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محمد علی شاه 

بهاهشمحمدعنوانبهمیرزاعلیمحمداوولیعهدشاهمظفرالدینازبعد

ازکییوکردنمیتمکینقانونمقابلدرشاهعلیمحمد.رسیدسلطنت

.بودقاجارخودکامهشاهان

کرددعوتخارجیکشورهاینمایندگانواشرافازتاجگذاریجشندر

(سمجلبهاواعتناییبیاولین)نکرددعوتمجلسنمایندگانازولی

خالتدبرایرامجلسنمایندگانوپنداشتمیخودبردهوبندهراملتاو

.دانستنمیالیقمشورتوکشوراموردر



تدوین  متمم قانون اساسی 

ضعفدشتنظیماساسیقانوننامبهشاهالدینمظفرزماندرکهقانونی

51درکهبودمجلسینامهنظامحقیقتدرقانوناینداشتزیادیهای

بهسبتنملتودولتتکالیفوحقوقازقانونایندربودشدهنوشتهاصل

.شودوشتهنمتمماساسیقانونبرایبودالزمبنابراینبودنگفتهسخنهم

«یاساسقانونمتمم»تدوینبراینمایندگانازتن6ازمتشکلکمیسیونی

.شدتشکیل



نوری ... شهید شیخ فضل ا



قانونمتممدوماصلنوری...افضلشیخ...اآیتفراوانمجاهدتوباتالش

.گرفتقرارنجفمراجعوایرانعلمایتائیدموردکهشدتصویباساسی

کهاسالمفقیهانومجتهدانازنفره5هیئتی،مجلسازدورههردراصلبنابراین

میتشرکملیشورایمجلسدرعضوعنوانبه،بودندآشنازماناقتضاهایبا

قواعدفخالکهکنندنظارتشدمیتصویبوتدوینکههاییبرقانونتاکردند

ینابهملیشورایمجلسازایدورههیچدرونباشدشرعدستورهایواسالمی

.نشدعملاصل



شدمیتدویناساسیقانونمتممکهایفاصلهدرمشروطهوضعیت

اهشعلیمحمدمخالفتوسویکازخواهانمشروطهدرونیاختالف

.دکرپریشانوآشفتهرااوضاعدیگرسویازمشروطهنظامبا

درنگرایاغربنفوذاعمالدنبالبهنوری...افضلشیخآنکهتا

فصازاولیهملیواسالمیمسیرازآنانحرافومشروطهنهضت

روعهمشمشروطه»بایدکهبودمعتقداوشدجدامشروطهطرفداران

.شودایجاد«



خود داری محمد علی شاه از امضای متمم قانون اساسی

متممایامضهنگامدرمشروطهبهنسبتشاهعلیمحمدبعدیاعتناییبی

اویمتقداساسیقانونمتممکههنگامی.دادرخمشروطهاساسیقانون

ومختلفشهرهایمردماعتراضباوکردخودداریآنامضایازشد

.شداساسیقانونمتممامضایبهناچارتقلیدمراجع



اهداف انگلستان و روسیه برای مداخله در نهضت مردم 

ماری روس و انگلیس در مواجه با نهضت مشروطه با توجه به منافع استع

.خود با همدیگر تضاد داشتند



:روسیه به چند دلیل با نهضت مشروطه ایران مخالفت می کرد 

طلبانمشروطهازخواهیمشروطهلباسدرکهانگلیسنفوذازجلوگیری-1

.کردمیحمایت

تاثیرتتحآزادیگرفتنبرایقفقازمنطقههایملتقیامازپیشگیری-2

ایراندرخواهانمشروطهپیروزی

.بودروسطرفدارکهشاهعلیمحمدبهکمک-3



:انگلیس هم برای حمایت از مشروطه دالیلی داشت که عبارتند از 

بابرابرایبهترموقعیتیبهیابیدستبرایایراندرخوداعتبارافزایش-1

روسیه

مجلسوحاکمدستگاهدرانگلیسهایمهرهرساندنقدرتبه-2

طقهمندرانگلستانمستعمراتسایروهندوستاننرزهایازمحافظت-3



روسیه وانگلیس 1907قرار داد 

شتداوجودایراندرانگلیسوروسمیانکهشدیدیهایرقابتوجودبا

ایرانمورددرتوافقوهااختالفرفعبهوادارراهاآنجدیدیموضوع

.کرد

تسیاسیصحنهدرجدیدقدرتیکعنوانبهآلمانحضورموضوعاین

درانگلیسوروسهایمستعمرهگرفتنقرارخطردربا.بودجهان

رافاتاختال،آنهاآلمانیعنیجدیدگراستعمارتوسطدنیادیگرجاهای

راایرانفرانسهوساطتبا1907دادقرارموجببهوگذاشتندکنار

.کردندتقسیمخودبینزیرنقشهبراساس



:اقدام انقالبی مردم و مجلس عبارتند از 

ت امضا شد سفیران روس و انگلیس رسماً دول1907پس از اینکه قرار داد -1

.ایران را از آن قرار داد با خبر کردند 

مجلس قبل از آن نیز دریافت وام از دولت های خارجی را رد کرد و -2

.اقدام کرده بود« بانک ملی »برای حل این مشکل به تاسیس 

.بود نوزبلژیکی را که پست مهم مالی ایران در دست او بود اخراج کرده-3



را در این اقدام های انقالبی برای دولت های استعمار گر زنگ خطر بود زی

جهت خالف هدفهای استعماری آنان جریان داشت به همین دلیل برای

تمان سرکوب مجلس به توافق رسیدند و هنگامی که محمد علی شاه ساخ

سکوت مجلس را به توپ بست ، روسیه از آن حمایت کرد و انگلیس نیز با

.خود به آن رضایت داد



:به توپ بستن مجلس و استبداد صغیر 

مچنانهاساسیقانونمتممامضایازپسمجلسوشاهعلیمحمدبینکشمکش

خاناصغرعلیمیرزا،خواهانمشروطهبامبارزهبرایشاهفتحعلییافتادامه

بهبردمیسربهاروپادروبودمشروطهجدیمخالفانازکهراالسلطانامین

امنظدوبارهویکمکبهوبسپارداوبهرادولتریاستتاکردکشوردعوت

هاوسرحمایتوامنیتیتدبیرهایباالسلطانامین.سازدحاکمرااستبدادی

.شدمنصوبوزیرنخستعنوانبهوایرانوارد



ودبگرفتهپیشدردوگانهسیاستیخودوزیرینخستدورهدرکهاو

رورت(تبریزیآقاعباس)مشروطهطرفدارانازیکیتوسطسرانجام

.شد

دقصسوءموردتهرانهایخیابانازیکیدرشاهعلیمحمدبعدچندی

سبتنخواهانمشروطهبهرااقداماینشاه.ندیدآسیبیولیگرفتقرار

.ندکتعطیلهمیشهبرایرامجلسگرفتتصمیمبهانههمینبهوداد



باشاهعلیمحمدمشروطهاستقرارازپسسالدویعنیش1287ماهتیردر

یاخوفل.کردصادرراملیشورایمجلسبهحملهدستورروسیهسفارتتشویق

لسمجبهخودهاینیروباشاهعلیمحمدفرمانبهقزاقنیرویفرماندهروسی

دنبالبهکردتخریبتوپوهاگلولهبارامجلسساختمانازبخشیوکردحمله

آناندستگیریبهمامورانوشدغارتخواهانمشروطههایخانهتمامآن

تبعیدویردستگطباطبائیمحمدسیدوبهبهانی...عبداسید...اآیت.پرداختند

.شدند



.دشدناعدامواعظجمالسیدوالمتکلمینملک،اسرافیلصورخانجهانگیرمیرزا

پناهانگلیسسفارتبهزادهتقیجملهازگرفتندقرارتعقیبموردکهنمایندگانازبعضی

بداداسترادوآنرواینازشدحاکماستبدادسالیکبرایدوبارهگونهبدین.بردند

.اندنامیدهصغیر

نوطوخواهیمشروطهادعایکهگرایانغربازبعضیمجلسبستنتوپبهازبعد

راسیاسیهایمحفلورساندنداروپابهراخودممکنطریقهرازداشتنددوستی

یهعلاعتراضومقاومتپرداختندمقاومتبهکشورداخلدرعلماومردماما.انداختند

مقابلدرماه9ازبیشوشدشروعخانباقروخانستاررهبریبهتبریزازصغیراستبداد

مایتحتبریزمردمحرکتاینازنجفتقلیدمراجعو.کردندمقاومتمشروطهدشمنان

شدندومبارزهیصحنهواردهمدیگرشهرهایمردمتبریزمردممقاومتبا.کردند

.گذاشتندتنگنادرراشاهعلیمحمداستبدادیحکومت



یراهگیالنوبختیاریواصفهانازمشروطههوادارنیروهایسرانجام

مدمححفظبرمبنیزمانایندرانگلیسوروسسیاست.شدندتهران

تهرانبهمشروطههوادارانش.ه1288تیرماهدرسرانجام.بودشاهعلی

حکومتروسیهسفارتبهشاهعلیمحمدشدنپناهندهباورسیدند

.رسیدپایانبهاستبدادی


