حكم تمرين موفقیت آمیزي براي انقالب مشروطه در اوايل قرن   از اين رو قیام تنباكو
  . ھرج و مرج افزايش يافت

. انجامیدھا از رفتار ستمگرانه حكام به تظاھرات معترضانه مي  گوشه كشور و گزارش ۴ھاي ايجاد شده در  اشوب 
زاده، دولت  تاثیر فراواني بر افكار انقالبي روشنفكراني چون تقي ١٩٠۵شكست روسیه از ژاپن و وقوع انقالب روسیه 

  . آبادي و مساوات گذاشت

وقايعي چون چوب خوردن چند تاجر محترم قند و شكر در تھران به فرمان عالءالدوله براي پايان دادن به كمبود قند و به 
الدين اصفھاني در مسجدي تقبیح حكومت استبدادي و مھاجرت علما و تحصن  خنراني آتیشین سید جمالدنبال آن س

عوامل حكومت در جريان سركوب نارضیان يك . در حرم مقدس حضرت عبدالعظیم نشانه خشم فراواني از حكومت بود
  . واعظ برجسته را دستگیر كردند

از  ١٩٠٧شاه در سال . امضا كرد ١٩٠۶/١٢٨۵مد علي میرزا در سال قانون اساسي را مظفرالدين شاه و ولیعھدش مح
 ١٩٠٨/١٢٨٧كودتاي او در ژوئن   اختالفات شاه جديد با مجلس به. دنیا رفت و محمد علي میرزا جانشین او شد

  .انجامید

گي مالكان سپاه بختیاري در اصفھان به فرماندھي سران ايل و لشگر گیالن به سرگرد ١٩٠٩يك سال بعد در ژوئن  
شاه استعفا داد و از . امدند و پیروزمندانه با تھران حمله كردند اهللا خان در قزوين گرد بزرگي چون سپھدار تنكابني و فتح

  . تر احیا گرديد كشور اخراج شد و حكومت مشروطه اين بار انقالبي

و بیش از پیش آغوشش را به . دست داد در اثر رشد صنعت و امپراطوري در اروپا اقتصاد ايران تعادل سنتي خود را از 
در نتیجه تولید و صدور محصوالت سنتي كاھش يافت و تولید و صدور محصوالت كشاورزي . سوي تجارت جھاني باز كرد

سواي آن از دست دادن ) ٣.(اي جديد بیشتر شد خانه و واردات كار. افزايش يافت) مانند پنبه و ترياك(خاص فروش 
  . بب شد كه ما از برخي از منابع طبیعي و اجتماعي خود محروم شودھايي از كشور س بخش

بنیه  ھاي گمركي منجر شد كه صنعت از نظر اقتصادي بي اقتصادي به كاھش تعرفه –ھمچنین روند تضعیف سیاسي  
اش  و نتیجهدفاع گذاشت  و از لحاظ فناوري توسعه نیافته كشور را در برابر واردات كاالھاي ماشیني شیك و ارزان و بي

  . توقف صدور تولیدات داخلي، غلبه تولید محصوالت كشاورزي از نوع پنبه و ترياك و افزايش عمومي واردات بود

و كاھش سطح زندگي باعث نارضايتي . عواقب تورم در پي كاھش شديد بھاي جھاني نقره كه پشتونه پول ايران بود 
  . ايرانیان شد

قشر روشنفكر قانون را كلید پیشرفت اروپا دانستند كه قانون براي آنھا ابتدا با حكومت پاسخگو و بعدھا قانون مترادف  
حال . باشد مي) ھاي سنت(در حالي كه در كشورھاي غربي و اروپايي ازادي و قانون معني ازادي از قانون . با آزادي

  . كه در آخر كارش به لجام گسیختگي كشید  آزادي خالصه شدانكه در نظر بسیاري از مردم ايران قانون در 

  : ترين دستاورد انقالب مشروطه خود مشروطه بود به نقل كاتوزيان بزرگ

  . حكومت بر پايه قانون اساسي باوري كه مبارزان و حامیان انقالب داشتند 

در (مجلس را خانه ملت مي دانستند . العاده مجلس اختیارات فوق -١: از جمله دستاوردھاي منفي انقالب مشروطه
اي از دولت  مجلس را زير مجموعه. گويي اين دو ھنوز در نظام استبدادي برفتاده رو دروري يكديگر بودند) مقابل دولت

حتي در مورد جزئئیات ) دستگاه اجرايي(توانست به دولت پنداشتند كه مي ديدند بر عكس آن را نیروي ملت مي نمي
شان آورده بودند بدون اينكه شناخت درستي از آن داشته  اصل تفكیك قوا كه در قانون اساسي. كارش دستور دھد

  . باشند
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ھاي با دوام تر از طريق آن بتوانند محلس را با خود ھمراه  نظام جزئي يا پارلمان مناسبي وجود نداشت كه كابیه - ٢ 
  . كنند

  . خان خاني فتنه و آشوب. از عوامل ھرج و مرج گرايش ھمبستگي به خود مختاري -٣

دخالت رو به افزايش گذاشته  ١٩و ھمچنین ھرج و مرج كه ھم مسئول آن دخالت خارجي در ايران كه از اوايل قرن  
گسترش تازه روابط دوستانه . كشور را فرا گرفت نداشت ١٩١٠ولي ارتباطي با نوع ھرج و مرج داخلي كه پس از سال 

  . تضعیف بیشتر دولت ايران انجامیده بود روس و انگلیس به ١٩٠٧و قرارداد 

در ايجاد اختالل؛ ناامني، كشمكش و  –چه در واليت   چه در مراكز سیاسي و –البته نبايد نقش مھم نیروھاي داخلي 
تاريخ ھجده ساله اذربايجان است، تنھا به عنوان نمونه . خطر تجزيه كشور ناديده گرفت گواھش كتاب حجیم كسروي

  . ج و مرج نتیجه سقوط ھر حكومت استبدادي بودبه ھر حال ھر

در نتیجه ھرج و مرج . شد دچار ھرج و مرج مي. كرد شد يا سقوط مي ھر بار كه حكومت استبدادي در ايران تضعیف مي
  . پیدا كرد تا اينكه جنگ و اقدامات دول متخاصم كشورھا را تا آستانه تجزيه پیش برد    پس از مشورطه ادامه

  ر نبود كه انتخاب مشروطه فقط زيان بار باشد و سودي عايد نشده باشداما اين طو

اش برچیدن بساط حكومت استبدادي و جانشین كردن حكومت  انقالب مشروطه ھمان گونه كه قبال ذكر شد و ھدف
  . مشروطه بر اساس حاكمیت قانون

   

و . ايجاد نظام مشروطه باقي نماند طور كه نشان داديم كه رمقي براي در مورد اين ھدف انقالب مشروطه ھمان
بايد اضافه كرد . كشمكش خانمانسوز خود مشروطه خواھان با يكديگر حتي كار عادي كشور داري را بسیار دشوار كرد

  . كه بزرگ ترين دستاورد رضاشاه برقراري نظم و ثبات در ھرج و مرج بود

شايد بتوان گفت . جديد، تسھیالت جديد حمل و نقلو ھدف دوم نوسازي دستگاه اداري و بكارگیري آموزش و پرورش 
قشري كارمند پديد امده و آغاز به فراگیري . كه در مورد اين ھدف پیشرفتي حاصل شده كه دوام بیشتري داشت

مفاھیم ابتدايي قانون و عدالت . رشته حقوق پديد آمد. حكم قضايي تاسیس شدند. ھاي جديد كشورداري كرد روش
  . ھاي ديگري از اين قبیل پس از مشروطه پديد آمدند و نمايندگي محلس و مفھومقضايي، انتخابات 

اي به دلیل انكه  و رضاشاه فراھم آورد تا اندازه  اين دستاوردھا شالوده پیشرفتھاي سريع و بیشتر را در دوره رضاخان 
راكم و تمركز قدرت تعقیب مطلوبیست انھا چندان مورد اختالف بنود ولي بیشتر بدين سبب كه ت) ھمچون گذشته(

  . كرد سريع اين اھداف را بسیار آسانتر مي

به طور طبیعي در تقابل ھم و ) مشروطیت و مشروعیت(چگونه مشروعیت در برابر مشورطیت فرار گرفت و ايا اين  -٢
  در تضاد و با ھم ھستند يا خیر؟

از انجا كه مشروعه به عنوان . شرھیت گذاشتندمشروعه نام مبھمي بود كه نوري و پیروانش روي حكومت مبتني بر 
و ھمسويي و . مقوله سیاسي روشني نیز نبود. شقي در برابر حكومت مشروطه شكل و محتواي مشخصي نداشت

اين . ھمكاري مبلغان آن با حكومت استبدادي شاه نیز اعتبار چنداني براي ادعاي مشروطه خواھي انان باقي نگذاشت
اياني بودند كه حداكثر ھدفشان تفويض حكومت استبدادي با حكومت مطلقي بر اساس گر مشروعه خواھان سنت

حتي چشم ديدن . شريعت بود و در چارچوب سلطنت قاجار و بدون دست زدن به چارچوب اجتماعي سنتي موجود
از ترويج نوري و ھواخواھانش كه مشروعه خواه بودند . گرا بود خالصه اينكه مشروعه سنت. مطبوعات را نداشتند

  .فرھنگ جديد اروپايي بیم داشتند
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  .ھاي خود را به شكل عنوان كردند خواسته ١٩٠٧وطي تعصن در حرم حضرت عبدالعظیم در تابستان  

  . در نظام نامه اساسي مجلس بعد از لفظ مشروطه بايد لفظ مشروعه نوشته شود -١

لما بگذر و كه اختیار انتخاب انھا فقط و فقط با مراجع نظام در قانون قید شود كه ھمه قوانین بايد از نظر گروھي از ع - ٢ 
  . باشد

  .»مطبوعات مطلقًا ازاد است«كرد مواردي از قانون اساسي از اين دست از اين دست كه اعالم مي -٣

الف انھا مخ. مورد تجديد نظر قرار گیرد و با شرح منطبق گردد» علماي عظام تغییر دادند و تصحیح فرمودند«و آن را  
گذاري براي توسعه اقتصادي به  انداز و سرمايه ھاي تجدد خواھانه اي مانند سوادآمندي زنان، تشويق پس سیاست

ھاي آتشبازي و دعوت از  نمايش» زنده باد«حتي از چیزھايي مانند فرياد . جاي اختصاص و جوه به اموز مذھبي بودند
رسمي اولین سالگرد صدور فرمان تاسیس حكومت  سفراي خارجي در مصیبت ھمسرنشان براي شركت در مراسم

وحشت شديد انھا ناشي از احساس بیگانگي از يورش فريب الدفوع فرھنگ كامًال غريبه و . ترسیدند مشروطه مي
  . ھاي انھا پیداست بیرون رفتن امور از دستشان و از گردونه خارج شدنشان از نوشته

اش از مشروطه  اش ھر چه بود، و به رغم طرفداري اعتقاد قلبي –، نوري ) ١٩٠٨در سال (و پس از كودتاي شاه 
اي بود براي  سرانجام يكسره از براندازي مشروطه طرفداري كرد و اين شايد بھانه –مشروعه تا پس از كودتا 

حمله به نفش مشروطه بود كه مراجع بزرگ نجف را به . سكوالريسم و نوسازي اجتماعي و فرھنگي پرداخت
جواب . به مقابله با نوري و شاه واداشت ١٩٠٨خوند خراساني باشد بیش از پیش و خاصه پس از كودتاي سركردگي آ

  : و در پايان علماي نجف نوري را مفسد اعالم كردند. ادعاھاي نظري نوري و پیروانش را نیز ھمینان دادند

ھم نوري و ھم شاه مجادله ديني  تصرفش در امور حرام است بدين ترتیب. نوري چون مخل به آسايش و مفسد است 
را به علماي مشروطه خواه كه كفه اقتدارشان، ھم از حیث كمیت و ھم از نظر اھمیت به گفته نوري و پیروانش 

  . چربید باختند مي

در پايان پاسخ اين سوال را اينگونه پايان مي برم كه بعد از انقاالب مشروطه، مشروعیت در مقابل با مشروطیت قرار 
  . و اين امر در پايان منجر به حذف مشروعیت و طرفداران آن قرار گرفت گرفت

  چرا مشروطیت در ايران ناكام ماند؟

آن ھا از ستم به . ھمان طور كه قبًال بیان كردم آرمان ھاي انقالب مشروطه در ايران براي پیشگامان انقالب روشن بود
مردم در پي آن بودند تا اندكي از فشار . كشید خواستند استبداد دمار از روزگار مردم مي ستوه آمده بودند و عدالت مي

ي مشروطه و ساخت  ي استعمار بود، مھار كنند، اين كه مردم واژه بازيچه استبداد بكاھند و قدرت مطلقه ي شاه را كه
خواستند حكومت شاه را مشروطه به راي مردم و خردجمعي كنند اما  روي بود كه مي  عثماني را پذيرفتند، از آن

ايه دانش و ژرف اندازھاي گوناگون و برپ بايست از چشم چراي اين ناكامي مي. بداليل فراوان اين انقالب ناكام شد
ھا را  بايست ھم خود پديده ي يك پديده مي انديشي بررسي شود ما براي انجام بررسي درست و ھمه جانبه

درباره انقالب . تواند آن كاري باشند، بدرستي دريابیم بشناسیم و ھم انچه را كه در پیرامون آن پديده ھست و مي
  . كاري بوده باشد توانستند ي ريز و درشت مي ھا پديده مشروطیت ده

  اي تحت عنوان چرا مشروطیت ناكام ماند؟  منوچھر تقوي بیات در مقاله

و انقالب ) دموكراسي(ي آزادي خواھي  پديده           كوشش كرده تا كالن ترين انھا را بر شمرده پس انگاه به سراغ 
رويم آن چه از آن میان، داوري درست ب) Revelution consti tu tionelle(يا انقالب كنستي توسیدنال (مشروطیت 

  : اين ھا ھستند. ايد يا آن ھا ناگزير بشمار مي درباره



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٨ 
 

  ايران و جايگاه میھن ما در جھان  - ١ 

  ھاي اقتصادي و اجتماعي در جھان و در ايران  مردم ساالري پیشرفت) انقالب(ي انقالب مشروطیت  پديده - ٢ 

اي بوده كه ھمیشه ھمسايگان دور و نزديك  غرافیايي ايران و اباداني آن به گونهاي بسیار دارد جايگاه ج ايران گذشته) ١
  . اند اند و از ھر سو به آن تاخته به آن چشم داشته

پذيرفت و  اي كه كشورھاي اروپايي پاي به جاده پیشرفت نھادند در ايران دولت ملي، در چنین آسیب درست در دوره 
  . دچار بختك استعمار شد

شود از  میالدي به اين سو، در زندگي سیاسي و اجتماعي مردم ايران ديده مي ١۵ي بیگانگان از پايان سده جاي پا 
حكومت شیعه صفوي را . اند  ھايي از میھن ما را ساخته ھمین زمان است كه با ادعاھاي قومي و تجزيه طلبي، بخش

ي مغوالن ھند، ايمر و میرويس  ت نشاندهبا كمك پادشاھان دس. به جنگ با حكومت اسالمي عثماني وا داشتند
كشته شدن شاھزادگان صفوي ماند شاه تھماسب و پس آن . ھوتكي غلجايي را در قندھار به تخت استقالل نشانند

ھايي از كشورھايي از كشور ما  پاره. ايد در ايران به شمار مي» اي و سیاسي ھاي زنجیره قتل«از آن قتل نادرشاه آغاز 
  . ھا از پیكر ايران جدا ساختند سالهكه در آن اين 

. ي قانون به كرسي نشاندند انقالب اجتماعي ملي كه در آن مردم شیوه فرمانروايي خود را نوشته و به گونه) ٢
  . در آمريكاي شمالي انجام گرفت ١٧٧۶نخستین بار در سال 

   

براي بر پايي دموكراسي آغاز شد، اين  ١٧٨٩در اروپا انقالب اجتماعي و سیاسي با انقالب كبیر فرانسه در سال 
ھاي  اي در سده ھاي گسترده دگرگوني. زمان انجام نگرفته  ي كشورھاي اروپايي به يك شیوه و در يك انقالب در ھمه

ھاي  ھا كم كم پايه در زندگي مردم اروپا به ويژه انگلستان و فرانسه پديد آمد و اين دگرگوني ١٨، ١٧، ١۶، ١۵
ھا و  راني جنگ سازي، كشتي كشتي. داران را سست كرد بازرگاني گسترش پیدا كرد فرمانروايي زمین

نظامیان و . چپاول مستعمرات بر دارايي بازرگانان. ھاي مستعمراتي و دزديھاي دريايي افزايش يافت كشورگشايي
مھاجرت . شھرھا افزايش يافت ھا و بیكاران در ھا، كتاب، كارگاھھا و كارگران ارتشي شمار روزنامه. داران افزود سرمايه

صنعت ترابري و بازرگاني به كسترش بیشتري نیاز . ھا از كارايي و اعتبار مركانتیسم كاست اين دگرگوني. صورت گرفت
  . پیدا كرد

ي آزادي عمل آزادي داد و ستد از  شیوه انديشه. ناچار آزادي داد و ستد و دگرگوني در مقررات گمركي پديد آمد
و براي مردم فرانسه و اروپا ازادي اجتماعي و دموكراسي را به . نعت به زندگي روزانه مردم راه يافتبازرگاني و ص

ھا رو به افزايش نھادند و آزادي اجتماعي و سیاسي  ھا و سندبكاھا و حزب نھادھاي شھري، انجمن. ارمغان آورد
  . گسترش يافت

پس از فروپاشي ساسانیان كاست ھا از بین رفت و . يگر بوداي د اجتماعي به گونه –ھاي اقتصادي  در ايران پیشرفت
با پیدا شدن . سازي را فرا گرفتند مردم از يوناني ھا كاغذ. ھاي مردم به خوانددن و نوشتن دست يافتند توده

ي توان گفت كه رنسانس پیش از اروپا در ايران و كشورھاي اسالم مي.... سینا و  دانشمنداني چون فاراي، رازي، ابن
  . بود

  )جوانمردي(بايد گفت كه به دلیل وجود برخي از فرقه ھاي تصوف از جمله آيین فتوت 

كشي از پیشروان بود؛ از آغاز سده شانزدھم به ابزاري براي استعمار گران در  كه كارشان بر گمراه كردن مردم و بھره
  . واپس ماندگي صنعتي كشور مبدل شدند
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ر دست تالیف دارد كه سه چھارم آن نوشته شده و در آن به نقش جوانمردي در اقاي دكتر علي حصوري به كتابي د
عوامل چندي در عقب ..... «نويسند  توان چنین بیان كرد او مي ھاي او را مي فشرده بخشي از بررسي. پردازد تاريخ مي

) فتوت(د آيین جوانمردي ماندگي اھل حرفه و در نتیجه صنعت در ياران موثر بوده است كه از آن جمله تصوف و فرزن
ي قدرت بودند در اين بوده است كه جلو استقالل فكر و  ي كوشش پیشوايان جوانمردي كه گماشته ھمه. است

  : كارھاي اجتماعي پیروان خود را بگیرند و آن را در مسیري ھدايت كنند كه

  . باشند –كه تصرف اھل حرفه ايست  –ي يكي از مكاتب جوانمردي  سرسپرده) ١ 

  . به كمترين راضي باشند) ٢

  . كار را عبادت بشمارند و در راه خدا براي بھبود زندگي خود و ديگران كاري نكنند) ٣ 

ماندگي صنعت كشور شد اروپايیان با دست اندازي به فرمان روايي در ايران با پیشرفت  چنین وضعي باعث عقب
  . اجتماعي و اقتصادي ايران را دچار گزند و ايستايي كردند

اي استعماري مانند جدا كردن اندك اندك افعانستان از ايران و سرانجام  ھاي ستمگرانه ھا، پیمان ھا، شكست جنگ 
ھاي و ھمچنین افزايش داد و  چاي، افزايش رفت و آمدھاي جھانگردي در آن سال ھاي ھرات، گلستان تركمن پیمان

ھاي فرمانروايي  ران به كشورھاي اروپايي و آگاھي از شیوه تازهنگا ستد و رفت و آمد بازرگانان، سیاست مداران روزنامه
. روند ي انقالب كونستي نوسیونال در ايران به شمار مي مردم بر سرنوشت خودشان مھمترين رويدادھاي پديد آورنده
ھاي ملي يا قانون اساسي كه ھمان حكومت كنستي  آرمان و شیوه آزادي خواھي، خواست مردم بر پايه آرمان

ي  جي به دست ما نرسیده، در ايران از آغاز جنبش آزادي خواھي، نه واژه توسیونال باشد نیز يك راست و بدون میان
ي   نخست واژه. دموكراسي، نه كنستي توسیدن و نه پارلمان با ھمان كاربردھاي اروپايي به كار گرفته نشده است

مشروطه يا . ني حكومت قانون بر سر زبان ھا افتاده استعدالت خانه به میان آمده است و پي از آن مشروطه به مع
  . مشروطیت ھم خاستگاه زباني و حقوقي درستي نداشته است

  ھاي مردم سارانه و كنستي سیونال دو ويژگي كالن حكومت 

 ي يك كشور درامور سیاسي و اقتصادي بدون دخالت و نفوذ آشكارا و يا پنھاني استقالل به آزادي ھمه جانبه) الف
ي دست  كشور ما ايران از سده شانزدھم به اين سو؛ كم و بیش بازيچه. كنند بیگانگان، استقالل و عدم وابستگي مي

  . ھاي بیگانه و به ويژه اينگلیس، روسیعه و عثماني بوده است سیاست

اي نو  پديده ١٢٨٠-٩٧ي  در دوره: نويسد كتاب اقتصاد سیاسي خود مي ١١٢ي  آقاي دكتر محمد علي كاتوزيان در رويه
اكتشاف، تولید و صدور : ھاي اقتصاد سیاسي سايه افكند ي جنبه ھاي بعد تقريبًا بر ھمه در ايران ظھور كرد كه در دھه

امتیازي براي ) پرداخت شد ١٢٨٣/١٩٠٣كه در سال ( لیره اينگلیسي  ٠٠٠/٢٠٠به ازاي  ١٢٨٠/١٩٠٠نفت در سال 
تمامي ايران بجز  ١٣٣٩يلیام دارسي و شريكانش واگذار شد كه عمًال تا سال به و ١٣٣٩/١٩٠۶اكتشاف و تولید نفت تا 

 ١٢٨٧ھاي كه در پي اعطاي اين امتیاز آغاز شد در سال  نتیجه فعالیت. گرفت ي زير نفوذ روسیه را در بر مي منطقه
درصد سھام آن  ۵١نگ در در ھمان سال شركت نفت اينگلیس و ايران برپا شد و حكومت اينگلیس بي. كامًال اشكار شد

  ] ٣.[را خريداري كرد

ايم، ايران به يك كشور نیمه مستعمره و نیمه مستقل بدل  با چنین قراردادي چنان كه درصد و چند سال گذشته ديده
  . شده است

 ھاي بیگانه مانند بايد به ياد بیاوريم كه انقالب مشروطیت ايران در ھمان سال ھاي نخستین، با دست اندازي سیاست
ھا استقالل و ازادي میھن ما را به نابودي  ھاي ان روسیه و اينگلیس روبه رو بود و بارھا با دخالت مستقیم و نیرنگ

  . كشیده شد
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توان ناخشنودي مردم از ھمین دخالت ھاي بیگانگان دانست  ھاي خیرش انقالب مشروطیت را مي يكي از انگیزه
كه نخستین قانون اساسي ايران نوشته شد، اينگلیس و  ١٩٠٧چنانكه پس از انقالب آشكار گرديد كه درست در سال 

ھنوز مركب قانون اساسي مشروطیت خشك . ددنايران را پنھاني بین خود تقسیم كرده بو ١٩٠٧روسیه برابر پیمان 
ھا محلس شوري ملي را به توپ  ھاي پنھاني بیگانگان و به دلیل ھمان قرارداد، روس نشده بود كه با نیرنگ بازي

  . بستند

  . و چون جراي آن بسیار سخن رفته است ١٢٩٩ي كودتاي سوم اسفند  درباره 

مراد از كودتا گزيدن ...... «: اما دكتر محمد علي كاتوزيان در كتاب اقتصاد سیاسي، مغز و جان سخن را چنین گفت
اي كه منافع  ، يعني برقراري ثبات سیاسي در ايران به گونه١٢٩٨/١٩١٩ديگري بوده است براي تحقیق جوھر قرارداد  راه

ھا بود كه بعدًا بر تحت سلطنت نشست، به  رمانده بريگاد و قزاقبريتانیا تھديد نشود، گفتني است كه رضاخان كه ف
  . مشروطیت دلبستگي نداشت و بسیاري از آزادي خواھان را كشته و يه به زندان انداخت

  ١٣٣٠انتخاب دكتر مصدق در ھشتم ارديبھشت ماه 

رود توانست با يك  مياز سوي نمايندگان مجلس بزرگترين پیروزي مشروطیت خواھان و مشروطه خوان به شمار  
اقلیت كوچك از نمايندگان ملي و پیشتیباني توده ھاي سازمان نیافته و با احساسات میھني مردم ايران يك دولت ملي 

داري ريشه دار، شبكه  برپا كند ولي متاسفانه در برابر حكومت ملي، دربار وابسته ارتش استعماري بافت سنتي زمین
پايان قرار داشت و ھمین امر  با چندين سده تجربه بي» خانه سران«جاسوسي  ي ي مذھبي و نیز شبكه گسترده

  . باعث منحل شدن كابینه مصدق شد

   

چنان كه تاريخ نشان داده به شكست  ١٣٣٢مرداد حال  ٢٨امريكايي  –از نظر منوچھر تقوي بیات كودتاي اينگلیس 
  . ھمیشگي مشروطه خواھان انجامید

  . د پدرش، مشروطیت را برچید و استقالل میھن ما را به بیگانگان فروختمحمد رضا پھلوي نیز مانن

ھاي صنعتي، اقتصادي و اجتماعي  پیشرفت. رود افزون بر استقالل كه پیش شرط انقالب مشروطیت بشمار مي –ب 
ھري، ھاي صنعتي و ھمچنین ماندن نوين نھادھاي پیشرفته ش سازد بر پايه پیشرفت زيربناي چنین حكومتي را مي

  .ھا، دانشگاھھا، مدارس صنعتي فرھنگستان

ي  شايد ايران با پشتوانه. ايد ھاي اجتماعي و سیاسي؛انقالب ملي و مشروطیت پديد مي ھا و آزادي ھا، روزنامه بانك
توانست  اي مانند قائم مقام، مشیرالدوله دكتر مصدق يا دكتر حسین فاطمي مي فرھنگ فردگرا و مردم خردمند و ازادي

ھاي اروپايي اشراف،  كنیم كه در انقاالب فرانسه و ديگر انقالب يا داوري مي. ھاي فراواني دست يابد پیشرفت به
زمین . ھا و كلیسا در برابر بانك داران؛ بازرگانان، صاحبان صنايع؛ كارگران و ديگر شھرنشینان شكست خوردند فئودال

  . اري و نھادھاي مردمي و شھري ھم آھنگ ساختندداران و كلیسا پس از چندين دھه خود را با قانون گذ

دم بیداري مردم شھري در ايران تنھا شمار اندكي از بازرگانان روشنفكران و آزادگان تھیدست در انقالب  اما در سپیده
ھمه طبقات شھري به درجات مختلف در آن شركت كردند و حتي يك «اما از نظر كاتوزيان . مشروطیت دست داشتند

از قبیل طغیانھاي تاريخ ايران بر ضد   انقالب مشروطه طغیاني بود. در برابر آن نايستاد) ه صورت طبقهب(طبقه 
  » .استبدادي كھن

بايد زمینه ساز و پیش درآمد انقالب مشروطه به شمار ايد و  ي نوزدھم میالدي كه مي ي پاياني سده در سه دھه
نیروھاي اجتماعي . شد، ايران تنھا دچار پاشیدگي و پس رفتن بودي بالندگي نیروھاي تاريخي انقالب با نشان دھنده
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و بحث را با . بردن ارابه انقالب از پشتوانه و پیشتیباني صنعتي و اقتصادي ملي نیرومند برخوردار نبودد انقالب براي پیش
  ي گفته

ھاي فروپاشي  سین است كه جلوهي واپ در اين سه دھه...... «: گويد آقاي محمد علي كاتوزيان پايان مي بريم كه مي 
اي اقتدار امپراطوري ھاي خارجي، فروش امتیازات فروش امتیازات  نمايند، گسترش حوزه اقتصادي رخ مي –اجتماعي 

ھا، كاھش سريع ارزش پول ناآرامي بر اياالت و واليات و جز  كسري پرداخت ھاي خارجي؛ انباشت تجاري، انباشت وام
نوزدھم كه / در قرن سیزدھم «: گويد سنجد وچنین مي ھمان جا ايران را با جھان پیشرفته مياين نويسنده در . ھا اين

تجارت آزاد تكنولوژي جديد، و دموكراسي سیاسي و غیره بود؛ اقتصاد . ھا زمان ظھور عواملي چون رقابت امپراطوري
انساني و طبیعي كشور در پي از  ھاي جغرافیايي، خارج شد، نقشه» تعادل«ايران؛ ھمانند سیاست آن، ناگزير از 

تر شدن ظرفیت تولیدي و بازار داخلي و كاھش قدرت سیاسي  اي از مناطق آن تغییر كرد و به محدود دست رفتن پاره
  . آن انجامید

  ١٢٩٩كودتاي 

  شد؟ ١٢٩٩چه عواملي سبب كودتاي 

و رضاخان در سوم ) ي رعد مدير روزنامه(ھاي به عمل آمده بین سید ضیا و طباطبايي  ي مذاكرات و ھماھنگي در نتیجه
صورت گرفت و قوامي قزاق به تھران وارد شدند و ادارات دولتي و مراكز نظامي را اشغال  ١٢٩٩اسفند ماه كودتاي 

احمد شاه و محمد حسین میرزا به كاخ . كردند و نزديك به صد تن رجال سرشناس و روحانیون بازداشت و زنداني شدند
  . به سفارت انگلیس پناھنده شد) وزير نخست(د و فتح الھه خان سپھدار رشتي فرخ آباد گريختن

  . در مورد چگونگي كودتا و نقش انگلیس در آن روايت ھاي گوناگوني مطرح است 

   

شود دولت بريتانیا براي كنترل اوضاع  گفته مي) مانند سیروس غني و ھمايون كاتوزيان(نظر برخي از تاريخ نويسان 
اكنون با باز شدن اسناد طبقه بندي شده وزارت امور : از ديد برخي تاريخ نويسان. ام به كودتاي نظامي كردايران اقد

  . چند روز قبل از كودتا از آن خبر داشتند) سفید وقت انگلیس در ايران(خارجه انگلیس مانند آردون ساير و نرمن 

  : داهللا شھبازياي از روايات تاريخ نويسان جمھوري اسالمي مانند عب نمونه

براي اجراي اين . پس از خروج نیروھاي روسیه از ايران دولت بريتانیا براي كنترل اوضاع ايران اقدام به كودتاي نظامي كرد
رئیس شبكه اطالعاتي بريتانیا در ايران و (اردشیر جي ) فرماندھي قواي انگلیسي در ايران(طرح ژنرال ارون سايد 

ي رعد مذاكراتي در روستاي آق بابا نزديك قزوين  ان و سید ضیا طباطبائي مدير روزنامهرضاخ) روزنامه نگار زرتشتي
  . انجام دادند

/ میالدي  ١٨٩٣ي مفصل اطالعاتي حكومت ھند، بريتانیا در ياران كه از سال  و حوادث بعدي آن شبكه ١٢٩٩در كودتاي 
شد، نقش اصلي و تعیین كننده  دشیر جي اداره ميي ار شاه به وسیله قمري، يعني سه سال قبل از ناصرالدين ١٣١٠

اين شبكه بود كه رضاخان را بركشید و پدرش داشت و تمامي مقدمات كودتا را فراھم كرد و پس میسر دشوار . داشت
  . او را در تاسیس حكومت پھلوي ھدايت و ھموار كرد

ست اما دكتر محمد علي كاتوزيان در كتاب و چون و چراي آن بسیار سخن رفته ا ١٢٩٩ي كودتاي سوم اسفند  درباره 
مراد از كودتا، گزيدن راه ديگري بوده است براي تحقق .... «: اقتصاد سیاسي، مغروجان سخن را چنین گفته است

اي كه منافع بريتانیا در منطقه تھديد نشود  يعني برقراري ثبات سیاسي در ايران به گونه ١٢٩٨/١٩١٩  جوھر قرارداد
سرپرست ماندند  ھا از ايران بي ھا پس از رفتن از روس  اين رضاخان از فرماندھان بريگاد قزاق بود قزاق گفتني است كه

. دانست ھا به ايران گماشتند خواندن و نوشتن نمي ھا پدرخواندگي آنھا را پذيرفتند اين فرمانروايي كه انگلیس و انگلیس
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خواه بودند و آز فراوان نیز داشت و در زمان او  و زياده  گر ستمبه انقالب مشروطیت و آزادي دلبستگي نداشت، زورگو، 
  . نشین شدند بسیاري از ازادي خواھان كشته، زنداني و يا خانه

  ١٩١٩ساز قرارداد  عوامل زمینه

پس از آنكه در روسیه انقالب بلژيكي رخ داده و جنگ داخلي آغاز شده بود و ھنگامي كه در اشوب  ١٩١٨در اوايل سال 
كرد انگلستان در صدد برآمد كه دولتي ھوادار انگلیس در ايران برسركار آورد تا ھم ثبات را به كشور  ايران بیداد ميدر 

ي وثوق در ھر دو امتحان از ديگر سیاست  برگرداند و ھم اوضاع سیاسي و اجتماعي كشور را به حال عادي درآورد نمره
و قتي دولت قوي . ي رھبري دولتي قوي را داشت و ھم عرضهمداران بیش تر بود چون ھم انگلیس تمايل داشت 

متمايل به انگلیس در ايران بر سر كار بود بريتانیا مي توانست سیاستي اتخاذ كند كه ھم ثبات و امنیت را به ايران 
  . برگرداند و ھم منافع انگلیس را در منطقه تامین كند

بروز كرد كاكسي پیشنھادي را در مورد  ١٩١٨ل ايران از نوامبر در انگلیس اختالف نظر بر سر سیاست مناسبي در قبا
به بحث گذاشت كه با مخالفت صريح دولت انگلیسي  –امكان اخذ قیموت انگلیس بر ايران از كنفرانس صلح پاريس 

ھند روبرو شد نايب السلطنه نوشت كه درخواست قیمومت ايران از كنفرانس صلح پاريس بدون تقاضاي خود ايران 
  . ھاي مكرر ما در مورد استقالل ايران خواھد بود قض صريح تضمینن

ترين سیاسیت انگلیس در قبال  اينھا تازه مراحل اول كشمكشي بود كه در دولت و امپراطوري بريتانیا بر سر مناسب 
د با ترديد فراوان ھا تا زمان عقد قرارداد به درازا كشید و سپس ھنگامي كه امكان موقعیت قراردا ايران در گرفت و ماه

ي جنگي انگلیس كه كرزن بر آن رياست و در آن نفوذ فراوان  ي خاوري كابینه رو شد از نو بروز كرد موضوع در كمیته روبه
ي چگونگي ارتباط با ايران و میزان تعھد مناسب براي انگلیس پرداخت كرزن  داشت مورد بحث بود كمیته به بحث درباره

 ١٩١٩ي آنھا در قرارداد  خواھان دخالت بیشتري بودند و سرانجام ھمین خواسته) وزارت خارجه ھمراه با كارمندانش در(
  . متجلي شد

كمیته خاوري بیان كرد او گفت كه رھا كردن ايران غیر اخالقي،  ١٩١٨دسامبر  ٣٠ي  كرزن نظر خودش را در جلسه
  . عمليكسب قیمومیت نیز محتمل است و نه . ي ضعف و فاجعه بار است نشانه

پرده صحبت كرد و در مورد  بي) اند كه از كاكس شنیده بود راھي پاريس(او ھمچنین معتقد بود كه بايد با ھیات ايراني 
براي سازماندھي    استقالل و تمامیت ارضي ايران به آنھا اطمینان خاطر داد و قرارداد منفور روس و انگلیس را باطل كرد

ولي ايران بتواند از (كمك داد به ظرط اينكه فرماندھش انگلیسي باشد (پیشنھاد نیروي نظامي يكپارچه بايد به 
براي ساماندھي امور مالي كشور نیز ھمین طور، به شرط اينكه از مستشار ) ھاي ديگر ھم افسر استخدام كند ملیت

ع كند و خواستار بازپرداخت ھايش را قط اگر ايران اين پیشنھاد را نپذيرفت بريتانیا بايد كمك. انكلیسي استفاده شود
  .بدھیھاي كالن ايران شود و آنھا را با مشكالتش تنھا بگذارد

كم محلي كرزن به ھیات نمايندگي ايران در پاريس و پافشاري او بر استفاده ايران از مستشاران انگلیسي دو علت 
زمان بودد كه مبناي مذاكرات كاكس  برانگیخت، اينھا نظرات كرزن در آن ١٩١٩/١٢٩٨ي خشمي بودند كه قرارداد  عمده

  .منجر شد ١٩١٩در تھران قرار گرفت و به قرارداد 

بود كه كاكس پس از دريافت روش نظر كرزن در اين مورد ھا به كارش در  ١٢٩٧ھاي اسفند  نیمه ١٩١٩در اوايل مارس 
  . سندنھايي شدتھران ادامه داد و ظرف يكماه پیش نويس قرارداد را براي كرزن فرستاد كه مبناي 

  گیري نتیجه

ھمان طور كه قبًال نیز اشاره كرديم اين كتاب به بررسي دولت و جامعه در ايران از انقراض قاجار تا استقرار پھلوي 
و وقايع سرنوشت ) به گفته خود نويسنده( اي كه اوج حوادث مھم و اتفاقات منحصر بفرد  يعني دوره. پرداخته است
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بطور يكه شايد بتوان گفت كه آثار و نتايج آن رويدادھا . اعي سیاسي و اقتصادي بوده استھاي اجتم ساز و در عرصه
  . حتي تا به امروز در جامعه ايران ملموس است

در اين اثر نويسنده سعي كرده است كه ابتدا با در دست داشتن منابع و اسناد تاريخي و گردآوري اطالعات مورد نیاز  
و روي  ١٢٩٩كودتاي  ١٩١٩از جمله انقالب مشروطه، قرارداد (ك از حوادث مھم آن زمان شرح دقیق و روشني از ھر ي

  . ارائه دھد... ) كار آمدن رضا شاه و 

ي كودتا انجام نگرفته بود و  ي تفضیلي و جامعي نه در مورد قرارداد و نه در باره زيرا معتقد است كه تا به حال مطالعه 
دو واقعه در سیاست و تاريخ معاصر ايران گاشته بودند ضرورت داشت كه تحلیلي بر به دلیل تاثیر فراواني كه اين 

  . مندان روشن شود عالقه  ي اساس مدارك و شواھد تاريخي صورت پذيرد تا مطالب براي ھمه

نیز در  ي خود را ھاي منطقي و بسیار واقع بینانه ھا و نظريات و برداشت كوشد كه استدالل ي كار نويسنده مي در ادامه
ھاي  الي مطالب با بیاناتي بسیار ساده و اسان بیاورد و او حتي سعي داشته است كه اين رويدادھا با نمونه البه

  . بپردازد) اروپا(مشابه آن در غرب 

 تر مورد بررسي قرار تا به اين طريق اوًال بتواند وقايع مھم تاريخ كشورمان را به شكل ھمه جانبه تر و در ابعاد كسترده
و تاثیًا ذھن مخاطبان را در اين راستا به فعالیت بیشتري وادارد تا در رابطه با بسیاري از اين رويدادھا خود در    دھد

يابند از طرف ديگر نويسنده  گیري درستي دست كرسي قضاوت بنشینند و بر اساس اطالعات ارائه شده بتواند به نتیجه
ھاي نھايي خود را اورده است تا به خواننده اين امكان را بدھد كه  كتاب در پايان ھر فصل در چند خطي از تحلیل

در اختیار ) ي كتاب است تر در بردارنده ديدگاھھاي نويسنده بندي كه بیش  آن ھم جمع(بندي ساده اي از آن فصل  جمع
  : داشته باشد براي مثال او در رابطه با انقالب مشروطه در انتھاي فصل دوم كتاب آورده است

ھاي ايراني پیشین ھنگامي كه رخ داد كه دولت ضعیف و سلطان ناتوان و  ھمچون شورش) انقالب مشروطه( 
ي حداقل اما حیاتیش كه حفظ نظم و امنیت  اجراي وظیفه  ي كفايت بود؛ به طوري كه حكومت استبدادي از عھده بي

اش بیشتر در راستاي كشاكش سنتي دولت  وپاييھاي جديد ار  ي پیرايه آمد؛ ولي پیامدھاي انقالب با ھمه بود؛ بر نمي
ي اروپايي ھیچ يك از دو  ھاي مشروطه بود چنان كه بر خالف حكومت –حكومت غیر مسئول و جامعه متمرد  –با ملت 

ھا در آن  اي حذفي، كه انقالبي نتیجه، شد مسابقه. طرف حاضر به توافق به حداقل ھمزيستي و ھمكاري با ھم نبودند
ي بین حكومت و رعیت بر جاي ماند و قانون در نظر بسیاري از مردم، در آزادي خالصه  و لي شكاف ديرينه برنده شدند

عجب نبود كه مشروطیت بیشتر از پانزده سال دوام نیاورد و اين گرايش . شد و آزادي كارش به لجام گسیختگي كشید
رسید كه كشور از آن جان به در  بعید به نظر مي به ھرج و مرج و تجزيه و خالل آن روز به روز قوي تر شد چنان كه

  ] ۴.[برد

   

  منابع دستاوردھاي انقالب مشروطه

   www. Jebhe mwlli. Netتقوي بیات، منوچھر، مقاله) ١(

يادداشتي درباره «محمد علي ھمايون كاتوزيان : و غیره تك   ،»ملي«، »ملت«براي آگاھي از معاني تاريخي ) ٢(  
  .١٣٧۶در استبداد، دموكراسي و نھضت ملي، چاپ دوم، نشر مركز، » و ناسیونالیسم گرا ملت، ملي، ملي

، دگرگوني ساختاري به سود تولید و صادرات مواد اولیه ٨- ٣تا  ٢-٣كاتوزيان، دولت و جامعه در ايران، جدوب ھاي ) ٣(  
  . توان ديد مي ٧-٣و به زبان ساخت را خاصه در جدول 

  مشروطیت قرار گرفت؟چگونه مشروعیت در برابر  



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١۴ 
 

  :منابع

  . براي پاسخ به اين سوال از كتاب دولت و جامعه در ايران ھمايون كاتوزيان استفاده شده

ھاي تند و آشتي و ناپذير آنھا به شخص شاه  ھاي آنھا و مكاتبانشان با علما در ايران و نامه نگاه كنید به اعالمیه): ٢(  
  . ري نظام اسالمدر تاريخ مشروطه كسروي و تاريخ بیدا

  .۵٢٨تاريخ مشروطه، ص  -  كسروي) ٣( 

  چرا مشروطیت در ايران ناكام ماند؟

  منابع

  از مقاله منوچھر نقدي بیات

  . و ھمچنین كتاب دولت و جامعه در ياران استفاده شده www. Jebhe mwlli. Netدر سايت 

  ٧۴ص كتاب دولت و جامعه در ايران  –محمدعلي ھمايون  –كاتوزيان ) ١( 

  ٩٠، ٧٢صص ) كتیبه. (١٣٧٠يادنامه مھدي اخوان ثالث تھران » گي باغ بر« - مرتضي كافي ) ٢( 

 See, the earl of ronlas heay , the life of lord curzon, vol. iii ,London: Ernest Benn, 1988, pp. 213-215.  

   

  --------------------------------------------------------------------------------  

  كاتوزيان، دولت و جامعه ايران، پیشگفتار كتاب] . ١[ 

 Browne, the، ذيل مدخل محمود خان حكیم الملك، مھیر السلطنه، خاطرات و خطرات و ٣بامداد، شرح حال، ج ] . ٢[  
Persian Revdution  

ص . ١٣٧٢. اقتصاد سیاسي اريان از مشروطیت تا پايان سلسه پھلوي، تھران. دكتر محمد علي ھمايون كاتوزيان] . ٣[ 
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