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درس پنجم 

مشروطه در دورۀ محّمدعلی شاه

در این درس با مشکل های موجود بر سر راه اّولین دورة مجلس شورای مّلی، 
و کارشکنی های محمدعلی شاه در این مورد و همچنین، جریان های سیاسی ـ فکری 

حاکم بر مجلس و دولت آشنا می شوید.

محّمدعلی شاه
بعـد از مظفرالـدین شاه، ولیعـهد او، محّمدعلی 
بـه سلطنت رسید.  بـا عنـوان محّمدعلی شاه،  میـرزا، 
قاجار  دورٔه  خودکامٔه  شاهان  از  یکی  شاه،  محّمدعلی 
مجلس  و  اساسی  قانون  برابر  در  نمی خواست  که  بود 
شورای ملّی تمکین کند. او در 28 دی 1285 جشن 
تاج گذاری بر پا کرد و از اشراف و نمایندگان دولت های 
خارجی برای شرکت در این مراسم دعوت به عمل آورد، 
اّما نمایندگان مجلس شورای ملّی را دعوت نکرد. این، 
اّولین بی اعتنایی محّمدعلی شاه به مجلس بود. او ملّت 
را بنده و بردٔه خود می پنداشت و نمایندگان مجلس را 
سیاست،  در  مشورت  و  کشور  امور  در  دخالت  برای 

الیق نمی دانست.1
پس از این ماجرا، کشمکش محّمدعلی شاه با مجلس آغاز شد که سرانجام وی مجلس را به توپ 
بست. اّما این، تنها مشکل نظام تازه تولد یافتٔه مشروطه نبود. بلکه این نظام، دشواری هایی اساسی تر 

پیش   رو داشت، که به شرح آنها می پردازیم:
1. ملک زاده، همان، ج2 ، ص 220.

محمد علی شاه قاجار
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برگی از تاریخ

تدوین متّمم قانون اساسی، و شّدت گرفتن اختالف ها
قانونی که در زمان مظفرالدین شاه به نام »قانون اساسی« تنظیم شد، دارای ضعف های زیادی بود. 
این قانون در پنجاه و یک اصل تنظیم شده بود و در حقیقت نظام نامه ای بود که ادارٔه امور مجلس و 
حدود آن را روشن می ساخت. در این قانون، از حقوق و تکالیف دولت نسبت به ملت و بالعکس سخن 
به میان نیامده بود. بنابراین، الزم بود متّممی بر آن نوشته و تکمیل می شد. به همین سبب، کمیسیونی 

متشکل از شش تن از نمایندگان، برای تدوین »متّمم قانون اساسی« تشکیل شد.1

عالمه نائینی )1239ــ1315ش(
و  مشهور  خانوادٔه  یک  در  نائینی  حسین  محّمد  میرزا 
محترم در شهر نائین چشم به جهان گشود و پس از طی تحصیالت 
از ده سال  پانزده سالگی عازم اصفهان شد. پس  مقدماتی، در 
تحصیل در حوزٔه علمیٔه اصفهان، عازم عتبات عالیات شد  و در 
سامرا از محضر میرزا محّمدحسن شیرازی بزرگ کسب فیض 
کرد. دو سال پس از درگذشت میرزای شیرازی به کربال رفت  و 
بعد از دو سال اقامت در آن شهر، عازم نجف اشرف شد و در 
آن شهر مشغول تحقیق و تدریس گردید. او یکی از بزرگ ترین و 

نامورترین مراجع عصر خویش و یکی از محققان بزرگ در اصول فقه بود. به حّدی که او را »احیاگر 
علم اصول« و نوآور در آن نامیده اند.

از وی آثاری متعدد بر جای مانده است که یکی از معروف ترین آنها کتاب مشهور تنبیه االُمه و 
تنزیه الملة است. این کتاب برای آگاهی مردم از انواع استبداد و خودکامگی پادشاهان به رشتٔه تحریر 
درآمده و نظام مشروطه را از نظر مذهب شیعه بررسی کرده است. بنابراین، او یکی از رهبران فکری 

نهضت مشروطه، و به تعبیری، نظریه پرداز آن به شمار می رود.

با تالش های پیگیر و مجاهدت های فراوان آیت اللّه شیخ فضل اللّه نوری اصل دوم متّمم قانون 
اساسی تصویب شد که مورد تأیید علمای ایران و مراجع بزرگ نجف قرار گرفت. بنابراین اصل، در هر 

1. اعضای کمیسیون عبارت بودند از: سعدالدوله، نمایندٔه اعیان تهران؛ حاج امین الضرب، نمایندٔه تجار؛ حاج سّیدنصراللّه سادات 
اخوی، نمایندٔه علما؛ سّیدحسن تقی زاده، نمایندٔه تبریز؛ مشارالملک و مستشارالدوله )ن.ک: کسروی، همان، ص 224.(
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دوره از مجلس، هیئتی پنج نفره از مجتهدان و فقیهان اسالم که با اقتضاهای زمان آشنا بودند، به عنوان 
عضو، در مجلس شورای ملّی شرکت می کردند، تا بر قانون هایی که تدوین و تصویب می شد، نظارت 
کنند که خالف قواعد اسالمی ودستورهای شرع نباشد.1 در هیچ یک از دوره های مجلس شورای ملی 

به این اصل عمل نشد.

فکر کنید و پاسخ دهید :
به نظر شما چرا شیخ فضل اللّه نوری به اجرای این اصل اصرار داشت؟

یک  از  مشروطه خواهان  درونی  اختالف  می شد،  تدوین  اساسی  قانون  متّمم  که  فاصله ای  در 
سو و مخالفت محمدعلی شاه با نظام مشروطه از سوی دیگر، اوضاع را آشفته و پریشان ساخته بود. 
تا آنکه سرانجام شیخ فضل الّله نوری به دلیل اعمال نفوذ غرب گرایان در نهضت مشروطه و انحراف 
آن از مسیر اسالمی و ملّی اّولّیه از صف طرفداران مشروطه جدا شد. او معتقد بود که باید »مشروطۀ 

مشروعه« ایجاد شود.

خودداری محّمدعلی شاه از امضای متّمم قانون اساسی
به نظام مشروطه در هنگام امضای متمم قانون اساسی  بی اعتنایی بعدی محمدعلی شاه نسبت 
مشروطه، رخ داد. هنگامی که متّمم قانون اساسی تقدیم او شد، از امضای آن خودداری کرد. این 
برخورد، مردم را به هیجان آورد؛ بازارها بسته شد، و چندین هزار نفر به سوی مجلس هجوم آوردند. 
مردم شهرهای دیگر همچون تبریز، اصفهان، شیراز، رشت و کرمان نیز با مردم تهران هم صدا شدند. 
مراجع تقلید، از نجف اشرف، طی تلگراف هایی، به نصیحت شاه پرداختند. در چنین شرایطی، شاه، در 

شهریور سال 1286، به ناچار، متّمم قانون اساسی را امضا کرد.

اهداف انگلستان و روسیه برای مداخله در نهضت مردم
روس و انگلیس در مواجهه با نهضت مشروطه، با توجه به  منافع استعماری خود، با همدیگر تضاد 

1. ن.ک: مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج 1، صص 25٠ــ25١؛ ترکمان، مجموعه رسائل و اعالمیه ها و مکتوبات شیخ فضل الله 
نوری، ج ١، ص 13؛ روزنامٔه صبح صادق، شمارهٔ 48، سال اول، 20 ربیع الثانی 1325 ق.
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داشتند. روسیه به چند دلیل با نهضت مشروطٔه ایران مخالفت می کرد:
1. جلوگیری از نفوذ انگلیس که در لباس مشروطه خواهی، از مشروطه طلبان حمایت می کرد.

2. کمک به محّمدعلی شاه که طرفدار روس بود.
پیروزی  تأثیر  تحت  آزادی،  گرفتن  برای  قفقاز  منطقٔه  ملّت های  قیام  از  پیشگیری   .3

مشروطه خواهان در ایران
انگلیس هم برای حمایت از مشروطه، دالیلی داشت:

1. افزایش اعتبار خود در ایران، برای دستیابی به موقعیتی بهتر یا برابر با روسیه؛
2. به قدرت رساندن مهره های انگلیسی در دستگاه حاکم و مجلس؛

کمک های بی دریغ انگلیس به بست نشینان در سفارت این کشور در تهران، و تحت حمایت قرار 
دادن نزدیک به چهارده هزار نفر در سفارت، به همین دلیل صورت گرفت؛1

3. محافظت از مرزهای هندوستان و سایر مستعمرات انگلستان در منطقه.2

قرارداد 1907 روس و انگلیس
با وجود رقابت های شدیدی که میان روس و انگلیس در ایران وجود داشت، موضوع جدیدی 
آن ها را وادار به رفع اختالف ها و توافق در مورد ایران کرد. این موضوع جدید حضور آلمان به 
عنوان یک قدرت جدید در صحنه سیاست جهان بود. با در خطر قرار گرفتن مستعمره های روس و 
انگلیس در جاهای دیگر دنیا، توسط استعمارگر جدید یعنی آلمان، آن ها اختالف ها را کنار گذاشتند 
و به موجب قرارداد 1907، ایران را بین خود تقسیم کردند.3 بر اساس این قرار داد روس و انگلیس، 
با پادرمیانی فرانسه که از قدرت روزافزون آلمان بیمناک بود، ایران را به سه منطقه تقسیم کردند: 
منطقٔه شمال، از خط فرضی بین قصر شیرین، اصفهان، یزد، خواف و مرز افغانستان، حوزٔه نفوذ 
روسیه شناخته شد. منطقٔه جنوب، از خط فرضی بین بندرعباس، کرمان، بیرجند، زابل و سرحدهای 

1. ن.ک:  معاصر، تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، صص 87 و 108؛ شریف کاشانی، واقعات اتفاقیه در روزگار، ص 82؛ رائین، 
همان، ص 87؛ ملک زاده، همان، ص 60.

2. رینوف، انقالب مشروطیت ایران، ص 58؛ همچنین ن.ک: کرمانی، تاریخ انحالل مجلس، ص 25.
3. قبل از آن، فرانسه و انگلستان برای جلوگیری از نفوذ آلمان، در آفریقا به تفاهم رسیده و اختالف های خود را در شمال این قاره 
حل کرده بودند. بنابراین در آسیا هم با پادرمیانی فرانسه، دولت های انگلیس و روس، این قرارداد را امضا کردند که شامل سه توافق نامه بود: 
در توافق نامٔه اّول، افغانستان در منطقٔه نفوذ انگلستان قرار گرفت. طبق قرارداد دوم، تبت جزء منطقٔه نفوذ روسیه شناخته شد. براساس قرارداد 

سوم، ایران تقسیم شد )برای کسب اطالع بیشتر ن.ک.به: کاظم زاده، روس و انگلیس در ایران، فصل هفتم(.
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افغانستان که دارای ارزش حیاتی برای دفاع از هند بود، قلمرو نفوذ انگلستان مقّرر گردید. قسمت 
سوم که شامل کویرها و بیابان های بی آب و علف بود، منطقٔه بی طرف و متعلق به ایران شناخته شد. 
برخوردهای  از  بگیرند و  از یکدیگر فاصله  تا حدودی  بود که دو دولت  آن  این کار هم  از  منظور 

احتمالی بین آنها، جلوگیری شود.

اقدام انقالبی مردم و مجلس
پس از اینکه قرارداد 1907 امضا شد، سفیران روس و انگلیس، رسماً دولت ایران را از آن  
قرار داد با خبر کردند. به محض اطالع مردم، هیجان عمومی علیه این دولت ها شکل گرفت و نمایندگان 
مجلس، به اتفاق آرا، قرارداد را رد کردند.مجلس، قبل از آن نیز دریافت وام از دولت های خارجی را 

نقشۀ تقسیم اىران براساس قرار داد 1907
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رد و برای حّل این مشکل، به تأسیس »بانک ملّی« اقدام کرده بود. به عالوه، نوز بلژیکی را که پست مهّم 
مالی ایران در دست او بود، اخراج کرده بود. این اقدام های انقالبی، برای دولت های استعمارگر، زنگ 
خطر بود؛ زیرا در جهت خالف هدف های استعماری آنان جریان داشت. به همین دلیل، برای سرکوب 
مجلس، به توافق رسیدند و هنگامی که محّمدعلی شاه ساختمان مجلس را به توپ بست، روسیه از آن 

حمایت کرد و انگلیس نیز با سکوت خود، به آن رضایت داد.

به توپ بستن مجلس و استبداد صغیر
کشمکش بین محّمدعلی شاه و مجلس، پس از امضای متّمم قانون اساسی همچنان ادامه یافت. 
محمدعلی شاه برای مبارزه با مشروطه خواهان، میرزا علی اصغرخان امین السلطان را که از مخالفان 
جّدی مشروطه بود و در اروپا به سر می برد، به کشور دعوت کرد، تا ریاست دولت را به او بسپارد و به 
کمک وی، دوباره نظام استبدادی را حاکم سازد. امین السلطان، با تدبیرهای امنیتی و حمایت روس ها، 

وارد ایران و به عنوان نخست وزیر منصوب شد.1
او که در دورهٔ نخست وزیری خود، سیاستی دوگانه در پیش گرفته بود، سرانجام توّسط یکی از 
طرفداران مشروطه ترور شد. چندی بعد محّمدعلی شاه در یکی از خیابان های تهران  مورد سوء قصد 
قرار گرفت، ولی آسیبی ندید2 شاه، این اقدام را به مشروطه خواهان نسبت داد و به همین بهانه، تصمیم 
گرفت مجلس را برای همیشه تعطیل کند. بنابراین، درتیر 1287، یعنی دو سال پس از استقرار مشروطه، 
محمد علی شاه با تشویق سفارت روسیه دستور حمله به مجلس شورای ملّی را صادر کرد. لیاخوف 
روسی فرماندٔه نیروهای قزاق به فرمان محّمدعلی شاه با نیروهای خود به مجلس حمله کرد و بخشی 
از ساختمان مجلس را با گلوله های توپ تخریب کرد.3 به دنبال آن، تمام خانه های مشروطه خواهان 
غارت شد و مأموران به دستگیری آنان پرداختند. آیت اللّه سّیدمحّمد طباطبایی و سّیدعبداللّه بهبهانی، 
توّسط قزاق ها دستگیر، شکنجه و تبعید شدند. به دستور شاه، میرزا جهانگیر خان صوراسرافیل، 
ملک المتکلّمین و سّید جمال الدین واعظ اعدام شدند. بعضی از نمایندگان نیز که مورد تعقیب قرار 

1. هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، ص 332.
2. ن.ک: روزنامٔه حبل المتین، مورخ 27 محرم 1326، شماره 240، ص 3، اعظام قدسی، همان، ج ١، ص 233؛ ملک زاده، همان، 

ـ  205؛ کسروی، همان، ج ١، صص 542  ــ543؛ رضا زاده ملک، حیدرخان عمو اوغلی، صص 120ــ122. ج 3، صص 163ـ
3. راجع به همکاری روسیه با محّمدعلی شاه، ن.ک: معاصر، همان، ص 108؛ مامونتوف، بمباران مجلس شورای مّلی، حکومت 
ـ  138 و 156ــ157؛ اعظام  تزار و محّمدعلی شاه خاطرات ن.پ، مامونتف؛ ص 151ــ154؛ ناظم االسالم کرمانی، همان، ج 4، صص 137ـ

قدسی، همان، ج ١، صص 240ــ243؛ ملک زاده، همان، ج 4، ص 827؛ کاظم زاده، همان، ص 63.
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گرفته بودند )از جمله تقی زاده(، به سفارت انگلیس 
پناه بردند.1 بدین  گونه، دوباره، برای مّدتی، استبداد 
حاکم شد. این دوره که یک سال به طول انجامید 
به جای مشروطیت حاکم شد.  استبداد  دیگر  بار 

از   این رو آن را دورهٔ استبداد صغیر نامیده اند.

مقاومت مردم
به توپ بستن مجلس، جمعی از غرب گرایان که داعیٔه مشروطه خواهی و وطن دوستی  پس از 
داشتند، از هر طریق ممکن، خود را به اروپا رساندند و در شهرهای پاریس، لندن، استانبول و کشور 
سوئیس، محفل هایی سیاسی به راه انداختند، اّما مردم و علما، در داخل کشور به مقاومت پرداختند. 
مقاومت اصلی از تبریز آغاز شد و دو تن از مجاهدان نام آور آن خطّه به نام های ستارخان و باقرخان، بیش 
از نُه ماه در برابر دشمنان مشروطه مقاومت کردند. آنچه آنان را در هدف هایشان پابرجا نگاه می داشت، 
حمایت مراجع تقلید مقیم نجف از مشروطه بود. آیت اللّه محّمدکاظم خراسانی، آیت اللّه سّید عبداللّه 
مازندرانی و آیت اللّه حاج میرزا حسین فرزند میرزاخلیل تهرانی،از مشروطه خواهان در برابر حکومت 

استبدادی محمد  علی شاه حمایت می کردند.2
با مقاومت مردم تبریز و ایستادگی رهبران دینی و ملّی، مردم فارس، اصفهان، قزوین، کرمانشاه، 
گیالن، همدان و برخی دیگر از شهرها، وارد صحنٔه مبارزه شدند و حکومت استبدادی را سخت در 

1. ناظم االسالم کرمانی، همان، ج 4، صص ٢87ــ 291؛ حائری، همان، ص 109؛ مدنی، همان، ج 1، ص 257.
2.  ناظم االسالم کرمانی، همان، ج 4، صص 157ــ160؛ ملک زاده، همان، ج 4، صص   772ــ777 و 829. 

ساختمان مجلس شورای مّلی پس از به توپ بستن توسط 
لیاخوف در اىام مشروطیت
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فراگیر شدن خیزش،  با  بود،  درمانده  تبریز  مردم  مقاومت  برابر  در  که  تنگنا گذاشتند. محّمدعلی شاه 
ناتوان تر شد. سرانجام نیروهای مردمی هوادار مشروطه از اصفهان و بختیاری و گیالن، راهی تهران 
شدند. سیاست روس و انگلیس در این زمان، مبتنی بر حفظ محّمدعلی شاه بود.1 سرانجام در تیر سال 
1288 هواداران مشروطه به تهران رسیدند و با پناهنده شدن محّمد علی شاه به سفارت روسیه، حکومت 

استبدادی او به پایان رسید.2

بیشتر بدانید
نقش زنان در انقالب مشروطیت

زنان ایرانی در بسیاری از نهضت های تاریخ معاصر ایران در زمینه های سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی نقش ارزنده ای ایفا نمودند. عالوه بر نقش تاریخی زنان در نهضت تحریم تنباکو در نهضت 
مشروطه نیز، زنان به کارهای خردمندانه ای دست زدند. اکثر فّعالیت های آنان برگرفته از هویت ایرانی 
تظاهرات خیابانی  با شرکت در  زنان  نمونه در جریان مهاجرت صغرٰی،  به عنوان  بوده است.  اسالمی 
خواهان بازگشت علما شدند. پس از صدور فرمان مشروطه زنان به مجلس رفتند و خواستار تکمیل 
قانون اساسی توسط نمایندگان شدند. زنان به هنگام تأسیس بانک ملّی با اهدای طال و زیورآالت شخصی 
خود بخشی از سرمایٔه بانک ملّی را تهّیه کردند و پس اندازهای خود را در اختیار دولت گذاشتند تا این 

امر ملّی به دور از دست خارجیان و استقراض از آنها انجام شود.
زمانی که مشروطه خواهان تصمیم گرفتند با تحریم کاالهای وارداتی و استفاده از کاالهای داخلی 
مشکالت اقتصادی جامعه را حل کنند، زنان ایرانی برای تقویت اقتصاد و حمایت از صنایع داخلی، 
و کاالهای بومی و عدم خرید کاالهای وارداتی، نقش داشتند. در هنگام به توپ بستن مجلس، زنان 
جرأت یافتند که جسد مجاهدین و مبارزان را از زمین بردارند. در هنگام محاصرٔه تبریز توسط نیروهای 
دولتی، زنان در پشت جبهه خدمات متعددی از جمله تهّیٔه غذا و لباس برای مجاهدان، پرکردن پوکه های 
خالی فشنگ و پرستاری از مجروحان را به عهده داشتند. آنان همچنان با فروش زیورآالت قیمتی و 

دارایی های شخصی خود، بخشی از هزینه های مبارزاتی و تبلیغاتی را تأمین می کردند.3

1. ناظم االسالم کرمانی، همان، ج 5، صص 372ــ373. و ٤00؛ ملک  زاده، همان، ج 6، صص 1199ــ 1200 و 1212ــ 1214. 
2. ناظم االسالم کرمانی، همان، ج 5، ص 494؛ اعظام قدسی،  همان، ج ١، ص 240ــ 243؛ ملک زاده، همان، ج 6، ص 1233؛ 

ـ   198 . مدنی، همان، ج ٢، صص 195ـ
3. جهت اطالع بیشتر ن.ک: ناظم االسالم کرمانی، همان، بخش دوم، صص 222ــ223؛ دولت آبادی، حیات یحیی، ج   ٢، ص 375؛ 
حبل المتین، سال16 ش ٣٣. صفر 1327، ص 18؛ کسروی، تاریخ مشروطه، ص 315؛ شوستر، اختناق ایران، ص 238؛ محیط طباطبایی، 

تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران، ص 172؛ فوران، مقاومت شکننده، صص 205ــ206.
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1. دو مورد از بی اعتنایی های محّمدعلی شاه نسبت به نظام مشروطه و نمایندگان مجلس شورای 
ملی را ذکر کنید.  

2. اصل دّوم متّمم قانون اساسی دربارٔه چه موضوعی بود؟
3. دولت روسیه به چه دالیلی با انقالب مشروطه ایران مخالفت می کرد؟

4. روسیه و انگلستان براساس قرارداد 1907 چرا و چگونه ایران را میان خود تقسیم کردند؟
5. نمایندگان اّولین دورٔه مجلس شورای ملی در قبال سیاست های استعماری روس و انگلیس 

چه تصمیماتی گرفتند؟

1. دربارٔه زندگی و مبارزات مشروطه خواهی ستارخان و یا باقرخان مطلبی تهّیه کنید.
2. دربارهٔ جریان فتح تهران توّسط مجاهدان هوادار مشروطه، گزارشی تهّیه کنید.

اندیشه و جست  و جو

پرسش های نمونه
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درس ششم

دورۀ دوم مشروطه )1288ـ 1293ش(

در این درس با اوضاع کشور پس از سقوط و فرار محّمدعلی شاه و تسخیر تهران 
ادامة مداخله های روسیه و  نیز  نوری و  به شهادت رسیدن آیت اهلل شیخ فضل اهلل  و 

انگلیس برای تداوم سلطه بر ایران آشنا خواهید شد.

دورٔه دوم مشروطه یکی از برهه های مهّم تاریخ معاصر ایران است. این دوره با فتح تهران به  دست 
مشروطه خواهان آغاز شد و دارای دو ویژگی بارز بود: 

1. اختالف های شدید بین طرفداران مشروطه
2. مداخله های آشکار و سلطه گرانٔه روس و انگلیس در سرنوشت ایران

و  مشروطه  انقالب  در  جدید  جریان  گرفتن  قدرت 
اختالف های داخلی 

از  مرکب  فوق العـاده،  مجلسی  تهران  فتح  از  پس 
وکالی  و  اعیان  شاهزادگان،  مجاهدان،  رؤسای  سران    و 
آرا،  اتفاق  به  و  شد  تشکیل  ملّی،  شورای  مجلس  سابق 
محّمد علی شاه از سلطنت خلع، و پسر دوازده سالٔه او، احمد 
میرزای ولیعهد، به مقام سلطنت برگزیده شد. چون احمد شاه 
بود، شاهزاده عضدالملک،  نرسیده  قانونی سلطنت  به سن 
بزرگ خاندان قاجار، به عنوان »نایب السلطنه« انتخاب شد.1 

1. ناظم االسالم کرمانی، همان، ج 5، صص 494ــ497. 

احمد شاه
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بیشتر بدانید
ـ ـ نوشته است: »هرگاه  ملک  زاده ــ یکی از تاریخ نویسان آن عصر )فرزند ملک المتکلّمین( 
فرصت اجازه می داد که اسامی پانصد نفر اعضای مجلس عالی را از نظر خوانندگان بگذرانم، مشاهده 
می شد که عدٔه زیادی از کرسی نشینان باغ شاه و مشاورین و همدستان محّمدعلی شاه که دستشان آغشته 
به خون آزادی خواهان بود، لباس مشروطه خواهی در  برکرده و در صدر مجلس عالی جای گرفته بودند  و 
سهیم و شریک در زمامداری حکومت ملّی بودند و هنوز بیست و چهار ساعت از فتح تهران نگذشته 
بود که کسانی که باید به دار آویخته می شدند، دوش به دوش نایب السلطنه و سرداران ملّی، به رتق و فتق 

امور پرداختند«.1

پس از آنکه دولت جدید تشکیل شد و جمعی از مستبّدان و مرتجعان به وزارت و حکمرانی و سایر 
مقام های دولتی رسیدند، آتش خشم مشروطه خواهان تبریز شعله ور و ناخرسندی آنان علنی شد. افرادی 
نظیر ستارخان و باقرخان و جمعی دیگر از طرفداران مشروطه که برای نهضت فداکاری و مجاهدت 
کرده بودند، چون مالحظه کردند که مستبدان دورٔه استبداد و دشمنان دیروز مشروطه، دوباره زمامدار 

مملکت شدند، بسیار ناخشنود و معترض بودند.
آنان همچنین خواستار اخراج افراد تندرو و افراطی نظیر تقی زاده از مجلس بودند.2

شهادت شیخ      فضل اهلل نوری
کیفر  و  شوند  مجازات  نهضت،  واقعی  دشمنان  می رفت  انتظار  مشروطه خواهان،  پیروزی  با 
ببینند اّما آنان که دستشان به خون آزادی خواهان آغشته بود، رها شدند و محّمدعلی شاه نیز، با حمایت 
روس   و انگلیس، بدون محاکمه و حتی با پرداخت حقوق سالیانه راهی بندر ُاِدسا در روسیه شد. آنگاه 
ــ همان گونه که اشاره شد ــ دشمنان نهضت، در صف اّول آن قرار گرفتند و در زمامداری و حکومت، 
شریک شدند. تنها کسی که به پای میز محاکمه رفت و اعدام شد، شیخ  فضل اللّه    نوری، مجتهد طراز 
اول تهران بود که به دفاع از »مشروطٔه مشروعه« و قانون اساسی بر پایٔه ارزش های اسالمی، با مشروطٔه 

اقتباس شده از غرب، مخالفت کرده بود. 
در این هنگام، سفارت روسیه از ایشان خواست که به آنجا پناهنده شود، یا چند نفر سرباز 
روسی به منزلش بروند و او را در پناه خود بگیرند. شیخ فضل اللّه  نوری هیچ یک از اینها را نپذیرفت 

1. ن.ک: کسروی، همان، صص 1324 ــ 1325. 
2. کسروی، دنباله تاریخ مشروطه، صص 131ــ132. 
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برگی از تاریخ

و گفت: »در مقابل مشیت و ارادٔه الهی، تسلیم صرف است«.1
همچنین، در پاسخ برخی از کسانی که به او پیشنهاد می کردند که به بیگانه پناهنده شود، اظهار 
داشت: »من راضی هستم که صد مرتبه زنده شوم و کشته شوم اّما پناهنده به اجنبی نشوم و برخالف امر 

شارع مقدس اسالم رفتاری نکرده باشم«.2
یپرم خان ارمنی که پس از پیروزی مشروطه خواهان، با فرصت طلبی مدارج ترّقی را به سرعت طی 
کرده بود، مأمور دستگیری شیخ فضل اللّه نوری شد. این عالم روحانی پس از یک محاکمٔه فرمایشی، 

به شهادت رسید. 
به نظر بسیاری از مورخان شهادت شیخ فضل اللّه نوری، یکی از فجیع ترین اعمال مشروطه خواهان 
بود. عّده ای اعدام او را انتقام استعمار از روحانیت ایران برای جبران شکست در نهضت تحریم تنباکو 

و پیشگیری از تکرار مقاومت های مشابه آن می دانند.3

شهید شیخ  فضل الّله نوری 
)1222ـ 1288ش  (

حاج شیخ  فضل اللّه کجوری، معروف به نوری، 
پس  او  شد.  متولّد  سال1222 ش  در  ماّلعبّاس،  فرزند 
رفت  عراق  به  آن  تکمیل  برای  مقّدماتی،  تـحصیالت  از 
و در زمرٔه شاگردان برجستٔه میرزا محّمد حسن شیرازی 
به تهران برگشت، مقام علمی و فقهی  قرارگرفت. وقتی 
او در مقایسه با علمای هم عصر خود در ایران، باالترین 
بود. او با جدایی دین از سیاست که در آن ایام تـحت تأثیر 
افکار غربی و توسط عوامل استعمار در ایران تبلیغ می شد، 
شدیدًا مخالفت ورزید. در جریان نهضت تنباکو به عنوان 

1. تندرکیا، مجلٔه شاهین، ص 229؛ بامداد، همان، ج ١، صص 55  ــ57؛ ادیب هروی خراسانی، تاریخ پیدایش مشروطیت ایران،       
ص 142؛ بهمنی، فاجعه قرن، ص 163؛ دانشور علوی، تاریخ انقالب مشروطه و جنبش وطن پرستان بختیاری، ص 162. 

2. ناظم االسالم کرمانی، همان، ج ١، صص 298ــ 303؛  »شیخ فضل  الّله نوری و مشروطیت«، ص 158.
3. ملک زاده، همان، ج 5،  ص 109؛ حائری، همان، ص  158؛ طبری، » جامعه ایران در دوران رضاشاه«، ص 106؛  صفایی، رهبران مشروطه، 

ص 237؛  اعظام قدسی، همان، ج ١، ص 323؛ بامداد، همان، ج 3، ص 105.
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نـمایندٔه میرزای شیرازی عمل می کرد و به حمایت جّدی از این نهضت پرداخت. وی در اوایل مشروطه، از 
پیشگامان این نهضت بود ولی پس از چندی پی برد که دست هایی پلید، در حال پایمال کردن خون های ریخته 
شده در راه این نهضت و قطع پیوندهای مشروطه با اسالم هستند. بنابراین مخالفت خویش را با مشروطٔه 

غیرمشروعه اعالم و بر مشروطٔه مشروعه پا فشاری کرد و عاقبت جان بر سر آن گذاشت. 
جالل آل احمد دربارهٔ او گفته است: »من نعش آن بزرگوار را بر سِر دار، همچون پرچمی می دانم 

که به عالمت استیالی غرب زدگی، پس از دویست سال کشمکش، بر بام سرای این ملّت افراشته شد«.1

تشدید اختالف و درگیری میان مشروطه خواهان
به دنبال اعدام شیخ فضل اللّه نوری و تشکیل دومین دورهٔ مجلس شورای ملّی، اختالف و درگیری 
میان مشروطه خواهان شدت گرفت. دو حزب »اعتدالیون« و »دمکرات« که اکثریت نمایندگان مجلس 

را تشکیل می دادند، شدیدًا با یکدیگر رقابت فکری و سیاسی داشتند.
اعتدالیون مذهب را سّدی محکم در برابر ظلم و بی عدالتی می دانستند و اجرای شریعت را در 
دستور کار خود قرار داده بودند. سّید محّمد طباطبایی و سّید عبداللّه بهبهانی از اعضای سرشناس 

این حزب بودند. 
دمکرات ها به رهبری سّید حسن تقی زاده بر جدایی دین از سیاست تأکید می ورزیدند تا مشروطه 

را از جنبه های دینی تهی کنند و نهضت را از آرمان های اصیل آن دور سازند.
با شّدت گرفتن درگیری های سیاسی، به تدریج، جّو وحشت و ترور بر جامعه حاکم گردید. نخست 
سید عبدالله بهبهانی که نقشی مهم در رهبری نهضت مشروطه داشت، توسط دمکرات ها ترور شد. 
تقی زاده که متهم به دست داشتن در این ترور بود،2 از کشور گریخت و به اروپا رفت.3 به فاصله ای 

کوتاه، چند تن از دمکرات ها ترور شدند.4

1. آل احمد، »غربزدگی«، ص 78.
2. سّید عبداللّٰه بهبهانی توّسط چهار نفر که به اشارٔه حیدر عمو اوغلی و سران دموکرات و کمیتٔه دهشت و تقی زاده فرستاده شده بودند، 
به قتل رسید. )احتشام السلطنه، خاطرات، ص 650؛ صفایی، همان، ص 28( هر چند تقی زاده این اتهام را رد کرده است. )تقی زاده، خاطرات، 
ص 144( اما به گفتٔه کسروی اگرچه کشندگان به نام شناخته نشدند، ولی بی گمان از گروه حیدر عمو اوغلی بودند و این کار را به دستور تقی زاده 
انجام دادند. )کسروی، تاریخ هجده سالٔه آذربایجان، ص 130.( دولت آبادی یکی از علت های قتل بهبهانی را دستیاری وی در صدور حکم 

تکفیر تقی زاده توّسط علمای نجف خوانده است. )دولت آبادی، همان، ج 3، ص 136.(
تازه یاب  اوراق  افشار،  همان، صص 1333ــ 1337؛  ملک زاده،  ٢، ص535؛  ج  روزگار،  در  اتفاقیه،  واقعات  کاشانی،  شریف   .3

مشروطه، ص 208.
4. برای دریافت اطالع بیشتر، ن.ک: بهار، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران؛ ج 2، صص 10 ــ12. 
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سّتارخان سردار مّلی

مدافعان  ملّی،  باقرخان، ساالر  همراه  به  او  بود.  تبریز  و ساکن  ارسباران  اهالی  از  سّتارخان 
مشهور تبریز در مقابل قشون عظیم محّمد علی شاه در دورٔه استبداد صغیر بودند. سّتارخان اّول کسی 
بود که مردم را به مقاومت دعوت کرد و چندین ماه با قوای دولتی درگیر شد و نگذاشت تبریز به دست 
مستبدان بیفتد. او در اصل از پایین ترین طبقات اجتماعی و دارای خوی عّیاری و جوانـمردی بود. 

بزرگ  تقلید  ماّلمحّمد کاظم خراسانی، مرجع  آخوند  تلگرافی  به دعوت  باقرخان  و  ستارخان 
شیعیان جهان، در روز هشتم ربیع االول 1288 به تهران آمدند و مردم پایتخت استقبال گرمی از آنها 
به عمل آوردند اّما درگیر و دار اختالف های حزبی و جناحی در واقعٔه خلع سالح گروه ها در 30  رجب 
سال 1288 ستارخان که به اتفاق تفنگچی های همراهش، در پارک اتابک، توّسط نیروهای یپرم خان 
ارمنی، محاصره شده بودند، پایش تیر خورد و سرانجام در 28 ذی الحجٔه سال 1292 در اوایل جنگ 

جهانی اّول، دارفانی را وداع گفت. 
معروف است که وقتی در جریان مبارزه های تبریز عرصه بر او تنگ شد، کنسول روس پیام داد 
که پرچم روس را باالی خانه اش نصب کند. او پاسخ داد: »ژنرال کنسول؛ من می خواهم که هفت 
دولت به زیر بیرق دولت ایران بیایند. من زیر بیرق بیگانه نمی روم.« و این مشابه پاسخی بود که مرحوم 

شیخ فضل اللّه به پیام سفارت روس داد.

باقرخانستارخان

مجلس نوپای مشروطه و مداخلۀ بیگانگان 
و  دارایی  ادارٔه  اصالح  برای  آمریکا  از  کارشناس  عّده ای  ملّی،  شورای  مجلس  تصمیم  طبق 
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خزانه داری کل، یک فرانسوی بـرای دادگستری، و چنـد سوئدی بـرای ژانـدارمری،  استخدام شدند.1 
مورگان شوستر آمریکایی، معروفترین چهره  در بین آنان بود که با اختیارهای وسیعی که مجلس به او داد، 
شروع به انجام اصالح هایی دامنه دار در امور مالی و گمرک ها کرد. این اقدام او که سبب منظم شدن 
دستگاه اقتصادی کشور می شد، روس و انگلیس را سخت عصبانی کرد. بنابراین، در سال 1290ش 
روسیه، طی اخطاری به دولت ایران، تهدید کرد که اگر ظرف چهل و هشت ساعت به خواسته هایش 

عمل نشود، به اشغال ایران خواهد پرداخت. درخواست های روسیه به این شرح بود: 
1. اقدام های مورگان شوستر متوّقف و او از ایران اخراج شود. 

2. بدون موافقت روس و انگلیس، از استخدام اتباع خارجی در ایران، خودداری شود. 
3. هزینٔه لشکرکشی قوای روسیه به  ایران را، دولت ایران پرداخت کند. 

با به پایان رسیدن مهلت 48 ساعته، روسیه، بالفاصله، نیروهای خود را به داخل خاک ایران 
اعزام کرد.2 اخطار روسیه، بحرانی بزرگ در کشور ایجاد کرد. بین مجلس و دولت، بر سر پذیرفتن یا 

رد کردن آن، اختالف افتاد. هیجان عمومی و احساسات مردمی، اوج گرفت.
مجلس اخطار روسیه را رد کرد ولی صمصام السلطنه، نخست وزیر، از ترس اشغال پایتخت، 
تسلیم شد و مجلس شورای ملّی را منحل کرد. بدین ترتیب سلطه جویی دولت های روس و انگلستان و 
دخالت های آنها در ادارٔه کشور مانع از آن شد تا مجلس نوپای مشروطه بتواند برای سر  و  سامان دادن 
به اوضاع اداری، مالی و نظامی کشور اقدام مؤثری انجام دهد. به دنبال این اقدام، انبوه تظاهرکنندگان 
مردمی، به خصوص زنان، با شعار »یا مرگ یا  استقالل« به مجلس حمله کردند. علمای مذهبی در ایران 
و عتبات عالیات، طی تلگراف هایی، مردم را به مقاومت دعوت کردند.3 آیت اللّه آخوند خراسانی، مرجع 
بزرگ شیعٔه مقیم عراق، تصمیم گرفت به سوی ایران حرکت کند، تا مردم را برای مقاومت در برابر 
زورگویی بیگانه، بسیج کند. او همراه جمع انبوهی از عشیره های شیعٔه عراق، آمادٔه عزیمت به ایران شد 

اما در همان شب قبل از حرکت، به طرزی مشکوک، از دنیا رفت.4

1. در آن زمان آمریکا هنوز خوی سلطه جویانٔه آشکاری را که پس از جنگ دوم جهانی در پیش گرفته نشان نداده بود و دولتمردان 
ایرانی که به دنبال قدرت سومی بودند تا به اتکای آن در برابر سلطه گری روس و انگلیس بایستند، لذا متخصصان این کشورها را ترجیح می دادند. 

2. هوشنگ مهدوی، همان، صص 339ــ341. 
3. جهادیه، صص 22 و 41 ــ52؛ شوستر، اختناق ایران، ص 238.

4. نجفی قوچانی، سیاحت شرق، صص 283 ــ 285. 
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آخوند ماّلمحّمد کاظم خراسانی 
ـ     1290ش( )1218ـ

در سال 1218 ش در مشهد متولّد 
تهران  به  سالگی  دو  و  بیست  در  و  شد 
مهاجرت کرد. پس از مّدتی تحصیل فلسفه، 
به نجف مشرف شد و دو سال محضر درس 
شیخ مرتضی انصاری را درک کرد. آخوند 
میرزای  نزد  تحصیالتش  بیشتر  خراسانی 
شیرازی بود، اما خود نیز مستقالً در نجف 
حوزٔه درس تشکیل می داد، و گفته می شود 
1200 شاگرد از محضرش استفاده می کردند. 
اصول  علم  در  او  اصلی  شهرت 

است. کتاب کفایة االصول که مرجع درسی مهّم حوزه های علمی به شمار می رود، توسط وی نگاشته 
شده است. در اثنای نهضت مشروطه، آخوند خراسانی به حمایت معنوی از آن پرداخت و با صدور فتوا 
در ضرورت مشروطیت، باعث استحکام آن شد. او که در آن زمان مرجع تقلید عام شیعیان جهان بود، 
زمانی که در سال 1289 ش روسیه، شمال ایران را اشغال کرد، با یاران خود و عشایر شیعٔه عراق، برای 
جهاد علیه اشغالگران روسی، آمادٔه عزیمت به ایران شد، اّما در شب قبل  از عزیمت به ایران، به طرزی 

مشکوک، جان به جان آفرین تسلیم کرد.

روس ها با استفاده از فرصت به دست آمده، کانون  های مقاومت تبریز و مشهد را به سختی سرکوب 
کردند؛ مرقد مطّهر امام هشتم )ع( را به توپ بستند؛ از آذربایجان تا خراسان، نیروهای خود را مستقر 

ساختند و منطقٔه زیر نفوذشان را طبق قرارداد 1907 اشغال کردند.1
در این زمان، انگلیس نیز برای اشغال منطقٔه زیر نفوذ خود، قوایی از هندوستان وارد جنوب 
ایران کرد.2 سرانجام نیز، در سال 1291 ش/ 1912م این دو کشور سلطه گر، دولت ایران را مجبور 

کردند تا سیاست خود را با اصول قرارداد 1907 تطبیق دهد.3 

1. ن.ک: مدنی، همان، ج 1، صص 321 ــ 323.
2. سفیری، پلیس جنوب ایران، ص 35. 

3. اتحادیه، احزاب سیاسی در مجلس سوم، صص 36ــ43.
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تاج گذاری احمد شاه 
اندکی بعد از آغاز جنگ جهانی اّول، احمد شاه  در مرداد 1293 تاج گذاری و مجلس سوم 
شورای ملّی نیز آغاز به کار کرد، اّما شاه جوان و مجلس جدید نتوانستند ایران را از هجوم بیگانگان 

در امان نگاه دارند. 

جنگ جهانی اول و اعالن بی  طرفی 
درسال 1914 م/ 1293 ش جنگ جهانی اّول میان دولت های فرانسه، انگلستان و روسیه در مقابل 
ـ مجارستان آغاز شد. ایران از نظر سیاسی و اقتصادی کشوری بحران زده و  آلمان و امپراتوری اتریشـ 
در اشغال نیروهای بیگانه بود و توان بهره برداری از شرایط جنگ را نداشت. رئیس  الوزرای ایران یعنی 
مستوفی الممالک اعالن سیاست بی طرفی کرد ولی در این کار موفقیتی به دست نیاورد؛ زیرا موقعیت 

حساس ایران برای نیروهای درگیر جنگ مهم بود.1 

فکر کنید و پاسخ دهید :
به    نظر شما چرا دولت های روسیه و انگلیس به بی طرفی ایران در جنگ جهانی 

اّول توجه نکردند؟ 

آىت الّلٰه سیدعبدالحسین الری)1٩ دی 1226ش نجف ــ 1٥ اردىبهشت 1303ش جهرم( 
خانوادٔه آیت اللّٰه عبدالحسین الری از علما و روحانیون دزفولی االصل ساکن نجف اشرف 
بودند. آیت اللّٰه الری، فقیه و سیاستمدار و از شاگردان میرزای شیرازی بود که در ٢٢ سالگی به 
درجٔه اجتهاد نایل آمد و یکی از بزرگ ترین استادان حوزٔه علمیٔه نجف شد. بنا به درخواست مردم 
وظایف  انجام  و  تدریس  به  و  آمد  الر  به  ١٢7٠ش  سال  در  شیرازی  میرزای  موافقت  و  الرستان 
دینی مشغول شد. وی مدرسه و حوزٔه علمیه ای تأسیس کرد که توانست شاگردان نامداری را برای 
گسترش بیداری اسالمی تربیت کند. وی همچنین گروه هایی مسلح تربیت کرد که بعدها به تفنگچیان 
سید الری و چریک های فارس مشهور شدند. وی فرمان اخراج مبلّغان مسیحی و جمع آوری کتب 
ضاله را از آن منطقه صادر کرد. این اقدام وی خشم انگلیسی ها را برانگیخت. وی پس از این ماجرا 

1. فن میگوش، واسموس لورنس آلمانی، ص 163.
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طی فتوایی وجوب انحالل رژیم سلطنتی قاجار را صادر کرد. آیت اللّٰه الری موفق شد یک حکومت 
اسالمی در الرستان تأسیس کند. پس از چندی بندرعباس، بندرلنگه، بوشهر، استان کرمان و فارس 
زیر نظر حکومت اسالمی قرار گرفت. او در گام بعدی استفاده از کاالهای خارجی ــ به خصوص 
انگلیسی و روسی ــ را از آنجا که موجب تقویت دشمنان اسالم و افزایش قدرت استعمارگران می شد 
و وابستگی اقتصادی فراهم می کرد، تحریم کرد. وی از علمای مبارز دوره مشروطه و الگوی مورد 
نظر وی مشروطٔه مشروعه بود. از ایشان 4٠ اثر بر جا مانده است که یکی از آنها »قانون مشروطٔه 

مشروعه« است.

از اواسط سال 1294 ش روس و انگلیس )مّتفقین( بر آلمان و عثمانی )مّتحدین( در این منطقه 
چیره شدند و انگلیس با جلب موافقت روسیه، عبدالحسین میرزا فرمانفرما را که به طرفداری انگلیس 
برابر  در  ایران  دولت  پس  این  از  و  آورد  کار  سر  بر  ایران  رئیس الوزرای  عنوان  به  داشت،  شهرت 
خواسته های ننگین و سلطه گرانٔه روس و انگلیس تسلیم شد. چون دولت عثمانی همسایٔه غربی ایران 
به متحدین پیوست، اهمیت کشور ما برای مّتفقین دو چندان شد. به همین دلیل انگلستان و روسیه 
قرارداد سّری 1915 م را با هم امضا کردند. طبق این قرارداد دو منطقٔه نفوذ در عهدنامٔه 1907، به 
منطقٔه اشغالی تبدیل شدند. روسیه منطقٔه تحت نفوذ خود را اشغال کرد و در مقابل، دولت انگلستان نیز 
در سال 1916م به تأسیس پلیس جنوب دست زد. فرماندهی پلیس جنوب به عهدٔه سرپرسی سایکس1 
بود. او با استفاده از این قوای نظامی توانست، مقاومت دلیرانٔه رئیس علی دلواری و عشایر تنگستانی 

را سرکوب کند.2

بیشتر بدانید
امام و اشعار بهار 

دفترچٔه شعری که از دوران نوجوانی امام خمینی برجای مانده است، نمایانگر آشنایی وی با 
مسائل سیاسی و اجتماعی جامعٔه خود می باشد. اشعار این دفترچه حاوی سروده های شعرای مشهور 
آن زمان است. در بخشی از این دفترچٔه شعر که به خّط امام در سنین 9ــ10 سالگی نوشته شده است، 
سروده ای از محّمدتقی بهار، ملک الشعرا، به چشم می خورد که به حادثٔه اشغال قسمت هایی از مناطق 
شمالی و جنوبی ایران به وسیلٔه انگلیس و روسیه و تشویق ایرانیان به قیام علیه بیگانه و دفع تجاوز پرداخته 

1. Sir percy sykes
2. ن.ک: رکن زاده آدمیت، فارس و جنگ بین الملل، صص 52 و 82       ــ90؛ سپهر، ایران در جنگ بزرگ، ص 131؛ مدنی، همان، 

ـ 286؛ راضی، پلیس جنوب ایران، صص 23 و 36. ج 2، صص 203 و 285 ـ
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است. بخشی از این سروده چنین است: 
های ای ایرانیان، ایران اندربالست 

ملک داریوش، دستخوش نیکالست
مرکز ملک کیان در دهن اژدهاست

غیرت اسالم کو، جنبش ملّی کجاست 
برادران رشید، برادریتان چه شد؟ 

به عرصٔه رزمگاه دالوریتان چه شد؟ 
خصم به ما خیره گشت، خیره سریتان چه شد؟ 

به دشمن کینه جوی، کینه گریتان چه شد؟1

در این دوران، دولت را به ظاهر شاه و مجلس تعیین می کردند، ولی در نهان توافق سفارت های 
روس و انگلیس شرط اصلی انتخاب نخست وزیر بود. در اکتبر 1917 م/ 1296 ش حکومت تزاری 
روسیه در مقابل انقالب بلشویکی شکست خورد و روس ها خروج سربازان خود از ایران را آغاز کردند؛ 

بنابراین انگلیس یّکه   تاز میدان سیاست ایران شد. 
ــ سیاسی  اجتماعی  تاریخ  نقاط عطف  از  و مشروطه طلبی  نهضت عدالت خواهی  تردید  بدون 
ایران است که آثار ماندگاری از خود برجای گذاشت. این نهضت نتیجٔه تجربیات طوالنی مردم ایران 
در حفظ استقالل و سربلندی این کشور کهن بود. البته به دلیل مداخله های بیگانگان و عوامل وابسته 
به آنها انحرافاتی در این نهضت به وجود آمد.نتیجٔه این انحرافات ظهور دیکتاتوری رضاخان و سلسلٔه 
وابستهٔ پهلوی در ایران بود. در درس های بعد با دخالت های انگلستان در ایران و قدرت یافتن رضاخان 

آشنا خواهید شد.2

1. ن.ک: ملک الشعرای بهار، دیوان شعر، ج 1، ص 257.
2  . به دلیل عمق ریشٔه نهضت دینی ــ  مّلی مشروطیت در بین مّلت، بالفاصله پس از سقوط رضاشاه، شاهد رویش مجّدد حکومت های 
نسبتاً مستقل تر و نزدیک تر به روح مشروطه در تاریخ دوازده سالٔه 1320ــ1332 ش و مّلی شدن صنعت نفت و تشکیل حکومت ملی در کشور 
بودیم. بدون تردید جمهوری اسالمی ایران نیز شکل تکامل یافتٔه حکومتی است که از ابتدا موردنظر پیشکسوتان و بزرگان نهضت مشروطیت نظیر 
آخوند ماّلکاظم خراسانی، محّمدحسین نائینی، شیخ فضل اللّه نوری، سّیدمحّمد طباطبایی و سّیدعبداللّه بهبهانی و سّید حسن مدّرس بوده است.
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برگی از تاریخ

رئیس علی دلواری )1261 ـ 1294ش(

رئیس علی، فرزند زایر محّمد، در سال 1261 ش دیده 
به جهان گشود. در تیراندازی و سوارکاری که الزمٔه زندگی 
دشوار آن روزگار بود، از خود استعدادی شگرف نشان داد. او 
به مراسم و واجب های دینی مقّید بود و هیچ گاه در گرفتن روزه 
و به پا داشتن نـماز، غفلت نـمی کرد. رئیس علی این روحیه را 
با عشق به مردم درهم آمیخت و از همان نوجوانی   و جوانی، به 

مسائل کشور، توّجهی خاص نشان می داد. 
فّعالیت های سیاسی را از دورٔه مشروطه آغاز کرد. او 
با پیروی از آیت اللّه سید  مرتضی علم الهدی اهرمی، در دورٔه 
استبداد صغیر، قیام کرد و با همراهی دیگر مبارزان، بوشهر را 
به تصّرف درآورد. با آغاز جنگ جهانی اّول و حضور نیروهای 
قیام  یک  به  آنکه  تا  برافراشت  قد  مردانه  بوشهر  در  انگلیسی 
او در مرداد 1293 در بوشهر   و  یافت. حملٔه  عمومی دست 
غلبه بر دشمنان، ابّهت انگلیس در ایران را درهم شکست و نام 
رئیس علی در هر کوی و برزن بر سر زبان ها افتاد، اّما در یکی از 
حمله های بی امان خود به دشمن، توّسط عوامل داخلی بیگانگان 
مورد حمله قرار گرفت و به شهادت رسید. جنازٔه رئیس علی 
توّسط مادرش به نـجف اشرف منتقل و در منطقٔه وادی  السالم 

به خاک سپرده شد. 
شعر زیر که بر سر در خانٔه او حک شده است، نشانگر عشق او به امام علی )ع( است: 

ز تیغ شیر خدا چون رواج شرع نبی شد     از این سبب به همه مسلمین، رئیس علی شد
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پرسش های نمونه

اندیشه و جست  و جو

1 . احمد شاه چگونه به سلطنت رسید؟ 
2 . سه نمونه از دخالت های روس و انگلیس در امور داخلی ایران را در دورٔه دوم مشروطه 

بنویسید. 
3. دولت روسیه در اخطاری که در سال 1290 ش به ایران داد، چه درخواست هایی مطرح کرد؟ 
4. چرا نیروهای بیگانه در جنگ جهانی اول علیرغم اعالم سیاست بی طرف ایران، کشور ما 

را اشغال کردند؟
5 . پیامد قرارداد 1915 م چه بود؟

1 . در زمینٔه مقاومت های مردمی در جنوب ایران در مقابل نیروهای انگلیسی در جنگ جهانی 
اول گزارشی تهیه کنید. 

اّول در کرمانشاه  2. در مورد دولت موّقت ملی )دولت مهاجرین( که در زمان جنگ جهانی 
تشکیل شد، مطلبی تهّیه کنید.


