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دورۀ دوم مرشوطه  

(ش1293-1288)

درس ششم

مرند-اقدماحمد اسدی 



در این درس با اوضاع کشور پس
از سوط و فرار محمدعلی شاه و 

تسخیر تهران
وبه شهادت رسیدن آیت هللا 

ة شیخ فضل هللا نوری و نیز ادام
مداخله های روسیه و

انگلیس برای تداوم سلطه بر 
.ایران آشنا خواهید شد



اه و و فرار محمدعیل شسقوط در این درس اب اوضاع کشور پس از 

تسخری هتران

 ادامة و به شهادت رس یدن آ یت هللا ش یخ فضل هللا نوری و نزی

مداخهل های روس یه و

.انگلیس برای تداوم سلطه بر ایران آ ش نا خواهید شد



این دوره .دوم مرشوطه یکی از برهه های همم اترخی معارص ایران استدورٔه 

اب فتح هتران به دست

:مرشوطه خواهان آ غاز شد و دارای دو ویژگی ابرز بود

مرشوطهاختالف های شدید بنی طرفداران -1

ایرانمداخهل های آ شاکر و سلطه گرانٔه روس و انگلیس در رسنوشت-2



از فتح تهران مجلسی س پ

سران و ازفوق العاده، مرکب 

شاهزادگان رؤسای مجاهدان، 

تشکیل ملی، شورای مجلس 
عیل محمد اتفاق آرا، و به شد 

شاه

ر  د د  ی د ج ن  ای ر ج نت  رف گ رت  د بق ال ق ن ا

ی داخیل  مرشوطههااختالف 



از سلطنت خلع، و پرس دوازده ساهٔل او، امحد مریزای

چون امحد شاه به سن. ولیعهد، به مقام سلطنت برگزیده شد

بزرگقانوین سلطنت نرس یده بود، شاهزاده عضدامللک، 

.1شدانتخاب « انیب السلطنه »خاندان قاجار، به عنوان 

ان، ناظم االسالم کرمانی، تاریخ بیداری ایرانی١
.  494497، ص ٥ج 



عان به پس از آ ن که دولت جدید تشکیل شد و مجعی از مستبدان و مرجت

وطه ، آ تش خشم مرش رس یدندسایر مقام های دولیت و وزارت و حمکراین 

خواهان تربیز شعهل ور و انخرس ندی آ انن علین شد

وطه که و ابقرخان و مجعی دیگر از طرفداران مرش س تارخاننظری افرادی 

کهجماهدت کرده بودند، چون مالحظه کردندو برای هنضت فدآاکری 

مستبدان دورٔه استبداد و دشمنان دیروز 
مشروطه، دوبارهزمامدار مملکت شدند، 
بسیار ناخشنود و معترض بودندآنان هم 

چنین خواستار اخراج افراد تندرو و افراطی 
.نظیر تقی زاده از مجلس بودند



شهادت ش یخ فضل هللا نوری

ازات شوند اب پریوزی مرشوطه خواهان، انتظار می رفت دمشنان واقعی هنضت، جم

د، رها شدند و ببینند اما آ انن که دستشان به خون آ زادی خواهان آ غش ته بو کیفر و 

 پرداخت حمامکه و حیت ابحامیت روس و انگلیس، بدون محمدعیل شاه نزی، اب 

شاره شد  هامن گونه که ا،آ نگاه. حقوق سالیانه راهی بندر ُادسا در روس یه شد

یک ش حکومت گرفتند و در زمامداری و قرار دمشنان هنضت، در صف اول آ ن 

شدند



نوری، جمهتد تهنا کیس که به پای مزی حمامکه رفت و اعدام شد، ش یخ فضل هللا

بر پایٔه و قانون اسایس« مرشوطٔه مرشوعه »طرازاول هتران بود که به دفاع از 

در این . ودارزش های اسالمی، اب مرشوطهٔاقتباس شده از غرب، خمالفت کرده ب

 چند نفر هنگام، سفارت روس یه از ایشان خواست که به آ ن جا پناهنده شود، ای

ل هللا نوری ش یخ فض. رسابزرویس به مزنلش بروند و او را در پناه خود بگریند

نپذیرفتهیچ یک از این ها را 



ننی، در مه چ .« در مقابل مشیت و ارادٔه الهیی، تسلمی رصف است»: و گفت

انهبیگپاخس بریخ از کساین که به او پیش هناد می کردند که به 

م و کش ته من رایض هس مت که صد مرتبه زنده شو »: داشتاظهار شود، پناهنده 

تاری نکرده شارع مقدس اسالم رف امر شوم اّما پناهنده به اجنیب نشوم و برخالف 

ت طلیب یپرم خان ارمین که پس از پریوزی مرشوطه خواهان، اب فرص« ابمش

ل هللا نوری کرده بود، مأٔمور دس تگریی ش یخ فضطیمدارج تریق را به رسعت 

،این عامل روحاین پس از یک حمامکٔه فرمایشی. شد



 نوری، به نظر بس یاری از مورخان شهادت ش یخ فضل هللا. ، به شهادت رس ید

ام اس تعامر عده ای اعدام او را انتق. یکی از جفیع ترین اعامل مرشوطه خواهانبود

از روحانیت ایران برای جربان

ای مشابه آ ن می و پیشگریی از تکرار مقاومت هتنباکو در هنضت حترمی شکست 

2دانند

.
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ورای میل، به دنبال اعدام ش یخ فضل هللا نوری و تشکیل دومنی دوره جملس شتشدیداختالف ودرگریی میان مرشوطه خواهان

اعتدالیون»دو حزب  .مرشوطه خواهان شدت گرفتدرگریی میان اختالف و 

یدًا اب تشکیل می دادند، شدجملس را که اکرثیت منایندگان  «دمکرات »و  «

اعتدالیون مذهب را سدی حممک در .یکدیگر رقابت فکری و س یایس داشتند

دردس توربرابر ظمل و یب عدالیت می دانستند و اجرای شیعت را 



این از اعضای س ید محمد طباطبایی و س ید عبدهللا هبهب. خود قرار داده بودنداکر 

ر جدایی دمکرات ها به رهربی س ید حسن تقی زاده ب. این حزب بودندرسش ناس

دین از س یاست تأٔکید می ورزیدند ات مرشوطه را از 

اب .دهای دیین هتیی کنند و هنضت را از آ رمان های اصیل آ ن دور سازنجنبه 

بر جامعه شدت گرفنت درگریی های س یایس، به تدرجی، جّو وحشت و ترور

ضت مرشوطه خنست س ید عبدهللا هبهباین که نقشی همم در رهربی هن .حامک گردید

داشت، 

.توسط دمکرات ها ترور شدند



جملس نوپای مرشوطه ومداخهل 

الح ادارٔه طبق تصممی جملس شورای میل، عّده ای اکرش ناس از آ مریاک برای اص

برای خزانه داری لک، یک فرانسوی برای دادگسرتی، و چند سوئدیو دارایی 

مورگان شوسرت آ مریاکیی، .ژاندارمری، اس تخدام شدند

،به او دادچهره در بنی آ انن بود که اب اختیارهای وس یعی که جملسمعروفرتین 

این اقدام او  .شوع به اجنام اصالح هایی دامنه دار در امور مایل و گمرک ها کرد

که سبب منظم شدندس تگاه اقتصادی کشور می شد، 

بیگانگان



بنابراین در.عصباین کردروس و انگلیس خست 

ف چهل که اگر ظر روس یه طی اخطاری به دولت ایران  هتدیدکرد .ش1290سال 

 .داخت، به اشغال ایران خواهد پر معل نشودو هشت ساعت به خواس ته هایش 

:درخواست های روس یه به این شح بود

.شودهای مورگان شوسرت متوقف و او از ایران اخراج اقدام -1

موافقت روس و انگلیس، از اس تخدام اتباع خاریج در ایران، بدون -2

.خودداری شود

هزینٔه لشکرکشی قوای روس یه به ایران را، دولت -3

ااین پرداخت کند 



هل، نریوهای به پااین رس یدن هملت چهل و هشت ساعته، روس یه، بالفاصاب 

روس یه، حبراین بزرگ در کشوراخطار  .خود را به داخل خأاکیران اعزام کرد

هیجان معومی و احساسات مردمی،  .بیا رد کردن آ ن، اختالف افتاد .اجیاد کرد

را رد روس یهپذیرفنت اخطار جملس و دولت، بر رس جملس ین .اوج گرفت

تسلمی شد ،، خنست وزیر، از ترس اشغال پایتختالسلطنهکرد ویل مصصام 



وس بدین ترتیب سلطه جویی دولت های ر  .و جملس شورای میل را منحل کرد

نوپای دخالت های آ ن ها در ادارٔه کشور مانع از آ ن شد ات جملسو و انگلس تان 

مرشوطه بتواند برای رس و سامان دادن

به دنبال این  .ری اجنام دهدمؤثبه اوضاع اداری، مایل و نظامی کشور اقدام 

مرگ ای ای (اقدام، انبوه تظاهرکنندگان مردمی، به خصوص زانن، اب شعار

ی عتبات عالیات، طایران و علامی مذهیب در  .به جملس محهل کردند(اس تقالل

هاییتلگراف 



ش یعٔه آ یت هللا آ خوند خراساین، مرجعزبرگ.را به مقاومت دعوت کردندمردم 

مقمی عراق، 

در تصممی گرفت به سوی ایران حرکت کند، ات مردم را برای مقاومت

او مهراه مجع انبوهی از عشریه های ش یعهٔ  .کندزورگویی بیگانه، بس یج برابر 

رزی اما در هامن شب قبل از حرکت، به طشدعراق، آ مادٔه عزمیت به ایران 

ون ها اب اس تفاده از فرصت به دست آ مده، اکنروس رفتمشکوک، از دنیا 

های مقاومت تربیز و مشهد را به خسیت رسکوب کردند؛ 



ان، به توپ بستند؛ از آ ذرابجیان ات خراسرا (ع)مرقد مطهر امام هش مت 

رارداد و منطقٔه زیر نفوذشان را طبق قرامس تقرساختند نریوهای خود 

کردندشغال 1907

ایی از این زمان، انگلیس نزی برای اشغال منطقٔه زیر نفوذ خود، قو در 

 .م 1912 /ش 1291نزی، در سالرساجنام  .یران کردجنوابهندوس تان وارد 

این دو کشور سلطه گر، دولت ایران را جمبورکردند 

دهدتطبیق  1907س یاست خود را اب اصول قراردادات 



اتج گذاری امحدشاه

اتج  1293اندیک بعد از آ غاز جنگ هجاین اول، امحد شاه در مرداد

شورای میل نزی آ غاز به اکر کرد، سوم و جملس گذاری 

شاه جوان و جملس جدید نتوانستند ایران را از جهوم بیگانگاناما 

.در امان نگاه دارند



جنگ هجاین اول واعالن یب طریف

تان جنگ هجاین اول میان دولت های فرانسه، انگلس   .ش 1293 /م 1914درسال

ایران از نظر  .جمارس تان آ غاز شدمقابل آ ملان و امپراتوری اتریشروس یه در و 

زده و در اشغال کشوری حبران س یایس و اقتصادی 

الوزرای رئیس  .برداری از شایط جنگ را نداشتهبره بیگانه بود و توان نریوهای 

ن اکر موفقییت یعین مس تویف املاملک اعالن س یاست یب طریف کرد ویل در ایایران 

1 .همم بودبه دست نیاورد؛ زیراموقعیت حساس ایران برای نریوهای درگری جنگ



این منطقه در  )متحدین(بر آ ملان و عامثین )متفقنی(روس و انگلیس .ش 1294از اواسط سال

چریه شدند و انگلیس اب جلب موافقت روس یه، 

شهرت داشت، طرفداری انگلیس مریزا فرمانفرما را که به عبداحلسنی 

واس ته های برابر خدر عنوان رئیس الوزرای ایران بر رس اکر آ ورد و از این پس دولت ایران به 

ننگنی و سلطه گرانٔه روس و انگلیس تسلمی شد

رای متفقنی دو ایران به متحدین پیوست، امهیت کشور ما بغربیچون دولت عامثین مهسایٔه  .

روس یه و به مهنی دلیل انگلس تان  .چندان شد

 .م را اب مه امضا کردند 1915رّسیقرارداد 



، به منطقٔه  1907عهدانمهٔ طبق این قرارداد دو منطقٔه نفوذ در  .

لت دو ،روس یه منطقٔه حتت نفوذ خود را اشغال کرد و در مقابل .تبدیل شدنداشغایل 

فرماندهی پلیس  .زدبه تأٔسیس پلیس جنوب دست  .م 1916انگلس تان نزی در سال

او اب اس تفاده از این قوای نظامی توانست،  .بودرسپریس سایکسبه عهدٔه جنوب 

این دوران، در  .و عشایر تنگس تاین را رسکوب کندعیل دلواری مقاومت دلریانٔه رئیس 

روس و هایدولت را به ظاهر شاه و جملس تعینی می کردند، ویل در هنان توافق سفارت

وزیربودانگلیس شط اصیل انتخاب خنست 



روس یه در تزاریحکومت  .ش 1296 /م 1917اکتربدر  .بود

مقابل انقالب بلشویکی شکست خورد و روس ها خروج رسابزان 

بدون تردید .بنابراین انگلیس یکه اتز میدان س یاست ایران شد؛از ایران را آ غاز کردندخود 

هنضت عدالت خواهی و مرشوطه طلیب از 

است که آ اثر ماندگاری از س یایس ایران عطف اترخی اجامتعینقاط 

این هنضت نتیجٔه جتربیات طوالین مردم ایران .برجای گذاشتخود 

البته به دلیل مداخهل های بیگانگان و  .در حفظ اس تقالل و رسبلندی این کشور کهن بود

اینآ ن ها احنرافایت در وابس ته به عوامل 



ونتیجٔه این احنرافات ظهور دیکتاتوری رضاخان.وجود آ مدهنضت به 

در درس های بعد اب دخالت های  .سلسهٔل وابس تٔه هپلوی در ایران بود

 .آ ش نا خواهید شدایفنت رضاخان در ایران و قدرت انگلس تان 

اسدی اقدمآ قای اب تشکر 


