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 ۹۱۹۱ -۹۱۹۱و انقالب مشروطه  یسانگل

 *یانمنصور بنکدار رتکد

 

 **سال بیست و سوم «ایران نامهمنبع: 

 

 

 تاریخی یشینه  پ

نسبت به تعادل قدرت در اروپا و نفوذ  یدیتهد، وزارت خارجه لندن آلمان را 0981 دهه  اواخر  در

 جدیدنظرتد انگلستان را وادار به . نگرانی از این تهدیدانستمی یادنانگلستان در  امپراتوری گسترده  

وزارت خارجه انگلستان برای  یمتصمکرد و عاملی مهم در  یادنمناطق  یرساخود در  دیپلماسیدر 

تزاری شد با آن که این تصمیم برخالف نظر مقامات انگلیسی  یهروسرقابت با  ینه  زمبازنگری در 

 وزیر خارجه یاصل. هدف شمردندمیدّی روسیه را نسبت به امنیت هند ج یدتهدحکومت هند بود که 

 یدوستتخاذ این تصمیم جلب حسن تفاهم و ا(، در Lansdowneانگلیس لرد لنز داون ) کارمحافظه

بود و به همین قصد نیز ابتکار گفت و گو با آن دولت را به دست گرفت. اّما، این گفت و گوها  یهروس

، به عقد یک توافق رسمی بین دو Grey)) یگرادواردسر  خارجه  ، در دوران وزارت 0811در سال 

رقابت انگلستان** با آلمان به  0811 در سال یراندراطرف انجامید. درزمان پیدایش انقالب مشروطه 

نجر انگلستان از کنسرت اروپا م گیریکناره یتا  نهاو « انزواي شکوهمند،»انگلیس،  یرینه  د یاستسطرد 

 وازنه  م عرصه  در  یهروسروابط دوستانه با  یبرقرار یپفعاالنه در هنگام، انگلستان  یناشده بود. در 

و انگلستان به  یهروس ساله   یکصدهّم خود را برای حل و فصل تعارضات  همه  بود و  قدرت در اروپا

، یرانادر  یخواهمشروطه. در پی آغاز جنبش بردمیبه کار  یراناو  یمرکز یایآسویژه در منطقه 

ان ایران خواهمشروطهو  یونملمقابل  جبهه  این دولت را در  یهروسبا  یهمکار یابرانگلستان  یلتما

که برخی از میانشان امید به حمایت انگلستان داشتند تا بتوانند از آن در خنثی  یآنانقرار داد، یعنی 

 یهوسرانعقاد قرارداد انگلستان و  یروپبهره برند.  یرانا مطلقه  از حکومت  یهروسآشکار  یتحماکردن 

به  یهروسدولت  هایدرازیاغماض نسبت به دست  یاستس، وزارت خارجه انگلستان 0811 در سال

 رغمعلیو تالش آن دولت برای تضعیف و ناکام کردن جنبش مشروطه را،  یرانا یشمال یمرزها

ن شد ورشعلهتا  0811گرفت. از سال  یشپانگلیسی هندوستان، در  السلطنهنایبگهگاه  هایاعتراض

سیاست انگلستان در ایران همکاری گسترده با روسیه تزاری حتِی  عمده  آتش جنگ جهانی اّول، هدف 

از تجاوزهای گوناگون آن کشور به استقالل و تمامیت ارضی ایران از راه حضور  پوشیچشمدر حد 

سال  انگلستان در خارجه  در مناطق شمالی این کشور بود. در پیگیری این هدف وزارت  اشنظامی
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ول، ا یجهان، به پشتیبانی از روسیه در سرکوب جنبش مشروطیت برخاست. پس از آغاز جنگ 0800

 قائل بودند کنار گذاردند و به اتفاق یرانا یتحاکم یبرارا که  یصوراندک احترام  یهروسانگلستان و 

، ازیدندیدست  یرانا آلمان و عثمانی علیه ملل متفق، به اشغال هایفعالیتمقابله با گسترش  بهانه  به 

در  یهروسدر  هابلشویک یروزیپخود را در جنگ رسما  اعالم کرده بود.  طرفیبیهرچند که تهران 

به اتحاد روس و انگلستان، و به ویژه همکاری دیپلوماتیک و نظامی این دو قدرت در  0801 سال

 ینب ینظامزسرگیری رقابت و ا هابلشویکاز سوی  0811بخشید. پس از فسخ قرارداد  یانپاایران، 

روسیه پس از پایان جنگ جهانی اّول، انگلستان در پی آن بود تا از دو  یکیبلشوانگلستان و حکومت 

و دو دیگر با  0808راه تحمیل قرارداد  ازرا بر ایران تضمین کند، یکی  اشانحصاری یطره  سراه 

. از انقالب مشروطه تا قرارداد ییطباطبا یاءالدینض یدسرضاخان و  0890 یکودتاپشتیبانی از 

در ایران رخ داد، و  0811که در اواخر سال  یاسیس هایکشمکش 0811در سال  یهروسانگلستان و 

ر ددر انگلستان مقارن بود.  هالیبرال، با سرکار آمدن دولت یدرسسرانجام به پیروزی انقالب مشروطه 

کمبل  یرهبربه  یبراللقدرت را به دولت حزب  (Balfourآرتور بالفور ) کارمحافظهدولت  انگلستان

انگلیس، سر  تازه   خارجه  ( واگذار کرد. اّما، وزیر Sir Henry Campbell-Bannermanبنرمن )

( همانقدر مصمم به خنثی کردن تهدید آلمان بود که همتای پیشینش، Sir Edward Greyادوارد گری )

از انتصاب به مقام وزارت خارجه عمق بیشتری یافت. لنزداون. دشمنی گری نسبت به آلمان اندکی پس 

، روابط آلمان و فرانسه، که متحد انگلستاِن بود، بر سر مراکش به تیرگی گرائید و 0811 یهژانودر 

رورت همانند لنزداون به ض یگرجنگ با آلمان قرار گرفت. افزون براین،  آستانه  در نتیجه انگلستان در 

ر ب ایخدشهنبود رویدادهای داخلی ایران  یلمااعتقاد داشت و از آن جا که با روسیه  یکینزدتفاهم و 

ه ک دادمیدستور  یراناخود در  یندگاننمادر اروپا وارد آورد به تکرار به  یهروسروابط انگلستان و 

نشوند. اما، در تابستان  هاروس یکتحرمداخله نکنند و باعث  یرانادر  یاسیس هایتنشدر  وجههیچبه 

 یرانا یداخل هایکشمکش عرصه  انگلستان هم به  یرانادر  یاسیس هایتنش، با اوج گرفتن 0811ال س

، ستندنگریمی یهروس یمیقدو دشمن  یبرقکشانده شد. مخالفان شاه، که همچنان به انگلستان به عنوان 

 د. به ویژه، براز حکومت قاجار شو هاروس یتحماخواستار حمایت انگلستان بودند تا سدّی در برابر 

ان و با توجه به اوضاع خواهمشروطه هایخواستاز مقاومت شاه در برابر  یهروس یعلن یتحماسر 

رتباط ا هایشبکهگرفت در عین حفظ  یمتصم یِگر، یهروسو مشکل رسیدن به تفاهم با  یرانا نامساعد

مخالفان  هایخواستهاز  یتاحمدر تحوالت داخلی ایران و  یممستقان ایرانی از دخالت خواهمشروطهبا 

 ، با سفارتیبهبهانعبدهللا  یدس، یروحاناز رهبران متنفّذ  یکی، 0811 یه  ژوئدولت اجتناب ورزد. در 

 Evelynانگلستان شد. گرانت داف ) یاسیسو  یمال یتحمادر تهران تماس گرفت و خواستار  انگلستان

Grant Duffا وزارت خارجه انگلستان پیشنهاد کرد ( در عین مخالفت با این درخواست در تماس ب

ر مخالفان دولت د یاصل هایخواستاز  یکیالدوله، که  ینعوقت،  وزیرنخست یبرکنارکه نسبت به 

 ینگهاردو نفر دوم وزارت خارجه، چارلز  یِگرتهران بود، اقدام شود. اّما، این پیشنهاد داف مخالفت 

(Charles Hardingeرا برانگیخت زیرا به اع ) در امور یحصرتقاد آنان چنین اقدامی نشان دخالت 

اف د یلتحلو  یهتجز یِگرنبود که  یبار ینآخر یناافزود.  ها میروسبود و بر سوء ظن و عناد  یرانا

 یه  ژوئ 09. در دانستمیجا  یبو رای زنی هایش به سفارت انگلستان را  یرانا یاسیساز اوضاع 

 ینهمزریان مخالف حکومت به سفارت انگلستان در قلهک رفتند تا بازا یندگاننماهمین سال، دو تن از 

کنند. پاسخ سفارت انگلیس به آنان پاسخی دوپهلو بود. اّما  یبررسبست نشستن را در سفارت  یها

تن از  11تعبیر آنان از پاسخ این بود که سفارت مانع تحصن آنان نخواهد شد. صبح روز بعد حدود 

تن افزایش یافت و در  919ت شدند. شمار بست نشینان در روزهای بعد به تّجار و طاّلب وارد سفار

نان شد زیرا تحّصن آ ینخشمگاز استقبال گرم داف از بست نشینان  یِگرِ . یدرسنفر  00111نهایت به 

سبت ن انگلیسدولت  طرفیبی باسیاستسفارت دولت تزاری را سخت نگران ساخته بود و به هرحال 
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سازگار نبود. از همین رو، وی دستور داد که کارمندان سفارت در ایران از دخالت به مخالفان حکومت 

 یناان از سفارت را فراهم آورند. خواهمشروطهدر این اختالفات پرهیز کنند و مقدمات بیرون رفتن 

ناخشنودی گری می شد.  یه  مانبود که داف با استقبال خودسرانه از مخالفان دولت ایران  یبار ینآخر

فتار برخی دیگر از اعضای سفارت انگلیس نیز گهگاه از حد دستورهائی که از وزارت خارجه ر

داد تا داف به شاه هشدار دهد که  یترضا یگر. با این همه، کردمیانگلستان به آنان می رسید تجاوز 

اد پیشنه یبرا یگر یینها یمتصممردم به حکومت، شخص صدر اعظم است.  یاعتماد یب یاصلعلت 

 یهوسرروابط انگلیس و  یرانادر  یاسیسزل صدراعظم برای آن بود که بتواند با پایان دادن به بحران ع

با تنش بیشتری آلوده نشود. استقبال داف از بست نشینان در سفارت ناخواسته سبب شتاب انقالب 

ومت امن سفارت درخواست تازه ای، که همانا ایجاد یک حک یه  سامشروطه شد. بست نشینان در 

 01الدوله در  ینعپیشین خود افزودند. در نتیجه، صدور فرمان عزل  هایخواستمشروطه بود، بر در

یدادهای درونی که رو یرانیانیادر بین  یجراژوئیه به پایان تحصن بست نشینان نینجامید. برخالف تفکر 

ین برخی گفت و گوها ب باره   شواهد در همه  دانند، و با  یمو توطئه دیگران  یتبانایران را بیشتر پیامد 

حکومت پارلمانی، واقعیت آن است که گرانت داف و همکاران  باره  مأموران سفارت و بست نشینان در 

 یها ینهزماو عامل اصلی و مبتکر نشاندن بذر اعتقاد به چنین حکومتی در اذهان بست نشینان نبودند. 

رن ق ینابه قرن نوزدهم باز می گردد. در  انیراگرایش به حکومت مشروطه در افکار روشنفکرانه در 

بود که شمائی از ساختار و لوازم استقرار یک حکومت مشروطه به اشکال مختلف در اذهان و اندیشه 

های اصالح طلبان نقش بسته بود. در اواخر همین قرن شماری از انجمن ها به تبلیغ و دفاع از انواع 

، با صدور فرمان 0811اوت  1تبدادی ایران پرداختند. در گوناگون اصالحات دموکراتیک در نظام اس

مظفرالدین شاه در باب تشکیل مجلس متحصنین از سفارت انگلستان بیرون رفتند، اّما، باهمین فرمان 

در  یننوقانون انتخابات به تنشی  یرشپذشاه در  یدلتازه ای شد. دو  مرحله  نهضت مشروطه وارد 

ناخشنودی و خشم گری، دوباره به سفارت  رغمعلیان، خواهمشروطهان از سر یگروهانجامید و  یرانا

سپتامبر بار دیگر به خواست مخالفان گردن نهاد و قانون  00انگلستان پناه بردند. شاه سرانجام در 

زمان؛ درخواست وام ایران از دولت آلمان، پس از آن که انگلستان  یندرهمانتخابات را توشیح کرد. 

افزود.  یرانانسبت به دخالت آلمان در امور  یگرآن را رد کرده بودند بر نگرانی هردو  یهروسو 

انکار مقامات دولتی آلمان، شایعه این بود که آلمان مشغول بررسی امکان ایجاد یک بانک  رغمعلی

روسیه دولت ایران مجاز نبودکه،  0811 قرضه  آلمانی در ایران است گرچه طبق یکی از مواد قرارداد 

ون موافقت سن پطرزبورگ، به استقراض از هیچ دولت دیگری اقدام کند. این شایعه، همراه با بد

عثمانی، اعتقاد او را نسبت به  امپراتورینگرانی های پیشین گری در مورد گسترش نفود آلمان در 

 نتالش های آلمان برای برهم زدن وضع موجود در خاور میانه و کارشکنی در گفت و گوهای انگلستا

مصمم شد دولت  یگروام دولت آلمان به ایران،  یه  قضو روسیه عمیق تر کرد. برای منتفی ساختن 

ن قانع کند با مشارکت انگلستا -که به تنهائی توانائی پرداخت وام تازه ای به ایران نداشت -روسیه را

 یشنهادپن برداشت رد از نخستین گام هائی که مجلس نوبنیاد ایرا یکیدرخواست ایران را بپذیرد. اّما، 

به ایران و در عوض پذیرفتن طرح نافرجام استقراض داخلی از راه  یهروسپرداخت وام انگلستان و 

و روس نشان احساسات ناسیونالیستی و  یسانگلتأسیس بانک ملّی ایران بود. مخالفت مجلس با وام 

وائی جلس و دولتی بود که در همنم ینبو گواهی بر رقابت و ستیز بر سر قدرت  یرانیانااستقالل جوئی 

را  خارجی قرضه  نظام مشروطه را بر نمی تابید و حاضر نبود اختیار استفاده از  تازه  با دربار قواعد 

به مجلسیان واگذار کند. در اواخر همین سال، در همان هنگام که دگرگونی های سیاسی ایران وضع 

، دکرمیای بین روسیه و انگلستان بود تهدید موجود را در یکی از کشورهائی که مورد گفت و گوه

با مرگ مظفرالدین شاه پسرش،  0811 یه  ژانوبود. در  یهروستفاهم با  یجادا یپهمچنان در  یگر

محمدعلی میرزا با گرایشی آشکار به روسیه، بر تخت سلطنت نشست و در همان حال نمایندگان تندرو 
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رسیدند. این رویدادها به تعمیق شکاف و اختالف بین و آزادی خواه مجلس از آذربایجان به تهران 

اوت  00را نافرجام گذاشت. سرانجام در  یگران و استبدادطلبان انجامید و انتظارهای خواهمشروطه

قرارداد روس و انگلستان بسته شد. اّما، این معاهده که مدت ها بر سر زبانها افتاده بود و در  0811

را شد زی یرانادر  یگر یبراخود منشاء پیدایش مشکالتی تازه  یدرس به امضاء یهروسوزارت خارجه 

ان خواهمشروطهمحمدعلی شاه برای سرکوب  یاستبدادبر میزان هواداری خود از تالش دربار  یهروس

روس و  0811 معاهده  هدف اصلی  0819و روس تا استبداد صغیر  یسانگل 0811افزود. از قرارداد 

قرارداد، که  ینابود. اّما  یراناهای دو طرف در مور تبت، افغانستان و  انگلیس حل و رفع اختالف

برای تحدید قدرت نظامی آلمان در اروپا و خنثی کردن مقاصد استعماری  یابزاردولت انگلستان آن را 

، به کمتر از انعقاد اتحادی رسمی بین این دو قدرت بزرگ دانستمیآن کشور در دنیا  یانه  جوو جهان 

قرارداد  0811و  0981 یهادر سال  یبترتهرکدام به  انگلستانو  یهروس، اگرچه کردمی بسنده

 ه  بحبوحزمان در  ینا، که در یراناو مودت با فرانسه را امضاء کرده بودند. در این قرارداد  یهمبستگ

 از شمال، شامل شهرهای بزرگ منطقه  ، به سه منطقه تقسیم شده بود: بردمیانقالب مشروطه به سر 

جنوب شرقی همجوار هند در تسلّط انگلستان بود و  منطقه  جمله تهران، زیر نفوذ روسیه قرار داشت، 

منطقه میانی نیز به عنوان مرز و حائلی بین مناطق نفوذ دو قدرت بزرگ استعماری شناخته می شد. 

این سال خبری سپتامبر  00تا  یرانامنعقد شده بود و دولت  یرانابدون مشورت با  0811قرارداد 

(، Sir Cecil Spring-Rice) یسرا ینگاسپر، یراناانگلیس در  ینده  نماآن نداشت.  درباره  رسمی 

سپتامبر مأمور شد در یادداشتی بالبداهه  1خبر بود، در  یبقرار داد  یاتجزئکه تا آن زمان خود از 

که در متن اصلی –د قرارداد یادداشت به یکی از موا ینابرساند.  یرانامفاد آن را به اطالع دولت 

که طبق آن دولت انگلستان متعهد می شد حاکمیت دولت ایران  ردکمیاشاره  -اثری از آن وجود نداشت

را به رسمیت شناسد و، همراه با دولت روسیه، از هرگونه دخالت در امور داخلی ایران احتراز کند. 

 یرینگاسپان اصرلر ورزیدند که یادداشت در طول سال های بعد، انگلیسی های هوادار استقالل ایر

 یرابانگلستان « رسمی»انگلیس در ایران تهیه شده بود به مثابه تعهد  ینده  نما، که از سوی یسرا

ش را خوی« تعهد»به شمار می رفت و لندن با انکار این واقعیت  یراناپیشگیری از دخالت روسیه در 

تحکیم همکاری آشکار دولت روسیه و نظام استبدادی  0811 معاهده  از پیامدهای  یکینقض کرده بود. 

ایران بود، گرچه محمد علی شاه این معاهده را هرگز به رسمیت  یونملّ قاجار علیه اصالح طلبان و 

نشناخت. از سوی دیگر، تقسیم ایران به مناطق نفوذ دو دولت بزرگ مخالفت شدید اصالح طلبان و 

انگلستان، از اطراف  خارجه  در انگلستان نیز ادوارد گری، وزیر . یختبرانگان ایران را واهخمشروطه

)و همنوایان لیبرال آن ها( که خود در  کارمحافظهآماج انتقادهای تند و گسترده قرار گرفت. منتقدان 

را ناتوان در  0811شده بودند، قرارداد  یهروسدوران وزارت لنز داون مبتکر آغاز گفت و گو با 

 یزهامر، به ویژه از آن رو که قلمرو انگلستان را تا شمردندمیانگلستان در منطقه  پاسداری از منافع

 یاقتصادو  یتجارکه بستر بخش بزرگی از منافع  یامنطقه  -دادمینگسترش  یراناجنوب غربی 

از  یگروهحزب کارگر و  یندگاننمادر طیف چپ حزب لیبرال و  یگرانگلستان بود. منتقدان 

 یهمگپارلمان  یرلندیاملیون  یندگاننمااز  یگروهو  ینمخالف یرسااز  یادسته ها و  یالیستسوس

ند. شرق شناس دانستمی یراناو استقالل دولت  یتحاکمو آن را ناقض  کردندمیرا طرد  0811قرارداد 

قدان، ت، ادوارد براون، در عداد این گروه از مخالفان قرار داشت. به اعتقاد این منیجکمبرنام آور دانشگاه 

معّرف اتّحاد نفرت آور دولت انگلیس با حکومت استبدادی تزار روسیه و اقدامی تحریک  0811 معاهده  

شدن جنگی بزرگ در اروپا منجر شود.  ورشعلهبه  توانستمیآمیز و خصمانه علیه دولت آلمان بود که 

 گرییدنگرفته بود دستاویز معاهده ای که مورد شور و تصویب پارلمان هم قرار  ینچن محرمانه  انعقاد 

داد تا به محکوم کردن او و سیاست خارجی اش ادامه دهند. افزون براین،  یگربه مخالفان سرسخت 

اسبق هند، که از هواداران سرسخت سیاست های استعماری انگلستان و  السلطنهیبناجورج کورزن، 
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مفسر معتبر امور ایران داشت، به  بود و شهرتی گسترده به عنوان یک یاناعمجلس  کارمحافظهعضو 

خود درایران را زیر نقاب نگرانی  استعمارگرانه  مبارزه ای فردی علیه گری پرداخت و گرایش های 

ان انگلست یضمن یتحما. قرارداد روس و انگلیس و کردمیاز تجاوز روسیه به استقالل ایران پنهان 

ن ایران خشم مردم بسیاری از کشورهای دیگر، اخواهمشروطهروسیه علیه  متجاوزانه  از جبهه گیری 

بر مقاومت های  0811بنگال در سال  یه  تجزکه پس از  -از جمله ملیون و آزادی خواهان هندوستان را

خواستار استقالل هند در قالب  0811هند، که در سال  یمل کنگره  . یختبرانگخود افزوده بودند 

 یانگرا یملاز  یگروهبرخاست.  یرانااستقالل  ینفت به شده بود، به اعتراض نسب یسانگل امپراتوری

 هیعل یجهانرا نشان رستاخیز شرق در پیکاری  یراناستیزه جوی هند نیز که انقالب مشروطه در 

 یبرا دیگری مقدمه  ند، به هواداری از انقالبیون ایرانی برخاستند و جنبش آنان را دانستمی یالیسمامپر

گلستان شمردند. در همین اوان، حکومت هندوستان تحوالت ایران و آثار ان یهعلانقالب محتوم هند 

( به دقّت پی گیری All-India Muslim League« )اتّحادیۀ مسلمانان هند»دگرگونساز آن را بر 

 یطره  س ادامه  شده و دراین زمان در مجموع هوادار  یستأس 0811، که در سال یهاتحاد ینا. کردمی

 رانیاروسیه در  هایدخالتهند بود، بارها از مقامات انگلیسی خواست که مانع  ره  قاانگلستان بر شبه 

ند نیز ه یانزرتشتکوچک، اّما متمکن و متنفّذ،  جامعه  و عثمانی، تنها کشورهای مسلمان مستقل، شوند. 

بر سرنوشت مرزبوم کهن خود تأسف می خوردند و در عین حال از این که انقالب مشروطه حق 

ی و مشارکت سیاسی را به زرتشتیان ایران داده است مسرور بودند. گری، تحت فشار گروههای شهروند

 خارجه  مخالف سیاست خویش در انگلیس، ایرلند و به ویژه در هند، در مذاکرات خویش با وزارت 

که، برای آرام کردن افکار عمومی بخصوص در هند،  کردمیروسیه گهگاه بر این ضرورت تأکید 

شود. او به ویژه نگران احساسات مسلمانان حامی  یرانادر  یهروس یاستسان باید خواستار تعدیل انگلست

لبی ند در فروکشاندن آتش استقالل طتوانستمیاتحاد مسلمانان هند و دیگر مسلمانان در هند بود که بالقّوه 

ان واهخمشروطهک به نوعی هند، از جمله زرتشتیان، هری یممق یرانیانامردم هند یاور انگلستان باشند. 

انقالب  هایتنش، در اوج 0818. حد اقل یکبار، در آوریل کردندمیپیکار در وطن تشویق  ادامه  را به 

ن را پرنفوذ حبل المتی یه  نشر توانستمیمشروطه، مقامات انگلیسی به بررسی گام هائی پرداختند که 

در  یرگ کارمحافظهر ایران باز دارد. منتقدان که در کلکته منتشر می شد از حمله به سیاست روسیه د

انگلستان، از جمله کورزن، نیز همچنان به سرزنش او به خاطر بی اعتنائی اش به منافع انگلیس در 

ند. اّما، عوامل و روندهای دیگری کاهش منافع دادمیادامه  0811 عهدنامه  هند وجنوب ایران در 

 یارؤسلندن با  دوستانه  از جمله: حفظ روابط  کردندمیجبران انگلستان در برخی از مناطق ایران را 

در تالش  0981خزعل در محّمره )خّرمشهر کنونی(، که از سال  یخشگوناگون از جمله  یلقبامتنفّذ 

روابط نزدیک انگلستان با سرآمدان  ادامه  آن بود تا انگلیس را به حمایت از خودمختاری اش برانگیزد؛ 

ان با سر یتجار، از جمله ظل السلطان والی اصفهان؛ معامالت یسلطنتای خانواده ایران و اعض یاسیس

در مرزهای شمالی ایران. کشف  هاروسانگلستان علیه  یجاسوس هایفعالیت؛ و استمرار یاریبختایل 

به افزایش  0819در سال  یدارس یسیانگلتوسط شرکت  یمانسلمخازن عظیم نفت در منطقه مسجد 

جای ویژه ای در بحث ها  یرانا 0809تا  0811طرف انجامید. از سال  یبن در منطقه نفوذ انگلستا

انگلستان داشت در آن حد که گری دوبار تهدید به استعفا  خارجه  و اختالف نظرهای داخلی سیاست 

نزدیکی  باسیاستبرای آرام کردن منتقدان تندروی حزب خودکه مخالف  0819کرد. نخست در سال 

 یسرگهنگام گفت و گوی های محرمانه با همتای روسی اش،  0809ودند و بار دّوم در سال با روسیه ب

روسیه در ایران، تظاهرات  یانه  وحش( زمانی که، در واکنش به رفتار Sergei Sazanovسازانو )

بود. هواداری  یدهرسبه اوج خود « گری باید برود»همراه با شعار  یتانیابردر هند و در  یضدگر

سبب تیرگی  0811علیه مشروط خواهان پس از عقد قرارداد  یشاهمحمدعل هایفعالیتاز  یهروس آشکار

و حکومت شد. در روز امضای این قرارداد، امین السلطان،  یونانقالب ینبروابط  یشتربهرچه 
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ه ااز مجاهدین به قتل رسید. معیّرالدوله، جانشین او، نیز ظرف دوم یکی گلوله  ، به یرانا وزیرنخست

ه تازه ای ب ینه  کابمجلس و شاه،  ینبکوتاه آرامش  دوره   یک یبرقرارمجبور به استعفاء شد. پس از 

ر کار آکسفورد بود، بر س التحصیلفارغمعتدل و  یطلبی ابوالقاسم ناصرالملک که اصالح وزیرنخست

ان نمایان شد. این خواهمشروطهتنشی تازه بین نیروهای دولتی و  هاینشانه 0811آمد. از دسامبر سال 

ا فرا ر ینهکابناصرالملک انجامید. روز بعد شاه  ینه  کابدسامبر به استعفای دستجمعی  01در  هاتنش

برای انجام یک کودتای نافرجام بود. این  ایمقدمهخواند و ناصرالملک را به زندان فرستاد که ظاهرا 

 سفارت انگلستان ناصرالملک یانجیگریمرد. با رویدادها امیدها را برای مسالمت بین دو طرف از میان ب

دیپلوماتیک انگلستان  هایتماس، 0811آزاد شد و اجازه یافت از کشور خارج شود. متعاقب عقد قرارداد 

، گرچه گری و برخی از مقامات گرفتمیبا دولت ایران اغلب با حضور نمایندگان روسیه صورت 

سیاسی ایران حفظ کرده بودند، به  هایشخصیتا با انگلیس ارتباط خصوصی خود ر خارجه  وزارت 

ویژه با ناصرالملک و سردار اسعد بختیاری. از سوی دیگر، برخی از اعضای متمّرد سفارت انگلیس 

ان، و طرفداران آنان در انگلیس که مخالف خواهمشروطهدر ایران نیز به هواداری غیرمجاز خود از 

 ند.دادمیند، ادامه در ایران بود انگلیسروس و  هایدخالت

 

 شاه یمحمدعلاز کودتا تا فرار 

مجلس، با  یلتعطو بمباران و  یرانا( در 0819االول )ژوئن  یجماد 90محمدعلی شاه در  یکودتا

 هیروسبود. نقش  یرانادر  یهروس هایدخالتقزاق شاه، معّرف گسترش  یروینکمک افسران روسی 

ته بردباری بیشتری داش یراناسن پطرزبورک در  یاستس در این کودتا گری را واداشت تا نسبت به

. در اوضاع کردندمیبه حسن نیت لندن تردید  هاروس دادمینباشد زیرا اگر نرمشی از خود نشان 

که نگران جان و امنیت خود  خواهمشروطه یونانقالبو  یونملاز سران  یگروهنابسامان پس از کودتا، 

از این پناهندگان به لندن پناه بردند و به یاری  یجمعاروپا مأمن گرفتند. و در  یختندگر یرانابودند از 

انگلستان در ایران خواست خود را برای بازگشائی مجلس و قطع دخالت  یخارج یاستسمخالفان 

مرکب از  یئتیهانگلستان،  یپافشارسپتامبر، با  9مطرح کردند. در  یراناو انگلستان در  یهروس

 یهروس زه  یانگکردند فرمان گشایش مجلس را صادر کند.  یشنهادپانگلستان به شاه  و یهروس یندگاننما

دولتی در مقابله با انقالبیون بود. از همین  یروهایننگرانی از امکان شکست  یشنهادیپ ینچن ارائه  در 

مانع انقراض  توانستمیکه  کردمی یتلقمصالحه  ینوعباز شدن مجلسی فاقد قدرت را  یهروسرو، 

اه حلی ر یافتندر این تقاضا ناشی از انتقادات روزافزون داخلی و  یگر یزهانگسلطنت قاجار شود. اّما، 

اروپا  که در یمهمامور  یرساایران انگلستان را از توجه به  مسئله  بود زیرا  یرانامشکالت  یبرا یعسر

. به عالوه، افکندمیره را به مخاط یهروسو روابط نزدیک انگلستان و  داشتمیبود باز  یانجردر 

 ان تبریزخواهمشروطهبازکردن مجلس در شورش  یبرااز شاه  یعلناین بود که چنین درخواست  یدام

 یخواهمشروطهایجاد کند، و در عین حال با تضعیف نهضت  ایوقفهبه رهبری ستّارخان و باقرخان 

میان بردارد. اّما، خواست مخالفان  یکی از دستاویزهای مخالفان سیاست خارجی انگلیس در ایران را از

در  یاودند و شده ب یمخفاز نمایندگان پیشین آن تشکیل شود که اکثرشان یا  یدبا یدجداین بود که مجلس 

 یزئپا اوایلو متمم آن در تمامیت خود احیا و اجرا شود. در  یاساسند و نیز قانون بردمیبه سر  یدتبع

مجلس سابق، از آن جمله معاضدالسلطنه  یندگاننما، شامل یرانا یاسیساز پناهندگان  یگروه، 0819

تند. خارجی انگلستان قرار گرف یاستسزاده از بدو ورود به لندن مورد استقبال مخالفان  یتقحسن  یدسو 

داختند شده بود پر یراناخود از آنچه سبب کودتا در  هایبرداشتپناهندگان به ارائه و نشر تفاسیر و  ینا

به چالش  کردمیعواملی را که وزارت خارجه انگلستان از رویدادهای ایران عرضه  و دالیلو 
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میته با ک ینادر لندن شد.  یرانا یته  کم یلتشکبرای  ایانگیزه. حضور آنان در انگلستان کشیدندمی

گشوده شد و به کانون دیگری برای  0819اکتبر  00در خارجی انگلستان  یاستسمخالفان  یتحما

 یسیانگلان رکامحافظهاز  یگروهتبدیل گشت.  یرانادر  یگر باسیاست یافتهسازمانمخالفتی  گیریشکل

 ینا هایفعالیتروس و انگلیس مخالف بودند با شرکت در  0811 معاهده  که با حزب خود درمورد 

 یمومععبارت بود از تهییج افکار  یتهکم. هدف های این یوستندپ یگرکمیته به مخالفان چپ گرای 

ن؛ آ یداخلو مخالفت با دخالت روسیه و انگلستان در امور  یرانااز استقالل  یتحمامردم انگلیس در 

 هایتفعالیکشور.  یمالمجلس و نظارت مجلس بر امور  یبرااعالم عفو مخالفان سیاسی؛ انتخابات آزاد 

استقالل و حق  منظم این کمیته در سال های بعد نقش اساسی در افشای تعدیات روس و انگلیس به

میته ، کیگرحاکمیت ایران و تحریک افکار عمومی به مخالفت با گری ایفا کرد. در انتقاد مستمر از 

بهره مند بود، از جمله اسمارت  یرانادر  یسیانگلشماری ازدیپلومات ها و مأموران  یانه  مخف یهمکاراز 

(Walter A. Smart ازدانشجویان سابق براون و )( استوکزClaude B. Stokes رایزن ،)ینظام 

شاه از بازگشائی مجلس، تصمیم روسیه  یمحمدعلانگلیس در سفارت آن کشور در تهران. خودداری 

به دستاویز  یزتبرو شکستن محاصره  یرانا یداخلاستبدادی در جنگ  یروهاینهواداری از  ادامه  به 

، همگی مجاهدین را به مقاومت یزتبر یممق یخارجاز اتباع  یتحماو  یقحطنجات مردم آن شهر از 

پیکار را به دیگر مناطق ایران از جمله گیالن، اصفهان کشاند  دامنه  بیشتر تحریک کرد و در عین حال 

، که در نهان از دخالت یگر 0818 یهژانوو برخی از رهبران بختیاری را به انقالبیان پیوست. در 

تقاد مخالفان داخلی اش اعالم کرد که انگلستان از ، زیر بار انکردمینظامی روسیه در ایران هواداری 

پرداخت وام مشترک روسیه و انگلیس به دولت محمدعلی شاه، که سخت در تنگنای مالی بود، قبل از 

 یروهاین، یک گردان از تفنگداران 0818سال  یلآور 01گشایش مجلس خودداری خواهد کرد. در 

انگلستان  تجارتی هایفعالیترتگری که باعث اختالل در سرکوب کردن قبائل غا یبراانگلستان  یاییدر

ان را از آن خواهمشروطهنیروها در خاک ایران  ینادر منطقه شده بودند وارد بوشهر شدند. حضور 

کامل ایران به دست نیروهای روس و انگلیس باشد. اّما، دیری  یه  تجز مقدمه  بیمناک کرد که این تجاوز 

نیروهای اشغالگر انگلیسی بوشهر را ترک کردند. مقارن با این رویدادها، در ماه مه  99نپائید که در 

و متعاقب آن رفتار  یزتبرشدند. اّما، اشغال  یزتبراواخر ماه آوریل نیروهای نظامی روسیه نیز وارد 

پایان دهد. در ماه  خواهمشروطهخشونت بار سربازان روسی با مجاهدین نتوانست به مقاومت نیروهای 

ن تفنگداران بختیاری از جنوب و انقالبیون گیالن از شمال به سوی تهران روان شدند. هر دو دولت ژوئ

روس و انگلیس به نیروهای انقالبی هشدار دادند که حرکت خود را متوقف کنند. اّما، بی اعتنا به این 

محمدعلی  دو روزوارد پایتخت شدند. در ظرف  0818ژوئیه  01در  خواهمشروطههشدار نیروی های 

 شاه سلطنت را به فرزند نوجوانش، احمد، واگذار کرد و به سفارت روسیه در تهران پناهنده شد.

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