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 چكیده

ی دولت مشروطه است. انقالب هاو برنامه هایابی به آرمانخواهان در دستمشروطهیابی علت ناکامی این مقاله در پی ریشه

لملل ا، ایران در نظام بینشده و در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند. در این دوره هاییتمالیمناگرفتار  مشروطه پس از پیروزی،

مکن نباشد، کاری دشوار خواهد مالملل اگر غیرلی آن بدون درک تحوالت نظام بینتحوالت داخ فهمادغام شده بود؛ بنابراین 

. در این پردازیمتبیین تحوالت انقالب مشروطه می لملل در آن مقطع تاریخی بهاتیب با نگاهی به وضعیت نظام بینبود. به این تر

لملل، رویدادهای پس از انقالب را تا اساختاری در نظام بینهای تحوالتبر  قدرت، با تکیه ۀموازن ۀپژوهش در چهارچوب نظری

چرا  کهبه این پرسشی است ال پاسخ نیم. این پژوهش به دنبکول و شکست دولت مشروطه بررسی میزمان جنگ جهانی ا

وان تدر پاسخ به پرسش فوق می ای بسیار، چندی پس از پیروزی زود هنگام خویش ناکام ماند؟هانقالب مشروطه با وجود تالش

اد بود، ا و منافع روسیه و متحد آن، انگلستان، در تضهف انقالب مشروطه ایران با سیاستاین فرضیه را ارائه داد: از آنجا که اهدا

 خواهان سبب ناکامی آن شدند.مشروطهخود بر سر راه ای هکارشکنیدرت با همکاری یکدیگر و این دو ق
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 مقدمه 

ی وردها و نتایج انقالب مشروطه ایران از ابعاد گوناگون مورد توجه جدآیند، دستآعلل، فر    

انقالب مشروطه ناکامی  پرداختن به موضوعظران قرار گرفته است. در این میان، نگران و صاحبژوهشپ

سنگی که های گرانمشغول داشته است. با وجود تجربه گران را به خودبسیاری از تحلیل ومهم است 

برای ایران به زاری، قانون اساسی، انتخابات و تفکیک قوا گهایی چون مجلس قانونمشروطه در زمینه

بسیاری شد. انحالل مجلس شورای  هایتخوش نامالیمارمغان آورد، این انقالب پس از پیروزی، دست

مستشارانی که برای آبادانی ایران استخدام  ۀطلباناصالحای هپیاپی، ناکام ماندن فعالیت ۀدوری در سه ملّ

کوب مبارزات مردم توسط روسیه و در نهایت شده بودند، اشغال ایاالت آذربایجان، خراسان و گیالن و سر

 گرفتاری کشور در جنگ جهانی اول، انقالب ایران را به بن بست سیاسی کشاند.

ردازند. پدالیل این ناکامی میتبیین ص به گران با نگرشی خادر پی چنین حوادثی، هر کدام از تحلیل    

پندارند. این عده اختالف می شانهایبه آرمان خواهانمشروطه نیافتندستعوامل داخلی را سبب  ایعده

خواهان مشروطهرایان با گا دانسته و رقابت استبدادهتضاد داخل کشور را علت این شکستای مهبین جناح

ی از اهدانند. عدمی ای انقالبهرا همچون سدی در برابر آرمانمستبدان ای هو کارشکنی و دسیسه

دانند. این عده بر این باورند که می را علت ناکامی انقالب خواهانوطهمشر میانگران، اختالف تحلیل

ا مشروطه را به بن هآن هایفاوت بودند که اختالف دیدگاهاز اقشار مت ایطیف گسترده خواهانمشروطه

-دگرایان و تجدّته تعبیری، سنّیا ب هامذهبیها و غیر این رابطه به اختالف بین مذهبی بست کشاند و در

ای از در شکست انقالب باور دارند. عدهظران نیز به عوامل خارجی نکنند. برخی صاحبگرایان اشاره می

د. نند که برای نابودی ایران طراحی شده بوکای خارجی تلقی مییند انقالب را از آغاز توطئهآفرا، هآن

 اند. دانقالب می ا تنها عامل مستقل درکه عامل خارجی ر استمحور دیدگاه این عده توطئه

ای هناکامی آن را همانند دیگر پدیدهانقالب مشروطه و پیروزی و یا  ۀکید این مقاله آن است که پدیدتأ    

ا، عوامل هر داد. در پیروزی و شکست انقالبتوان تنها با تکیه بر یک عامل مورد بررسی قرانمیسیاسی 

متفاوتی برای مطالعه و  نند و سطوح تحلیلکفرینی میآادی در ارتباط با یکدیگر نقشداخلی و خارجی زی

نیم تا با تکیه بر سطح تحلیل کالن، علت ناکامی مشروطه آگیرد. در این مقاله برنظر قرارها باید مدّتبیین آن

ه ایران را در قدرت را برگزیدیم تا انقالب مشروط ۀموازن ۀمورد بررسی قرار دهیم. از این رو نظریرا 

همیت خواهان بسیار باامشروطهای داخلی لملل بررسی کنیم. هر چند باور داریم، تضادهاظام بینچارچوب ن

ما این است که آنچه بیش از همه  ۀیرد، اما فرضیگر جای خود باید مورد بررسی قرارو قابل تأمل است و د

ن به ویژه روسیه تزاری بود لملل و بازیگران محوری آاگنا قرار داد، سازوکارهای نظام بینمشروطه را در تن
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قدرت به تحلیل  ۀموازن ۀانست. از این رو در قالب نظریدایران را به زیان منافع خود می که تغییر بنیادی در

 ردازیم. پهای پس از آن میب مشروطه، پیروزی سریع و ناکامییند انقالآفر

 پژوهش ۀپیشین-1

الب مشروطه کارهای ارزشمندی ویژه انقبهایران و  ای بزرگ در تاریخ معاصرهنقش قدرت ۀدر زمین    

، پژوهشی 9191-9611روس و انگلیس در ایران »رین آثار در این زمینه، تگرفته است. یکی از غنیصورت

رقابت روس و انگلیس  ۀاست. نویسنده در این کتاب به تاریخچ زاده، نوشته فیروز کاظم«امپریالیسم ۀدربار

ای بیشتر و هروسیه برای تصرف سرزمین طلبیعهند. توسکن و هندوستان اشاره مییانه، ایرادر آسیای م

رقابت دیگر کشورها از جمله انگلیس با این کشور و همچنین نفوذ تدریجی دو قدرت روسیه و انگلیس در 

ان ، در این کتاب به تفصیل بیسیاسی منجر شد ۀایران که با امتیازات اقتصادی آغاز و در نهایت به سلط

 است. شده

اصغر شمیم اثری است که بیان رویدادهای سیاسی را علی، نوشته «سلطنت قاجار ۀایران در دور»همچنین     

خوبی به بهدهد. در این بین تا برافتادن این سلسله ادامه می کند وز ابتدای پیدایش قاجارها آغاز میا

شود. های بزرگ در این تحوالت اشاره میرتالب مشروطه شد و نیز به نقش قدحوادثی که منجر به انق

و بسیاری از مباحث  9191هایش علیه مشروطه، شرح قرارداد ها و دسیسهرابطه محمدعلی شاه با روس

 پژوهش در این کتاب بیان شده است.این مرتبط با 

ابط خارجی تاریخ روایرج ذوقی اثر دیگری است که  ۀنوشت« های بزرگروابط سیاسی ایران با قدرت»    

ای اروپایی خوبی به تصویر کشیده است. این کتاب از همان ابتدا که کشورهبههای بزرگ را ایران با قدرت

-تجاری و بعدها سیاسی پیدا می ۀبطآیند و با ایران رازمین میمشرقکنند و به طرف دریانوردی را آغاز می

 یرد. گآمدن رضاشاه را در برمیروی کار  یعنی پایان سلطنت قاجارها و 9121کنند تا سال 

نوشته محمود افشار یزدی است. « سیاست اروپا در ایران»های درخور توجه در این زمینه از دیگر کتاب

نویسنده در این کتاب به شرح کامل حوادث و رویدادها پرداخته و کتابش منبعی قابل استناد برای مطالعه 

 .استروسیه و انگلیس ی هاا ابرقدرتتاریخ روابط سیاسی ایران ب

 ۀآن در انقالب: مطالع ۀکنندالمللی و نقش تعییننظام بین»ای با عنوان همچنین بهرام نوازنی در مقاله    

علوم سیاسی به  ۀنامکه در پژوهش« تطبیقی دو انقالب استقالل ایاالت متحده و انقالب مشروطیت ایران

ذاری این نقش های بزرگ و میزان تأثیرگو منافع قدرت المللسیده است، به توضیح نقش نظام بینچاپ ر

 پردازد.ش و پیروزی دو انقالب یاد شده میدر پیدای
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نوشته عبدالرضا « تاریخ روابط خارجی ایران، از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی»کتاب     

رقابت روسیه و انگلیس و در  پردازد وبط خارجی پیچیده دوران مشروطه میهوشنگ مهدوی نیز به روا

ه سقوط دولت های بزرگ که منجر بالمللی و اشغال ایران توسط قدرتبین ۀنهایت ورود آلمان به صحن

 دهد.مشروطه شد را شرح می

ای از در ابتدا به شرح تاریخچهنوشته جلیل نائبیان « روابط ایران با دول خارجی در دوان قاجاریه»کتاب     

پردازد و در ادامه، روابط خارجی یم روابط خارجی و سیاست خارجی میلل و تعریف مفاهالمروابط بین

ایران را از ابتدای روی کار آمدن قاجارها با کشورهای مختلف نظیر روسیه، انگلیس، فرانسه و عثمانی و نیز 

و انگلیس در  هایی از کتاب که به رقابت روسکند. بخشها را بررسی میردادهای بسته شده بین آنقرا

شاه،  و پیامدهای آن، کودتای محمدعلی 9191منطقه و ایران و سپس نزدیکی دو قدرت و بستن قرارداد 

در نهایت سیاسی و اقتصادی ایران بعد از انقالب مشروطه و  ۀهای روسیه در ایران و اوضاع پیچیددخالت

. این کتاب با اشاره به استمرتبط  پردازد، با پژوهش حاضرطرفی ایران میجنگ جهانی اول و نقض بی

 رسد.و الغای رژیم قاجار به پایان می رضاخان 9211کودتای 

نوشته علیرضا امینی در شش بخش « تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا سقوط رضاشاه»کتاب     

کار آمدن روی المللی ایران در هنگامای از اوضاع داخلی و بیناست. کتاب با شرح خالصهظیم شدهتن

 ای بزرگ غربی را مورد بررسی قرارهادامه روابط خارجی ایران با دولتشود و در قاجارها آغاز می

ها و امتیازات روسیه و انگلیس در س، تصرف هرات توسط انگلیس، رقابتهای ایران و رودهد. جنگمی

 است.اثر به خوبی بازتاب داده شدهاین ایران و نیز حوادث مشروطه و نقش دو قدرت در انقالب ایران در 

حسین ناظم که در هشت فصل تنظیم و با انقالب مشروطه ایران و  ۀنوشت« روس و انگلیس در ایران»کتاب 

ن در شده پیشینیز از دیگر کارهای انجام ،ابدیگذاری احمد شاه پایان میو با تاجآغاز شده  9191قرارداد 

 .استپژوهش این رابطه با موضوع 

های بزرگ در اوضاع سیاسی و ده این است که جملگی به نقش قدرتشنکته مشترک در آثار یاد    

های جهانی الملل و مناسبات قدرتحث اشاره داشته و تأثیر نظام بیناقتصادی ایران در مقطع زمانی مورد ب

 اند.شروطه ایران، دست کم به صورت غیرمستقیم بیان داشتهرا بر انقالب م
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  9قدرت ۀچوب پژوهش: موازنچهار -2

است.  گران این تئوری ارائه نشدهاز سوی تحلیلقوا دارای معانی مختلفی است و معنای واحدی  ۀموازن    

گرایان که برخی آنان . واقعاستاستوار « قدرت»بر اصل که رایان است گاین نظریه کوششی از جانب واقع

یطی الملل را محبیندبینانه دارند. آنان ساختار نظام لل نگاهی بالمنامند به روابط بینگرایان میرا سنت

واحدها در پی  ۀای در آن وجود ندارد و همدانند که هیچ قدرت فائقهمی)آنارشیک(  گونومرجهرج

آورند، روی، روی نمیا در آنارشی به همراهی یا دنبالههدولت» گوید:میبرچیل تحقق منافع خود هستند. 

نامزد اصلی یا روی از گران به دنبالهمراتبی کنش های سیاسی سلسلهکنند. در نظمه ایجاد میبلکه موازن

شما حمله روی با تقویت طرفی که ممکن است بعدها به آورند. اما در آنارشی، دنبالهپیروز جدید روی می

چراکه  ؛تهدید است های بزرگ( همواره یکویژه قدرتبهرود. قدرت دیگران )کند به پیشواز فاجعه می

از کوشند دهندگان میآورد. موازنه ی محافظت از خود بتوان به آن رویهیچ حکومتی وجود ندارد که برا

 .(11 ص، 9319برچیل، ) «ندتر، مخاطرات را کاهش دهطریق مقاومت در برابر طرف قوی

ت و ماهیت آنارشیک و ها معطوف به تأمین امنیت خویش اسدولت ۀاراد» گوید:میلیتل همچنین     

هاست. امنیت آن ۀگونه تغییر ساختاری تهدیدکنند ا به هرهساختار، مستلزم پاسخ دولت مدارانۀخودیاری

احساس امنیت را ها آن ۀیابد که در نهایت همتداوم میجایی یرات ساختاری تا ها به تغیپاسخ دولت

ساختاری، منتج به  ۀها به تغییرات تهدیدکنندتهای هریک از دولبازیابند. به دیگر سخن، برآیند پاسخ

 .(21 ص، 9361لیتل، ) «توازن است ۀمانا اعادشود که همی اینتیجه

را آنبرخی »قدرت، نظرهای مختلفی وجود دارد.  ۀتعریف مفهوم موازن ۀگونه که اشاره شد دربارهمان    

الملل و همچنین به وضعیتی که است بینیا مکانیسمی خودکار در سیبه صورت تغییر شکل توزیع قدرت و 

 ،ص9362)قوام، « اندگردد، تعبیر و تفسیر کردهو یا عدم تعادل مطلوب و مناسب میموجد ایجاد تعادل 

گونه بیان کرد: تعداد بدین تواناین نظریه را می ۀقوا، اصول عمد ۀ(. گذشته از تعریف مفهوم موازن11

کوشند قدرت خود را ها می، هر کدام از آنشان با یکدیگر فرق داردهایی که میزان قدرتزیادی از دولت

یجاد نظام کامل موازنه به ها در جهت ااین تالش و کوششی که آن ۀدر نتیجبه میزانی مناسب باال ببرند. 

________________________________________________________________ 

 
Balance of Power 
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-ملل مختلف حتی با یکدیگر متحد میگیرد. به این معنی که قدرت شکل می ۀبندند، نظام موازنکار می

قوی نشوند که  ایکه هیچ ملتی به تنهایی یا گروهی از ملل به طور دسته جمعی به آن اندازهطوری شوند به

 (.11 ،ص9363سایرین را ببلعند )سیف زاده، بتوانند

قوا به نظامی اشاره دارد که بازیگران اصلی، هویت،  ۀنظران براین باورند که موازناز صاحب برخی    

ای دیگر معتقدند کنند. عدهیند ایجاد توازن، تأمین و حفظ میآز طریق فرتمامیت و استقالل خود را ا

 هاست، بدین معنا که آنان در صورت رویارویی با قدرتی متجاوز و برهم، قانون رفتار دولتقدرت ۀموازن

ور قدرتی مسلط و برتر کننده مبادرت ورزیده و از ظهتعادل، به تأسیس یک ائتالف متوازن ۀزنند

 (. 11 ،ص9312)دوئرتی،  دننکری میجلوگی

در اروپا حاکم  9191تا  9691و  9161تا  9116های قدرت در سال ۀیخی، مکانیسم موازناز لحاظ تار    

است. قراردادی که اثرات  قوا در اروپا دانسته شده ۀموازن آغاز( سر9116) قاد قرارداد صلح وستفالیبود. انع

، «های اروپاییپاپ و کلیسا در امور خارجی دولت ۀعدم مداخل»، «هااستقالل و تساوی کشور»آن شامل 

های قدرت، از بروز جنگ ۀحل موازن راهبوده است. « قوا ۀموازن»و « الملل و رعایت آنتکوین حقوق بین»

طلبی جلوگیری کرد. پیامد انقالب فرانسه در این سال، توسعه 9161وسیع و ظهور یک قدرت برتر تا 

با شکست  خوردن موازنه گردید. او موجب برهم ۀفرانس ۀبناپارت بود که آرمان اروپای تحت سلط ناپلئون

که تا جنگ جهانی اول  شد، دوباره موازنه برقرار 9691در سال « وین ۀکنگر»و تشکیل « واترلو»ناپلئون در 

  (.11-11 ،صص9311)بهزادی،  ادامه داشت 9191یعنی سال 

هایی الملل حاکم بود، دولتبا ساختاری آنارشیک بر نظام بین قطبی ضای چندمورد بحث که ف ۀدر دور

و در سطح نظام  مانند انگلستان، روسیه، فرانسه و اطریش با تفاوت در قدرت، توازنی از قوا را در اروپا

وام، )قاست قدرت کالسیک بوده ۀطالیی موازن ۀبودند. این دوره مصادف با دومین دور جهانی برقرارکرده

های پرورانید و منافع قدرتی برتری و هژمون شدن را در سر می(. آلمان کشوری که سودا16 ،ص9362

های اروپا به شمار آمد و واکنش قدرت قوای طلبید، تهدیدی برای موازنۀبزرگ اروپا را به چالش می

از بندی جدیدی و صفانگلیس و روسیه را متحد کرد های فرانسه، ان، قدرتدیگر را سبب شد. خطر آلم

های اروپا و چرخش سیاست انگلیس از رقابت به اتحاد با روسیه، بر آراییقدرت ایجاد نمود. تغییر در صف

 سرنوشت سیاسی ایران تأثیر عمیقی گذاشت.
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 انقالب مشروطه ۀالملل در آستانجایگاه کشورها در نظام بین -9
 ایران-9-1

وان با ساختارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی ضعیف بود. ضعف تایران دوران قاجار کشوری کم    

ساخت. در چنین شرایطی دفاع میهای بزرگ آن روز بییران، این کشور را در برابر قدرتساختاری ا

هایی همچون روس و انگلیس، کاری دشوار های استعماری قدرتحفظ استقالل ایران در برابر سیاست

رگ اروپایی از توازن های بزبند خود در برابر قدرتر برای حفظ استقالل نیموران قاجابود. ایران ضعیف د

های روس و انگلیس فشارهای همدیگر را تعدیل و که قدرتطوریجست. بهها سود میقدرت بین آن

ین در اایران خارجه  رناصرالدین شاه به وزی ۀسفیر فرانسه در دورکردند. بند ایران را تضمین میاستقالل نیم

-ها و حسادتکمتر در پیمان و بیشتر در رقابت ضمین واقعی استقالل ایراند: کرخصوص چنین گوشزد می

را در  های دو قدرت عظیم روس و انگلیس نهفته است. اگر ایران عاقالنه رفتار کند و تعادل این حریف

 ص، 9319کاظم زاده، ) د را حفظ نمایدتواند استقالل و تمامیت ارضی خومقابل دیگری نگاه دارد می

91).  

آسوده  مداران ایران خاطری نسبتاًبردند، سیاستدو قدرت در رقابت با هم به سر میمادامی که این      

زیرا این وضعیت استقالل ایران را  ؛داشتند، اما همواره از نزدیکی و همراهی این دو قدرت در هراس بودند

یخ معاصر ایران، یکی از مقاطعی که همراهی دو قدرت به زیان داد. در تارشدت مورد تهدید قرار میبه

بین روسیه و انگلیس است که  9191منافع ایران انجامید، در جریان انقالب مشروطه و با بسته شدن قرارداد 

 سرآغاز روندهایی زیان بار برای مشروطه نوپای ایرانی گردید.

 انگلستان -9-2

قطبی بر  ه.ش( نظام چند 9261م/ 9191یوست )وطه در ایران به وقوع پتاریخی که انقالب مشر ۀدر دور    

انگلستان های بزرگ اقتصادی، نظامی و سیاسی آن دوره، لملل حاکم بوده است. یکی از قدرتافضای بین

داری ن با سیستم سرمایهشد. انگلستاالملل محسوب میهای مرکزی نظام بینقدرت جزءبود که همواره 

الملل یی کارآمد، قطب قدرتمند نظام بینویژه نیروی دریابهتوان ام بانکی و نیروی نظامی پرمند، نظقدرت

کنولوژی توانسته بود صنعت و ت ۀرشد و توسع ۀگامی در عرصشد. کشوری که با اتکا به پیشمحسوب می

در قرن هفدهم  انگلستان .فریقا شودآهای جهان از جمله آسیا و های بسیاری در دیگر قارهمالک سرزمین

موفق شد هندوستان را تصرف نماید که از این پس به خاطر اهمیت حیاتی این سرزمین برای انگلستان، 

اندازی دیگر ن حفظ این کشور و جلوگیری از دستبسیاری از مناسبات این کشور با دول اروپایی پیرامو

رقابت  که ، روسیه بودیست انگل. در آسیای میانه رقیب سرسخفتل گرشکر به هندوستان رگدول استعما
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مشغولی انگلستان نسبت به ترین دل. مهمبود صورتسر ایران، افغانستان و تبت  این دو کشور در آسیا بر

. انگلیس برده بودروی این کشور به سوی مرزهای هندوستان از راه کشورهای نامروسیه، جلوگیری از پیش

آمدند، اما با ظهور آلمان به عنوان یک هژمون بالقوه، دست میمواره دو رقیب متخاصم به شمار و روسیه ه

ظ توازن قوا در اروپا را بازی اتحاد به سوی یکدیگر دراز کردند. انگلستان که پس از کنگره وین نقش حاف

-ا به زیان آن کشور تغییر مید، توازن قوا در اروپا رکررگاه از جانب کشوری احساس خطر میکرد، همی

یخت، آلمان بود که با های اروپایی برانگهراس را در انگلستان و دیگر قدرتین دوره کشوری که داد. در ا

در انگلیس امنیت بیان دیگر، به  .(29 ص ،9369زاده، )نقیبگردید  روروبه های بزرگواکنش قدرت

 ،ر معین در اروپایک کشو برتریاز  جلوگیری ر قدرت در آن قاره قرار داشت.مؤثّ ۀیک موازن ۀاروپا بر پای

ن آلمان برای گسترش ناوگا ۀپروازانهای بلندنقشهبه این ترتیب . دبواین کشور بخشی از سیاست سنتی 

اصلی سیاست بریتانیا این بود که  ۀپای 9121تا  9191گرفت. از سال ی مورد توجه قرارخود به طور جدّ

 .(16 ص ،9311)گرانویل،  نگذارد آلمان در اروپا سروری یابد
 روسیه -9-9

به شمار  المللکشورهای قدرتمند نظام بین جزءهمواره روسیه وسعت بسیار و جمعیت زیاد، با توجه به     

در  .بود به دلیل موقعیت جغرافیایی، هم در قاره اروپا و هم در آسیا دارای منافع زیادیاین کشور . آمدمی

های اروپایی نفع بود و با دیگر قدرتذی آنر تاریخی موردبحث، از جمله مناطقی که روسیه د ۀدور

بالکان بود. رقبای سرسخت روسیه در این منطقه، اطریش و انگلستان بودند. از سوی  ۀد، حوزکررقابت می

ای بود که این کشور را با دیگر کشورهای اروپایی از طلبانهتوسعهرانه دارای تمایالت روسیه در مدیت ،دیگر

یر بود. روسیه پس از رگر خاور دور نیز روسیه با  ژاپن دکرد. درو می در ش روله انگلستان و اطریجم

ه هم ( در برابر دولت عثمانی که از حمایت انگلیس و فرانس9611-9611های کریمه )شکست در جنگ

های وسیه ضرورت توجه به شرق و سرزمیننشینی از اروپا شد. پس از آن ربرخوردار بود، ناچار به عقب

در (. 61 -999صص ،9369زاده، )نقیب ایی را بیش از گذشته در سیاست خارجی خود گنجاندآسی

و هایی با ایران طی جنگ انگلستان بود. روسیه که توانسته بود ،ترین رقیب روسیهخاورمیانه، بزرگ

کزی را آسیای مر ۀ، بر اساس قراردادهای گلستان و ترکمانچای، منطقهایی که به دست آورده بودپیروزی

کرد. سیا با منافع انگلستان برخورد میروی به سوی جنوب آد، در پیشبیفزای دخاک خوبه از ایران جدا و 

پروراند، در فارس و دریاهای آزاد را در سر میهای خلیج یابی به آبه از دیرباز آرزوی دستروسیه ک

هندوستان را در اولویت  که حفظانگلستان نیز  گذشت.خواسته بایستی از ایران می جهت نیل به این

جا به های خلیج فارس و از آنروی روسیه به سوی آببود، از پیش هدداهای استعماری خود قرارسیاست
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 کشی از ملل زیردست را آغاز کرد وبا اتکا به قدرت نظامی خود، بهرهروسیه سوی هند، بیمناک بود. 

این کشور بود. این بود که دارای مرز مشترک طوالنی با  های مورد توجه آن، ایرانهمواره یکی از سرزمین

های روسیه ه است. یکی از این مشکالت، دخالتهای فراوانی برای این کشور به دنبال داشتگرفتاریمسأله 

 این مقاله به آن اختصاص یافته است. ۀدر جریان انقالب مشروطه ایران است، که فرضی
 آلمان  -9-4

هایی مانند انگلستان، روسیه و فرانسه قدم در راه توسعه صنعت و تر از قدرتاین کشور کمی دیر    

دوم قرن  ۀا نیمتکنولوژی گذاشت و به همین دلیل نسبت به این کشورها کمتر توسعه یافته بود. آلمان ت

بیسمارک به بعد به تدریج با گام نهادن در  ۀشد. اما از دورهای متوسط محسوب میقدرت جزءنوزدهم، 

که الملل هر روز کمتر کرد تا جاییهای بزرگ نظام بینو پیشرفت، فاصله خود را با قدرت مسیر توسعه

افزون نیروی نظامی به خصوص نیروی دریایی، ون بالقوه تبدیل شود. پیشرفت روزتوانست به یک هژم

ازاری بزرگ همچنین رشد اقتصاد و صنعت در آلمان گواه خوبی بر این مدعاست. آلمان در جستجوی ب

این کشور را با  مسألهکشی بود و همین صاحب برای بهرهخود و سرزمینی بیبرای فروش کاالهای 

 (.19-12 صص ،9369زاده، رو در رو ساخت )نقیب ی بزرگ جهانیهاقدرت

نقش و جایگاه روسیه )یکی  توازن قوا، فرضیه مقاله را که به ۀکوشیم در چهارچوب نظریجا میدر این    

پردازد، دنبال کنیم. انقالب ایران در ر ناکامی انقالب مشروطه ایران میالملل( دهای نظام بیناز قطب

شرایط رقابت و دشمنی دو قدرت روسیه و انگلیس به پیروزی سریعی دست یافت؛ زیرا انگلیس در رقابت 

یابی آلمان، دشمنی روسیه و اروپا و قدرترویدادهای کرد. اما نی میبا روسیه، از انقالب ایران پشتیبا

های روسیه علیه یس، چشم خود را در برابر کارشکنیانگلیس را تبدیل به اتحاد کرد. از آن پس انگل

 انقالب مشروطه ایران بست. 

 روسیه و انگلیس: از رقابت تا همكاری بر سر ایران  -4

-، این کشور در فزونلطنت داددر روسیه به قدرت رسید و تشکیل س از زمانی که خاندان رومانوف    

و ناگزیر بود که  طلبی شهره شد. روسیه با وجود داشتن وسعت بسیار، محصور در خشکی بودخواهی و جاه

های . روسیه بیش از هر مکان متوجه آبهای آزاد دست یابدها و آببرای تجارت سودآورتر به اقیانوس

 گرم خلیج فارس شد.

هندوستان در آسیای جنوبی و خاورمیانه رخنه کرده بود. تصرف این از طرفی انگلیس با تصرف     

ای خویش افسانه ۀبا تمام توان از مستعمر سرزمین بیش از پیش بر قدرت و ثروت این کشور افزود. بنابراین

گرفت. روسیه، خواهان تصرف ایران دو قدرت در تقابل با هم قرار می کرد. بدین ترتیب منافعمحافظت می
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دن به خلیج فارس و هندوستان بود و انگلیس، خواهان حفظ ایران برای جلوگیری از پیشروی روسیه و رسی

ی خلیج فارس و پس از آن هندوستان. دو کشور برای افزایش قدرت خود در ایران همواره هابه سوی آب

 در تالش بوده و سعی در پیشی گرفتن از رقیب خود داشتند. 

( و 9693) های گلستاندبر موفق شد ایران را شکست دهد و بر اساس قرارداروسیه طی دو جنگ نابرا    

های وسیعی را از ایران جدا سازد. بعد از اعطای امتیازات گلستان و سرزمین(، 9626) ترکمانچای

گیری ارتقا یافت و چشم ترکمانچای از سوی دربار قاجار به روسیه، موقعیت این کشور در ایران به طرز

الحمایه نوعی تحت ترین قدرت اروپایی در دربار ایران گردید. قرارداد ترکمانچای ایران را بهنفوذصاحب

گذار بود. از زمانی که بر اساس فصل سرنوشت سیاسی ایران بسیار تأثیر داد. این قرارداد برروسیه قرار می

دار شد، میزان نفوذ این میرزا را عهدهنت در خاندان عباسهفتم قرارداد ترکمانچای، روسیه تضمین سلط

های بسیاری در ( و به همین بهانه دخالت921-922 صص ،9361دربار افزایش یافت )نوازنی، کشور در 

 سرنوشت سیاسی ایران نمود.

دربار قاجار زیر نفوذ روسیه و وابسته به این کشور بود و روسیه طی چندین سال توانسته بود به چون     

پنداشت. از ضع موجود را به ضرر منافع خود میران دست یابد، بنابراین تغییر وامتیازات ارزشمندی در ای

ل آورد. افزون بر این، بست تا از تغییر وضع کنونی جلوگیری به عمن رو تمام تالش خود را به کار میای

روس  های دولتخوبی حاکی از تالشبهایع تاریخی گاه خواهان پیشرفت ایران نبود. بررسی وقروسیه هیچ

 (. بشیری911 ص ،9361تمدن جهانی است )محتشم نوری، برای عقب نگاه داشتن ایران از کاروان 

فرهنگ و نیان در چشم مردم جهان، مردمی بیاستدالل گردانندگان روسیه این بود که باید ایرا گوید:می

بار ن مردمی وحشی و زیانکه قصد رام کردمانده به شمار آیند تا اگر روسیه ایران را گرفت، از اینواپس

 .(99 ص، 9311بشیری، ) را کرده است، صدای اعتراضی بلند نشود

 مسألۀافزون بر این، برد. مشروطه پی های روسیه با انقالب توان به علت مخالفتبا درک این موضوع می    

کشور هم -ایران خواهی در بلند شدن فریاد آزادی که نباید از نظر دور داشت این است کهمهم دیگری 

 توانست پیامدهای ناخوشایندی برای این رژیم استبدادی در برداشته باشد. می -مرز با روسیه

بش انقالبی ایران آزاد بایستی از نظر دور داشت که اگر جنبیش از هر چیز نمی» گوید:میزینوویف 

وجه مطلوب نبود. هیچظر منافع ما بهیافت که از نقطه نآن بسیار توسعه می ۀن تردید دامنشد، بدوگذاشته می

، زینوویف) «معقول بودغیر ازیه مرج پشت دیوار قفقوهای انقالب و هرجکانون ور شدنهمچنین شعله

 .(19 ص ،9312
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وجود و دید، از تغییر وضع میبش فروتر میاز سوی دیگر انگلیس که موقعیت خود را در ایران از رق    

 استبداد و هم ضدّ بود که با چنین انقالبی که هم ضدّمیل نکرد. انگلیس بیانقالب مشروطه استقبال می

 دار روسیه کم شود و هم نفوذ روسیه در دربار کاهش یابد.استعمار بود، هم از قدرت شاهان قاجاری طرف

ی نخست، نگران گرایش نزدیک شاه و دربار قاجار به روسیه بود و در درجه بعد ۀدولت انگلستان در درج»

(. افزون بر 931 ص ،9361)نوازنی،  «اجار واهمه داشتاز دخالت نظامی این کشور به حمایت از سلسله ق

دار نظام مشروطه در دنیا ایران، کشورش را پرچم خواهانآن، انگلستان از این نکته آگاه بود که مشروطه

 بسته هستند. دلدانند و در مقابل نظام استبدادی روسیه به نظام پارلمانی انگلستان می

انگلیس از  مؤثر افتاد. حمایت خواهانرقابت این دو قدرت در پیروزی زود هنگام مشروطه    

شد. اما گرمی آنان میبخشید و سبب دلدر برابر دربار و روسیه جسارت میها ، به آن خواهانمشروطه

ست یافته بود، پس از چندی به دلیل المللی به پیروزی سریع دکه در شرایط به نسبت مساعد بینای مشروطه

 خواهانمشروطهبین تضاد  مسألۀالمللی رو به افول گذاشت. داخلی و تغییر شرایط و اوضاع بینتضادهای 

و دیگر اقشار را در مذهبی، روحانیان، بازرگانان، اصناف  ای از روشنفکران مذهبی و غیرکه طیف گسترده

پرداختن به عوامل حاضر مورد پژوهش  ۀفرضی چون اما  ،ستگرفت، در جای خود قابل تأمل ابر می

ملل و روسیه الاین مقاله به بررسی نقش نظام بینبنابراین در  است،جی و به طور مشخص روسیه تزاری خار

 پردازیم. در ناکامی مشروطه می

گلیس در چه دست روسیه را برای دخالت در سرنوشت سیاسی ایران بازگذاشت، چرخش سیاست انآن    

جنبش انقالبی در ایران بیمناک شده و  افزایش دامنۀ رفته ازب مشروطه بود. انگلستان نیز رفتهبرابر انقال

 ویژه هندوستان را بهبهشدن آتش انقالب در ایران و سرایت آن به خاورمیانه و آسیای جنوبی  ورشعله

ل لیس، اتفاقاتی بود که در اروپا در حاترین دلیل چرخش سیاست انگدید. اما مهمصالح منافع خود نمی

و نزدیک شدن به منافع رفت ای در حال پیشها با سرعت قابل مالحظهرخ دادن بود. آلمان در این سال

کرد. پا گذاشتن آلمان به تر تالش مییابی به مستعمرات بیشتهای بزرگ بود و برای دسحیاتی قدرت

های اروپایی همانند فرانسه، روسیه و انگلیس را بر انگیخت. رتنه و نزدیکی به عثمانی، ترس قدخاورمیا

سه کشور از بیم دشمن مشترک اختالفات خود را کنار گذاشته و دست اتحاد به سوی یکدیگر دراز 

گری فرانسه بود که بین روسیه و انگلیس با میانجی 9191این اتحاد، بسته شدن قرارداد  ۀکردند. نتیج

 ها گردانید. مایه منافع ابرقدرتدسترا شروطه سرنوشت نهضت م
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ر برابر اقدامات پوشی دبه خاطر حفظ منافع خود سیاست چشماز زمان بسته شدن این قرارداد، انگلستان     

گذاشت. از این تاریخ به بعد را برای سرکوب انقالب مشروطه بازگرفت و دست روسیه روسیه را در پیش

بش، بدون ممانعت انگلیس و در بسیاری از موارد خشنودی و شاهد تالش روسیه برای سرکوب جن

ن ابتدا به بررسی ، بنابرایاست 9191بنای این اتحاد، قرارداد این کشور هستیم. از آنجا که سنگ همراهی

 پردازیم.این قرارداد می

 های جهانی: تبانی قدرت1317قرارداد  -5

یعنی تبت،  الف دو قدرت روسیه و انگلیس در آسیاترین موارد اختاین قرارداد مربوط به اساسی    

. بر اساس این قرارداد، استعمارگران برای جلوگیری از اصطکاک منافع، مناطقی از استافغانستان و ایران 

آسیا را بین خود تقسیم کردند. در این جهت، تبت زیر نفوذ انگلستان و افغانستان زیر نفوذ روسیه قرار 

خواهان ایران مشروطه ۀطرف تقسیم شد. این قرارداد روحینفوذ و یک منطقه بی ۀبه دو منطق گرفت و ایران

خویش و  ۀخواهانمشروطههای از این، انگلستان را حامی آرمان ها که تا قبلرا بسیار تضعیف کرد. آن

های واقعی سیاستنستند، اکنون با آشکار شدن دامی -روسیه  -اش در برابر استبداد و حامی خارجیی سدّ

ران دیدند. این قرارداد استعماری تمامیت ارضی ایدفاع میا در برابر استبداد و استعمار بیاین کشور، خود ر

( و سرآغاز روندهایی منفی شد که انقالب ایران را با مشکالت 19 ، ص9311را به خطر انداخت )هروی،

را فراگرفت. ارتجاع سر بلند کرد. شاه برای حمله  ومرج همه جاهرجساخت. با این قرارداد  روی روبهجدّ

(. در 19 ص ،9361 )سعیدی، دکرشدیدتری را علیه تشکیالت جدید شروع  ۀبه مشروطه آماده شد و مبارز

 .......شد.این قرارداد رخ داد، اشاره خواهد هایی که توسط روسیه پس از عقد ادامه به کارشکنی

 انحالل مجلس اول مشروطه -6

شود و بدون وجود مجلس و نمایندگان ملت، مشروطیتی مجلس مظهر حکومت مشروطه محسوب می    

خواهانه مردم و وطه، در طول دوران مبارزات آزادیهم در کار نخواهد بود. اما این رکن اساسی نظام مشر

 نهایت به تعطیلیمهری قرار گرفته، در روند آن خلل ایجاد شده و در رد بیاستقرار نظام مشروطه، بارها مو

 های خارجی در این میان پیش قدرتگیری علل و عوامل این امر، به نقو انهدام گرفتار شده است. با پی

 خواهیم برد. 

-ان روسیمحمدعلی شاه که با مشروطه میانه خوبی نداشت، به کمک عناصر استبدادی دربار و مشاور    

به یاری  ا نیز با تمام توانهبه کار گرفت. روسبی اساس مشروطه اش، تمام توان خود را در سرکو

ها ممکن بود متقاعد شوند که تشکیالت جدید هرگز ممکن نیست ... روسی»محمدعلی شاه برخاستند. 
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آلتی مطیع و گوش به فرمان در دست آنان گردد، بلکه برعکس خواهد بود. به همین سبب هدف جمیع 

 (.991 ص ،9316ر یزدی، افشا) «مجلس بود...مجاهدات آنان انهدام 

ها سرانجام نقشه نابودی مجلس را طراحی کردند. پیداست محمدعلی شاه به تنهایی و بدون پشتوانه آن    

باری علیه مجلس و ملت را نداشت. بریگاد قزاق و روس، هرگز جرأت چنین اقدام خشونتنیروی نظامی 

شمیم علی شاه در ارتکاب چنین عملی بود. محمدنظامی و سیاسی  ۀاری، پشتوانیا بهتر بگوییم روسیه تز

داد، اما با وجود شاپشال ون اساسی ارتش ایران را تشکیل میبریگاد قزاق هر چند که ظاهراً ست»گوید: می

روسی و اختیاراتی که از لحاظ سیاسی و  ۀمستشار نظامی و رئیس بریگاد و کلنل لیاخوف افسر فرماند

ده بود و ارتباط مستقیم و استواری که افسران روس با ستاد فرماندهی نیروهای نظامی و مالی به آنان داده ش

-قراول ارتش تزاری روس در ایران شمرده میتزاری در قفقاز داشتند این بریگاد در حقیقت پیش ۀروسی

 .(111ص، 9311شمیم، ) «شد

امیر ک سفیر روسیه و نیروی قزاق با اشتراک گارتوی ۀ، سرهنگ لیاخوف فرماند9196ژوئن  99در     

عالی نظامی قفقاز رسانیدند. با اجرای این نقشه  ۀای طرح و به تصویب فرماندن، نقشهابهادر سردسته مرتجع

زیادی از نمایندگان و دیگران به قتل رسیدند و یا اعدام شدند. عده دیگری نیز به  ۀمجلس بمباران شد و عد

 (.19 ص ،9361)سعیدی، زندان، شکنجه یا تبعید محکوم شدند

شهرها و والیات ایران پس از شنیدن خبر انحالل مجلس به خشم آمده و سر به شورش برداشتند. یکی از     

خواهان تبریز با نیروهای دولتی درگیر مشروطهشهرهایی که به طرفداری از مشروطه برخاست، تبریز بود. 

دند؛ اما تبریز همچنان سه ماه به محاصره درآور شدند و جنگ خونینی به راه افتاد. نیروهای دولتی تبریز را

کرد. کنسول روس در تبریز به بهانه شکستن محاصره و رفع قحطی و نجات جان اتباع روس از مقاومت می

دولت متبوع خود کمک خواست. به این ترتیب قوای روس با چندین هزار سرباز وارد تبریز شدند. با ورود 

کشته  خواهانمقاومت این شهر درهم شکسته شد و بسیاری از مشروطه نیروهای نظامی روس به تبریز،

استبدادیون شد )ملک  سان با مداخالت رژیم استبدادی تزار، این بار تبریز پس از تهران گرفتارشدند. بدین

 (.9131-9112 صص ،1-1زاده، ج 

شدند و توانستند نیروهای در این هنگام مشروطه طلبان از سوی شمال و جنوب به سوی پایتخت روانه     

قزاق و طرفداران استبداد را شکست دهند و فاتحان تهران لقب گیرند. آنان محمدعلی شاه را از سلطنت 

برکنار کردند و فرزند نوجوانش را به جای وی نشاندند. محمدعلی شاه به سفارت روسیه در تهران پناهنده 

روطه خواهان را قطعی دید، سپاهیان تازه نفس دیگری شد و از آنجا به روسیه رفت. روسیه که پیروزی مش
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ذوقی، مشهد را به اشغال خود درآوردند )را به ایران فرستاد و سربازان روسی، تبریز، انزلی، قزوین و 

 (.    12 ،ص9311

 و انحالل مجلس دوم اخراج مورگان شوستر-7

-های قدرتحوادثی است که تأثیر سیاستترین مهماز  ایران، مریکایی و اخراج وی ازماجرای شوستر آ    

اصالح  ۀدهد. شوستر که در اندیشخوبی نشان میبهو اقتصادی ایران به های جهانی را بر تحوالت سیاسی 

امور اقتصادی ایران بود، زمانی به این کشور پا نهاد که دو قدرت روسیه و انگلیس مدتی بود در 

ین معاهده را الگوی سیاست خارجی خود در منطقه قرار داده به توافق رسیده و ا 9191چهارچوب قرارداد 

و منافع دو قدرت بزرگ  9191جا که برخی اقدامات اصالحی شوستر خالف جهت قرارداد بودند. از آن

شد، بنابراین یک نیروی سوم به ایران محسوب می ( و همچنین در حکم ورود61 ص ،9362)افتخاری، بود

وشیدند. را تهدیدی بر منافع خویش شمردند و با تمام توان در برکناری وی ککار شوستر  ۀدو قدرت ادام

کوشید صالحات شوستر سخت نگران بود و میکند که روسیه از بابت امحمود در کتابش اشاره می

های این کشور با همراهی دولت انگلستان ادامه پیدا کرد. قصد اصلی اقدامات او را مختل سازد. مخالفت

(. بنابراین 291 ص ،9311جلس را درهم بشکنند )محمود، ر این بود که از این طریق مقاومت مهر دو کشو

ه.ش، اتمام حجتی برای 9219آذر  1م/ 9199نوامبر  21تابید، در تاریخ روسیه که اقدامات شوستر را برنمی

 ساعته برای دولت ایران فرستاد.    16اخراج وی  با مهلت 

ها نه تنها به برانگیخت. قبول اتمام حجت روسشدت را بهلس و نمایندگان مج این اولتیماتوم مردم    

هیچ روی حاضر نبود معنای شکست اصالحات شوستر بلکه از دست رفتن استقالل ایران بود. مجلس به 

دید، م میها را بپذیرد و در این هنگام هیأت وزیران که مجلس را در تصمیم خود مصمّاتمام حجت روس

کرد و حتی تر میلت در چنین شرایطی اوضاع را وخیمزیرا استعفای دو ؛به انحالل مجلس گرفتتصمیم 

ای قدر بحرانی شده بود که دولت چارهمحمدعلی میرزا را در پی داشت. اوضاع آن  ۀخطر بازگشت دوبار

م حجت اتما 9199دسامبر  21در جز تعطیلی مجلس نیافت. بدین ترتیب دولت ایران با انحالل مجلس 

ایران و تصرف پایتخت جلوگیری کند  خاک درروی نیروهای نظامی روسیه ها را پذیرفت تا از پیشروس

ها ژیکی او مونارد که تحت حمایت روس(. شوستر ایران را ترک کرد و رقیب بل211 ، ص9313)نائبیان،

ه بود، چیزی نگذشت که امور مالی که به سرعت به دست شوستر سازمان یافت ۀرا گرفت. ادار شبود، جای

 (.13 ،ص9361تکمیل همایون،ها از هم پاشید )روس عامل به دست

المللی راه به جایی نبرد. انگلیس که توازن بین ۀی ایران متأثر از فضای پیچیدهای داخلبار دیگر سیاست    

را ای خشن این کشور ه، سیاستایستاد در کنار روسیهدید، را به خاطر وجود آلمان در خطر میقوای اروپا 
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های این ابر آلمان از دست ندهد، به سیاستکه حمایت روسیه را در برداد به خاطر اینو ترجیح نظاره کرد 

 کشور در قبال ایران واکنش نشان ندهد.

 تالش برای بازگرداندن محمدعلی میرزا-8

ایران گریخت و به روسیه  ها ازو تخت خود به کمک روسمحمدعلی میرزا در پی از دست دادن تاج     

جا به اروپا سفر کرد و در مالقاتی با یکی از نمایندگان دیپلماتیک روسیه برای به رفت. پس از مدتی از آن

سلطنت از روسیه تقاضای یاری کرد. روسیه نیز برای بازگرداندن سلطنت به  ۀدست آوردن دوبار

 داستان شد. محمدعلی میرزا با او هم

ای مبدل و با فرستاد. وی با قیافهرزا از طریق روسیه مهماتی تحت نام آب معدنی به ایران میمحمدعلی می    

جا به سواحل عنوان تاجر از روسیه به همراه برادرش با یک کشتی روسی وارد دریای خزر شد و از آن

میرزا را تا  ایران آمد. حکومت ایران اطالع یافت که شش تن از افسران نیروی دریایی روسیه محمدعلی

قابل تأمل این است که ده روز پیش از آن که  ۀهنگام پیاده شدن از کشتی در ایران بدرقه کرده بودند. نکت

کرد بینی میپیشان در یک مهمانی شام شاه سابق به خاک ایران قدم بگذارد، وزیر مختار روسیه در تهر

 (.921 ، ص9316نخواهد ماند )افشار یزدی،  یکه تا چند هفته دیگر اثری از نظام مشروطه در تهران باق

که نیروهای شاه به طرف تهران در حرکت بودند، دولت مشروطه از روسیه و انگلیس تقاضای هنگامی  

گاه حقوق قانونی دولت ایران را زیر پا گذاشته و به و بیگاهسیاسی کرد، اما این دو دولت که  ۀمداخل

طرفی در پیش گرفته و دست نیروهای استبدادی را برای یاست بیپرداختند، اینک سآشکار می ۀمداخل

خواهان، محمدعلی میرزا و برادرش شکست خوردند و مشروطهسرانجام با تالش  ،شورش بازگذاشتند. اما

-12 ، صص9361ه پناهنده شدند )خدری زاده، بار دیگر با یک کشتی روسی از راه دریای خزر به روسی

19.) 

 هاخواهانه ایاالت به دست روسآزادیسرکوب مبارزات -3

پس از این رخدادها روسیه برای نابودی مشروطه سیاست اعمال ترس در پیش گرفت. مردم تبریز، رشت     

ها ها در واکنش به مقاومت آنها بر مبارزه خود افزودند و روسو مشهد در مخالفت با اولتیماتوم روس

 کشتار زیادی در این ایاالت به راه انداختند.  نیروهای جدیدی به ایران وارد کردند و

 گوید:می افشار یزدی

 با امیدهای بیشتری 9192که هراس به پایان آمد، بدون اینوبدین منوال با هول 9199سال 

ها پیش بر اثر اقدامات روسیان مرعوب شده بود. مجلس آغاز گردد... دولت ایران از مدت

و تصویب قوانین و لوایح استقامت ورزد، پراکنده شده بود.  وضع کوشیده بود تا در زمینۀ که
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توانست تنها ملت باقی بود که به آزادی خود با غیرت عالقه داشت و گرفتار یأس شده، نمی

 مت مرتکبگران در صورت برخورد با مقاواعمال شنیع و فجیعی را که اشغال ۀدرست درج

که باید این ملت را مرعوب و وحشت  کردندها هم تصور میشدند، قیاس کند. روسمی

ها نظام وحشت و ارعاب نان دیگر مانعی موجود نباشد. روسزده سازند تا در راه سیاست آ

های دار برپا ، برقرار ساختند. در همه جا چوبهرا در مناطقی که با قشون اشغال کرده بودند

گناه، پیرمردان، زنان و بی دها در دستور روز قرار گرفت. حتی افراترین شکنجهشد، وحشیانه

 .(913-911 صص، 9316افشار یزدی، کودکان از عذاب و مرگ مصون نماندند )

آمیز خود برنداشتند بلکه بر شدت آن ها دست از سیاست خشونتروس» :گویدمی هوشنگ مهدوی    

، 9199د، در دسامبر های مقاومتی که در تبریز و مشهد ایجاد شده بوفزودند و برای از بین بردن کانونا

مارس  39خواهان آن شهر را به دار آویخته و در آزادیروحانی بزرگ تبریز و عده ای از  االسالمهثق

پرستان شده بود، به توپ بستند و با این ای از میهنرضا )ع( در مشهد را که مأمن عده ، مرقد حضرت9192

هوشنگ مهدوی، ) «برانگیختند الم را بر علیه خودعالم اس ۀخود احساسات ملت ایران و کلی ۀعمل وحشیان

 .(321 ص، 9311

ها در مناطق زیر نفوذ خود تا جایی که توانستند علیه مشروطه کارشکنی کرده تا جایی از این پس روس    

ها آن ۀبیش از اندازهای هکشور و مداخلرا از پای درآوردند. حضور نیروهای نظامی روس در شمال آنکه 

یا از ایران خارج شوند یا به دیگر  خواهر داخلی ایران، سبب شد تا نیروهای دموکرات و مشروطهدر امو

 نقاط ایران مهاجرت کنند. 

 های بزرگ در ایرانجنگ جهانی اول و حضور نظامی قدرت-11

شماری های اقتصادی و سیاسی بیگرفت، دولت ایران که درگیر بحرانجنگ جهانی اول در کهزمانی    

طرفی خود را ای جهانی، از ابتدای شروع جنگ بیه، برای پرهیز از درگیری در بحراندر داخل کشور بود

طرفی از سوی دولت ایران، با توجه به شرایط کشور در آن زمان و رسماً اعالم داشت. اتخاذ سیاست بی

ارضی کشور بود گر در خاک ایران، گامی در جهت حفظ استقالل و تمامیت حضور رسمی قوای اشغال

اجازه دور ماندن از منازعات  بردی ایران به این کشور(. اما موقعیت راه911 ، ص9313کاووسی عراقی، )

الجیشی ایران باعث طرفی، موقعیت سوقرغم اعالم بیعلی»گوید: المللی را نمی داد. نیکی کدی میبین

، 9311)کدی،  «کنندمیدان جنگ استفاده شد که هر چهار قدرت بزرگ آن روز از این سرزمین به عنوان 

 (. 911 ص
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خواست از مشکالت جنگ در امان بماند، ناخواسته به میدان جنگ با چنین وضعیتی دولت ایران که می    

رو ساخت که دولت مشروطه یارای سر و هاقتصاد ایران را با مشکالت جدی روبمسأله تبدیل شد و این 

دستی انگلیس، اصالحات اقتصادی ایران به دست ارشکنی روسیه با همسامان دادن به آن را نداشت. ک

که دولت مشروطه بتواند از زیر بار فشارهای اقتصادی نجات یابد، بار تر را ناتمام گذاشت و قبل از اینشوس

رو ساخت که ادامه حیات دولت مشروطه را سخت مشکل هتری به نام جنگ روببا بحران عمیق رادیگر آن

 کرد. 

 خاتمه دادن به عمر مجلس سوم و آوارگی دولت مشروطه-11

درگیر شدن ایران در جنگ جهانی اول و حضور نیروهای نظامی خارجی در چهار گوشه ایران، عالوه     

تری به نام آوارگی دولت مشروطه و سقوط مجلس بر فلج کردن اوضاع اقتصادی کشور، بحران بزرگ

ها و متحدشان روس ۀدسیس ۀنتیج فروپاشی دومین مجلس شورای ملی درسوم را به همراه داشت. بعد از 

انگلیس، به دلیل حضور نیروهای بیگانه در کشور، برگزاری انتخابات مجلس سوم برای مدتی به تعویق 

ی پیشین هاورهم شروع به کار کرد، همانند د9199/ دسامبر 9213آذر  93افتاد. مجلس سوم نیز که در 

 های روسیه گرفتار آمد. طئهمجلس در دام تو

و اعمال فشارهای سنگین اقتصادی، سیاسی و نظامی دو ها هها که نزدیک به یک قرن از مداخلرانیای    

ای از به قدرت سومی بودند که تا اندازهقدرت روس و انگلیس به ستوه آمده بودند، همواره در پی توسل 

ها نیز به دلیل ند. آلمانیاین قدرت سوم را در وجود آلمان یافت فشار این دو قدرت بکاهد. این بار ایرانیان،

تر علیه این دو قدرت در آگاهی از نفرت شدید ایرانیان نسبت به روسیه و انگلیس شروع به تبلیغات بیش

ها ، دموکراتهادوخته و از میان آن خواهان ایران در این زمان چشم امید به آلمانمشروطهایران کردند. 

گر ها در مجلس سوم کسب کردند بیانی زیادی که دموکراتبه آلمان بودند. آرا ۀبستاز سایرین دلبیش 

ن را در ایران با توفیق چه سیاست آلماآناست. مردم ایران در آن مقطع تاریخیدوستی احساسات آلمان

نظامی بود.  صنعتی و ۀساخت، انزجار از روسیه و انگلستان و قدرت برتر آلمان در عرصمواجه می

زاده در برلین مستقر شده و به تقیمداران ایران از جمله در این مقطع چندین تن از سیاست کهطوریهب

ر به مخالفت با ویز قرار داد و بار دیگآرا دست مسألهروسیه این (. (Shirazi, 2001,p.1فعالیت پرداختند 

آلمان در تهران قصد کودتا دارند و درصدد  کرد عواملها شایعاتی را که بیان میمجلس برخاست. روس

خاک ایران  دار جبهه متحدین هستند، بهانه کرده و در صدد اعزام نیروهای بیشتر بهایجاد حکومتی طرف

، 9312قاسمی، یشان را به سمت تهران حرکت دهند )ها را بر آن داشت تا نیروهابرآمد. این جریان روس

 (.319 ص
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ش روی ارتها مقاومت نشان دادند. اما پیشدگان مجلس در برابر تهدیدات روسندولت مشروطه و نمای    

های تهران، دولت و دربار را به وحشت انداخت. این شرایط کشور را روس و اخبار ورودشان تا نزدیکی

کرد. درست را از دولت و مجلس سلب می گیریدر وضعیت دشواری قرار داده بود که امکان تصمیم

روی و پیشۀتیجبستی سیاسی کشاند. نبننابجای دولت روسیه، ایران را به های هن مداخلسرانجام ای

 جایی دولت و مجلس مشروطه بود. ها، جابهنظامی روسهای همداخل

ها به تهران سبب شد تا دولت تصمیم بگیرد پایتخت را از تهران به وحشت از نزدیک شدن روس    

شاه را از حرکت منصرف و به او اخطار دادند در روس و انگلیس احمدهد. اما سفرای اصفهان انتقال د

ی تعیین خواهند صورتی که بخواهد حرکت کند، وی را از سلطنت عزل و شخص دیگری را به جای و

ف احمد شاه از آشکارا هشدار دادند، در صورت عدم انصرا ها(. آن912 ، ص9311کرد )صفایی، 

هند نشاند تحت حمایت خویش به تهران فراخوانده به تخت خوا علی میرزا رامهاجرت، پدرش محمد

 (.399 ، ص9311)اعزام قدسی، 

خواهان در مشروطهرهسپار اصفهان شدند. اما  خواهانت دولت و جمعی از مشروطهأبه این ترتیب هی    

به سمت  نیروهای روس به طور گسترده کهاصفهان نیز از هجوم نیروهای روس در امان نبودند. هنگامی

ها ناگزیر به طرف مرزهای غربی ایران اهان و دموکراتخومشروطهروی کردند، مناطق مرکزی ایران پیش

کار ننشسته و در زمان فقدان نیروهای دموکرات در ( نقل مکان کردند. روسیه در این مدت بیه)کرمانشا

زاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما شاه اوی الممالک را کنار زده و به جاتهران، با توافق انگلیس ابتدا مستوفی

ها نفرما به خاطر همکاری با انگلیسیها که از اقدامات فرماآوردند. ولی پس از مدتی روس را بر سر کار

ولی خان تنکابنی، سپهدار اعظم در احراز ه.ش، از محمد9211م/ اسفند 9191س رضایت نداشتند، در مار

 پست نخست وزیری حمایت کردند.

همچنین روسیه و انگلیس جهت سرکوب دولت موقت مشروطه به کرمانشاه نیرو اعزام کردند. فشارهای     

تنگ  هاخواهان و دموکراتوطهمشرو متحدشان انگلیس، چنان عرصه را بر  هاشدید نظامی و سیاسی روس

ص آلمان شدند. مجبور به ترک ایران و مهاجرت به خارج از کشور به خصو هازیادی از آن ۀکرد که عد

های ای مقاومت در برابر فشارهای قدرتدر چنین شرایطی دولتی ضعیف در تهران بر سر کار بود که یار

ها به حالت س شورای ملی با فشارهای این قدرتالملل را نداشت و دولت ملی در کرمانشاه و مجلنظام بین

الملل و منافع ل سازوکارهای نظام بینوطه به دلیتعلیق درآمد. به این ترتیب سه دوره از مجالس مشر



     13                  ...قوا در تبیین دالیل ناکامی انقالب مشروطهکاربست نظریۀ موازنۀ  

های محوری آن به خصوص روسیه تزاری و انگلیس به تعطیلی کشانده شد و سبب پراکندگی و قدرت

 ایرانی از وطن گردید. خواهمتواری شدن نیروهای آزادی

ز از هم جایی مجلس و دولت مشروطه از تهران در برابر تهاجم نظامی روسیه، آغابهجا» گوید:می احمدی

ها در مرکز ایران خاتمه داد. ه حضور آنایران شد و ب خواهانگسیختگی در ایران و پراکندگی مشروطه

در عراق، به پراکندگی نهایی نمایندگان  9191شکست نیروهای آلمانی و عثمانی از نیروهای انگلیسی در 

 ص، 9366احمدی، ) «منجر شدتار قدرت مجلس و دولت مشروطه و پایان اقتدار مشروطه خواهان بر ساخ

339). 

 1315قرارداد -12

که نیروهایشان در خاک ایران نفوذ کرده و اول، روسیه و انگلیس با وجود ایندر خالل جنگ جهانی      

بار  9191تر در جهت تکمیل قرارداد مناطق زیادی را به اشغال خود درآورده بودند، برای آزادی عمل بیش

روی روسیه و پیش طلبیران زدند. دلیل دیگر آن بود که انگلیس بار دیگر از توسعهدیگر دست به تقسیم ای

های نفوذ روسیه، قرارداد و در صدد برآمد برای تثبیت حوزه به سوی خلیج فارس و هند بیمناک شده

 دیگری را منعقد کنند.

زیرا براساس  ؛ن نداشتسی جهامعنایی جز انهدام ایران و محو آن از صفحه جغرافیای سیا 9191قرارداد      

ی ضمیمه گردد بایست تجزیه شود و پس از جنگ به قلمرو دو امپراطورهای پنهانی ایران میاین زدوبند

رفت، به شمار می 9191لی برای قرارداد (. در این قرارداد که به عنوان مکم11 ، ص9366)مالئی توانی، 

ت تقسیم شد. به این ترتیب انگلیس با واگذاری شمال و طرف در آن قرارداد، بین دو قدرمرکزی بی ۀمنطق

روی آن کشور به سوی مرزهای جنوبی بود. بر اساس این مرکز ایران به روسیه، خواستار جلوگیری از پیش

نفوذ خود، نیرویی به نام قزاق زیر نظارت و فرماندهی افسران روسی  ۀقرارداد روسیه حق داشت که در منطق

تر بام قیم دولت ایران از قوای مزبور به هر ترتیبی که صالح بداند استفاده کند و عجیتشکیل داده و به ن

قروض دولت ایران به خود  جزء راروسیه مخارج این لشکر را نیز به عهده دولت ایران گذارده و آن کهآن

فع خود در داشت. انگلیس نیز بر اساس این قرارداد، برای عقب نماندن از رقیب و حفظ منامنظور می

ادی پلیس جنوب را در ایران تأسیس کرد. بنابراین دو قدرت با چنین قرارد 9191جنوب ایران، در سال 

 (.91-29 ، صص9361ردند )تنها تن ناصری، کاشغال خاک کشور را توجیه می

ان را نقض رها، استقالل و حاکمیت ایالملل و تبانی آنگردان نظام بینفع بازیگران صحنهبار دیگر منا    

جنگ  ۀگیر نتیجخواهان که پیمشروطهها را یکی پس از دیگری سبب شد. کرده، ناکارآمدی دولت

داری از این کشور پرداختند. دولت بودند، با این تصور که آلمان پیروز میدان خواهد بود، به طرف
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در انتظار پیروزی آلمان و  مشروطه ایران که زیر ضربات سهمگین روسیه و انگلیس از پا افتاده بود، اکنون

رهایی از چنگال روسیه و انگلستان بود. شکست نیروهای آلمانی و عثمانی از نیروهای انگلیس در سال 

بیگانگان، مجالس مشروطه یکی پس از های هدر عراق، این امید را از بین برد. به این ترتیب با مداخل 9191

پراکنده شدند و  خواهه سقوط کرده و نیروهای آزادیهای مشروطدیگری به تعطیلی کشانده شد، دولت

 در ایران بود.    خواهاناین امر پایان اقتدار دولت مشروطه و مشروطه

 گیرینتیجه

رتباط با یکدیگر به ها، عوامل گوناگونی اعم از داخلی و خارجی در اپیروزی و یا ناکامی انقالب در    

ها مورد تأکید این الملل و منافع آنهای بزرگ نظام بینهم قدرتپردازند. در این میان سایفای نقش می

و حساس جغرافیایی مورد توجه میالدی به دلیل موقعیت استراتژیک  91مقاله است. ایران که از قرن 

توانست از تأثیر منافع یه و انگلیس قرار گرفته بود، نمیالمللی همچون روسگردان بینهای صحنهقدرت

نی به دور ماند. روسیه تزاری که در جریان دو جنگ نابرابر با ایران، امتیازات سیاسی، های جهاقدرت

نفوذترین قدرت اروپایی در دربار ایران بود، به هیچ اقتصادی و تجاری زیادی به دست آورده و صاحب

ل موقعیت روی حاضر به تغییر وضع موجود در ایران نبود. در مقابل، انگلیس از تغییر وضع موجود و افو

ت مساعد ایران در شرایط به نسب ۀکرد. انقالب مشروطقتصادی و تجاری روسیه استقبال میسیاسی، ا

المللی با استفاده از توازن قوا بین دو قدرت روسیه و انگلیس به پیروزی سریع دست یافت؛ زیرا در بین

پایی را به دنبال داشت. اما مقابل دشمنی روسیه با انقالب مشروطه، همراهی انگلیس، قدرت مطرح ارو

فظ توازن قوای اروپا را بازی همراهی انگلیس با جنبش ایرانیان دیری نپایید. این کشور که نقش حا

مد، اختالفاتش را با رقیب آخطری برای این توازن به شمار می یابی آلمان کهکرد، با مشاهده قدرتمی

در کنار این کشور قرار گرفت. نتیجه این اتحاد، اش روسیه کنار گذاشت و علیه دشمن مشترک دیرینه

شدت تحت تأثیر خود قرار داد. پس از امضای این بهبود که سرنوشت انقالب نوپای ایران را  9191قرارداد 

-و گاهی خشنودی در برابر کارشکنی قرارداد، همراهی انگلیس با انقالب مشروطه جای خود را به سکوت

های آغازین شروع به کار دولت مشروطه بود، ان داد. طی این دوره که سالب ایرهای روسیه علیه انقال

اشاره شد، دولت  کههای آن شده و چنانالمللی سبب ناکارآمدی برنامهمند بینائتالف بازیگران قدرت

همچون ی بزرگ ی خود همواره سدّهاخواهان در رسیدن به اهداف و برنامهمشروطه و مشروطه

روی خود داشتند. با شروع جنگ جهانی اول مراهی انگلیس با این کشور را پیشیه و ههای روسکارشکنی

اعالم کرد، اما فشارهای سیاسی و نظامی بر کشور  طرفی خود را به طور رسمیران بیکه دولت ایبا این

کشور و غربی، فلج شدن اقتصاد که با لشکرکشی به ایران و اشغال مناطق شمال و شمال تر شد تا اینبیش
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ایران وارد شد و  ر مشروطۀمرج ناشی از جنگ و آوارگی دولت مشروطه، ضربات نهایی بر پیکوهرج

 خواهان در هم شکست.های مشروطهمقاومت
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